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 (...) tudo aquilo que chamamos de progresso na civilização, 
é antes comparável ao germinar de uma planta do que ao 
vôo ilimitado de um pássaro. Permanecemos sempre ligados 
à terra, e o ramo precisa sempre de um tronco que o sustente.

 (Friedrich Ratzel)

Amor à terra natal ou busca do desenraizamento, uma 
relação concreta se trava entre o homem e a Terra, uma 
geograficidade  do homem como modo de sua existência e 
de seu destino.

(Eric Dardel)

(...) que cada um passe do local ao global, caminho difícil e 
mal traçado, mas que devemos abrir. Não se esqueça nunca 
de onde você parte, mas deixe esse lugar e junte-se ao mundo. 
Ame o elo que une sua terra e a Terra e que faz parecerem-se 
o  próximo e o estranho.

 (Michel Serres)
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PREFÁCIO 

O livro de Rogério Haesbaert está no coração de uma temática atual e, desse 
modo, enfrenta o desafio de desvelar, sistematicamente, realidades emergentes, 
num período histórico particularmente confuso. Diante do processo inclemente 
da globalização e dos efeitos complexos das grandes migrações modernizadoras, 
como, hoje, se definem as categorias entrelaçadas de identidade, territorialização 
e des-territorialização? 

O desafio é duplo. Num lugar, criam-se situações específicas que sugerem uma 
detalhada investigação empírica. Sabemos, entretanto, que o lugar globalizado 
não se explica exclusivamente de dentro dele próprio. Daí a necessidade de tentar 
entender a dinâmica do respectivo país e o vasto movimento do mundo. Mas as 
teorias gerais, envolvendo o planeta ou o país, também não servem sozinhas, se 
não as condimentamos com o tempero produzido pela sociedade local. Tarefa 
difícil e, aqui também, duplamente hercúlea: em primeiro lugar, do mundo e do 
país, que variáveis adequadas escolher e, em segundo lugar, o que é a sociedade 
local, marcada, neste instante, por formidáveis mudanças técnicas, econômicas, 
demográficas, culturais e políticas? Uma teoria a refazer, uma empiria a redefi-
nir, eis o quadro escolhido por Rogério Haesbaert para revelar, numa só área, a 
complexidade do momento em que vivemos. Isso foi feito com maestria notável, 
o autor manejando, com propriedade, princípios oriundos da filosofia e de diver-
sas ciências humanas, de modo a produzir uma síntese geográfica com grande 
riqueza interdisciplinar. 

Grosseiramente, podemos dizer que o livro descreve a saga de duas regiões que 
se encontram. Trata-se de uma metáfora em busca de conceitos, tarefa a que o 
autor se dedicou com aplicação e talento. Durante séculos essa região baiana do 
Além-São Francisco foi acumulando lentamente modos de vida nos quais a pre-
sença localizada e discreta da modernidade não ameaçava a maioria das práticas 
tradicionais e até reforçava as hierarquias herdadas. Situada no coração do país, 
funcionava quase como uma ilha. De repente, ventos fortes vindos do Sul, mas 
impulsionados por correntes irresistíveis, nacionais e internacionais, espalharam 
no território outros homens e mulheres, outras roupas e falas, outros modos de ser e 
de fazer, outras técnicas e outros capitais, novas formas de produzir e de comunicar.
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Produz-se, desse modo, uma nova territorialidade, marcada pelo conflito de 
atributos históricos – entre os que chegavam e os que já estavam – e o conflito 
entre duas formas de operar, sentir e viver a mesma fração de espaço. Uma terri-
torialidade ambígua ou apenas o resultado provisório de um choque entre meios, 
cristalizados em objetos e vivificados em ações, opondo concepções da existência, 
regras de socialidade, ditames de moral pública e privada? São as dores do parto de 
uma nova região modernizada que, no mesmo lugar, busca rapidamente substituir 
uma região fundada numa coerência antiga e hereditária. Aí se reinventa tudo: 
à antiga territorialidade, ainda presente como monumento ou resíduo, soma-se 
uma outra, e os processos de desterritorialização e reterritorialização buscam 
alcançar a desejada síntese. Mas, também, a identidade se reinventa, ruidosa 
ou discretamente, e o renascimento da velha idéia de um Estado autônomo do 
são Francisco é o rebatimento político dessa mistura de culturas e tempos a que 
estamos assistindo. Será, também, um cimento moldável a acelerar a integração 
das duas sociedades em fusão?

A pergunta que se pode fazer diante da leitura deste livro tão rico e instigante é 
a seguinte: em quantos lugares está o Brasil se refazendo com tanta força e tão 
radicalmente? O grande mérito da obra pioneira de Rogério Haesbaert é o de haver 
conseguido produzir um trabalho sério e documentado, escrito em uma língua 
meticulosa e agradável, mas sobretudo uma análise e uma síntese originais, um 
estudo fadado a servir como modelo de método, um retrato veraz de uma das 
áreas mais significativas da remodelação do território brasileiro e uma importante 
contribuição teórica à compreensão atual de categorias tão controvertidas quanto 
as de territorialidade e identidade.

Milton Santos
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VIAGENS: ACOMPANHANDO A “DIÁSPORA”

Em janeiro de 1978, quando estudante de graduação na Universidade Federal de 
Santa Maria, realizei minha primeira viagem fora do Rio Grande do Sul, chegando 
até Salvador, na Bahia, via Brasília. Ao deparar-me com o “deserto” do oeste baia-
no, eu não podia imaginar que, poucos anos depois, aquele espaço sofreria uma 
espécie de revolução pela sua inserção nos circuitos da modernização capitalista. 
Naquela viagem, sob a ótica adolescente e algo preconceituosa diante de um 
espaço social muito diferente do meu, como que antecipando o encontro (muito 
mais conflituoso) que em breve ali se desencadearia entre sulistas e nordestinos, 
assim descrevi o oeste baiano:

Com tantos solavancos, poeira e barulho, não consegui dormir. O dia já ia 
amanhecendo quando entramos em território baiano. (...) Para a alegria geral 
dos viajantes [e desespero dos cartógrafos...], por volta das oito horas da manhã 
surgiu à nossa frente uma faixa de asfalto nova, sem nenhuma sinalização mas 
incrivelmente confortável, tão inusitada, começando e terminando no meio dos 
Gerais sem um único vilarejo ao longo de 200km, que imaginei ali uma pista de 
aterrissagem para discos voadores.

Deixamos os morros verdes de Goiás e ingressamos nos chapadões do cerrado 
baiano, na maior velocidade que aquele comboio podia executar. Carros, por nós, 
só vi passarem três ao longo de mais de 300 quilômetros! Até mesmo habitações 
eram extremamente raras junto à estrada. Imaginei que, por ser nova, a estrada 
havia deixado em outros pontos a população. Mas não, observando meus dados, 
estávamos na área menos povoada da Bahia, com menos de 1 habitante/km2.

Foi durante o café da manhã que comecei a conhecer e a conversar com os colegas, 
aventureiros como eu. Um barzinho logo abaixo do aterro, ao lado da estrada, 
vendia café preto, guaraná [“natural”, o que queria dizer sem gelo], pão caseiro, 
banana e bolacha. Ficava ao lado de uma lagoa de águas barrentas, formada 
durante a construção da estrada, onde escovamos os dentes e lavamo-nos um 
pouco, sob um sol já bastante forte. 

Ao fundo, uma escarpa baixa mostrava interessantes figuras na rocha, como se 
fosse um grande muro esculpido. A paisagem se revestia assim de um agreste 
estranho mas muito diferente do sertão que eu imaginara encontrar. O Nordeste, 
erroneamente apresentado ao estudante com seu interior totalmente semi-árido, 
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me recebia com seu clima tropical de sol forte e promessa de pesadas chuvas no 
final da tarde.

A manhã que tivemos foi monótona – por centenas de quilômetros a mesma 
vegetação, um ou outro morro, raros vaqueiros pela estrada (montados a cava-
lo, meio de transporte mais freqüente na rodovia) – e, já perto do meio-dia, as 
águas límpidas e semi-encachoeiradas do rio de Ondas, afluente do rio Grande, 
que fomos cruzar antes do almoço, em Barreiras: o primeiro lugarejo que nos 
recebia e ao qual se poderia denominar propriamente de cidade.

O rio de águas escuras que fazia moldura ao pequeno restaurante em que al-
moçamos convidava para um banho. Alguns passageiros se atreveram. Mas as 
margens barrentas me tiraram a vontade. Uma turma de meninos, filhos das 
muitas lavadeiras no local, mergulhavam da ponte, entusiasmados com a admi-
ração dos viajantes. Após uns quarenta minutos, chegava um novo ônibus para 
nos levar em frente. Por fora, parecia o mesmo, apenas mais limpo. Mas logo ao 
entrar, constatava-se a diferença: algo semelhante a uma tampa, logo depois do 
motor, no meio do corredor, estava praticamente solto. Faria um barulho infernal 
durante todo o trajeto seguinte. 

Uma estrada poeirenta, quase uma reta sem fim, levou-nos por 200 quilômetros. 
Duas fortes trombas d’água, embora amainando a poeira, quase nos deixaram 
atolados. O ônibus ziguezagueava onde não havia curvas. A essa altura íamos 
brincando e cantando para que o tempo passasse e esquecêssemos a estrada. Não 
adiantava mais lamentar ou ficar calado, imaginando tragédia. O ônibus era uma 
turma unida a compartilhar da mesma aventura. 

Ao passarmos pelo ônibus da mesma linha que fazia o sentido inverso, demos 
adeus ao velho carro que já parecia estar quase se partindo ao meio e cujo barulho 
de lata solta não deixava ninguém cochilar. Nossa baldeação foi a mais incrível 
troca de sacos, sacolas e bugigangas que eu havia visto. Ficaram em nosso carro 
alguns pares de chinelo, saquinhos de umbu (a primeira fruta “nordestina” das 
muitas que eu iria conhecer) e até uma sacola cheia de farinha de mandioca. 

A noite caiu por sobre os chapadões e a imensa planura. A estrada, ainda em 
piores condições, tinha agora “duas pistas”: uma completamente intransitável, 
com uma lama ressequida de formas bizarras, e outra para aventureiros como 
nós. O drama era que o tráfego aumentava, especialmente de caminhões de gado, 
e a ultrapassagem era uma proeza difícil. Felizmente, assim que a estrada tomou 
um aterro sobre uma enorme várzea, pressenti enfim a proximidade do Velho 
Chico. Mas qual nada, não era ainda a várzea do São Francisco. Só alcançamos o 
rio às oito da noite. Ficaríamos à espera da balsa até as nove, e depois mais meia 
hora resolvendo o problema de um caminhão cuja carroceria havia trancado na 
balsa por causa do desnível na saída. 

A travessia do rio, desenhando uma grande curva a fim de vencer a correnteza, 
dava medo. A noite por demais escura, o tênue anel de luzes do outro lado e a 
balsa insegura, sem nenhuma proteção lateral, o que nos obrigava a encostar 
no ônibus, trazia à lembrança alguns pesadelos. Seguros, afinal, do outro lado, 
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em Ibotirama, pudemos sair à procura de um barzinho onde houvesse algo pra 
comer. (...) Dei uma dentada na pamonha de minha companheira de banco, 
de Xique-Xique, fingi que gostei e voltei pro ônibus, segunda noite na estrada, 
louco pra dormir.

O dia havia nascido assim que tocamos o asfalto inesperado dos Gerais baianos e 
se fechou na travessia da serra próxima ao São Francisco. É como se, do interior 
da Bahia, tivesse ficado na minha memória apenas o oeste, onde Barreiras fora 
uma espécie de oásis isolado, de casebres antigos, ritmo lento e um belo rio que 
amainava o calor dos viajantes.

Realizar 13 anos depois a mesma viagem, durante dois dias, de Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, a Barreiras, na Bahia, representou um violento contraste. 
Desde o ônibus, dotado de ar condicionado e serviço de bordo (onde se incluía 
o indispensável chimarrão), até a paisagem, a mesma imensidão porém agora 
coalhada de áreas agrícolas, silos graneleiros e um movimento inusitado na es-
trada. O dia também amanheceu ao passarmos dos vales de Goiás para o planalto 
ocidental baiano:

Bem que a surpresa é grande quando, ao raiar do dia, nos deparamos com um 
Nordeste (geograficamente uma simples continuação do Centro-Oeste) onde se 
sucedem enormes extensões completamente planas, cerrados totalmente desnudos, 
terras preparadas para plantio, perdendo-se de vista no horizonte. Olhar estas 
paragens ouvindo ao mesmo tempo pelo toca-fitas “levanta gaúcho... o minu-
ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar...”, vento frio entrando pela 
janela (afinal, é agosto e estamos a 800 metros de altitude), é se transladar com 
estes migrantes para o planalto gaúcho. Enormes silos de repente preenchem 
a paisagem, e a ilusão se torna ainda maior com as pastagens plantadas e os 
quebra-ventos de eucaliptos, como nos campos do Sul.

O ônibus percorre uma reta sem fim entre o posto Rosário, próximo à fronteira 
Goiás-Bahia, e o posto Mimoso, hoje a “cidade” de Mimoso do Oeste. A quebrar 
a monotonia do chapadão preparado para a soja ou ainda coberto de cerrado, 
somente as baixadas onde correm pequenos rios ou se instalam as veredas, frágeis 
ecossistemas cada vez mais ameaçados pelas lavouras. Sendo mais úmidas, cres-
cem ali os buritizais, paisagem ainda inconfundível – mas em extinção (Figura 
1, p. 130) –, à qual se deve acrescentar os posseiros e seus casebres de taipa, 
verdadeira excrescência num espaço cada vez mais tomado pelas modernas sedes 
de fazenda, pelos grandes silos e armazéns ou por vilarejos de casas de alvenaria, 
povoados por sulistas.

Esta verdadeira invasão de sulistas iniciada no ano de 1979, com a chegada de 
empresários rurais em busca de terra barata e créditos subsidiados (em área da 
SUDENE) e logo depois com os expropriados pela barragem de Itaipu, faz com que 
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se estime hoje em torno de 30 mil o número de sulistas numa área que, em 1980, 
tinha pouco mais de 500 mil habitantes, a grande maioria vivendo na área rural.

Esses sulistas – gaúchos, catarinenses, paranaenses e seus descendentes –, que 
muitas vezes já passaram pelo Mato Grosso do Sul, por Mato Grosso e Goiás, são 
denominados genericamente de  gaúchos  pelos nordestinos. Assim, o confronto 
entre gaúchos e nordestinos se insere num amplo processo de migração e, na 
visão dos migrantes, num verdadeiro “processo civilizatório” que remonta aos 
primórdios da imigração alemã e italiana para o Brasil, no século passado. 

Ela não só se insere numa lógica mercantil excludente, concentradora de terra 
e de capital, como envolve uma espécie de “cultura imigrante” que difunde pelo 
interior do país mitos de um sulista, espécie de novo bandeirante, difusor ao 
mesmo tempo da modernidade da sociedade de consumo e do “tradicionalismo” 
da cultura gaúcha. 

Na “viagem do migrante” realizada em 1991, eu atravessaria exatamente a geo-
grafia contrastante desse Brasil “sulino”, “moderno”, que diz estar contagiando 
o Brasil “nortista”, “retrógrado”, como se o relativo desenvolvimento de cidades 
como Maringá, São José do Rio Preto e Uberlândia não fosse também o resultado de 
um processo de exclusão dos mais fracos (frente à lógica perversa da acumulação 
desigual) e de “seleção” dos mais fortes (pelo acesso que lhes é proporcionado 
ao grande capital).

O primeiro migrante a deixar o ônibus foi um gaúcho de Cruz Alta, em busca de 
terras para arrendar no Triângulo Mineiro. Desceu em Prata e seguiria depois 
para Uberaba, só com uma sacola de mão – “aventurando”, como ele disse. Já há 
vários anos que os gaúchos descobriram as terras de arrendamento barato nos 
cerrados do Triângulo. Aos altos valores dos arrendamentos e às exigências cada 
vez maiores dos contratos no Sul veio se somar a necessidade dos latifundiários 
mineiros de arrendarem terras. Estes temiam a reforma agrária, a elevação dos 
impostos sobre terras improdutivas e, principalmente, visavam obter uma renda 
suplementar e negociar com mais vantagem o preço da carne, na medida em 
que assim não são obrigados a vender seus rebanhos em épocas de preços baixos.

Outra “explicação” que eu confirmaria depois, é utilizada por muitos gaúchos, 
fazendo uso de uma visão preconceituosa, é a de que “os mineiros arrendam ter-
ras porque são burros; não sabem lidar com máquina, com a terra”. Segundo o 
cruz-altense que já procurou terras até na fronteira da Bahia com o Piauí (“tudo 
muito longe, sem asfalto, uma loucura”), a grande vantagem do Triângulo é a 
proximidade dos mercados consumidores. Um amigo seu diversificou, passando 
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do arroz e da soja, culturas tradicionais, para a melancia, e já existem grandes 
plantações de abacaxi e laranja na área. Ele, entretanto, ficou com a terrinha 
no Sul, “pra garantia”, pois em caso de fracasso “o jeito é voltar pra casa” (o 
que ele não teme diante dos dois anos de carência oferecidos nos contratos pelos 
arrendadores mineiros).

Numa demonstração de consciência crítica bem mais pronunciada que outros 
agricultores gaúchos, migrantes, que entrevistei, ele reconheceu abertamente que 
“o gaúcho, depois de destruir o Rio Grande” (hoje com apenas 1,5% de cobertura 
florestal nativa e sérios problemas de erosão e contaminação por agrotóxicos), “está 
destruindo o Brasil”, utilizando às vezes as mesmas técnicas de origem indígena, 
queimando a mata e fazendo roça, porém em áreas incomparavelmente maiores 
do que aquelas utilizadas pelos índios.

Contraditório neste caso é perceber que, mesmo se considerando “superior, mais 
inteligente”, acusando os outros de  “burros, ignorantes”, o sulista acaba também 
admitindo o atraso de suas técnicas e o prejuízo que sua modernização leva Brasil 
afora. Outra imagem falsa dessa “missão civilizatória” do sulista é a do “Sul-
-celeiro”, trabalhador, sem terras ociosas, bem expresso nestas frases de minha 
companheira de viagem: “Se não fosse a gente, eles [referindo-se aos cariocas] 
morreriam de fome. É só ver quanta terra têm pra plantar, e eles [estendendo agora 
para todos os não-gaúchos] não plantam”. Como se o gaúcho mais típico, o da 
Campanha, protótipo da identidade regional sulina, não fosse o grande latifun-
diário que ainda hoje, embora cada vez mais minoritário, vive praticamente da 
pecuária e se recusa (como muitos nordestinos) a “plantar horta” e “fazer jardim”.

Numa outra parada conversei com gaúchos da Campanha, plantadores de arroz 
que migraram da região da “Colônia” ou Serra para a Fronteira, e que estão culti-
vando terras em Goiás, a nordeste de Brasília, próximo à BR-020, no caminho para 
Barreiras. Soube então do grande contingente de gaúchos de São Gabriel, Alegrete, 
Itaqui e outros municípios da Campanha que se deslocaram principalmente para 
Formosa (GO)1 em busca de terras baratas de cerrado, tal como ocorreu depois 
nos cerrados do Nordeste.

Um desses sulistas, gaúcho de São Sepé, descendente de colonos russos, comprou 
ali 10 vezes mais terras do que compraria no Sul. Há cinco anos na área, ele 
irriga 600 hectares de arroz com alta produtividade – mas diz que no começo foi 

1 Segundo informações de um funcionário da empresa de ônibus, encarregado de sondar novas rotas, na 
cidade goiana de Formosa cerca de 1/5 dos habitantes seriam sulistas, inicialmente atraídos pelos incentivos 
e programas dos governos estadual e federal. Para ele, que esteve recentemente na nova capital do Tocantins, 
visando estender a linha Santa Maria-Porto Nacional, aquele estado também está sendo colonizado por 
sulistas, especialmente em Gurupi, onde – repetindo Formosa, em Goiás – já existe até um CTG (Centro 
de Tradições Gaúchas). O próprio secretário de Indústria e Comércio de Tocantins era gaúcho.



18

muito duro: com o cerradão fechado, teve de usar trator de esteira para “limpar” 
o terreno e só obteve “retorno” depois de dois anos de produção. Muitos goianos 
também não gostaram nada dos “intrusos”, sentimento que passaram a expressar 
em afirmações como “agora aqui tem mais gaúcho do que gente”.

Para corroborar a idéia do nortista “preguiçoso”, que “só pensa no presente, pouca 
coisa já o contenta”, um funcionário gaúcho do Banco do Brasil em Goiás faz 
um gesto com as mãos na cabeça, dando a entender o quanto os baianos seriam 
atrasados, sem iniciativa, e um outro acrescenta: “nordestino em Brasília não 
quer trabalho, só quer emprego”. Uma senhora, finalmente, completa: “Basta ver 
o lugar onde os gaúchos moram, tudo que é ‘casa bonitinha’, lugar ajeitadinho 
em Barreiras, tu olha e logo vê que é coisa de gaúcho” – como se o nordestino, 
assim, não construísse “casa bonitinha” por simples falta de iniciativa, e como se 
muitos gaúchos típicos da Campanha também não vivessem em grandes galpões 
muito mal cuidados.

Mas mesmo numa “nova fronteira” onde o início do processo de modernização, 
alicerçado nas grandes plantações de soja, foi liderado pelos capitalistas, encon-
tram-se também pequenos produtores. Ainda no ônibus, encontrei um paranaense 
de Realeza que vinha resolver negócios pendentes em Barreiras e que voltara a 
morar no Sul. Disse que pequenos agricultores como ele “se desiludiram com a 
região”, acusando a falta de crédito do governo e a seca de 1989.

Não muito expressivos, pelo menos em termos de área ocupada, pequenos agri-
cultores do Sul que se dirigiram para o oeste baiano em geral não tiveram êxito. 
O irmão do paranaense com quem falei teria vindo para Barreiras “só com o di-
nheiro d’uma junta de bois, a cara e a coragem”. Hoje está bem, com 500 hectares 
de terras no vale do rio São Desidério, comprados “por uma bagatela” de alguns 
posseiros baianos e só depois legalizados – “se fosse comprar a terra já legalizada, 
era muito mais cara”, afirma o paranaense.

Para um espaço de cerrado onde domina o padrão monocultor da soja, uma pro-
priedade de 500 hectares é considerada pequena: “não vale a pena investir tanto 
em desmatamento, catando toco a mão, como fizemos, em calagem e adubação, se 
não se plantar pelo menos uns 500 hectares”, diz o sulista. Na área onde plantava 
com seu irmão, a mais de 50km da cidade de São Desidério, há umas 30 famílias 
com cerca de 500 hectares cada uma, mas seu irmão foi um dos poucos que “teve 
sorte e hoje tem uns 50 milhões de capital, uma parte em cima do que me explorou. 
Eu trabalhava, suava e na hora de dividir não ganhava nada”. 
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Além do fracasso da sociedade com o irmão, o que motivou a volta desse descen-
dente de italianos ao Paraná foi, nas suas palavras, “a loucura que é sair por aí 
bater cabeça; eu resolvi segurar um pouco, chega de arriscar, fico com meus pou-
cos alqueires de soja lá no Sul”. Sua família é tipicamente de migrantes: dos sete 
irmãos a maioria está espalhada por aí, na Bahia, em Rondônia e Santa Catarina. 
Perguntei se sua irmã que está em Rondônia, casada com um empresário, havia 
se adaptado numa região tão diferente: “rico não tem disso, né, se tem dinheiro 
se acostuma logo; rico se dá bem em qualquer lugar”. Cansados “de ir pra tão 
longe, plantar sem o auxílio do governo”, ele afirma que as últimas migrações 
do sudoeste do Paraná têm se dado em direção a cidades médias, mais próximas, 
como Foz do Iguaçu e Joinville. 

Esse fluxo de migrantes sulistas pelo interior do Brasil, já analisado em sua pers-
pectiva socioeconômica, especialmente no que se refere ao campesinato (TAVARES 
DOS SANTOS, 1986), representa uma complexa “diáspora” – não no sentido mais 
usual de migração provocada por perseguições políticas ou religiosas, mas pela 
“perseguição do capital”, muito distinta ao se tratar do camponês expulso da 
terra pela modernização ou pela concentração da propriedade e do empresário 
em busca de novas áreas agrícolas para investir ou de novas terras e crédito fácil 
com os quais especular. 

Implementada ao mesmo tempo pelo setor privado, pelas grandes cooperativas e 
pelo Estado, essa transformação econômica “sulista” vem acompanhada de todo 
um modo de vida, sociocultural e político, muitas vezes conflitivo em relação a 
traços culturais locais. Este “gauchismo” se projeta e se reproduz com tamanha 
força no interior do país que até mesmo termos exagerados como “nação gaúcha” 
vêm sendo utilizados na imprensa nacional para caracterizar o processo (VEJA, 
14 set.1994, p. 68-69).

Uma descrição histórico-geográfica muito sintética, mostrando a magnitude com 
que esse processo se desdobrou, merece ser feita à guisa de introdução. Observando-
-se o Mapa 1, deduz-se que o fluxo de sulistas se deu sempre, prioritariamente, em 
direção a zonas rurais tidas como “virgens” ou pouco exploradas, basicamente 
áreas de mata, numa reprodução, em parte, do modo de ocupação tradicional que 
se verificou com os imigrantes europeus no Sul do País (WAIBEL, 1979). 

A exemplo do Sul, só mais recentemente os descendentes de imigrantes penetra-
ram nas áreas de campo, consideradas muitas vezes erroneamente, impróprias 
para a agricultura (devido, na verdade, à tradição de métodos agrícolas como a 
roça [PÉBAYLE, 1974 ; WAIBEL, 1979] e ao conservadorismo e à resistência  das  
oligarquias latifundiárias). Após penetrarem nas várzeas da Campanha gaúcha, 
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via o arrendamento de terras e a rizicultura, os colonos ( = habitantes da “Co-
lônia” ou zona da Serra no Sul do país) passaram a buscar arrendamentos mais 
lucrativos em áreas distantes como o Triângulo Mineiro e, mais recentemente, os 
estados de Goiás e Tocantins.2 Foi a partir da situação relativamente instável como 
arrendatários e dentro de um “espírito” de expansão capitalista que os sulistas 
partiram para a compra de terras nas vizinhanças de Brasília (Cristalina, Formosa, 
Posse) e mesmo no oeste baiano.3

Enquanto a soja se firmou nos cerrados, o arroz levou os sulistas para os vales e 
planícies mais ao Norte e até mesmo em áreas muito mais consolidadas, como o 
vale do rio São João, no Estado do Rio de Janeiro. Considerando o ramo oriental da 
“diáspora”, os sulistas chegaram até Tocantins, o sul do Pará e, na década de 80, 
atingiram o sul do Piauí e do Maranhão, alternando as culturas do arroz (tida em 
geral como “cultura desbravadora”) e da soja. Para a safra 1993/94, por exemplo, 
estava prevista a produção de 148 mil toneladas de soja no sul do Maranhão e 28 
mil no sul do Piauí e Tocantins (FOLHA DE S. PAULO,  25 maio 1993).

O outro grande ramo da migração gaúcha, em direção ao Mato Grosso e à Ama-
zônia Ocidental, é mais antigo. Pode-se dizer que ele tem origens na expansão 
contínua da agricultura em áreas de mata que se estendeu a partir do norte do Rio 
Grande do Sul (anos 20) para os solos férteis do oeste catarinense e sudoeste do 
Paraná (anos 30 e 40). A migração para os campos de Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, ocorreu nos anos 50 e 60 através do cultivo de arroz de sequeiro. Como 
em outras áreas, os pecuaristas locais adotaram o sistema de arrendamento, e 
o arroz, “cultura desbravadora”, foi sendo gradativamente substituído pela soja, 
estimulada nos anos 70 pela política agrícola oficial e pela valorização no mercado 
internacional, além do pioneirismo e da tradição dos colonos do Sul nesta atividade.

A década de 70 representou o grande boom na expansão dos sulistas pelo interior 
do país, tanto pelo agravamento da concentração de terras no Sul e pelos progra-
mas estatais geoestratégicos estimulando a ocupação da Amazônia (veja colonos 
gaúchos que chegaram a Altamira, na Transamazônica, em 1971), quanto pelos 
investimentos em tecnologia agrícola que estimularam a agricultura, especial-

2 No próprio Distrito Federal, dos cerca de 2.300 agricultores existentes no final dos anos 80, a maioria era 
sulista. O produto mais cultivado, a soja, foi em parte um legado dessa migração. O principal motivo desse 
fluxo foram os incentivos oficiais proporcionados pelo PADEF (Programa de Assentamento Dirigido do 
Distrito Federal) que visava atrair agropecuaristas do Sul para arrendarem terras do governo durante os 
anos 70.

3 A chegada dos primeiros sulistas ao planalto goiano, contudo, é bem mais antiga, pois Waibel (1979) já 
registrava a presença de gaúchos na Colônia Nacional de Goiás (Ceres) nos anos 40. Cabe ressaltar, porém, 
que se tratava de ocupação em área de mata e não de cerrado.
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mente de soja, nos cerrados.4 A presença de gaúchos transformando cidades já 
estruturadas (como Rondonópolis, MT, e Rio Verde, GO) ou criando novas (Alta 
Floresta, Canarana, Sorriso) revela-se uma constante na região Centro-Oeste. 

Gradativamente áreas mais distantes vão sendo incorporadas pela “diáspora”: a 
Chapada dos Parecis, no Mato Grosso; Rondônia; áreas fronteiriças na própria 
Bolívia; o sudeste do Amazonas,5 o leste do Acre e até os distantes cerrados de 
Roraima, onde se começa a penetrar em território venezuelano. Nos anos 80, 
a organização dos agricultores sem-terra dá origem a projetos governamentais 
polêmicos de transferência dirigida de colonos do Sul para a Amazônia (Projeto 
Lucas do Rio Verde, em 1982, para os sem-terra de Ronda Alta, RS) e força a 
pressão sobre as fronteiras internas dos latifúndios na própria região de origem, 
principalmente a partir do fracasso de muitos desses projetos e o retorno de colonos 
ao Sul (TAVARES DOS SANTOS, 1993). 

Para completar, devemos lembrar duas fronteiras internacionais há pouco tempo 
transpostas por um importante fluxo de migrantes sulinos, dando origem a dois 
processos bastante distintos: um principalmente de colonos pobres e “ilegais”, 
rumo às florestas do Paraguai, outro onde predominam produtores ricos e “legais”, 
rumo ao pampa uruguaio. No caso do Paraguai, os agricultores eram muitas 
vezes pequenos produtores e sem-terra que, junto a empresas colonizadoras, 
provocaram sérios conflitos, muitos foram expulsos e deram origem aos famosos 
acampamentos de “brasiguaios” em áreas próximas à fronteira. Seu total é hoje 
estimado em 250.000.

No caso do Uruguai, um processo mais recente, trata-se em geral de empresários 
que adquirem ou arrendam terras para o cultivo de arroz e a criação de gado, 
estimando-se hoje em mais de 2 mil produtores que ocupam cerca de 4 milhões 
de hectares (25% das terras produtivas do país), conforme dados do Jornal do 
Brasil, 21 ago. 1994, p. 16. Mesmo com base em dados muito questionáveis (a 
revista Veja falava em 700 mil hectares em dezembro de 1993, e o jornal Zero 
Hora, 21 abr. 1995, em pelo menos 13% das terras produtivas uruguaias), o rápi-
do aumento dessa área tem gerado grande apreensão no país vizinho, inclusive 
entre os políticos, como revelaram debates entre candidatos nas eleições de 1994. 

4 Sulistas chegaram aos cerrados do Mato Grosso (Chapadão do Sul, MS, e Canarana, MT) em 1972, no 
sul de Goiás por volta de 1975 e no noroeste mineiro (Serra dos Gaúchos) em 1977. Vários locais, como 
Serra dos Gaúchos, trazem no próprio nome a identidade com o Sul: Chapadão do Sul – ainda hoje mais 
conhecida como Chapadão dos Gaúchos, no Mato Grosso do Sul; Porto dos Gaúchos, Gaúcha do Norte, 
Porto Alegre do Norte e Paranaíta, no Mato Grosso; Novo Paraná, na Bahia e no Mato Grosso etc.

5 Reportagem do Jornal do Brasil, 9 maio 1993) apontava Apuí, no Km 640 da Rodovia Transamazônica, 
como o maior produtor de grãos do estado do Amazonas, onde a população de 16.000 habitantes é, na 
maioria, constituída de sulistas.
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Os migrantes se concentram nos departamentos fronteiriços, beneficiados por 
uma legislação favorável à aquisição de terras (com preços até 50% mais baixos) e 
elevados subsídios governamentais à agricultura. Apesar de dominarem os médios 
e grandes proprietários, migra também a mão-de-obra mais barata, mesmo com 
a legislação mais rígida, que exige uma proporção de cerca de 3 uruguaios para 
cada brasileiro contratado. Desse modo, muitos têm contratos informais, não 
usufruindo de seus direitos sociais e ocupando o lugar de trabalhadores locais, 
pois os uruguaios “preferem o peão brasileiro, normalmente de colonização ale-
mã ou italiana, ‘muito trabalhador’“ ( JORNAL DO BRASIL, 21 ago. 1994, p. 16).

Segundo a mesma fonte, começou recentemente um deslocamento de arrozeiros 
gaúchos também para a região norte da Argentina (de Corrientes ao Chaco), em 
busca de “terras virgens” para a rizicultura e estimulados pelas facilidades comer-
ciais decorrentes dos acordos via Mercosul.  Num fluxo mais antigo (estimulado 
nos anos 70), cerca de 40 mil pequenos produtores gaúchos colonizaram áreas da 
província de Misiones, no extremo nordeste argentino (dados do jornal Zero Hora, 
Suplemento “O Brasil de bombachas – 6”, 21 abr. 1995). Por fim, já se identificam 
hoje sulistas agricultores na Bolívia (Santa Cruz de la Sierra e distrito de Pando) 
e mesmo na Venezuela (alguns como garimpeiros e comerciantes).

Como nesta “diáspora” a categoria predominante entre os migrantes é a do “colono 
tradicional”, ou seja, o pequeno e médio produtor das zonas rurais ou pequenas 
cidades do interior da região Sul, com seus valores de classe média, uma forte 
identificação com as origens sulinas e os traços de uma cultura ao mesmo tempo 
“gaúcha” (luso-brasileira) e “imigrante” ou “européia” (italiana e alemã), é de 
se esperar que os conflitos nas novas áreas onde se instalam não se resumam às 
esferas do poder econômico e político.

Sem sobrevalorizar este recorte de ordem cultural e reconhecendo os laços profun-
dos que aliam hoje os remanescentes das oligarquias latifundiárias tradicionais e 
o capitalismo industrial e financeiro, podemos dizer que se trata de um verdadeiro 
encontro de “dois mundos” ou mentalidades que, como veremos, confrontam-se 
em múltiplas esferas da vida e da organização do espaço. Como expressou, com 
um certo exagero, o jornalista Francisco Viana, em Goiás:

A invasão de sulistas tirou Goiás da civilização do curral e o arremessou, sem 
escalas intermediárias, para a sociedade de consumo. O encontro desses dois 
mundos, que parecem tão isolados um do outro quanto a água do óleo, fez 
emergir todos os seus dolorosos paradoxos (Senhor, 23 abr. 1984, grifo do autor).
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Mapa 1 – A “diáspora gaúcha”
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QUESTÕES E CAMINHOS

Os “dois mundos” que se encontram na “diáspora” sulista pelo interior do Brasil 
e, mais especificamente, no espaço que escolhemos para ser mais detalhadamente 
estudado, os cerrados do Nordeste, constituem dois tempos e espaços (simplifi-
cando, pois na verdade são múltiplos, como veremos no decorrer do trabalho) 
reveladores de pelo menos dois ritmos sociais e duas grandes visões (e vivências) 
de mundo que, sem comporem um dualismo, devem ser considerados em sua 
devida especificidade. Levando em conta apenas o senso comum, poderíamos 
facilmente denominá-los o mundo ou espaço nordestino, “baiano”, e o mundo 
ou espaço sulista, “gaúcho”. 

Praticamente todos os trabalhos até aqui desenvolvidos sobre as transformações 
recentes desencadeadas pela migração sulista, e especialmente no caso dos cerrados 
nordestinos, embora muito consistentes em suas interpretações socioeconômicas, 
ignoram ou menosprezam o embate político-cultural, subsumindo-o àquele entre 
capital e trabalho ou aos processos de modernização econômica. (BAIARD (s.d) 
;  BERTRAND et al., 1987 ;  LAVINAS, 1987 ; SANTOS FILHO et al., 1988, 1989). 
Pretendemos demonstrar, entretanto, que ao mesmo tempo que “baianos” e 
“gaúchos” são construções sociais, identidades forjadas e/ou manipuladas pelos 
grupos econômica e politicamente dominantes, revelam outras nuanças, proprie-
dades das quais o simples jogo político-econômico não consegue dar conta. Assim, 
nossa primeira questão diz respeito à relevância desse recorte identitário para a 
compreensão das violentas mudanças socioespaciais desencadeadas pelos sulistas 
no interior do país, em especial nos cerrados do oeste baiano, a partir de 1980. 

Como se sabe, as representações sobre o mundo não são simples ideologias, no 
sentido marxista de falsa consciência, mas também são elas próprias realidades, 
podendo atuar como “motores da história”, veículos de novos sentidos e novas 
práticas sociais. Como bem se expressou Todorov (1993, p. 15):

sozinhas, as idéias não fazem história, as forças sociais e econômicas também 
agem; mas as idéias não são apenas puro efeito passivo. De início tornam os atos 
possíveis; em seguida, permitem que sejam aceitos: trata-se, afinal de contas, de 
atos decisivos.
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Podemos considerar que nos cerrados do Nordeste – mais especificamente no oeste 
baiano, no alto da Chapada Diamantina e no extremo sul do Piauí (sem contar 
o sul do Maranhão, que fomos obrigados a excluir, dada a dificuldade de acesso) 
– desdobra-se desde a década passada um encontro sui generis na sociedade bra-
sileira: entram em contato ali não só o grande capital e a modernização trazidos 
por empresários do Centro-Sul em seu processo de intensificação do capitalismo 
no campo brasileiro, mas também dois grupos sociais que representam identi-
dades culturais/regionais das mais representativas do país ou, pelo menos, os de 
identidade regional e regionalismo (político) mais conhecidos – gaúchos-sulistas 
e  baianos-nordestinos. 

Oliveira Vianna (1974, p.137), reportando-se à ocupação do Acre e ao papel do 
gaúcho Plácido de Castro, afirmou, em sua perspectiva conservadora, que teria 
ocorrido ali o encontro

dos dois tipos regionais mais extremados do nosso povo e da nossa cultura social 
– o sertanejo das caatingas e o campeador rio-grandense. Este, agindo num meio 
hostil e sem desafogo, conseguiu, entretanto, obedecendo apenas aos impulsos 
dos seus instintos de caudilho, dar coesão, unidade e organização a algumas 
dezenas de milhares de sertanejos, homens, todos eles, ardidos, robustos, bravos 
como tigres; mas, absolutamente incapazes, em virtude de sua formação social 
(...), de qualquer movimento de solidariedade social que não fosse a solidariedade 
do seu pequeno clã parental ou da sua pequena horda de curibocas temerários. 
Cada um desses grupos trouxe ao movimento a sua contribuição cultural, os seus 
complexos psicológicos – e o resultado foi a conquista do Acre e a sua integração 
formal ao nosso território. 

Esse encontro pioneiro no final do século XIX / início do XX, pelo menos da parte 
dos sulistas, tinha um caráter basicamente militar. O mesmo caráter teve a famosa 
Coluna Prestes que entre 1924 e 1925 deslocou mais de um milhar de militares 
sulistas revoltosos, do Rio Grande do Sul até o sertão nordestino. Um encontro 
de migrantes nordestinos e sulistas só ocorreria de fato, em escala expressiva, 
quando da penetração de nordestinos nas lavouras do norte do Paraná e, nos anos 
70, quando a abertura de rodovias levou milhares de nordestinos e gaúchos, de 
sem-terra a capitalistas, para a Amazônia. Dentro do próprio espaço nordestino, 
porém, somente a migração dos sulistas para o cerrado baiano, nos anos 80, é 
que proporcionou tal confronto. 

Sem entrar, por enquanto, no mérito da polêmica caracterização que, na visão de 
Oliveira Vianna, diferencia os dois grupos, deve-se lembrar que, no caso do encon-
tro entre sulistas e nordestinos, ainda que não se trate exatamente do sertanejo 
da caatinga e do campeador rio-grandense (o que revela a complexidade de suas 
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referências identitárias), eles parecem de fato constituir dois pólos na formação 
cultural do Brasil: o grupo com maior influência européia e o grupo (tomado 
em seu conjunto) com maior influência africana, associados no senso comum, 
respectivamente, a uma sociedade mais moderna, “racional” e a uma sociedade 
mais tradicional, “afetiva”. Não faltariam assim justificativas para mostrar a re-
levância da temática, realçada ainda mais no transcurso do trabalho de campo, 
quando reconhecemos uma importância muito maior do que imaginávamos para 
o embate entre nordestinos e gaúchos. 

À primeira vista, esse encontro sociocultural nos cerrados do Nordeste com-
preenderia então dois extremos que se tocam no confronto, respectivamente, 
entre tradições conservadoras, mais territorializadas, associadas ao nordestino, 
e modernização inovadora, muito mais desterritorializante, associada ao sulista. 
É esta, pelo menos, a imagem dominante na região. Apenas para demonstrar as 
nuanças desse dualismo, podemos, de saída, questionar o caráter “moderno” dos 
sulistas: Salvador, hoje, na leitura de Milton Santos (1994, p. 76), não é considerada 
“a segunda cidade mais moderna do Brasil”, e os gaúchos não se dizem muitas 
vezes “o povo mais tradicionalista” do país? Um dos nossos objetivos é justamente 
analisar este aparente paradoxo através de uma perspectiva geográfica, ou seja, da 
análise do processo de des-re-territorialização que se reproduz em grande parte 
dos cerrados nordestinos. 

Destrinchar a abrangência dessa “modernidade” que, se diz, acompanha a “diás-
pora” sulista e é (re)interpretada pelos nordestinos significa, na nossa perspectiva, 
trabalhar a relação indissociável entre os processos que denominamos de terri-
torialização e desterritorialização, ligados por sua vez às concepções de território 
e de rede, tal como atualmente vêm sendo utilizadas em estudos que abordam a 
dimensão espacial dos fenômenos sociais. Como última questão teríamos, portanto, 
a caracterização dessas múltiplas formas de des-re-territorialização.

Partimos do pressuposto de que na modernidade contemporânea (e não, pelo 
menos ainda, na pós-modernidade, como muitos defendem), com seu ritmo mul-
tifacetado e sua complexidade, apesar do conteúdo técnico e da globalização que 
ela promove, não há o domínio irrestrito da desterritorialização. Surgem também 
novas formas de identidade territorial e controle do espaço, que não se organizam 
apenas como territórios em sentido estrito, com fronteiras bem definidas e relativa 
homogeneidade interna, mas num amálgama complexo com redes de diversas 
ordens que extrapolam em muito a espacialidade das superfícies e fronteiras tal 
como até aqui temos reconhecido. 
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Embora a base econômica no interior da qual se desdobra o recorte identitário 
aqui privilegiado não seja o centro de nosso estudo, abordaremos de modo sinté-
tico o complexo processo de desterritorialização que é atribuído à modernização 
sulista em seu confronto com a “tradição” das populações locais. Muitas vezes as 
transformações extrapolam em muito esse confronto de prisma identitário, mas 
não há dúvida de que se trata de um componente de grande importância, inclusive 
chegando a interferir diretamente no processo de formação de novos territórios. 

A escolha da área dos cerrados como o espaço a ser priorizado na pesquisa deve-se 
ao fato de que ela corresponde ao espaço quase exclusivo de apropriação pelos 
migrantes sulistas que se dirigem ao Nordeste, o que é explicado pelo fato de que se 
trata (pelo menos até aqui) da área ecologicamente mais apropriada para o cultivo 
da soja, carro-chefe da atividade econômica desenvolvida pelos migrantes sulistas. 
Contudo, como era um espaço fragmentado e com grande dificuldade de acesso 
em algumas áreas, resolvemos priorizar a região onde a unidade e a magnitude 
do processo eram mais evidentes, o oeste baiano, e notadamente, aí, seu município 
de maior influência, Barreiras. Além do oeste baiano, algumas referências serão 
feitas aos Gerais da Chapada Diamantina e ao extremo-sul do Piauí.

O trabalho de campo, durante mais de dois meses de pesquisas na região, foi central 
para os resultados alcançados e pautou-se sobretudo numa abordagem do tipo ob-
servação participante. Além de quase uma centena de questionários padronizados 
que aplicamos entre a população (em bairros periféricos de Barreiras, no “Bairro 
dos Gaúchos” e entre os estudantes da faculdade local), foram fundamentais as 
entrevistas, bastante abertas, realizadas com os atores fundamentais do processo, 
num total de 34, entre os quais grandes empresários, prefeitos, religiosos, gerentes e 
agrônomos de grandes cooperativas, vereadores, presidentes de sindicatos, partidos 
políticos e associações civis, jornalistas e artistas locais.

Começaremos nosso trabalho pela base geo-histórica na qual foram moldados 
o “ser gaúcho” e o “ser nordestino”, em seus espaços de origem, e aquela que 
se desdobrou no espaço onde hoje se dá o encontro entre sulistas e nordestinos, 
especialmente o oeste baiano. As contradições dessa modernização capitalista di-
fundida por muitos sulistas, profundamente desterritorializante, serão trabalhadas 
no capítulo seguinte, tanto em sua dimensão urbana quanto rural. Aí, a economia 
capitalista e suas grandes redes serão o enfoque privilegiado. 

Logo após, como ponto central da pesquisa, será abordada a reterritorialização 
em curso, colocando em questão acima de tudo a formação de “novos territórios”, 
ou melhor, as novas formas de territorialização dos sulistas frente à desterri-
torialização dominante (mas não exclusiva) entre os nordestinos. Os arranjos 
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políticos (entre o coronelismo tradicional e práticas políticas mais modernas, 
geralmente atribuídas aos sulistas) e os atritos culturais (com uma ampla difusão 
de preconceitos e estigmas) se somam à competitividade econômica na disputa e 
conformação de novos territórios. 

Assim, enfocaremos como casos concretos, em diferentes escalas, o “Bairro dos 
Gaúchos” e a relação casa (“gaúcha”) - rua (“nordestina”) na cidade de Barreiras, 
a luta pela emancipação de Mimoso do Oeste (para alguns um “município gaúcho” 
na Bahia) e, no que foi uma de nossas principais conclusões, a “transformação” da 
diáspora gaúcha (do senso comum) numa rede regional gaúcha (uma concepção 
teórica mais elaborada) no interior brasileiro.

Apresentamos ao final uma síntese das múltiplas espacialidades em gestação 
nessa complexa dinâmica des-re-territorializadora, onde a relação que ao mesmo 
tempo integra e contrapõe “gaúchos” e nordestinos é apenas uma das faces na 
dinâmica que mescla redes, territórios (de várias ordens) e o que denominamos 
“aglomerados humanos de exclusão”.
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TERRITÓRIO E IDENTIDADE: RAÍZES  
DO GAUCHISMO E DA  NORDESTINIDADE

Antes de analisarmos o espaço concreto no qual se dá, desde o início dos anos 
80, o processo desreterritorializante desencadeado pelo encontro entre sulistas e 
nordestinos, cumpre reconhecer que este encontro se verifica também no nível 
de um espaço simbólico, de referência identitária, construído/projetado em 
relação às identidades regionais que tomamos aqui como o recorte ou a leitura a 
ser priorizada. Trata-se então de analisar as relações sociedade-espaço (distinção 
puramente analítica) pelas quais se moldaram, no tempo, os traços culturais 
que, simbólica e/ou concretamente, servem de distintivo, ainda hoje, para esses 
dois grupos sociais.

Embora as regiões Sul e Nordeste configurem oficialmente espaços bastante amplos 
que vão do Rio Grande do Sul ao Paraná, da Bahia ao Maranhão, a identidade 
social que se projetou como identidade regional para a população que habita esses 
territórios tomou como uma de suas referências espaços muito mais restritos, 
como a Campanha Gaúcha para o Sul e, em determinado contexto histórico, o 
Sertão semi-árido para o Nordeste. Compreender este processo de transposição 
geográfica da identidade é ao que nos propomos no presente capítulo, onde deli-
neamos assim, de forma sucinta, a relação entre território e identidade, em um 
nível mais teórico, e a construção geográfico-simbólica das identidades gaúcha e 
nordestina, em um nível mais empírico.

No campo das idéias o encontro entre gaúchos e nordestinos vem-se dando há mui-
to tempo, perceptível tanto através da literatura quanto da sociologia. Reportar-nos-
-emos então a obras historicamente muito representativas, no mínimo pelo papel 
que tiveram na definição/difusão dessas identidades, especialmente O gaúcho, de 
José de Alencar, Os sertões, de Euclides da Cunha, e Populações meridionais do 
Brasil, do sociólogo Oliveira Vianna. Enquanto o primeiro se restringe à identidade 
gaúcha, os outros dois, em diferentes proporções, focalizam as duas identidades, 
Euclides da Cunha priorizando o sertanejo nordestino, e Oliveira Vianna, o gaúcho 
ou o “campeador rio-grandense”.

Mas, como veremos no item inicial, de natureza teórica, um território não se define 
apenas enquanto um espaço apropriado simbolicamente, com a formação de uma 
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identidade cultural/ territorial. Ele nasce na discussão sobre o domínio/controle 
político do espaço, especialmente a partir da formação dos Estados-nações, e se 
desdobra em íntima vinculação com elementos geográficos como fronteiras e 
redes (ver capítulo seguinte), cujo papel é mutável conforme o período histórico 
analisado.

Território e territorialização
Território tem sido uma expressão ambígua, que pode designar desde um espaço 
social qualquer, como predomina no senso comum e entre alguns geógrafos, até 
um espaço marcado e defendido por determinadas espécies animais, seu espaço de 
sobrevivência, como é definido pela etologia. Pode ter tanto um sentido totalmente 
abstrato, como o “território da filosofia”, quanto muito concreto, o “território 
dos Estados-nações”.1  Originário do latim territorium (por sua vez derivado de 
terra), o termo figurava nos tratados de agrimensura significando “pedaço de 
terra apropriada” e só se difundiu efetivamente na Geografia no final dos anos 
70 (LE BERRE, 1992, p. 618). 

Entre os geógrafos, Claude Raffestin (1986, 1988) foi um dos que mais se dedicou 
à discussão conceitual sobre território, analisando o processo que ele denominou 
de T-D-R: territorialização-desterritorialização-reterritorialização. Para ele a ter-
ritorialidade humana, nossos laços com o território, numa concepção bastante 
aberta, “pode ser definida como ‘o conjunto de relações que desenvolve uma 
coletividade – e, portanto, um indivíduo que a ela pertence – com a exterioridade 
e/ou a alteridade por meio de mediadores ou instrumentos’” (RAFFESTIN, 1986, 
p. 183, 1988, p. 365). 

Na sociedade contemporânea essa territorialidade seria “menos ‘‘espacializada’ 
que ‘temporalizada’’ porque ela é comandada pela modernidade na qual, no dizer 
de Baudrillard, ‘a moda é o emblema’. Ora, a modernidade se elabora somente 
naqueles lugares que dispõem de meios para uma difusão ultra-rápida. O território 
concreto tornou-se menos significativo que o território informacional em matéria 
de territorialidade” (1986, p. 183). De certo modo Raffestin corrobora a assertiva 
de Virilio (1984), quando este afirma que:

O espaço não está mais na geografia – está na eletrônica. (...) Está no tempo 
instantâneo dos postos de comando, nos quartéis-generais das multinacionais, 
nas torres de controle, etc. A política está menos no espaço físico do que nos 

1 O Dicionário Crítico Le mots de la Geographie (BRUNET, FERRAS, THÉRY, 1993) relaciona nada menos 
que seis significados diferentes para a palavra território. LE BERRE (1992, p. 620), por sua vez, aponta 
quatro grandes acepções para o termo “largamente polissêmico” de território.
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sistemas temporais administrados por várias tecnologias, das telecomunicações 
aos aviões, passando pelo TGV, etc. (...) A unidade do mundo não é mais uma 
unidade espacial. Para o território, a unidade de medida são distâncias no tempo 
(p. 109). [A distância tanto de Paris a Nova York quanto de Paris a Córsega é a 
mesma: 3 horas e meia]: Portanto, há uma desregulagem da distância que cria 
distâncias-tempo para substituir distâncias-espaço. A geografia é substituída pela 
cronografia (p. 63).

Virilio exagera na sua convicção de que o espaço está sendo suplantado pelo tempo, 
como se todos partilhassem igualmente desse mundo da velocidade cibernética, e 
em sua concepção de Geografia não há lugar para outro “espaço geográfico” que 
não aquele das distâncias físicas, medidas em quilômetros e relacionadas a um 
espaço concreto e quase absoluto. Raffestin (1986), ao contrário, apesar de sua 
leitura às vezes demasiadamente semiológica, demonstra o quanto os geógrafos 
têm avançado nessa discussão. Desse modo, ele afirma:

O território é uma reordenação do espaço na qual a ordem está em busca dos 
sistemas informacionais dos quais dispõe o homem enquanto pertencente a 
uma cultura. O território pode ser considerado como o espaço informado pela 
semiosfera (p. 177). (...)  O acesso ou o não-acesso à informação comanda o 
processo de territorialização, desterritorialização das sociedades (1988, p. 272). 
É a teoria da comunicação que comanda nos nossos dias a ecogênese territorial 
e o processo de T-D-R (p. 182).

Em sua definição de território, Raffestin associa-o a malhas, redes e nós: 

a produção territorial em ato é constituída de malhas, de nós e de redes que 
representam invariavelmente os instrumentos contra-aleatórios que todo grupo 
humano utiliza para constituir uma “reserva” e, da mesma forma, se precaver 
contra as modificações do meio. 

Esses elementos seriam  “invariantes” mobilizadas por todo tipo de sociedade, 
desde a pré-história, “embora em graus diversos e com morfologias variáveis” 
(1986, p. 181).

Outros autores, ao destacarem não os fluxos e as redes mas as circunscrições e os 
controles, focalizam o território não sob o prisma da tecnologia ou da informação 
e da semiologia mas a partir da sua natureza política vinculada às concepções 
de Estado e fronteira. Trata-se da abordagem mais tradicionalmente difundida, 
cujas raízes podem ser encontradas, em Geografia, na obra de Friedrich Ratzel, 
que no final do século passado definia uma espécie de “espaço vital” para o de-
senvolvimento das civilizações, numa visão “naturalizada” de território que ainda 
hoje se inscreve nas teses racistas que defendem uma ligação estrita entre espaço 
e grupo étnico-cultural. Já dizia Ratzel (1990):
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embora mesmo a ciência política tenha freqüentemente ignorado as relações 
de espaço e a posição geográfica, uma teoria de Estado que fizesse abstração 
do território não poderia jamais, contudo, ter qualquer fundamento seguro (p. 
73). Sem território não se poderia compreender o incremento da potência e da 
solidez do Estado (p. 74).

A partir dessa concepção jurídico-política de território, como “prolongamento 
do corpo do príncipe”, Le Berre (1992, p. 618) associa-o a três idéias básicas: de 
dominação (“ligada ao poder do príncipe”), de “uma área dominada por esse 
controle territorial”, e de “limites materializados por fronteiras”.

Freund (1977), por sua vez, em sua clássica análise da sociologia de Max Weber, 
afirma:

A atividade política se define, em primeiro lugar, pelo fato de se desenrolar no 
interior de um território delimitado. (...) as fronteiras (...) podem ser variáveis; 
entretanto, sem a existência de um território que particularize o agrupamento, 
não se poderia falar de política. Disso decorre a separação característica entre o 
interior e o exterior (...). Esta separação é inerente ao conceito de território (...). 
Pode-se, pois, definir a política como a atividade que reivindica para a autoridade 
instalada em um território o direito de domínio, que é a manifestação concreta e 
empírica do poderio (...). Esse poderio e esse domínio, segundo Max Weber, só 
se tornam políticos quando a vontade se orienta significativamente em função 
de um agrupamento territorial, com vistas a realizar um fim, que só tem sentido 
pela existência desse agrupamento (p. 160-161).

Badie (1995), autor que defende a polêmica tese do “fim dos territórios” (ou, 
pelo menos, de uma determinada ordem territorial) e vê o território intimamente 
associado ao espaço dos Estados-nações, afirma que, como “marca essencial do 
Estado, o território aparece como um dado incontornável de uma cena mundial 
que vê sua estabilidade ligada à natureza interestatal” (p. 9). A manutenção da 
estabilidade das fronteiras territoriais estaria, assim, ligada ao sentido de ordem 
política internacional, tão prezado pelo mundo moderno.

Virilio (1984) veria nessas afirmações o resquício de uma visão superada de polí-
tica, mas ainda presente em muitos dos “assim chamados grandes políticos”, cujo 
problema ainda é “a inscrição territorializada; em outras palavras, a negação do 
fato técnico” (p. 133). Contudo, não há dúvida de que o problema das delimitações, 
dos controles territoriais, ou seja, das fronteiras, como demonstram hoje muitos 
conflitos internacionais, movimentos racistas (incluindo aí os guetos urbanos) 
e/ou étnico-nacionalistas, continua fundamental. Como disse Foucault (1984), 
que não pode ser acusado de defasado em relação ao seu tempo, “a disciplina 
procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço”, exigindo 
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muitas vezes “a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos os outros 
e fechado em si mesmo” (p. 130). 

Um dos trabalhos mais consistentes que enfocam a produção/definição do ter-
ritório numa perspectiva jurídico-política, buscando desmistificar sua condição 
dada como “natural” dentro do Estado burguês, é o de Alliès (1980). Ele toma 
como referência concreta a formação do Estado nacional francês e identifica três 
“escolas” de tratamento teórico do território enquanto categoria jurídica: a do 
território-objeto, a do território-sujeito e a do território-função.

No “território como objeto do Estado” ou como seu “elemento natural”, Alliès se 
reporta à sua reificação (segundo Esmein, por ele citado, a soberania teria come-
çado “por ser exclusivamente territorial”). O território é considerado “o ter” do 
Estado, “objeto de um direito especial de soberania, assimilável a um direito real 
do Estado sobre o solo nacional, distinto do poder deste sobre as pessoas. Assim, 
a territorialidade arrisca-se a tornar-se um ramo isolado e específico da potência 
estatal” (1980, p.11), seu patrimônio “natural”.

No “território como sujeito do Estado ou limite de sua competência” o território 
não é um “objeto” sob domínio do Estado, mas um de seus elementos constitutivos, 
seu “ser”, “o modo de existência do Estado no espaço” (p.12), naturalização do 
Estado que acaba legitimando sua expansão física.2 Citando Kelsen, Alliès mostra 
que o território passa depois de sujeito do Estado a limite da norma jurídica, pois 
para aquele autor o território estatal é “o domínio de validade territorial de uma 
ordem jurídica estatal” (p. 13), “simples quadro de competências sobre o solo”, 
excluído o direito privado.

“O território como função do Estado”, por fim, seria “um território que é meio 
de ação do Estado e não somente um quadro geofísico de competência” (p. 15). 
Desnaturalizado e instrumentalizado como locus da administração, o território 
se torna um espaço que se pretende não o objeto da soberania estatal, mas de 
intervenção de toda a coletividade. Seu papel ideológico, contudo, continua igno-
rado: além de “funcional” no sentido prático, ele possui também uma dimensão 
simbólica, especialmente na medida em que “permite realizar esta síntese de um 
solo e uma idéia que é a própria essência da nação” (1980, p. 16).3  

2 Como no “espaço vital” de Ratzel (1990), para quem a decadência de um povo e de um Estado está 
ligada diretamente à perda de território: “um povo decai quando sofre perdas territoriais. Ele pode 
decrescer em número mas ainda assim manter o território no qual se concentram seus recursos; mas 
se começa a perder uma parte do território, esse é sem dúvida o princípio da sua decadência futura”  
(p. 74).

3 Alliès afirma que “o direito nunca pensou o território senão em relação ao Estado”, forjando-o como “uma 
abstração acima das classes e do real” (1980, p.19).
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Outro geógrafo, Sack (1986), num dos trabalhos mais consistentes sobre o tema, 
também enfatiza a dimensão política – o “controle de uma área” – e o papel dos 
limites ou fronteiras em sua definição de territorialidade: “a tentativa, por um 
indivíduo ou um grupo, de atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 
relacionamentos através da delimitação e afirmação do controle sobre uma área 
geográfica”, ou seja, o território. Para ele,

circunscrever coisas num espaço ou num mapa (...) identifica lugares, áreas 
ou regiões no sentido comum, mas não cria em si mesmo um território. Esta 
delimitação se torna um território somente quando suas fronteiras são utilizadas 
para afetar o comportamento através do controle do acesso (p. 19).

Essa territorialidade cumpriria ao mesmo tempo os papéis de classificação (por 
área), de comunicação (pelas fronteiras) e de aprisionamento ou controle. 
Portanto, não é qualquer espaço delimitado ou “circunscrito” que constitui um 
território. Áreas que identificam a extensão geográfica de certas atividades só se 
tornam território quando suas fronteiras “são utilizadas por alguma autoridade 
para moldar, influenciar ou controlar [essas] atividades” (p. 19). Vendo a terri-
torialidade sobretudo como uma estratégia, o território pode ser utilizado para 
conter, restringir ou excluir pessoas, objetos ou relacionamentos (p. 20).

Ampliando esse raciocínio, poderíamos dizer que, se a fronteira indica ao mesmo 
tempo o fechamento e a extroversão, a classificação proporcionada por esses 
recortes espaciais, através da atribuição de significados ao espaço, pode reforçar, 
legitimar ou dar forma a identidades territoriais específicas, o que extrapola o 
caráter político do território, tão enfatizado pelo autor. 

Em outro trabalho aprofundado, Knight (1982) acrescenta à dimensão política, de 
modo ainda mais explícito, uma conotação identitária, definindo território como 
“uma área que é limitada, formal ou informalmente” (p. 517) e um “espaço ao 
qual está ligada uma identidade através de um grupo distinto que mantém ou 
ambiciona este território e que deseja obter total controle dele em proveito do 
grupo” (p. 526).

Outros geógrafos destacam acima de tudo a identidade espacial, produto de uma 
apropriação simbólica do espaço, tratado então não só como território mas também 
como “lugar”. Para Tuan (1982), por exemplo, a diferença entre a territorialidade 
humana e a animal deve ser buscada sobretudo na qualidade da “emoção e pen-
samento simbólico” que o homem possui. Ele enfatiza assim a “topofilia” 4 – “elo 
afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” (1980, p. 5) – na sua definição 
4 Tuan faz uso aqui, sem citar, de uma expressão cunhada por Bachelard (1988, p. 108), que assim denomina 

suas pesquisas para “determinar o valor humano dos espaços de posse, espaços proibidos a forças adversas, 
espaços amados”. 
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de lugar (muitas vezes utilizado como sinônimo de território): “uma localização 
de lealdade apaixonada – através do meio simbólico da arte, da educação e da 
política” (1982, p. 149).

O destaque à apropriação simbólica do espaço, de caráter mais subjetivo, como 
forma de territorialização humana, levou à distinção entre espaço e território. Tuan 
(1983), preferindo os termos espaço e lugar, afirma que “o espaço transforma-se 
em lugar à medida que adquire definição e significado” (p. 151):

“Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. (...) A  partir da segurança e estabilidade 
do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e vice-
-versa. Além disso, se pensarmos no espaço como algo que permite movimento, 
então lugar é pausa: cada pausa no movimento torna possível que localização 
se transforme em lugar  (TUAN, 1983, p. 6).

De modo semelhante, Guattari (1985) se refere ao “território” num sentido 
mais subjetivo/afetivo e ao “espaço liso” como sendo “ligado mais às relações 
funcionais de toda espécie” (p. 110). Baudrillard (1991), por sua vez, de forma 
análoga, afirma que “o espaço é o contrário do território, ele dá uma sobredi-
mensão a tudo e uma possibilidade a todas as funções de se expandir ao infinito, 
sem ser circunscritas de uma maneira ou de outra” (p. 159). Para este autor as 
megalópoles norte-americanas, sem memória, sem referência, seriam o exemplo 
de um “espaço-deserto”, onde toda simulação e manipulação parecem possíveis 
(dominados, no nosso ponto de vista e conforme definido mais adiante, por redes 
de caráter estritamente funcional).

Essa distinção entre território como instrumento do poder político (quase sempre 
de caráter estatal, ligado à questão da cidadania) e território como espaço de iden-
tidade cultural, instrumento de um grupo cultural e/ou religioso, é fundamental 
no mundo contemporâneo, dentro do debate entre universalistas (defensores de 
uma “cidadania-mundo”, calcada ou não na territorialidade-padrão dos Estados-
-nações) e multiculturalistas (defensores do respeito às especifidades culturais, 
que pode incluir as diferentes concepções de territorialidade moldadas no interior 
de cada cultura).

A retomada do conceito por autores de outras áreas que não a Geografia demonstra 
bem sua importância na atualidade. Além de sociólogos (BAREL, 1986 ; IANNI, 
1992), outros pensadores muito conhecidos, como Virilio (1982), Guattari (1985) 
e Baudrillard (1986 e 1991), apesar de abordagens às vezes muito abstratas, 
trouxeram importantes contribuições ao debate. 

Barel (1986) defende uma noção sociológica (e não geográfica, é importante frisar) 
relativamente ampla, porém melhor definida que a dos outros autores, vendo o 



38

território como “esse não-social” (o que é questionável), “no qual o social puro 
deve imergir para adquirir existência”, e que evoca três pontos: “um constran-
gimento (contrainte) técnico, o fato de que a prática se desenvolve num espaço 
geograficamente determinado (...)” (p. 131); a especificação/distinção de uma 
prática social através da identificação de seu território; e a designação dos “limi-
tes, as fronteiras que uma prática social pode ou quer se dar, isto é, as dimensões 
do universo no qual ela se sabe ou se crê eficaz, competente, legítima” (p. 132).

Os elementos básicos constituintes do território seriam de ordem material e 
imaterial ou simbólica (RAFFESTIN, 1988, fala de “territórios concretos” e “terri-
tórios abstratos”). Alguns territórios seriam “unicamente, ou quase unicamente, 
imateriais”, como, por muito tempo, o dos judeus. “De certo modo, todo território 
social é um fenômeno imaterial ou simbólico” (BAREL, 1986, p. 132-133), pois é 
produzido pelo imaginário humano. Na ampla concepção de “território social” 
do autor, que vai desde o próprio indivíduo e a família até a classe social, a etnia 
e a nação, o “território espacial (uma cidade, uma região...)” ou geográfico é 
apenas uma de suas manifestações. Como o homem é um “animal político e um 
animal social”, ele é também “um animal territorializador”. Sua particularidade 
é que não se trata aí de uma relação biunívoca, diz Barel, pois o ser humano é 
capaz de “produzir e habitar mais de um território” (p. 135), num fenômeno de 
multipertencimento e superposição territorial. 

Guattari (1985) propôs uma leitura ainda mais aberta de território, acrescentando 
à perspectiva sociológica uma dimensão mais psicológica, onde a territorialização 
aparece ligada a “uma ordem de subjetivação” ao mesmo tempo individual e co-
letiva. O conceito/noção de des-reterritorialização utilizado por Deleuze e Guattari 
(1991) é, na nossa opinião, exageradamente amplo e, portanto, muito dúbio, pois 
invoca desde o campo geográfico mais concreto (ex.: a “des-re-territorialização das 
favelas” [p. 103]) até a esfera mais imaterial, “etérea” (ex.: a reterritorialização 
da Filosofia “sobre o conceito” [p.97],5  ou sobre “os direitos do homem” [p. 98]). 

É verdade que para isso eles invocam uma geografia (parece claro que se trata 
sempre de um território de caráter geográfico) também suficientemente ampla, 
“não somente física e humana, mas [também] mental, como a paisagem” (p. 
91-92). Associando ainda o geográfico com o contingente (p. 92), eles traem sua 
própria afirmação de que “a filosofia é uma geo-filosofia, exatamente como a 
história é uma geo-história no ponto de vista de Braudel”, pois fazem exatamente 
o contrário deste na medida em que, para Braudel (1983), a noção de “tempo 

5 Se bem que há aí uma atenuante – Deleuze e Guattari tentam “reterritorializar” o conceito ao dizerem 
logo a seguir que “o conceito não é objeto, mas território. Não há objeto, mas território” (p. 97). Um prato 
cheio para todo tipo de ambigüidade.
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geográfico” (também muito polêmica) vincula-se à longa duração, ao tempo 
longo, não-circunstancial.

O principal dilema nesses autores é que o compromisso muito mais em proble-
matizar do que em aprofundar propostas teórico-conceituais deixa-nos grandes 
lacunas a preencher. Mesmo Barel (1986), que vai mais longe na sua análise, 
deixa explícito que a polissemia da noção de território “impede que se obtenha 
um conceito científico (...). A idéia de território suscita questões e respostas e 
estas recriam, por assim dizer, a cada momento, a idéia de território” (p. 132). O 
geógrafo Raffestin (1993), admitindo que um conceito “permite uma formalização 
e/ou uma quantificação mais precisa que o estatuto de noção”, também se recusa 
a definir se espaço e território “são noções ou conceitos”, embora reconheça que 
nos últimos tempos foram “feitos esforços no sentido de conceder um estatuto de 
noção ao espaço e (...) de conceito ao território” (p. 143).

Cabe ao geógrafo, pelo que parece, “manter os pés no chão” e, sem cair num 
empiricismo objetivista e inconseqüente, não incorrer também num teoricismo 
cuja abstração acaba impedindo uma apropriação intelectual da materialidade 
do espaço.  

Considerando essas diversas posições, podemos agrupar as diferentes abordagens 
conceituais de território  em três vertentes básicas:

a) a jurídico-política, majoritária, inclusive no âmbito da Geografia, onde o 
território é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o qual se 
exerce um determinado poder, especialmente o de caráter estatal; a pers-
pectiva aqui comentada de Alliès (1980) e a abordagem clássica de Ratzel 
podem ser consideradas nesta versão;

b) a cultural(ista), que prioriza sua dimensão simbólica e mais subjetiva, 
o território visto fundamentalmente como produto da apropriação feita 
através do imaginário6 e/ou da identidade social sobre o espaço; Guattari 
(1985) e, na Geografia, Tuan (1980, 1983) são autores que, em diferentes 
posições, se aproximam desta abordagem; e

c) a econômica (muitas vezes economicista), minoritária, que destaca a 
des-territorialização em sua perspectiva material, concreta, como produto 
espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho.

O mais comum, na verdade, são posições múltiplas, como aquela proposta por 
Godelier  (1984), que se realiza na interface entre o político e o econômico:

6 Imaginário visto aqui num sentido amplo como “(...) o conjunto de representações, crenças, desejos, 
sentimentos, em termos dos quais um indivíduo ou grupo de indivíduos vê a realidade e a si mesmo” e 
não no sentido sartreano de rompimento com o mundo, “desligamento da plenitude do dado” ( JAPIASSU, 
MARCONDES, 1990, p. 129-130).
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Designa-se por território uma porção da natureza e portanto do espaço sobre 
o qual uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de 
seus membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à 
totalidade ou parte dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz 
de explorar (p. 112).

Diferenciando espaço, “a realidade material preexistente”, e território, produto 
de uma ação social, Raffestin (1993[1980]) afirma que “ao se apropriar de um 
espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
‘territorializa’ o espaço” (que ele denomina de “prisão original”, enquanto o ter-
ritório seria “a prisão que os homens constroem para si”, 1993, p. 143, 144). Como 
processo de apropriação e controle, a territorialização se inscreve sempre num 
campo de poder, não apenas no sentido de apropriação física, material (através 
de fronteiras jurídico-políticas, por exemplo), mas também imaterial, simbólica 
(veja discussão a respeito no próximo item).

Assim, 

a imagem ou modelo, ou seja, toda construção da realidade [no caso, a repre-
sentação sobre o território], é um instrumento de poder e isso desde as origens 
do homem. Uma imagem, um guia de ação, que tomou as mais diversas formas. 
Até fizemos da imagem um “objeto” em si e adquirimos, com o tempo, o hábito 
de agir mais sobre as imagens, simulacros dos objetos, do que sobre os próprios 
objetos (RAFFESTIN, 1993, p. 145). 

Mais adiante, recorrendo a Edward Soja, Raffestin se reporta aos três elementos que, 
segundo aquele autor, compõem a territorialidade: senso de identidade espacial, 
senso de exclusividade e compartimentação da interação humana no espaço.7 

Como propôs Lefèbvre (1986), podemos distinguir entre espaços dominados e 
espaços apropriados. Através das práticas sociais e da técnica, o espaço natural 
se transforma e é dominado, tornando-se um espaço quase sempre “fechado, 
esterilizado, vazio”, como o espaço dos aeroportos e das auto-estradas. Este con-
ceito de espaço dominado só adquire sentido quando contraposto “ao conceito 
inseparável de apropriação”:

De um espaço natural modificado para servir as necessidades e as possibilidades 
de um grupo, pode-se dizer que este grupo se apropria dele. A posse (propriedade) 
não foi senão uma condição e mais freqüentemente um desvio desta atividade 

7 A territorialidade para Raffestin “reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de 
uma coletividade” (1993, p. 158). Edward Soja, na obra citada pelo autor (The political organization of 
space. Washington ; Assoc. of American Geographers, 1971), define territorialidade como “um fenômeno de 
comportamento associado à organização do espaço em esferas de influência ou em territórios nitidamente 
diferenciados, considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou pelos 
que os definem”.
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“apropriativa” que alcança seu ápice na obra de arte. Um espaço apropriado 
lembra uma obra de arte sem que ele seja seu simulacro (p. 191).

Para Lefèbvre (1986), a apropriação e a dominação do espaço deveriam aparecer 
juntas, “mas a história (aquela da acumulação) é também a história da sua se-
paração, da sua contradição” (p. 193), e quem leva a melhor, gradativamente, é 
o dominante. A “reapropriação” dos espaços, premente nos nossos dias, envolve 
aquilo que denominamos processo de reterritorialização, em seu sentido pleno. 
Temos assim, no conceito de apropriação tal como definido por Lefèbvre, um 
processo efetivo de territorialização, que reúne uma dimensão concreta, de caráter 
predominantemente “funcional”, e uma dimensão simbólica e afetiva. A domina-
ção tende a originar territórios puramente utilitários e funcionais, sem que um 
verdadeiro sentido socialmente compartilhado e/ou uma relação de identidade 
com o espaço possa ter lugar.

 Dessa forma, o território deve ser visto na perspectiva não apenas de um domínio 
ou controle politicamente estruturado, mas também de uma apropriação que 
incorpora uma dimensão simbólica, identitária e, porque não dizer, dependendo 
do grupo ou classe social a que estivermos nos referindo, afetiva. Nesse sentido, 
poderíamos afirmar que a concepção de território em Sack (1986), anteriormente 
comentada, está muito mais vinculada aos processos de domínio do que aos de 
apropriação, pois o “controle” a que ele constantemente se refere ao definir a 
territorialidade é fundamentalmente definido por relações de poder, excluindo 
uma análise mais profunda das ligações simbólicas dos diferentes grupos sociais 
com seu espaço. Ampliando o raciocínio de Robert Sack, poderíamos dizer que, se 
a fronteira indica ao mesmo tempo o fechamento e a extroversão, a classificação 
proporcionada por esses recortes espaciais, através da atribuição de significados 
ao espaço, pode reforçar, legitimar ou dar forma a identidades territoriais espe-
cíficas, o que extrapola o caráter fundamentalmente político do território, tão 
enfatizado pelo autor. 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo mas em diferentes graus de cor-
respondência e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, através de uma 
identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de “controle 
simbólico” sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de 
apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a 
apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização 
dos indivíduos. Historicamente, podemos encontrar desde os territórios mais 
tradicionais, numa relação quase biunívoca entre identidade cultural e controle 
sobre o seu espaço, de fronteiras geralmente bem definidas, até os territórios-rede 
modernos, muitas vezes com uma coesão/identidade cultural muito débil, simples 
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patamar administrativo dentro de uma ampla hierarquia econômica mundial-
mente integrada. Poderíamos dizer que hoje, na “pós” ou “neo” modernidade, um 
traço fundamental é a multiterritorialidade humana, como diz Barel, onde, de 
acordo com o espaço/tempo em que estamos e os interesses em jogo, determinadas 
identidades são ativadas em detrimento de outras.

 É claro que, apesar de priorizarmos este caráter político-cultural na definição 
de território, seria absurdo sugerir algum tipo de autonomização em relação aos 
processos econômicos. Como diz Raffestin, “o próprio sistema sêmico [de repre-
sentação, de signos] é marcado (...) pelas forças de trabalho e pelas relações de 
produção (...)”. Partindo de uma noção muito ampla de “utilidade”, ele chega 
a afirmar que  “a representação só atinge no espaço aquilo que é suscetível de 
corresponder às ‘utilidades’ sociais lato sensu” (1993, p. 144). Desse modo, ini-
ciaremos adiante nossa análise do processo de desterritorialização nos cerrados 
nordestinos pela face econômica da modernização que os  produziu.

Apesar da identificação feita por autores como Raffestin entre território e malhas, 
redes e nós, preferimos partilhar da distinção feita por Lévy (1991, discutida no 
próximo capítulo), que associa o território a áreas/superfícies e limites/fronteiras, 
pois como afirma Freund (1977) e o próprio Raffestin (1993), é no sistema de 
relações com o que lhe é externo, ou seja, com a alteridade (definindo “o que é 
meu do teu” ou distinguindo “nós e os outros”), que a territorialidade de um grupo 
social pode ser definida. Dessa forma, como já vimos, ela está impregnada não só de 
um poder que se circunscreve espacialmente, mas também de laços de identidade 
que tentam de alguma forma homogeneizar esse território, dotá-lo de uma área/
superfície minimamente igualizante, seja por uma identidade territorial (da qual 
a nacionalidade/o nacionalismo pode ser considerado o exemplo “moderno” por 
excelência) e/ou por uma fronteira definidora da alteridade.

O des-igual tem sempre um mesmo referente, partilhado por todos em algum 
nível: a riqueza econômica, determinadas aptidões, o poder de decisão... O indi-
víduo des-igual moderno “é percebido e se percebe como um bem, idêntico aos 
outros em essência – ideologia da igualdade entre os homens, da universalidade 
de sua natureza e de seus direitos – do qual somente a quantidade de força, de 
talento, de cultura, marca a diferença” (GENESTIER, 1989, p. 152). Reina assim o 
“paradigma contábil” onde as relações sociais e espaciais diretas são substituídas 
“pela mediação da abstração da moeda e das convenções culturais” que fortalecem 
a racionalidade instrumental e debilitam “a relação ao solo e as suas qualidades 
simbólicas [diferenciadoras]” (p. 53).
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Já o diferente (em sentido mais estrito, de alteridade)8  o é por envolver referenciais 
qualitativos, dificilmente mensuráveis, não-comparáveis numa mesma escala 
classificatória: o ser muçulmano e o ser cristão; o expressar-se em espanhol e 
em alemão; o ser branco e o ser negro... A diferença, podemos dizer, era a marca 
primeira das sociedades tradicionais, em geral mais rigidamente territorializadas. 
Assim, uma das marcas da “relação ao solo” a que alude Genestier, e que é um 
dos componentes básicos na definição de território, é sua qualificação simbólica, 
eminentemente diferenciadora. 

Essa distinção pode parecer sutil, mas ela traz implicações muito importantes. 
Enquanto a desigualdade exige um parâmetro comum, classificatório, que permita 
uma comparação global, “em rede” (e neste sentido pode ser considerada um tipo 
de diferença, mais sutil, uma “diferença quantitativa”), a diferença stricto sensu  
o é no sentido de alteridade, não havendo, a princípio, como hierarquizá-la, pois 
se manifesta quando confrontada com outra identidade (grupo, nação, território). 

Isso não significa, entretanto, que diferentes formas de territorialização (espe-
cialmente no sentido de espaços dominados) não possam estar a serviço de uma 
hierarquização, integradas num conjunto de redes. Portanto, a relação entre 
desigualdade e diferença, que pode ser associada aqui a uma distinção, analisa-
da em maior detalhe mais adiante, entre redes e territórios, não é nada simples. 
Tal como o território, mesmo o mais isolado ou fechado, não pode prescindir 
de redes e hierarquias (internas, pelo menos) para se estruturar, a diferença (e, 
conseqüentemente, a identidade) em termos sociais é sempre relativa e por isso 
permite algum grau de comparabilidade e “des-igualização”.

A desterritorialização, hegemônica e hierarquizante (promotora da desigual-
dade), também brota da diferença, e muitas vezes é uma determinada diferença 
(por exemplo, a condição de “povo eleito” dos hebreus)9  que faz brotar uma 
desigualdade em que o diferente se considera, antes de tudo, superior. É quase 
inevitável que o encontro entre culturas, por definição qualitativamente diferentes 
ou, em outras palavras, “incomparavelmente” distintas, promova sempre a com-
parabilidade e, portanto, uma padronização do outro frente aos nossos valores e 
comportamentos. Se os gaúchos no oeste baiano se consideram diferentes, como 

8 Castoriadis (1990) prefere distinguir diferença de alteridade ao invés de desigualdade e diferença (stricto 
sensu), como aqui fazemos. O mesmo ocorre com Baudrillard (1990, p. 131) em sua distinção entre “di-
ferença estrutural” (que “prolifera ao infinito”) e “alteridade bruta” (que “tornou-se um gênero raro”, 
engolida pela “lei do mercado, da oferta e da procura”).

9 Castoriadis chega a afirmar que “o Antigo Testamento é o primeiro documento racista” da história, e que 
“o povo eleito é”, simplesmente, “um povo como os outros” (1990, p. 27-28).
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veremos, é sobretudo na propalada superioridade de sua cultura (ou de seu “tra-
dicionalismo”, em sentido amplo) que eles promovem essa  diferença.

Dimensão simbólica e identidade regional
A modernização, em suas múltiplas escalas de interação, permite a ativação 
concomitante de múltiplas identidades, numa relação às vezes confusa entre o 
indivíduo e seus “múltiplos territórios”. Como a identidade territorial é entremeada 
por várias outras, e seu conteúdo simbólico pode às vezes mudar rapidamente 
no tempo, a identidade social nunca pode ser vista como unitária e monolítica. 
Como disse Penna (1992, p. 97), num sentido geral: “(...) não se pode pensar em a 
identidade social – enquanto única e central – senão de um modo extremamente 
efêmero, e como resultante das diversas identidades sociais (...) movimentadas 
pelo indivíduo. Por isso, preferimos pensar sempre em as identidades sociais”.

O mundo “moderno” das territorialidades contínuas/contíguas regidas pelo 
princípio da exclusividade (cada Estado com seu espaço e suas fronteiras bem 
delimitadas frente ao território do outro) estaria cedendo lugar hoje ao mundo 
das múltiplas territorialidades ativadas de acordo com os interesses, o momento e 
o lugar em que nos encontramos. Percebe-se aí ao mesmo tempo um ângulo posi-
tivo (a vivência concomitante de múltiplos “territórios” e identidades) e negativo 
(a fragilidade e a instabilidade de nossas relações com os outros e com o meio). 

Num mundo globalizado, a territorialidade na perspectiva da manifestação da 
diferença, da identidade do efetivamente outro, parece exceção e, como tal, minoria. 
Paradoxalmente, contudo, justamente por serem minoritárias, essas alteridades 
freqüentemente adquirem caráter defensivo, transformando-se em vítimas, 
marginais ao sistema, partidárias, muitas vezes por força das circunstâncias, de 
uma interpretação maniqueísta de mundo, adotando uma definição exclusivista 
de suas identidades, separando nós e os outros em fronteiras rígidas, como em 
vários momentos de crise, e fazendo uso de sua marginalização para fortalecer a 
condição de vítima (real e imaginária). 

Castoriadis (1990) analisa as três possibilidades que se abrem no encontro com 
a diferença cultural, com o outro: as instituições dos outros “podem ser conside-
radas como superiores [às ‘nossas’], como inferiores, ou como ‘equivalentes’”. O 
primeiro caso representará “uma contradição lógica e um suicídio real”. Restam 
então duas possibilidades: “os outros são inferiores” ou “os outros são iguais a 
nós”. Considerar o outro como inferior, historicamente, é o que quase sempre tem 
prevalecido, pois “dizer que os outros são ‘iguais a nós’ não poderia significar iguais 
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na indiferenciação” (p. 30), mas na incomparabilidade. O que em hipótese alguma 
significa que se trata de uma “fatalidade” ou de uma “necessidade lógica”, mas de 
uma simples “probabilidade”, uma “vertente natural” das instituições humanas, 
que sempre se pretendem superiores e mais “verdadeiras” que as demais.

Dumont (1985) afirma que “os defensores da diferença reclamam para ela, ao 
mesmo tempo, igualdade e reconhecimento; eles estão reclamando o impossível” 
(p. 276). Penna (1992), citando Dumont, afirma que “‘reconhecer o outro como 
outro’ (ou seja, como diferente) implica necessariamente pensá-lo como inferior 
ou superior – e, por conseguinte, pensar simultaneamente a sua relação com 
ele” (p. 65). “Os outros são simplesmente os outros” é, no dizer de Castoriadis 
(1990), “uma criação histórica que vai de encontro às tendências ‘espontâneas’ 
da instituição da sociedade”, pois coloca em questão a própria verdade de suas 
instituições. No caso extremo, a diferença do outro é erigida como “inconvertível”, 
completamente inassimilável, e deve ser rejeitada: “surge assim o racismo” (p. 34).

Em seu texto clássico Raça e história, escrito em 1952, Lévi-Strauss afirma que 
o homem moderno, em suas inúmeras “especulações filosóficas e sociológicas”, 
não chegou senão a “uma única receita”, que ele caracterizou como “falso evo-
lucionismo”: “uma tentativa de suprimir a diversidade das culturas, fingindo 
conhecê-la plenamente”, tratando as diferentes sociedades humanas em “estágios 
ou etapas de um desenvolvimento único”. A diversificação de culturas traria apenas 
“os momentos de um processo que dissimula uma realidade mais profunda ou 
atrasa sua manifestação” (LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 336).

O autor ressalta que mesmo a posição universalista dos grandes sistemas filosóficos 
e religiosos, em defesa da noção de “humanidade” sem distinção de raça ou cultura, 
“tem algo de decepcionante para o espírito, pois negligencia uma diversidade de 
fato que se impõe à observação”. Assim:

As grandes declarações dos direitos do homem têm também elas esta força e esta 
fraqueza: enunciar um ideal que raramente atenta para o fato de que o homem 
não realiza sua natureza numa humanidade abstrata, mas em culturas tradicio-
nais, cujas mudanças as mais revolucionárias deixam subsistir aspectos intactos 
e se explicam a si mesmas em função de uma situação estritamente definida no 
tempo e no espaço (LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 335).

Nossa pesquisa junto a nordestinos e sulistas corroborou, em parte, essa cons-
tatação: em pleno boom modernizante e desterritorializador, ainda há ampla 
margem para a diferenciação e o reapresentar de aspectos culturais que muitos 
julgavam desaparecidos. A realidade, assim, neste final de século, aproxima-se 
bem mais da des-ordem e da ambigüidade, do paradoxo e da contradição, do que 
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da ordem, das certezas e das simples contraposições. Por isso, partir do espaço em 
sua complexidade é, ao nosso ver, a única saída plausível para a compreensão da 
geografia contemporânea. Para isso, uma abordagem multi(ou trans)disciplinar, 
reclamada já há muito tempo por geógrafos como Milton Santos (1978), torna-se 
indispensável.

É tomando emprestadas reflexões de outras disciplinas que enveredamos agora, 
mais detidamente, pelos caminhos da afirmação de diferenças pela geografia, ou 
melhor, da construção das identidades sociais através do território e, mais especi-
ficamente, da identidade regional, no caráter simbólico de sua constituição. Isto 
porque, para entendermos a contenda em curso nos cerrados nordestinos a partir 
do recorte aqui priorizado, ou seja, aquele entre “nativos” nordestinos e migrantes 
“gaúchos”, é imprescindível discutir a construção simbólica de suas respectivas 
identidades socioterritoriais, “regionais”: o gauchismo e a nordestinidade.

É praticamente consenso entre os antropólogos que as identidades sociais, pura-
mente simbólicas (LÉVI-STRAUSS, 1976), instrumentos de classificação ou pres-
supostos metodológicos (CUNHA, 1985), são produzidas como representações da 
realidade, visando a “um reconhecimento social da diferença” (BRANDÃO, 1986, 
p. 42). Se definirmos essa representação como simbólica, é preciso esclarecer me-
lhor de que “símbolo” estamos falando, pois no senso comum símbolo, tal como 
o “signo” dos semiólogos, corresponde muitas vezes a qualquer representação da 
realidade, aquilo que substitui ou que está no lugar de uma outra coisa.

Sem entrar na grande controvérsia que envolve as distinções entre signo e símbolo, 
tomaremos o símbolo como um tipo específico de signo. Os símbolos que compõem 
uma identidade social não são construções totalmente arbitrárias ou aleatórias, 
mantendo sempre determinados vínculos com a realidade concreta: “as marcas 
da identidade não estão inscritas no real, embora os elementos sobre os quais as 
representações de identidade são construídas sejam dele selecionadas” (PENNA, 
1992, p. 167). Eles também não têm um significado literal e uno, como naqueles 
signos cujo significado resulta de uma convenção mais rígida e consensualmente 
estabelecida. 

Como bem expressa Castoriadis (1982), ao mesmo tempo que “determina aspec-
tos da vida em sociedade”, o simbolismo está “cheio de interstícios e de graus de 
liberdade”: 

A “escolha” de um símbolo não é nunca nem absolutamente inevitável, nem 
puramente aleatória. Um símbolo nem se impõe como uma necessidade natural, 
nem pode privar-se em seu teor de toda referência ao real (somente em alguns 
ramos da matemática se poderia tentar encontrar símbolos totalmente “conven-
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cionais” – mas uma convenção que valeu durante algum tempo deixa de ser pura 
convenção). Enfim, nada permite determinar as fronteiras do simbólico (p. 144).

Embora não utilizemos exatamente a mesma definição de símbolo defendida pelo 
autor (os “símbolos totalmente ‘convencionais’“ da matemática na nossa opinião 
são signos de outro tipo, “signos stricto sensu”, e não símbolos), fica claro a partir 
de sua posição que o símbolo:

•	 é sempre ambíguo, ou seja, “seu significante ultrapassa sempre a ligação a 
um significado preciso, podendo conduzir a lugares totalmente inesperados” 
(p. 147).

•	 participa	ao	mesmo	tempo	de	uma	lógica,	ou	seja,	tem	“um	componente	
‘racio nal-real’” (p. 155), e do “imaginário último ou radical”:

O simbolismo pressupõe a capacidade imaginária, pois pressupõe a capacidade 
de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la diferente do que é. (...) na medida 
em que o imaginário se reduz finalmente à faculdade originária de pôr ou de 
dar-se, sob a forma de representação, uma coisa e uma relação que não são  (que 
não são dadas na percepção ou nunca o foram), falaremos de um imaginário 
último ou radical, como raíz comum do imaginário efetivo e do simbólico (CAS-
TORIADIS, 1982, p. 154).

 Como se observa, o autor trata de forma mais geral a concepção de simbólico, mui-
tas vezes tomando-a como sinônimo de sígnico, e em outras restringindo a noção 
de símbolo à de significante. Outras definições refletem nossas proposições, como 
aquelas expressas pelos pensadores Carl Jung e Paul Ricœur. Para Jung (1987):

uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além 
do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um 
aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo 
explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la. Quando a mente explora um 
símbolo, é conduzida a idéias que estão fora do alcance da nossa razão (p. 20-21).

Já para Ricœur (1978), símbolo é uma estrutura de significação em que um sen-
tido direto, primário, literal, designa por acréscimo outro indireto, secundário, 
figurado, que não pode ser entendido senão através do primeiro. Todos eles acabam 
apontando como base para o processo de simbolização a substituição, o “deslo-
camento” de significado ou a “metáfora”. DaMatta (1983) ressalta como parte 
fundamental desse processo as condições pelas quais um objeto é transmudado 
num símbolo, “pois se a sociedade classifica, ela também opera e manipula suas 
classificações. Além disso, as sociedades não classificam o nada, mas, ao contrário, 
coisas, pessoas, relações, objetos, idéias” (p. 76).

Nas sociedades modernas ou complexas, “deslocamentos de objetos (...) criam 
símbolos que devem ser dominantes, servindo como pontos de referência para a 
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contaminação de todo o sistema” (DAMATTA, 1983, p. 78). Assim, por exemplo, a 
bandeira é o substituto do território e da sociedade nacionais, devendo ser reco-
nhecida por todos e às vezes quase sacralizada em seu papel de manutenção de 
uma identidade.

Como toda realidade socialmente apropriada é concomitantemente material e 
simbólica, o espaço geográfico também pode ser encarado como representação, 
como signo. Podemos ter tanto uma leitura da espacialidade que se pretende a mais 
fiel/objetiva possível em relação ao objeto que é representado, como nos signos da 
cartografia mais tradicional que, por uma série de convenções, pretende fazer uma 
representação fidedigna do mundo, quanto uma leitura do espaço não enquanto 
signo objetivamente construído, mas no potencial ilimitado de interpretações 
subjetivas e que indicam a ambigüidade dos símbolos, como demonstram muitos 
estudos da chamada geografia humanista.

Embora se enfatizem tanto, hoje, os processos de desterritorialização, onde a au-
sência de uma identificação com o “espaço vivido” é um dos traços fundamentais, 
não há dúvida de que os vários conflitos pela defesa de fronteiras, por exemplo, 
demonstram que permanecem relevantes as referências espaciais para a definição 
ou o fortalecimento de identidades (sejam elas nacionais, regionais ou locais). 
Afinal, a própria memória de uma cultura,”para ser vivificada, necessita de uma 
referência territorial”, pois “ela se atualiza no espaço envolvente” (ORTIZ, 1994, 
p. 75). 

Como afirmou Harvey (1992), a mudança social “é em parte apreendida pela 
história das concepções de espaço e de tempo, bem como dos usos ideológicos que 
podem ser dados a essas concepções. Além disso, todo projeto de transformação da 
sociedade deve apreender a complexa estrutura da transformação das concepções 
e práticas espaciais e temporais” (p. 201). A complexidade das práticas espaço-
-temporais para Harvey, pelo menos em parte, pode ser apreendida por meio de 
uma “‘grade’ de práticas espaciais”, que ele propõe tomando por base a distin-
ção feita por Lefèbvre (1986, p. 42-43) entre prática espacial, representações do 
espaço e espaços de representação. Embora Lefèbvre (1986, p. 48-49) associe-as, 
respectivamente, aos espaços percebido, concebido e vivido, Harvey  (1992, p. 203) 
vincula-as ao vivido, ao percebido e ao imaginado, uma mudança de sentido à 
qual ele não faz referência (pelo contrário, dá a entender que se trata da mesma 
distinção feita por Lefèbvre). 

De qualquer forma, trata-se, nos dois autores, de uma tentativa de apreender as 
múltiplas dimensões do espaço, passando da prática concreta (para Harvey, o 
“vivido”, para Lefèbvre o “percebido”) às representações espaciais (signos verbais 
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elaborados intelectualmente, o “percebido” de Harvey e o “concebido” de Lefèbvre) 
e aos símbolos e imagens do “espaço dos ‘habitantes’, dos ‘usuários’“ e “também 
de alguns artistas” que recobrem “o espaço físico ao utilizar simbolicamente seus 
objetos” (LEFÈBVRE, 1986, p. 49). 

A concepção distinta que os dois autores revelam ter do “espaço vivido” – Harvey 
caracterizando-o por suas propriedades mais materiais (as “práticas espaciais”), 
Lefèbvre definindo-o por suas características mais simbólicas (abertas a múltiplos 
significados) –, revela bem a complexidade do termo. De toda maneira, seja qual 
for a concepção que tivermos do vivido, do concebido e do percebido, o que devemos 
destacar é a ênfase dos autores na relação dialética (e não de causalidade simples) 
entre estas dimensões. Como afirma Harvey (1992), “os espaços de representação 
(...) têm o potencial não somente de afetar a representação do espaço, mas também 
de agir como força produtiva material com respeito às práticas espaciais” (p. 201). 

Encarar o espaço geográfico em sentido amplo (o que inclui o papel da chamada 
primeira natureza) dentro de um processo de simbolização significa então concebê-
-lo num processo de apropriação social não apenas enquanto objeto material, 
instrumento concreto de controle e ação, mas também como símbolo que tem 
sua própria eficácia, ou seja, um “poder simbólico” que, em parte, acaba forjando 
as identidades territoriais. 

 Bourdieu (1989) define o poder simbólico como “esse poder invisível o qual 
só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 
lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (p. 7-8). Para o autor, “os sistemas 
simbólicos devem a sua força ao fato de as relações de força que neles se expri-
mem só se manifestarem neles em forma irreconhecível de relações de sentido 
(deslocamentos)”. O poder simbólico é um “poder quase mágico que permite 
obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças 
ao efeito específico de mobilização” e que “só se exerce se for reconhecido, quer 
dizer, ignorado como arbitrário” (p. 14, grifo do autor).

Esse poder simbólico, ao se manifestar, pode fazer uso de elementos espaciais, re-
presentações ou símbolos, constituindo assim uma identidade territorial, ou seja, 
um conjunto concatenado de representações socioespaciais que dão ou reconhecem 
uma certa homogeneidade em relação ao espaço ao qual se referem, atribuindo 
coesão e força (simbólica) ao grupo que ali vive e que com ele se identifica. Territó-
rios e fronteiras são referenciais concretos fundamentais para a construção dessas 
identidades, onde a alteridade fica muitas vezes condicionada a um determinado 
limite físico de reprodução dos grupos sociais. Conforme afirmação do próprio 
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Bourdieu (1989), “a fronteira, esse produto de um ato jurídico de delimitação, 
produz a diferença cultural do mesmo modo que é produto desta” (p. 115).

Uma de nossas primeiras identificações, aquela que se refere ao local de nas-
cimento, é de natureza geográfica, territorial. “Ser gaúcho” e “ser nordestino” 
não são, a princípio, identidades que resultam de uma escolha – pois ninguém 
escolhe o lugar onde nasce; nem por isso são “naturais”, pois, ao serem tomadas 
como relevantes para a identificação do indivíduo, são eleitas entre várias outras 
referências possíveis de identidade. Se o fato de ter nascido neste ou naquele espa-
ço tem implicações indiscutíveis, não é propriamente o espaço que vai “fundar” 
uma identidade, mas a força política e cultural dos grupos sociais que nele se 
reproduzem e sua capacidade de produzir/estimular uma determinada escala de 
identidade, territorialmente mediada.

Só podemos admitir que existam identidades de algum modo “fundadas” pelo 
território se partirmos da concepção de espaço produzido (LEFÈBVRE, 1986), de 
territorialização como um processo de re-produção social que incorpora tanto 
uma dimensão concreta quanto simbólica, uma série de características social-
mente produzidas/vividas e/ou inventadas/manipuladas pelo interesse de grupos 
econômicos e políticos que conseguem tornar mais eficazes esses símbolos em suas 
estratégias de controle e acumulação. Gauchismo e nordestinidade encontram-se 
entre essas múltiplas formas com que podem ser concebidas as identidades sociais, 
consideradas neste caso como identidades territoriais. Territoriais e regionais ao 
mesmo tempo, pois se referem a uma escala geográfica determinada, distinta, por 
exemplo, das escalas nacional e mundial.

Mesmo considerando a diferença substancial entre escala geográfica e escala 
cartográfica (RACINE et al., 1983 ; HAESBAERT, 1993a), reconhecemos que o con-
ceito de região, tão carregado de ambigüidade, precisa ser mais rigoroso e ir além 
da simples associação com uma determinada escala de análise, quando muitas 
vezes se confunde a região enquanto recorte espacial, produto de um processo de 
regionalização (recurso metodológico muito amplo que autores como Grataloup 
[1991] associam ao de periodização para os historiadores), e a região enquanto 
conceito para apreender processos socioespaciais muito melhor definidos.

A complexidade com que o espaço regional geralmente é encarado tem sido um 
dos maiores entraves para um conceito mais rigoroso, como fica patente nesta 
definição recente, feita por Markusen (1987):

Uma região é uma sociedade territorial contígua, historicamente produzida, que 
possui um ambiente físico, um milieu [meio] socioeconômico, político e cultural 
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distinto de outras regiões e em relação a outras unidades territoriais básicas, a 
cidade e a nação (p. 16-17).

Embora sua linha de interpretação seja o marxismo, na qual o regionalismo é 
uma das bases fundamentais para a construção do conceito, a autora não deixa 
isto explícito na conceituação acima reproduzida.10  Nossa concepção de região, 
embora não considere explicitamente a dimensão físico-natural do espaço, enfatiza 
a vinculação entre região, regionalismo e identidade regional:

Um espaço (não institucionalizado como Estado-nação) de identidade cultural 
e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, 
geralmente econômicos, por uma fração ou bloco “regional” de classe que nele 
reconhece sua base territorial de reprodução (HAESBAERT, 1988, p. 26).

Substituindo “interesses” por “reivindicações” e entendendo “fração ou bloco 
‘regional’ de classe” como um bloco hegemônico (tal como definido por Gramsci) 
que se articula frente ou dentro do bloco hegemônico “nacional”, temos expli-
citamente colocada neste conceito a questão do regionalismo tal como definido 
por Markusen. Base concomitantemente de uma organização política e de uma 
identidade cultural, a região assim definida é, ao mesmo tempo:

•	 um recorte espacial que manifesta a diferenciação do espaço geográfico 
enquanto território, apropriado/controlado de forma concreta (por meio 
de relações políticas, geralmente representativas de uma determinada 
divisão territorial do trabalho) e simbólica (por meio de uma identidade 
territorial);

•	 uma escala geográfica, intermediária entre o nível local ou cotidiano de 
relações e o nacional; e

•	 produto da conjugação entre, pelo menos, dois processos sociais específicos, 
o regionalismo político que organiza suas reivindicações fundamentado 
numa base territorial (“regional”, colocada diretamente frente ao Estado-
-nação), e a identidade territorial (igualmente numa escala intermediária 
entre as escalas local e nacional).

Região, portanto, não é um recorte geográfico qualquer, não é um território em 
sentido amplo (mas sim um determinado tipo de território) e também não é 
uma escala intranacional qualquer, pois para que a região exista é necessário 
que o território que a constitui seja a base concreta, produto e condicionante de 
uma desigualdade econômica (com um papel distinto na divisão inter-regional 
10 Ao contrário, em trabalho anterior, onde define regionalismo como “uma reivindicação política de um 

grupo de pessoas identificado territorialmente contra um ou muitos mecanismos do Estado” (MARKUSEN, 
1981, p. 83), a autora questiona a possibilidade de um conceito marxista de região, vendo esta mais como 
“a base ou a arena para o conflito” e reduzindo seu significado às “lutas que se dão nela” (ou seja, os 
regionalismos), e não à “entidade per se” (p. 63).
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do trabalho) e uma especificidade político-cultural fundamentada em fenômenos 
concretos, muito variáveis em intensidade, mas em geral estreitamente associados: 
o regionalismo político e a identidade regio nal.11

Desse modo, nem todo espaço intranacional compõe, obrigatoriamente, uma 
região, como reconhecia a Geografia mais tradicional e mesmo aquela que trata 
a região essencialmente como um produto da divisão territorial do trabalho. O 
Brasil, grosso modo, exibe hoje, através de nossa concepção, duas regiões melhor 
definidas, justamente aquelas construídas por gaúchos e nordestinos: o Sul e o 
Nordeste (com todas as controvérsias que suas respectivas delimitações implicam).

Como os territórios neste final de século são predominantemente, em diferentes 
perspectivas, “territórios-rede”, pouco introvertidos, permeados por fluxos de di-
versas naturezas, externos a suas fronteiras, hierárquica ou complementarmente 
articulados, as regiões enquanto um determinado tipo de território incorporam 
ao mesmo tempo inúmeras redes externas ao seu espaço, tal como já vinha se 
delineando, em outras bases (a das redes urbanas, por exemplo [CORRÊA, 1989]), 
nas concepções de regiões polarizadas (PERROUX, 1955) e regiões funcionais 
( JUILLARD, 1962).

A crise do Estado-nação, território “moderno” clássico, frente ao qual as regiões 
se estruturam, e sua perda (às vezes bastante relativa) de poder, conjugada à 
emergência dos processos de globalização (através de redes como a do capital 
transnacional, vinculado, no nosso caso, aos circuitos dos complexos agroin-
dustriais), não implica obrigatoriamente um enfraquecimento das regiões, dos 
regionalismos políticos ou das identidades regionais, pois estes podem mesmo ser 
revigorados, por vários motivos, entre eles:

•	 uma reação à padronização econômico-cultural imposta pela globalização;

•	 o acirramento dos confrontos interculturais a partir da intensificação dos 
movimentos migratórios e da facilidade de comunicação com suas regiões 
de origem; e

•	 o fortalecimento de laços entre espaços transfronteiriços (com a maior per-
meabilidade das fronteiras nacionais revigorando autonomias e facilitando 
acordos entre unidades político-administrativas à margem do comando 
dos Estados-nações, uma forma de se inserir mais rápida e eficazmente 
nos circuitos da globalização).

11 Demonstrando que as esferas política e cultural não são um simples apêndice da esfera econômica, o 
regionalismo, tal como o nacionalismo, não surge somente em espaços economicamente discriminados 
ou marginalizados, como quer fazer crer uma interpretação socioeconomicista. Segundo Ventós (1994), 
há inclusive áreas em que o nacionalismo aumenta enquanto diferenças socioeconômicas diminuem 
(entre os flamengos belgas, por exemplo).
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Abordagens polêmicas, defensoras da globalização capitalista, reconhecem o 
surgimento de um novo tipo de região (os “Estados-região”, na expressão de 
OHMAE, 1993), como aquelas que se estruturam entre espaços limítrofes ou 
semelhantes de diferentes países (por exemplo, a Catalunha espanhola-francesa, 
o Noroeste americano e a Colúmbia Britânica canadense, os espaços do sul da 
China, Hong-Kong e Taiwan). Soja (1993), numa outra perspectiva, identifica 
um “regionalismo reativo” como resposta às novas regionalizações impostas pela 
rápida e decisiva reestruturação da divisão territorial do trabalho, onde muitos 
movimentos sociais e coalizões regionais resistem, incentivam, reorganizam ou 
exigem mais e pressionam pelo redirecionamento desse processo. 

Tentando fazer frente ao Estado-nação em busca de maior autonomia política 
e econômica (ou, hoje, de maior e mais direta inserção nos circuitos da globa-
lização), os regionalismos se estruturam sempre sobre discursos que utilizam 
amplamente elementos atribuídos à cultura/história e à geografia, que dariam 
coesão ao grupo pelo fortalecimento de uma identidade regional. Para muitos 
autores a própria idéia de regionalismo implica, obrigatoriamente, em algum 
nível, uma construção simbólica em torno de uma identidade com o território. 

Em sua discussão sobre região, Bourdieu (1989) ressalta a importância das re-
presentações simbólicas sobre a realidade objetiva: 

É preciso (...) romper com o economismo [que leva a não reconhecer outras 
determinantes da ação social a não ser as que estão visivelmente inscritas nas 
condições materiais de existência (p. 120)] – marxista ou qualquer outro – que 
reduz o regionalismo à paixão, ou mesmo à patologia, porque, por não reconhecer 
a contribuição dada à construção do real pela representação que os agentes têm do 
real, ele não pode compreender a real contribuição que a transformação coletiva 
da representação coletiva dá à transformação da realidade. (...) sem esquecer (...) 
que há uma economia do simbólico que é irredutível à economia (em sentido 
estrito) e que as lutas simbólicas têm fundamentos e efeitos econômicos (em 
sentido estrito) efetivamente reais (p. 129).

O autor critica tanto o “dogmatismo teórico” quanto o “espontaneísmo no movi-
mento”, a “arbitragem objetivista” quanto o “empenhamento subjetivista”. Suas 
objeções à abordagem dos geógrafos, neste que é talvez o artigo mais polêmico 
sobre o conceito de região fora do âmbito da Geografia, são às vezes exageradas, 
pois ele ignora trabalhos mais recentes (sua análise parece restringir-se ao em-
pirismo mais simplista de alguns autores da geografia clássica ou tradicional). 
Ao referir-se à “distância geográfica” (p. 126) por oposição à econômica e social, 
por exemplo, fica nítida uma visão físico-cartográfica da Geografia, também 
implícita nessa afirmação:
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O que faz a região não é o espaço, mas sim o tempo, a história. (...) Nada há, nem 
mesmo as “paisagens” ou os “solos”, caros aos geógrafos, que não seja herança, 
quer dizer, produtos históricos das determinantes sociais (p. 115). 

Descontado um certo exagero nas “determinantes sociais” em relação ao solo e à 
paisagem, Bourdieu tem toda a razão, mas novamente aqui ele parece desconhecer 
o trabalho recente de uma Geografia que vê o espaço não só como processo, fruto 
material do trabalho humano sobre a natureza, mas também entremeado a todo 
um conjunto de símbolos e representações, culturalmente produzidos. Quer dizer, 
muitos geógrafos também partilham de sua afirmação de que não basta dar conta 
dos “critérios objetivos” da “identidade ‘regional’ ou ‘étnica”, como a língua ou o 
dialeto, e que é preciso considerar também sua condição de representação – ideal 
(“atos de percepção e apreciação”) e objetal (“emblemas, bandeiras, insígnias 
etc.” – e neste “etc.” certamente deveria figurar também o espaço, pelo menos 
nessa forma de “representação objetiva” que é o mapa).  

Ainda que Bourdieu negue que a região seja feita no/pelo espaço, uma dialética 
espaço-sociedade fica evidente quando ele afirma, conforme citação já reproduzi-
da, que a fronteira tanto é produto como produz a diferença cultural. O discurso 
regionalista visaria assim, fundamentalmente, a legitimação de uma (nova) 
determinação de fronteiras. 

Poche (1983) propõe a região como um espaço de referência identitária:

esse posicionamento da identidade em relação a um objeto de referência exterior 
a ela coloca a problemática da identidade regional num campo do tipo cultural. 
Aliás, poder-se-ia muito bem falar de referência simbólica: a palavra identidade 
cultural, contudo, prevaleceu, porque ela permite reportar-se a um conteúdo 
ao mesmo tempo histórico e etnológico (em particular a língua, mas também 
certos elementos da economia local mantidos através do “gênero de vida” [numa 
referência implícita a Vidal de La Blache]) (p. 4).

O espaço regional funcionaria assim “como um nicho ecológico no seio do qual 
um conjunto social cria para seu uso um conjunto de signos e de representações”,  
entre as quais estaria o próprio espaço, que pode adquirir tanto um conteúdo 
negativo quanto positivo (POCHE, 1983). Isto fica claro nas concepções do senso 
comum de “região-problema” formulada para o Nordeste e de “Sul maravilha” 
para os estados do Sul. As questões levantadas pelo autor são aquelas referentes 
às “fronteiras deste espaço de representação” e “sua permanência no tempo”. 

Para ter eficácia e impor novas fronteiras à delimitação pretérita, dominante, 
o discurso regional(ista) precisa ser nomeado por quem detém a “autoridade”, 
a “competência” e não pode prescindir totalmente de propriedades objetivas 
(econômicas, culturais e mesmo naturais) da área à qual se refere. Ainda que 
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a  especificidade regional seja socialmente construída, tanto no sentido concreto 
quanto simbólico, não se deve negar aí as relações sociedade-natureza. Os refe-
renciais concretos para esta construção simbólica podem ser buscados tanto em 
elementos naturais que predominem na paisagem (por exemplo, o Sertão semi-
-árido e o Pampa gaúcho) quanto histórico-culturais em sentido mais estrito (a 
“fronteira”, o cangaço, o coronelismo, o caudilhismo).

Sem cair num reducionismo culturalista e “territorialista”, devemos acrescentar a 
esta perspectiva simbólico-cultural o caráter político-econômico, pois fica claro que 
a região, enquanto um tipo de território (política e culturalmente articulado), pode 
corroborar ou legitimar a organização em rede (dentro de uma divisão territorial 
do trabalho, por exemplo) específica de determinados espaços econômicos. Antes 
de entrarmos na discussão mais específica das redes, analisaremos neste capítulo 
o processo histórico de construção das identidades regionais gaúcha e nordestina.

Pampa e sertão: natureza e “raça”,  
heroísmo e resignação
Entre os primeiros elementos que serviram (e, no senso comum, ainda servem) 
para distinguir gaúchos e nordestinos estão os diferentes meios físicos, a natureza 
muito distinta que, nas interpretações clássicas, teria tido um papel fundamental 
para moldar os traços culturais dessas duas identidades. Segundo Moraes (1988), 
na passagem do século XIX para o XX, quando foram escritas as obras aqui ana-
lisadas, “o meio é ao lado da raça o outro grande paradigma da interpretação 
da realidade nacional” (p. 116), sendo que a influência do meio teria, até certo 
ponto, se sobreposto às “determinações biológicas da raça”.12  Para Moraes, Eu-
clides da Cunha, analisado a seguir, foi o autor que realizou uma síntese dessas 
duas vertentes.

Numa prova da sobrevivência dessas interpretações, aparentemente superadas, 
alguns tradicionalistas gaúchos utilizam até mesmo uma expressão, telurismo 
para definir a relação do homem com a terra. Lamberty (1989) sintetiza bem em 
sua definição a força dessa relação, tal como difundida no senso comum:

Telurismo é a influência do solo de uma região sobre os usos e costumes de um 
povo. É a força que brota das entranhas da terra. (...) Graças ao telurismo criou-

12 Sobre as teorias raciais do século XIX e sua adoção no Brasil, ver Ortiz, 1985, cap. I. A influência do meio 
se sobrepondo à da “raça” é evidenciada na própria obra do geógrafo F. Ratzel (1990) que, ao mesmo 
tempo em que foi acusado de exagerar na “determinação” do ambiente físico, afirmava que “a raça por 
si não tem nada a ver com o patrimônio da civilização” (p. 128).
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-se a imagem do gaúcho amante da liberdade, um ser indomável, habitante das 
planícies dos pampas sulinos (p. 56).

A discussão sobre a “influência do meio natural”, que parecia obsoleta dada a 
rejeição de seu paradigma tradicional, a análise do espaço a partir das relações 
homem x meio, rechaçada por seu empirismo e seu ranço determinista, acabou 
voltando à tona via ecologia e as problemáticas ditas ambientais. Alguns geógrafos, 
contudo, em abordagens bastante inovadoras, algumas incorporando a dimensão 
simbólica na apropriação da natureza, revelam em estudos recentes que o tão criti-
cado “meio ambiente” reserva um novo-velho filão de pesquisa bastante promissor. 
Isto fica claro nesta citação de Augustin Berque, um dos geógrafos franceses mais 
inovadores da atualidade, especialmente no que se refere à chamada Geografia 
Cultural, que retoma antigos laços com a Antropologia:

(...) Tanto é ingênuo “explicar” os comportamentos humanos pelo ambiente 
natural, confundindo escalas cronológicas incomensuráveis, quanto é absurdo, 
negando toda influência a esse ambiente, explicar a cultura por ela mesma, o 
sujeito pelo sujeito. Não existe cultura senão em relação à natureza, sujeito senão 
em relação ao meio (que compreende o ambiente natural). Esquecer a relação 
que determina reciprocamente os dois termos, sob pretexto de que na escala da 
experiência humana só se observa essa relação no sentido cultura/natureza, e 
não o contrário, é esquecer que o presente convoca, em cada ser, todos os níveis e 
todas as escalas de estruturação do cosmos; é afinal negar a realidade em nome 
da representação que nós podemos fazer. Belo exemplo de pensamento mágico!, 
ironiza ele (BERQUE, 1985, p. 104).

O autor retoma em sua obra a noção de meio (especialmente em Médiance: de 
milieux en paysage), vendo-o como a “relação de uma sociedade ao espaço e à 
natureza”, relação esta ambivalente porque ao mesmo tempo sensível e factual, 
subjetiva e objetiva, fenomenal e física (BERQUE, 1990, p. 9). O meio envolve assim 
uma dimensão física, o environnement  (ambiente) e a paisagem, sua dimensão 
sensível e simbólica. Para definir o “sentido do meio”, Berque desenvolve o conceito 
de médiance.  Permeada por essa dupla dimensão, o meio:

não existe senão na medida em que ele é experimentado, interpretado e organi-
zado por uma sociedade: mas onde também, inversamente, esta parte do social 
é constantemente traduzida em efeitos materiais que se combinam com os fatos 
naturais. Todos esses efeitos vão em um determinado sentido que é a evolução 
objetiva do meio em questão; mas isto justamente na medida em que eles são, 
também, percebidos e representados em um determinado sentido pela socieda-
de; tais sentidos, então, atuam de maneira meio-subjetiva meio-objetiva nesta 
evolução (1990, p. 32).

A relação entre natureza e cultura não pode, portanto, ser representada em termos 
de causalidade simples. Ao envolver sujeito e objeto, ela não pode ser pensada nem 
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como objetiva, nem como subjetiva, mas como trajetiva, trajeto contínuo entre os 
dois termos, o que implica ao mesmo tempo uma causalidade seqüencial (objetiva) 
e projetiva (metafórica): “o ‘meio’, ao mesmo tempo determinado e determinante, 
é de natureza trajetiva” (BERQUE, 1985, p. 100). Desse modo, o “determinismo da 
natureza”, evidente no discurso dos autores que analisaremos a seguir, não deve 
ser visto simplesmente como uma leitura superada, sem sentido. Ele revela, no 
mínimo, a capacidade que tem o homem de, a partir de sua relação (sensível ou 
racional-instrumental) com o “meio” (ou com sua dimensão sensível-simbólica, a 
“paisagem”),  criar símbolos que acabam por (re)definir a sua própria identidade.

O romantismo nacionalista e politicamente conservador (pois defende o Império) 
de José de Alencar não impede que ele retrate alguns traços do gaúcho que, se 
muitas vezes revelam-se desproporcionalmente idílicos e complacentes, mostram 
bem alguns traços ou raízes (seu livro foi escrito em 1870) do mito (no sentido 
comum de falsa representação, simplificada ou exagerada) que se construiu 
sobre o gauchismo. Tal como Euclides da Cunha e Oliveira Vianna, ele faz uma 
associação muito íntima entre o homem e a terra, quase como se um fosse de-
corrência do outro:

Cada região da terra tem uma alma sua, raio criador que lhe imprime o cunho 
da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ela gera e nutre aquela 
seiva própria; e forma assim uma família ou grande sociedade universal. Quantos 
seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram 
nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes essa alma. A coragem, a sobriedade, 
a rapidez são indígenas da savana  (ALENCAR, 1978, p. 14).

Descontada a confusa identificação biogeográfica do tipo de vegetação do pam-
pa, ora estepe, ora savana (mais adiante, numa visão mais metafórica, ele irá 
associá-la ainda ao “deserto”), Alencar define uma “alma pampa” de forma que 
não haja separação entre o homem e seu meio, sociedade e natureza, o primeiro 
subordinado ao segundo. Assim, “a coragem, a sobriedade e a rapidez” são pro-
priedades, ao mesmo tempo, da natureza e do grupo social que nela se reproduz. 
Talvez pudéssemos concordar apenas, e ainda assim parcialmente, com a “rapi-
dez”, na medida em que os deslocamentos são (eram?) efetivamente mais fáceis 
nas imensas planícies de campo limpo do pampa do que, por exemplo, no relevo 
acidentado e nas matas espinhentas da caatinga.

Como reflexo ou mesmo produto do pampa, para José de Alencar todos os seres 
vivos das campinas são “filhos da savana”: “Nenhum ente, porém, inspira mais 
energicamente a alma pampa que o homem, o gaúcho. De cada ser que povoa 
o deserto, toma ele o melhor; tem a velocidade da ema ou da corça; os brios do 
corcel e a veemência do touro”. A natureza, exagerada em seu caráter “selvagem” 



58

e desafiador, proporciona também seus traços psicológicos mais fortes: “O cora-
ção, fê-lo a natureza franco e descortinado como a vasta coxilha; a paixão que o 
agita lembra os ímpetos do furacão; o mesmo bramido, a mesma pujança. A esse 
turbilhão do sentimento era indispensável uma amplitude de coração, imensa 
como a savana. Tal é o pampa” (ALENCAR, 1978, p. 14).

Embora possa parecer totalmente anacrônica e ser atribuída aos exageros literários 
do romantismo alencariano, essa leitura que associa com vigor o homem e seu 
meio, como no velho determinismo geográfico, ainda está presente em muitos 
dos discursos dos habitantes da Campanha gaúcha. Quem, como eu, conviveu 
ou conhece de perto os habitantes dessa área sabe muito bem a força que ainda 
mantêm essas interpretações. Como nestas afirmações lapidares de Batista Luzardo, 
revolucionário em 1932, considerado “o último caudilho”  gaúcho:

Esta é a minha região e a minha vida. Quem nasce nestas planuras sem fim tem 
de possuir o espírito aberto, brigar lealmente, enfrentar a natureza e os homens de 
peito limpo. Influi na psicologia, no modo de ser, na maneira de encarar os outros 
e encarar a si mesmo – este pampa é a alma e o coração do gaúcho da fronteira 
(Glauco Carneiro, Lusardo, o último caudilho, apud HAESBAERT, 1988, p. 77)

Apenas para tornar ainda mais concreta essa exemplificação, vale reproduzir 
expressões de um dos cantores gaúchos “tradicionalistas” mais populares na atu-
alidade, Mano Lima, representante de uma cultura de massa ou “popularesca”13  
muito difundida no estado. Em texto de apresentação de um de seus discos, feita 
pelo “tradicionalista” Aparício Silva Rillo, em outubro de 1989, ele assim se 
expressou:

Eu acho que a terra é tão importante que todo homem que se preza devia levar 
um punhado dela no bolso da bombacha. Ao que Silva Rillo acrescenta: Com 
uma única frase Mano Lima definia (...) toda a importância da terra como base 
fundamental da vida humana. (...) Porque Mano Lima é, todo ele, em matéria e 
espírito, uma expressão legítima da terra – um veio d’água, um pé de caraguatá, 
um tronco de angico, um fruto que se oferece, um ramo que balança.

Percebe-se muito bem o quanto, ainda hoje, muitos indivíduos se vêem quase 
como uma extensão “natural” da terra onde nasceram, que não por acaso é 
identificada a partir da pergunta “tu és natural de onde?”. O cantor estaria de 
tal forma vinculado à terra, e especialmente à “pátria gaúcha” que, mesmo após 
a morte, deseja nela ser “plantado”. Assim, em Crioulo do Mbororé, Mano Lima 
diz: “Eu fui nascido neste torrão brasileiro/mas minha pátria/eu le garanto é o 
Rio Grande/sou gaúcho, veja bem que isso é uma raça/por qualquer lugar que eu 

13 De acordo com a distinção entre arte sublime, arte popular e arte de massa ou popularesca feita por Arnold 
Hauser em Sociologia do público, apud Fischer, 1992, p. 105-106. 
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ande/se por acaso um dia a morte me vier/um companheiro que puder me faça/
cruzar o Butuí, pois toda a fruta/não fica longe do pé/me levem pro Mbororé/e 
me plantem de novo ali”. 

Por ser “um dos últimos tropeiros”, Silva Rillo considera-o “quase um anacronis-
mo na paisagem humana atual da pátria gaúcha”. Nem tão anacrônico assim se 
considerarmos o grande apelo popular de suas músicas, simples e diretas, num 
linguajar muitas vezes chulo, revelador de um processo mais amplo de enalte-
cimento da “raça” e da “pátria” gaúchas, em franca retomada (inclusive pelos 
sulistas migrantes, como veremos mais adiante) e cujo produto mais extremado 
foi o recente movimento separatista do Sul.

Euclides da Cunha, na longa introdução de Os sertões, muitas vezes menospreza-
da por seu viés determinista, propõe uma íntima associação entre o homem e a 
terra, com descrições minuciosas das características físicas do sertão semi-árido. 
Logo depois de definir o sertanejo, em uma expressão que já foi incorporada pelo 
senso comum – “o sertanejo é, antes de tudo, um forte” –, compara-o ao gaúcho, 
num item denominado “tipos díspares: o jagunço e o gaúcho”. Aí, o sulista é “a 
antítese” do jagunço ou vaqueiro nordestino:

O gaúcho do Sul, ao encontrá-lo (...), sobreolhá-lo-ia comiserado. O vaqueiro do 
Norte é a sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra, na índole e nos hábitos 
não há como equipará-los. O primeiro, filho dos plainos sem fins, afeito às cor-
rerias fáceis nos pampas e adaptado a uma natureza carinhosa que o encanta, 
tem, certo, feição mais cavalheiresca e atraente. A luta pela vida não lhe assume 
o caráter selvagem dos sertões do Norte. Não conhece os horrores da seca e os 
combates cruentos com a terra árida e exsicada. (...) Desperta para a vida amando 
a natureza deslumbrante que o aviventa; e passa pela vida aventureiro, jovial, 
diserto, valente e fanfarrão, despreocupado, tendo o trabalho como uma diversão.

As suas vestes são um traje de festa, ante a vestimenta rústica do vaqueiro  (p.115) 
(...). O cavalo, sócio inseparável desta existência algo romanesca, é quase objeto 
de luxo. (...) O gaúcho andrajoso sobre o pingo bem aperado está decente, está 
corretíssimo. Pode atravessar sem vexames os vilarejos em festa.

O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência, (...) 
períodos sucessivos de devastações e desgraças. (...) Cedo encarou a existência pela 
sua face tormentosa. É um condenado à vida. (...) Fez-se forte, esperto, resignado 
e prático. (...) As vestes são uma armadura (p. 116) (...) Mas ela é fosca e poenta. 
Envolve ao combatente de uma batalha sem vitória, (...) talhada à feição do 
meio, pois vestidos doutro modo não romperiam, incólumes, as caatingas e os 
pedregais cortantes  (p.117).

É inconstante como a natureza. É inconstante como ela. Viver é adaptar-se. Ela 
talhou-o à sua imagem: bárbaro, impetuoso, abrupto...
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Talhado à imagem da natureza, “bárbaro”, o sertanejo, ao contrário do gaúcho, 
não teria um “destino de heroísmo”, mas de resignação e resistência. Essa idéia 
de antítese e “incomparabilidade” entre jagunço e gaúcho, depois projetada em 
processos e épocas distintas mas ambas através do discurso e dos interesses das elites 
regionais, para toda a sociedade sulina e nordestina, demonstra bem a distância 
em que ainda hoje se vêem os dois grupos – um, signo da liberdade e da valentia 
do pampa, o outro, sinônimo de miséria e resistência nas agruras do semi-árido.

A visão bastante idílica do sulista abnegado e cujo trabalho “é uma festa” é um fiel 
retrato do mito do “Sul maravilha” ainda hoje presente na mentalidade de grande 
parte dos nordestinos (ou, num sentido mais amplo, dos “nortistas”). O dualismo 
entre Norte-Nordeste e Sul-Sudeste, na perspectiva antropológico-literária da obra 
clássica de Euclides da Cunha, acabou mais tarde legitimado e reafirmado no 
cotidiano da maioria dos brasileiros. 

Oliveira Vianna (1973) também destaca com freqüência “o meio histórico e 
ecológico” no qual se desenvolve um grupo social como determinante de seu 
“caráter”. Como nesta afirmação: 

É assim que, na consciência do homem do sertão ou do homem da mata, por 
exemplo, devido às particularidades da sua formação histórica e da sua ecolo-
gia – a idéia do interesse coletivo e público, contraposta à do interesse privado 
e individual, é “fria” – (...) é puramente “intelectual” e abstrata (...)  (p. 166, 
grifo nosso).

A força da natureza, do pampa e do sertão parece estar combinada com o legado 
indígena que alimentou as duas “raças” (ou a “sub-raça” sertaneja, no dizer de 
alguns autores), pois o índio era visto como um produto direto das condições 
naturais em que se encontrava. O “changador” ou preador de gado xucro, que 
teria dado origem ao gaúcho, “comportava-se conforme o meio que o rodeava. 
(...) O changador era o homem identificado com a terra, como se tivesse surgido 
das suas próprias entranhas” (AMARAL, 1976, p. 37-38).

Assim como a natureza, um legado “racial” das culturas sulina e nordestina tem 
sido utilizado para explicar comportamentos tidos como naturais a cada uma 
dessas identidades. Raça vista aqui como um conceito que, partindo de seu sentido 
mais tradicional, ou seja, biológico (hoje muito criticado), enquanto distinção 
genética e morfológica envolvendo uma descendência comum, se confunde com 
traços étnico-culturais (etnia como noção antropológica que não se baseia em 
características físicas, mas puramente culturais, como forma de distinção que 
implica a definição de uma identidade por/para um determinado grupo social).
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Numa visão de raça como algo intrínseco, dado, muitos apelam para a origem 
indígena tanto para corroborar traços positivos quanto negativos das “índoles” 
gaúcha e nordestina. Talvez o exemplo mais contundente dessa contradição seja 
a profunda metamorfose sofrida pelo termo “gaúcho”, que passou de expressão 
depreciativa, associada originalmente aos descendentes de indígenas, preadores 
ou “ladrões” de gado, para a qualificação altamente positiva a designar o “cen-
tauro dos pampas”, o “monarca das coxilhas”. Sobre as raízes dessa mudança de 
sentido, Fernando Assunção (1969), em seu clássico El gaucho: su espacio y su 
tiempo, assim se refere:

Un teniente revolucionario, en un rasgo romántico, recoje el adjetivo injurioso, 
lo transporta a la otra banda y se lo aplica como un título, o más aún, como 
un timbre de honor, a sus tropas de caballería ligera, y no sin alguna razón, 
porque ellos representaban también un campesinato, el laborioso campesinato 
agrícola-ganadero salteño, que se erguía altanero contra la despótica y cada vez 
peor tolerada hegemonía del poder español. Ese teniente de entonces fue quien, 
por ese simple hecho dió proyección heroica y universal al vocablo, cambió en 
buen grado su semántica, y justifica la aparición de toda una literatura y una 
poesía que habría de ensalzar al tipo, llevándolo a alturas insospechadas. (...) 
Por lógica, aunque resulte dolorosa paradoja, cuando el vocablo mejoraba su 
acepción y su uso adquiría extensión universal, el tipo social perdía caracterís-
ticas propias y se diluía en la organización que siguió el nacimiento de nuevas 
nacionalidades (p. 25-26).

Proposital ou não, transposta por um tenente como título honorífico a seu exército 
ou fruto de uma mutação histórica aleatória, sem agentes definidos, a verdade 
é que muitos traços do changador e do indígena sofreram uma transcodificação 
para a figura heróica e íntegra do gaúcho:

Foram traduzidos como estigmas inerentes à “raça” gaúcha, todos eles presentes 
na índole dos changadores: o caráter democrático – que por um lado apenas os 
changadores possuíam, dada a inexistência da propriedade privada; o espírito 
combativo – quando o grosso dos batalhões, a “bucha de canhão”, era na verda-
de constituída por gaúchos livres e peões; o “instinto” de liberdade – este, sim, 
agora exclusivo dos grandes proprietários, monopolizadores do poder decisório 
e dos imensos latifúndios; e hábitos como o chimarrão, o churrasco e o uso de 
boleadeiras. Com a rápida e radical dizimação da etnia indígena e com a velada 
marginalização social do elemento negro, tornava-se mais fácil acreditar nesse 
amálgama étnico-cultural do passado  (HAESBAERT, 1988, p. 79).

Numa perspectiva bem mais nuançada, e levantando a questão das diferenças 
entre o gaúcho rio-grandense e o platino (a quem passaram a ser atribuídos 
a “barbárie” e o caudilhismo), Barbosa Lessa enaltece as origens indígenas e 
“guaraníticas” do gaúcho:
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o gaúcho brasileiro, em verdade, não é esse herói estabanado à moda dos ca-
valeiros medievais. Não é o “gaucho malo” platino (...). Não é um peleador por 
vocação. Se ele se atirou à barbárie foi por contingência do meio, da época, ou 
da situação política dominante; e porque, mais forte do que tudo, sempre gritou 
o sangue legado pelos charruas, minuanos e guaranis, povos que souberam 
morrer agarrados à querência e à liberdade que lhes queriam roubar (LESSA, 
1987, apud FISCHER, 1992, p. 15).

A “barbárie” gaúcha, segundo Oliven (1993), seria exportada para o outro lado 
da fronteira, como uma das formas de diferenciar o gaúcho rio-grandense do 
gaúcho platino, afirmando assim, no início deste século, a brasilidade de que 
tanto ele parecia estar desprovido. Ignorar-se-ia a natureza extremamente violenta 
dos inúmeros conflitos, internos ou externos, por que passou o estado, e seria 
enfatizado o caráter não-separatista da revolução Farroupilha.

De qualquer forma, ao contrário do sertanejo nordestino, depois da metamorfose de 
sentido na sua designação, nunca foi “a barbárie” um traço corrente da identidade 
gaúcha. Pelo contrário, como bem atesta a visão, já comentada, de Euclides da 
Cunha, o gaúcho sulino foi sempre, no imaginário dominante, a contraposição 
bem comportada e “elegante” do “bárbaro” jagunço nordestino, a “ordem” frente 
à “desordem”, como ainda hoje se difunde entre os sulistas no Nordeste.

O atual sentido pejorativo do termo “baianada” entre os sulistas prova a força 
dos estereótipos difundidos em relação aos nordestinos (e que serão analisados 
em detalhe no Capítulo 5). Comparando os termos “baianada” e “gauchada” nos 
dicionários, percebe-se claramente a contraposição de valores: o primeiro é visto 
como “fanfarrice, impostura de baiano”, “ação desleal, suja, patifaria”; gauchada, 
por sua vez, é “ação nobre ou corajosa, própria do gaúcho”. Nos campos do Sul, 
uma ação tida como uma “gauchada” é uma proeza nas lides campeiras, enquanto 
“baianada” pode ser a “inabilidade em montar a cavalo ou em manejar o laço e 
as boleadeiras” ou simplesmente “erro ou inobservância de regras ou costumes 
dos gaúchos”.

Mesmo assim, a “raça” sertaneja não deixou de ser exaltada, ora por seu caráter 
mestiço, ora por sua “pureza” e rusticidade. Euclides da Cunha viu o sertanejo 
são-franciscano como uma “raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis 
mesmo nas maiores crises” (p. 102), sem “o raquitismo exaustivo dos mestiços 
neurastênicos do litoral” (p. 113). Wilson Lins (s.d.), numa obra hoje clássica 
sobre o vale do São Francisco, corrobora Euclides da Cunha, afirmando que 

o sertanejo (...) é o mais autêntico representante dos primeiros cruzamentos 
raciais havidos na terra recém-descoberta. É ele o mais velho exemplar humano 
no concerto das raças e sub-raças do Brasil. Menos acessível à penetração das novas 
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levas de estrangeiros, o São Francisco, nos dois últimos séculos, tem permanecido 
quase sem alteração no seu quadro racial (p. 15-16).   

Tal como o gaúcho, onde essa exaltação, esse legado positivo, é um traço muito 
mais difundido, o papel “civilizatório” do sertanejo e, por extensão, do nordestino 
na cultura brasileira também aparece no discurso de vários autores. Enquanto o 
sulista é visto como um dos “alicerces da nacionalidade”, pela função de “sentine-
la” nas fronteiras mais disputadas do País, o sertanejo pode também se apropriar 
dessa insígnia tendo em vista sua difusão por quase todas as regiões, “cimentando 
a prosperidade do  Brasil”:

O fato incontestável é ser o nordestino o fator humano mais eficiente com que 
pode contar a nacionalidade brasileira. Lá persistem os resultados dos primeiros 
cruzamentos que dominaram os sertões e lançaram os alicerces da nacionalidade. 
Esta sub-raça jaz em um estado de letargia desde os albores da independência até 
hoje, espalhando de onde em onde alguns dos seus rebentos para abrir cafezais 
em São Paulo, Paraná e Mato Grosso, explorar garimpos ou devassar florestas do 
Amazonas, desbravar o Acre e ampliar as fronteiras da Pátria (ROCHA, 1983, p. 40).

Foi esta massa de fortes e desinteressados patrícios que cimentou a prosperidade 
do Brasil. Foram eles a maior parte da mão-de-obra nos engenhos de açúcar e 
na mineração coloniais (séculos XVII-XVIII). Foram os desbravadores da floresta 
amazônica ... e conquistaram o Acre. Eles constituíram a principal massa da 
infantaria de Caxias (...) e já haviam expulso o batavo e consolidado a unidade 
da pátria. (...) Em todos os embates sofridos pelo Brasil em todas as realizações 
da sua evolução, o elemento nordestino, descendente do bandeirante, originário 
da corrente que subiu o São Francisco, ocupou sempre o lugar de vanguarda 
(ROCHA, 1983, p. 45-46).

Geraldo Rocha, considerado o grande pioneiro da modernização no oeste baiano, 
culmina sua exaltação à região e sua “sub-raça” (“mais por indefinição do que 
por inferioridade”): “O Destino devia ter bem altos desígnios quando selecionou 
tal indivíduo, conservando-o intacto e indeformável durante mais de três séculos 
em uma região fadada a grandes realizações” (1983, p. 46).

Fronteira e latifúndio: caudilhos e coronéis
“Brasileiros por opção”, participando em freqüentes disputas pela terra, pela 
posse “brasileira” numa área de intensos conflitos pela definição da fronteira, 
os gaúchos foram considerados os “sentinelas do pago”, arautos de uma nacio-
nalidade que nem o movimento separatista de 1835 teria abalado. Encontra-se 
assim muito difundida a idéia de que a “seleção guerreira” vivida pelos sulistas 
e o “caudilhismo” a ela associado seriam responsáveis pela sua “capacidade de 
mando”. Oliveira Vianna concede à guerra o papel de “instrutora” para forjar as 
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“superiores capacidades para a vida pública e para a organização e o exercício 
do governo” reveladas pelo “campeador rio-grandense”:

Os gaúchos de Bento Gonçalves não se mostraram, como os nortistas de Teotonio 
Jorge e os fluminenses de Portela, embaraçados e canhestros no governo. O poder, 
a sua organização, o seu manejo, a sua prática eram-lhes cousas familiares. O 
traquejo dos campos de batalha e a prática da caudilhagem haviam-lhes dado 
essas duas qualidades, de que careciam, e carecem ainda, os sertanejos nordestinos 
e os matutos meridionais: a capacidade do mando e a prática da organização 
de grandes massas humanas. Do campo de guerra para o campo da vida civil a 
transição era insensível. Na verdade, para eles, os órgãos que formavam o governo 
civil da sociedade não eram senão uma espécie de estado-maior de um grande 
exército acampado. Eles não divagavam, por isso, nem se desorientavam, quando 
assumiam a direção do governo popular (VIANNA , 1974, p. 159, grifos do autor).

Citando o caso de uma cidadezinha mineira que foi mobilizada para a guerra do 
Paraguai graças a um gaúcho que ali vivia, Vianna afirma que o caudilho, a chefia, 
“jaz latente na alma” dos gaúchos. Segundo ele, o encontro que ocorreu no Acre, 
“no ecúmeno amazônico”, entre sulistas e nordestinos, evidenciou claramente suas 
diferenças: os nordestinos, “bravos como tigres” mas “absolutamente incapazes 
(...) de qualquer movimento de solidariedade social” para além de seu clã ou 
horda (os termos são de Vianna), e os gaúchos, mobilizados por seu “instinto de 
caudilhos”, dotados do poder de “coesão, unidade e organização” (1974, p. 137).

Hohlfeldt (1982), trabalhando sobre a obra do historiador Anselmo F. Amaral 
(1976), relativiza a tese de Oliveira Vianna sobre essas raízes guerreiras de um 
espaço em constante disputa que teriam moldado o caráter político (a “capacidade 
de mando” e de “organização das massas”) atribuído ao gaúcho. Pois, pelo menos 
em relação ao gaúcho primitivo:

Pode-se dizer quase que é o contrário. Ao pária, ao gaudério, alistar-se nas 
tropas interessava na medida em que isso significava movimento, luta contra 
quem queria estabelecer limites de fronteira. Significava, sobretudo, o lucro do 
saque (HOHLFELDT, 1982, p. 97). Ao contrário de Vianna, Amaral caracterizava 
o gaúcho primitivo como “um tipo singular, rebelde a qualquer lei, indiferente à 
propriedade privada, infenso à vida gregária, vagabundo de todos os caminhos” 
(apud HOHLFELDT, 1982, p. 95).

No perfil identitário construído para o gaúcho haveria uma espécie de “obrigação 
do heroísmo”, de valentia e de ordem social (militar), muito bem retratada na obra 
dos autores clássicos, não-gaúchos, já comentados. Quer dizer, trata-se de uma 
imagem não só produzida “de dentro” (inúmeras são as obras literárias e socio-
lógicas gaúchas a corroborá-la) como também fortalecida pela leitura/definição 
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que os outros constroem a partir de fora. Não é demais lembrar que, muitas vezes, 
convencer os outros torna-se a forma mais fácil de convercermos a nós mesmos.

Em compensação, a impetuosidade “bárbara” do sertanejo, na leitura de Euclides 
da Cunha, torna-o muito mais persistente e perigoso na guerra, pois o jagunço 

é menos teatralmente heróico que o gaúcho; é mais tenaz; é mais resistente; é mais 
perigoso; é mais forte; é mais duro. (...) Procura o adversário com o propósito 
firme de o destruir, seja como for. (...) O gaúcho, vencido ou pulseado, é fragíli-
mo nas aperturas de uma situação inferior ou indecisa. O jagunço, não. Recua. 
Mas, no recuar é mais temeroso ainda. É um negacear demoníaco (s.d., p. 118).

Sob determinadas leituras, nordestino e gaúcho, ambos são vistos como fortes – 
um pelas adversidades do meio físico (a caatinga, a seca) que precisa dominar, o 
outro pela fronteira política que precisou defender, fixar, ampliar. Se num caso o 
espaço é “naturalmente” inóspito, e obriga a um avançar-recuar “demoníaco”, no 
outro, apesar de ser dotado de uma natureza “carinhosa”, o homem se encarregou 
de impor obstáculos – um território, uma fronteira internacional “aberta” em 
plenas campinas do Pampa onde o “caudilho” só aprendeu a avançar e vencer.

Este papel “adestrador” da fronteira, por mais que nos assuste o raciocínio muitas 
vezes simplista de um Oliveira Vianna, não deve ser menosprezado. Não faltam 
pesquisadores sérios a defender o caráter fronteiriço do Rio Grande do Sul (em 
especial no espaço-símbolo da identidade gaúcha, que é o Pampa ou Campanha), 
condicionando a formação e o perfil político de sua sociedade.

Tavares (1982, p. 54) chega mesmo a comparar o papel político do Rio Grande do 
Sul ao de outras regiões militarizadas e fronteiriças, como a Prússia alemã e o Pie-
monte italiano, “regiões, embora mais atrasadas, com maior tradição e experiência 
militar”, as quais detinham a hegemonia política, que não correspondia, assim, a 
elementos das “regiões mais avançadas e socialmente mais articuladas, complexas 
e modernas” – São Paulo, no caso brasileiro, o sul da Alemanha e a Lombardia 
italiana. É interessante lembrar que, apesar de essa condição raramente signifi-
car hegemonia em termos de vantagens e privilégios para o Rio Grande do Sul, 
inúmeros foram os presidentes gaúchos ou que ali tiveram sua formação militar.

Felix (1987), em uma análise aprofundada sobre as raízes do coronelismo 
gaúcho (que alguns, de modo simplista, preferem denominar de caudilhismo, 
considerando o coronelismo uma prerrogativa do Nordeste), aponta quatro razões 
explicativas para o fenômeno:

a forma militar e violenta da ocupação da província, onde a preocupação/atividade 
predominante é a defesa da terra; segunda, o predomínio da atividade pecuária, 
onde a estruturação social é menos acusada (...) e o carisma do coronel estan-
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cieiro passa a ser de suma importância; terceira, a proximidade e contato com a 
área espanhola do Prata, que permitiu desenvolver um tipo particular de caudilho; 
e quarta, a ideologia do positivismo, ligada ao coronelismo republicano (p. 19). 

Vê-se aí a importância que outros cientistas sociais, não-geógrafos, dão à articu-
lação sociedade-espaço, seja pela “localização” (proximidade do Prata), seja pelo 
caráter político do território (a fronteira). Outra conjugação de espaços, numa 
escala local ou cotidiana de relações, o latifúndio de pecuária extensiva, unidade 
econômica, e o município, unidade de gestão política, são também, ao nosso ver, 
fundamentais para entender algumas características do poder que marcou a 
formação histórica, neste caso tanto de gaúchos quanto de  nordestinos.

Muito mais do que os genéricos gaúcho, “militar e guerreiro disciplinado”, e 
sertanejo nordestino, “jagunço anárquico”, moldados pela fronteira ou pelo 
sertão semi-árido, foram os caudilhos e/ou coronéis e seu poder local, pautado 
no território dos grandes latifúndios pastoris e no municipalismo (em seus laços 
de compromisso com os governos estaduais), a base sociopolítica sobre a qual se 
sustentaram as sociedades sulina e sertaneja no século XIX e início do século XX. 
Como muitos indícios dessa prática ainda são visíveis, hoje, no confronto entre 
os dois grupos, conforme será analisado no Capítulo 5, é importante expor, ainda 
que de maneira sintética, as suas principais características.

No âmbito da história política de gaúchos e nordestinos existem mais pontos 
comuns do que freqüentemente se difunde. Apesar de muitas controvérsias e 
interpretações equivocadas, vários trabalhos mostram os laços que unem os 
coronelismos do Norte e do Sul. Isso contradiz radicalmente a idéia, difundida 
ainda hoje pelos sulistas no oeste baiano, de que o coronelismo é/foi um fenômeno 
exclusivo de “regiões politicamente atrasadas e tradicionais” como o interior do 
Nordeste, e que os sulistas seriam portadores de uma herança política “moderna 
e mais democrática”, já que o Rio Grande do Sul teria sido desde há muito tempo 
“o estado mais politizado do Brasil”.

Oliveira Vianna (1974), um dos grandes teóricos, senão o mais importante, da 
modernização autoritária e/ou conservadora no Brasil, trabalhando também a 
partir de recortes identitários bem definidos (às vezes de forma exagerada, como 
vimos), revela os estigmas que diferenciariam politicamente sulistas e  sertanejos:

Nos sertões, as lutas eram – ainda são – entre as próprias famílias – e daí a 
tendência de cada uma delas a concentrar-se cada vez mais em torno dos chefes 
ou patriarcas. Daí o desenvolvimento do espírito de solidariedade parental, tão 
peculiar e veemente nos  sertões.

Enaltecendo a união “em defesa do interesse da comunidade”, a ponto de condenar 
ao desaparecimento “os egoísmos individuais e as rivalidades e prevenções entre 
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as famílias”, Vianna afirma que “o gaúcho habituou-se à cooperação social, isto 
é, a agir associando o seu interesse pessoal e particular ao interesse coletivo e 
geral”, numa “perfeita relação de solidariedade e conexão entre a vida privada 
e a vida pública” (p. 164). Esse “espírito de solidariedade coletiva, tão sensível 
entre os gaúchos e também os hábitos de ação em conjunto, (...) bem como o 
vivaz patriotismo” (p.163), se dava porque “o assalto não era, como nos sertões 
setentrionais, executado contra uma dada família, uma dada fazenda, uma dada 
localidade: o assalto era geral – e todos, conseqüentemente, se sentiam sob a 
iminência da mesma agressão coletiva” (p. 164).

Enquanto o sulista era chefe pela seleção “criteriosa” proporcionada pelas guerras 
freqüentes, a escolha dos chefes no norte e no centro-sul era diversa: 

Nestas, os chefes de clãs não provêm, em regra, nem da seleção natural, nem da 
seleção guerreira. Impõem-se à massa pelo tamanho dos latifúndios, ou pelas 
tradições locais de família. O povo, a massa, os aceita; não os acolhe. No sul, não 
era chefe quem queria, ou quem exibia títulos de nobreza, ou vastos cabedais de 
terras ou em engenhos. Na guerra, só os hábeis, os capazes, os valentes podem 
assumir a direção do grupo. (...) Todos o aclamavam, por isso, sem ciúmes, nem 
protestos. Os caudilhos gaúchos emergiam, assim, do seio da população com 
um prestígio, uma influência, uma popularidade, que de modo algum poderiam 
possuir os mais poderosos chefes das matas ou dos sertões (p. 133).

Os homens do sertão – quando fora do seu habitat – revelam-se sempre os 
mesmos, com os mesmos traços culturais dos sertões: individualistas, solitários, 
tenazes, de temperamento rude, passional e revolto. Já os gaúchos – onde quer 
que apareçam, seja nas zonas agrícolas do centro-sul, organizando batalhões 
patrióticos, para “combater o Lopez”, seja em épocas mais recentes, no Acre, 
com Plácido de Castro, reagindo contra os bolivianos – sempre se revelaram os 
mesmos homens, com os mesmos traços (...), isto é, os experimentados aliciadores 
de autoridade e de mando – os caudilhos, em sua (sic), naturalmente hábeis 
no meter em forma algumas centenas de homens e manobrá-los debaixo das 
melhores regras da tática e da estratégia (p. 136).

Também aqui pode-se objetar argumentando exatamente o contrário: o indivi-
dualismo dos gaúchos (pela própria incorporação mais precoce de elementos da 
modernidade capitalista) seria muito mais acentuado do que o dos nordestinos, 
habituados a iniciativas conjuntas, solidárias, mais próximos que estão do que os 
gaúchos de uma sociedade holista (na distinção de DUMONT, 1985). Além disso, 
analisando os romances de José de Alencar (O Gaúcho) e de Apolinário Porto Alegre 
(O Vaqueano), Hohlfeldt (1982) conclui que os dois enfatizam “a tendência ao 
isolamento e ao silêncio que caracteriza o habitante do pampa” (p. 15).
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Como nas fronteiras do Sul, no sertão nordestino “a manutenção desses latifúndios, 
naqueles tempos, era uma tarefa para titãs” (LINS, s.d., p. 19). E como entre os 
gaúchos, “irmanados” na mesma roda de chimarrão, no mesmo churrasco e às 
vezes nos mesmos trajes, no Sertão são-franciscano “as aperturas da vida” teriam 
nivelado “a todos, havendo pouca diferença, no comportamento, nas vestes e na 
alimentação, entre os raros descendentes de nobres portugueses e os mamelucos 
sem nome de família. Todos eram vaqueiros. Todos vestiam o mesmo gibão de 
couro, moravam nas mesmas casas de taipa, comiam a mesma carne-seca com 
farinha grossa e rapadura salobra” (LINS, s.d., p. 35). Rocha(1983) acrescenta 
que, no sertão, patrões e empregados são ambos “párias que vegetam à míngua 
de recursos, aguardando oportunidade para melhorar de situação”(p. 74).

Esse mito da igualdade patrão-empregado e da democracia latifundiária foi muito 
difundido tanto entre os gaúchos quanto entre os sertanejos nordestinos. Geraldo 
Rocha chega a afirmar que:

Em todo o Nordeste não há plutocratas. Não se conhecem exploradores e explora-
dos. Os latifundiários detentores de influência são em geral chefes patriarcais que 
se julgam com deveres de assistência à medida de suas forças a todos aqueles que 
vivem à sua sombra. A caça e a pesca, produtos da Natureza, são bens comuns. A 
terra pode ser cultivada por quem quiser, contraindo o senhor da mesma para com 
o ocupante deveres de solidariedade a que ninguém se exime (ROCHA, 1983, p. 74).

Em compensação, o próprio Wilson Lins reconhece, famílias poderosas, em geral 
as mais numerosas, impediam o “caos” social dentro de um sistema “semifeudal” 
onde “cada fazendeiro era o chefe de sua gente, mantinha a ordem de suas terras, 
dispondo da vida e dos bens (quase nada) dos seus agregados; para cada grupo de 
fazendas, um fazendeiro mais forte, mais valente, impunha sua autoridade como 
chefe” (p. 37). Ao aparecerem as primeiras vilas e mesmo com a Independência, o 
sistema já estava de tal forma enraizado que os mesmos chefes rurais mantiveram 
o controle político, de uma forma quase hereditária, na forma de “clãs familiares”. 
Surgia assim a figura do “coronel”.

Victor Nunes Leal, em seu clássico Coronelismo, enxada e voto, escrito em 1949, 
afirma que “o ‘coronelismo’ não é a simples afirmação anormal do poder priva-
do” (1975, p. 251). Sua expressão mais nítida, que ocorreu durante a chamada 
Primeira República, correspondeu a uma “incursão do poder privado no domínio 
político”, devido, entre outros fatores, ao isolamento dos municípios do interior, 
com atuação incipiente do poder público. Sem dúvida as localidades por nós 
estudadas no oeste baiano se enquadravam perfeitamente, como veremos logo 
adiante, nessa condição.
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Entretanto, o coronelismo não representa, segundo Leal, uma ascenção do poder 
privado. Pelo contrário, é na decadência do poder privado, “como processo de 
conservação do seu conteúdo residual” (p. 232), que o coronelismo se estrutu-
rou, enquanto aliança de compromisso com o poder público em fortalecimento. 
Justamente em sua decadência é que os latifundiários são cooptados em seu 
compromisso de manter o eleitorado sob o jugo dos governistas em nível estadual:

o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 
poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos 
chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, compre-
ender o fenômeno sem referência à nossa estrutura agrária, que fornece a base 
de sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis no interior 
do Brasil (LEAL, 1975, p. 20).

Não se deve exagerar, contudo, o papel da estrutura latifundiária na instituição 
do coronelismo. O coronel, diz Faoro (1989), não é sempre, obrigatoriamente, o 
grande proprietário de terras, o homem mais rico de uma localidade. Embora a 
liderança econômica seja fundamental, ela não é necessária para essa condição. 
O poder político do coronel não corresponde, como no patrimonialismo mais 
estrito, a “um mero prolongamento do poder privado”, “reflexo do patrimônio 
pessoal”, pois pode resultar de um pacto não-formalizado com o governo central, 
no Império, ou estadual, na República, pelo qual o “coronel” é incumbido de 
“aliciamento e preparo das eleições”. A origem do poder coronelista, “mais do 
que a situação econômica, deriva do prestígio, da honra social, tradicionalmente 
reconhecido” (FAORO, 1989, p. 622).

Nas relações entre coronel e governo do estado, Faoro afirma que há obediência 
mas não passividade, “dada a relativa autonomia econômica da fazenda, menos 
dependente, no período que vai do fim do Império até 1920, dos vínculos creditícios 
de outrora” (1989, p. 629). Esse compromisso é “uma ‘troca de proveitos’ entre 
o chefe político e o governo estadual (...)”, o primeiro assegurando, por todos 
os meios, a “clientela eleitoral” do segundo. “As despesas eleitorais cabem, em 
regra, ao coronel, por conta de seu patrimônio. Em troca, os empregos públicos 
(...) sediados na comuna obedecem às suas indicações” (FAORO, 1989, p. 631). 
Trata-se do “sistema de reciprocidade” de que fala Victor Nunes Leal. 

No Rio Grande do Sul, embora com feições regionais distintas, o coronelismo 
vigorou praticamente com a mesma intensidade do restante do país. Felix (1987), 
num dos estudos mais fundamentados sobre a questão, afirma que, apesar da 
historiografia tradicional gaúcha estar impregnada de descrições sobre a vida dos 
coronéis, o coronelismo nunca foi analisado de forma sistemática:
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Afinal, reconhecê-lo seria uma forma de nivelamento e igualdade com o processo 
sócio-político dos demais estados, o que feriria os “brios” da classe dominante 
gaúcha que com o reforço da historiografia transmitia uma imagem de força, 
bravura e originalidade (1987, p. 9-10).

Ao omitir o papel dos coronéis e enaltecer a “estabilidade política” sob o autoritaris-
mo de Borges de Medeiros, resguardava-se “a imagem do gaúcho viril e autóctone, 
um produto dos pampas” (FELIX, 1987, p. 10). A autora propõe duas variáveis 
principais reveladoras da especificidade do coronelismo gaúcho: a tradição militar 
vinculada à condição fronteiriça, respaldada economicamente pelo latifúndio 
pastoril, e a ideologia positivista do castilhismo-borgismo. Rechaça, porém, a 
figura do “coronel burocrata”, proposta por FAORO (1989) para caracterizar o 
coronel “borgista” sulino e enfatizar sua distinção em relação ao coronelismo de 
outras regiões do país.

Um dos traços do coronelismo, o caudilhismo, teria sido tão acentuado na sociedade 
sulina que “chega a adquirir certa autonomia”, pelo menos nos séculos XVIII e 
XIX. Isso se deve principalmente ao caráter fronteiriço que exigia “tipos especiais 
de homens preparados para situações de enfrentamento (...), preenchendo o vazio 
de poder deixado pelo poder central” (1987, p. 20-21). Entre as diferenças, sutis, 
caudilho-coronel, a autora se reporta ao papel militar mais acentuado do caudilho 
(ao contrário do coronel, mais político), bem como seu caráter mais transitório 
e o papel carismático de sua liderança.

Como no resto do Brasil, o coronelismo sofre seu maior abalo a partir dos anos 30, 
com a intensificação da urbanização, da industrialização e a introdução de uma 
nova legislação eleitoral que passa a dificultar o “voto-de-cabresto”, voto de favor 
e de fidelidade, típico do sistema coronelista, substituído pelo “voto-mercadoria”, 
onde, apesar da continuidade de uma política de clientela, o eleitor passa a ter 
certo poder de barganha.

Os grandes municípios, transformados numa alegoria de “feudo” pelo poder do 
coronel e dos latifundiários, acabaram, no Rio Grande do Sul, selando a própria 
decadência do coronel: mantida a estrutura fundiária e estabilizado o contingente 
de eleitores, tornava-se cada vez mais difícil para os chefes políticos, cuja base 
eleitoral, principalmente nas áreas de campo e pecuária, se restringia a um ou a 
uns poucos municípios, elegerem-se e exercerem pressão junto à estrutura esta-
dual de poder. Crescendo geometricamente a população e, conseqüentemente, o 
eleitorado da área colonial serrana, o coronel, típico do Rio Grande latifundiário e 
pastoril, foi desaparecendo de modo mais rápido do que em outras regiões do país 
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onde a base rural e latifundiária, sem a concorrência dos imigrantes europeus, 
permaneceu muito mais influente, como no Nordeste.

No Nordeste, aliás, ainda hoje as modinhas populares imortalizam o coronel, tra-
duzido sobretudo nas máximas do “para os amigos tudo, para os inimigos nada”, 
“cabra macho” (pelo tratamento frente às mulheres e pela “brabeza”), homem 
que “faz justiça com as próprias mãos” ou “padrinho que protege seus afilhados”. 
Segundo Barbosa e Drummond (1986, p. 275), essas marcas “são decantadas 
na figura lendária do coronel nordestino”, arquétipo do coronel brasileiro. O 
que não quer dizer, em hipótese alguma, que o sulista não carregue, ainda hoje, 
também, vários traços desse clientelismo e desse machismo das relações coronel-
-caudilhistas. É o que veremos em maior detalhe, mais adiante, ao focalizarmos 
a reterritorialização gaúcha no oeste baiano (especialmente em “A ‘democracia’ 
gaúcha e o ‘coronelismo’ nordestino”). 

A transposição geográfica da identidade regional
Através da importância das figuras do coronel nordestino e do “caudilho-es-
tancieiro” gaúcho, ainda hoje presentes no imaginário popular (e também em 
traços concretos da política local), pode-se perceber a transformação dos espaços 
latifundiários do Sul (a estância pecuarista) e do Nordeste (a fazenda dos coronéis 
do Sertão) em espaços de referência na construção de suas identidades regionais. 
Como se deu, entretanto, essa transposição geográfica, quando sabemos que hoje 
esses espaços são justamente os menos dinâmicos em suas respectivas regiões 
(onde, respeitadas as diferenças regionais, a Campanha ou zona da Fronteira, no 
Rio Grande do Sul, e o sertão semi-árido, no Nordeste, são as áreas mais pobres e 
menos incorporadas à modernização capitalista)?

No caso do Rio Grande do Sul, foi também pela “necessidade” de heroísmo, de 
provar uma capacidade “inata” dos gaúchos, a de nunca se deixar vencer, a de não 
negacear, que se resgatou a memória dos estancieiros e suas virtudes de heroísmo 
e democracia, projetando-as como se fossem partilhadas por todos os habitantes 
do estado. No caso do Nordeste, ao contrário, a partir do momento em que passa 
a haver uma identidade entre sertanejo e nordestino, a figura e o espaço a serem 
enaltecidos como emblemas identitários não significavam exatamente uma posição 
superior e heróica, mas sim inferior, de resistência e sofrimento. Enquanto no Sul 
é em nome do heroísmo do “sentinela da fronteira” que o estado não pode perder 
sua posição, quase um “destino natural”, no Nordeste é o “mito da necessidade” 
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(CASTRO, 1992) que, a partir de certo momento histórico, transforma o sertanejo 
“flagelado da seca” numa “indústria” de dividendos para a elite regional. 

Como muito bem se expressou Arruda (1990), em sua associação entre identidade 
(regional) e mito: 

Os significados culturais produzidos pelo pensamento mítico conferem aos seres 
sociais a possibilidade de tornarem-se proeminentes sobre a experiência vivida. 
A adesão mítica abre as portas de entrada para um plano de vida superior. Os 
homens julgam encontrar aí o repositório da sua identidade, sentindo-se enleva-
dos pela sensação de possuírem a propriedade exclusiva da chave que os define 
(...). As crenças míticas inauguram a certeza de ter-se adentrado ao universo da 
história, onde se pode haurir o sentido das trajetórias particulares. (...) Motivados 
pela procura da identidade, podem os homens, finalmente, abraçar o paraíso, 
engolfados pela brisa da imortalidade (p. 22).

Enquanto para o sulista reclama(va)-se uma distinção e um “destino” de valentia 
e sucesso irrestrito que não pode(ria) ser perdido, ultrajado, para o nordestino-
-sertanejo é todo um “destino” (“natural”, até, pois a seca seria o fenômeno da 
natureza que justificaria a sua condição de vida) que precisa ser superado, evitado. 
Contraditoriamente, entretanto, é esse mesmo discurso do sertanejo acuado pela 
seca que alimentou o mito do “homem forte” e da “resistência” que serve como 
uma das bases de sustentação das reivindicações da elite regional.

O fenômeno ímpar de transposição identitária que projetou a estância latifundiária 
como símbolo cultural para todos os habitantes do Rio Grande do Sul (onde a 
maior parte da população é hoje urbana ou vive da agricultura nas áreas coloniais 
da “Serra”) já foi detalhadamente estudado (GOLIN, 1983 ;  OLIVEN, 1984, 1992 
;  HAESBAERT, 1988). 

O papel simbólico do espaço da Campanha gaúcha fica muito nítido quando se 
observa, por exemplo, que o nome da república proposta por Irton Marx, idea-
lizador do movimento separatista que culminou com a proposta de um ato pela 
“proclamação da independência”, em 1993, foi “república do Pampa Gaúcho”. 
Como prova do grau de difusão do tradicionalismo gaúcho com base nos hábitos 
da estância fronteiriça por toda a região colonial ítalo-germânica é importante 
ressaltar que o próprio Irton Marx, descendente de alemães, vive em Santa Cruz 
do Sul, uma típica cidade da zona de colonização alemã.

Uma das explicações que Oliven (1992) encontra para essa surpreendente trans-
posição identitária encontra-se no passado da colonização:

Os estudiosos da colonização assinalam que os imigrantes estrangeiros idealiza-
vam o gaúcho como tipo socialmente superior. Para isso contribuiu não somente 
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o fato de os fazendeiros formarem a camada social mais poderosa do estado, mas 
também de o símbolo principal do gaúcho ser o cavalo. Na Europa, esse animal 
era apanágio e marca da distinção da aristocracia rural; uma das primeiras 
providências dos colonos ao chegarem ao Brasil era adquirir essa montaria (...). 
A identificação do ‘colono’ com o ‘gaúcho’ significava, portanto, uma forma 
simbólica de ascenção social (p. 80-81).

Colono, segundo Teixeira (apud OLIVEN, 1992, p. 80), “remetia à noção de pessoa 
com carência de ambição, de traquejo social, de elegância, de postura corporal e 
comportamental, de senso de oportunidade e de progresso, de arrojo, de perspi-
cácia, de sagacidade”. Deve-se acrescentar aí o fato de que sua atividade básica, 
a agricultura, era vista pelos pecuaristas que dominavam a economia estadual 
como “degradante” e “menor” numa sociedade onde a carne bovina era a base 
da dieta alimentar. Os próprios imigrantes, vindos de uma Europa com poucos 
espaços para a pecuária, viam nesta uma atividade superior. 

Quando verificamos, contudo, que a difusão do “gauchismo” pela zona colonial é 
na verdade um fato relativamente recente, e que hoje a maioria dos descendentes 
de alemães e italianos têm uma visão depreciativa dos “pêlos-duros” (“brasileiros”, 
descendentes de portugueses), essas justificativas acabam não sendo suficientes. 
Apesar de terem chegado aqui em sua maioria na categoria de excluídos e mesmo 
“marginais” numa sociedade em crise como a Europa da época, alguns imigrantes 
tiveram uma rápida ascensão social, passando de agricultores pobres a industriais 
e pequenos e médios empresários. Isso fez com que, ainda que não detivessem o 
poder político, eles se impusessem economicamente sobre a oligarquia latifundi-
ária tradicional (HAESBAERT, 1988).

Primeiro, precisamos ressaltar que uma identidade com o Estado do Rio Grande 
do Sul como um todo foi-se sedimentando na medida em que o imigrante ou seus 
descendentes alimentavam a crença nas “potencialidades” que teriam transfor-
mado o estado no “celeiro do país”, cultivando uma imagem de abundância e 
auto-suficiência ligada basicamente à ética do trabalho da qual eles seriam os 
portadores. Essa imagem de sucesso do descendente de europeu “trabalhador” é 
ainda hoje muito visível entre os migrantes sulistas, mesmo os mais pobres, como 
demonstram os depoimentos obtidos por Costa (1994) entre brasiguaios sem-terra 
no Mato Grosso do Sul. Paralela e/ou posterior a essa visão do “imigrante” cons-
truindo no Rio Grande do Sul o “celeiro do país”, a ditadura militar que precedeu 
a retomada mais intensa do tradicionalismo gaúcho a partir do final dos anos 
70 acabou corroendo uma identidade nacional, um Estado e uma economia em 
crise com os quais os sulistas acabavam não se identificando. 



74

O passado imigrante, apesar de seu propalado sucesso e de ter tido também 
suas “sagas” e “epopéias”, nunca teve a eficácia simbólica dos mitos e heróis do 
“gauchismo” oligárquico-latifundiário, principalmente porque nunca teve efe-
tivamente em suas mãos a estrutura de poder produtora e/ou difusora de signos 
identitários à escala estadual. Sendo assim, o imigrante foi visto durante muito 
tempo como o “estrangeiro”, não entrando, como o gaúcho da Fronteira, numa 
dialética regional-nacional afirmadora da “brasilidade”. 

Num país que até os anos 50 ainda era eminentemente rural, o latifúndio oligár-
quico, se já havia perdido seu peso econômico (especialmente o latifúndio pastoril, 
no caso do Rio Grande do Sul), simbolicamente continuava projetado como espaço 
das “raízes” da nacionalidade. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial os 
descendentes de alemães e italianos na região Sul, acusados de cumplicidade com 
o nazifascismo, tiveram sua cultura seriamente abalada, com atos arbitrários de 
invasão de domicílios, destruição de bibliotecas (como ocorreu no caso de meus 
avós) e diversos signos da identidade do imigrante, inclusive a proibição do uso 
de seus idiomas de origem.

No Sul, o fato de a estrutura latifundiária aparecer associada com o caráter fron-
teiriço, fronteira que foi fixada através de muitos conflitos, reforçou um papel 
simbólico ainda mais contundente. A produção de um rico folclore inspirado 
na vida da estância e sua transposição para o meio urbano, através dos Centros 
de Tradições Gaúchas (CTG), a partir de 1948, analisados com mais detalhe no 
próximo item, também foi muito eficaz nesse processo de ampliação da identidade 
gaúcha a partir da área da Campanha. 

Sintetizando, podemos dizer que a identidade gaúcha se projetou geograficamente 
da seguinte forma:

•	 até aproximadamente a revolução Farroupilha (1835-1845), a expressão 
“gaúcho” mantinha um sentido depreciativo, denominando o “changador” 
(“ladrão de gado”) da área do pampa fronteiriço (a Campanha);

•	 depois, gaúcho passa a ser todo habitante do espaço rural da Campanha 
(e, por conseqüência, do pampa sul-americano);

•	 a partir do início deste século, todos os habitantes do Rio Grande do Sul 
passam a ser denominados de gaúchos (inicialmente, ao que parece, contra 
sua própria vontade, imposto por habitantes de outros estados, como indica 
LESSA, 1985); e

•	 a intensificação da migração de gaúchos para o oeste de Santa Catarina 
e Paraná e posteriormente para outras regiões (especialmente após a dé-
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cada de 1960) faz com que todos os migrantes provenientes da região Sul 
sejam identificados como “gaúchos”, e aos traços (ainda hoje dominantes) 
do gaúcho-estancieiro vêm incorporar-se algumas feições do gaúcho-
-“colono”, como o caráter “trabalhador” e a origem étnica “européia” 
(ítalo-germânica) . 

O IV Congresso Internacional da Tradição Gaúcha, realizado na Argentina, em 
1988, definiu como espaço geográfico da “cultura gaúcha” aquele onde se reproduz 
o hábito do chimarrão, o que expande a “identidade gaúcha” até o Mato Grosso 
do Sul (LESSA, apud OLIVEN, 1992, p. 97-98). O fato do gaúcho sul-riograndense 
ter construído sua identidade em consonância com a cultura de todo o Pampa 
platino é mais um indicador que fortalece sua diferença no jogo de identidades 
regionais no nível nacional brasileiro.

Esse processo, aparentemente linear e que vai gradativamente se ampliando, na 
verdade foi permeado por ampliações e reduções, fortalecimentos e debilitamentos, 
numa transformação muito mais complexa, inserida nas múltiplas mudanças 
econômico-políticas de cada período. Ou seja, apesar das simplificações aqui 
adotadas, trata-se de uma dinâmica que reconstrói a cada momento a identidade, 
não constituindo uma simples continuidade a partir de uma raiz primeira que, 
dessa forma, pode ser falsamente interpretada como “naturalmente” fundadora. 

Elementos da cultura ítalo-germânica, por exemplo, acabaram se incorporando 
à identidade gaúcha, especialmente para quem define o sulista num olhar exter-
no à região. Não é à toa que o estereótipo do sulista louro e “trabalhador” está 
difundido no país inteiro. É curioso, assim, que o “gaúcho” seja reconhecido nos 
cerrados nordestinos por uma imagem que conjuga, ao mesmo tempo, traços 
do gauchismo do Pampa  (vestuário, hábitos como o churrasco e o chimarrão) 
e dos imigrantes da “Colônia” (a ética do trabalho, a disciplina e traços físicos 
ítalo-germânicos). Talvez a síntese mais próxima da imagem que os baianos 
moldaram seria a de um descendente de alemães “pilchado” e montado a cavalo 
como o gaúcho (luso-brasileiro...) da Campanha.

Não há dúvida de que a manutenção de um longo viés identitário, pautado em 
tradições que podem muitas vezes ser consideradas míticas, por mais tênue que se 
tenha tornado em alguns períodos, é responsável pelo fortalecimento “conserva-
dor” da identidade. “À medida que o tempo passa e as experiências se empilham”, 
afirma Douglas (1976, p. 51), “fazemos um investimento cada vez maior em nosso 
sistema de rótulos. Assim, uma tendência conservadora é incorporada”. Mesmo que 
tenhamos de nos adaptar a circunstâncias novas (como no confronto dos sulistas 
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com os baianos), “quanto maior for a coerência da experiência com o passado, 
mais confiança podemos ter em nossos pressupostos” (p. 51-52).

Com relação ao nordestino, numa abordagem também sintética, mas que con-
sideramos adequada diante dos objetivos deste trabalho, podemos dizer que a 
construção de sua identidade sofreu um outro processo complexo de transposição 
geográfica, que pode ser sintetizado da seguinte forma: 

•	  inicialmente o “Nordeste” se confundia com o “Norte” do país, sendo que 
as primeiras distinções o definiam a partir dos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, onde se concentrava a produção 
canavieira e onde se formou no século XIX o movimento separatista da 
Confederação do Equador (o qual incluía ainda o Ceará);

•	  o sertanejo e a caatinga do semi-árido passaram a fazer parte da constru-
ção simbólica da identidade nordestina com a ascensão das oligarquias 
pecuaristas-algodoeiras na passagem do século XIX para o XX, ao mesmo 
tempo em que era gradativamente abalada a hegemonia da Zona da Mata 
canavieira; e

•	  a criação de órgãos estatais de planejamento, como o DNOCS e, poste-
riormente, a Sudene, e a definição do “Polígono das Secas” servirão, espe-
cialmente a partir da década de 1950, como delimitações espaciais para o 
fortalecimento de uma ideologia regional que, tal como já acontecia em-
brionariamente no discurso de alguns políticos do século passado, projeta 
o espaço do sertão semi-árido como área core a caracterizar a identidade 
regional nordestina.

Ao nosso ver, um dos elementos que distinguem as identidades gaúcha e nordestina 
está nessa formulação geográfica, muito mais ambígua para o caso nordestino, 
onde nem mesmo as fronteiras estaduais constituem uma referência-padrão (veja 
o norte de Minas ou o oeste do Maranhão, o primeiro incluído, o segundo excluído 
do chamado Polígono das Secas). Enquanto a identidade gaúcha se estende fun-
damentalmente aos limites de um estado cujas fronteiras foram fixadas ainda no 
século passado, no Nordeste nem o Polígono das Secas nem o “Nordeste do IBGE” 
(da Bahia ao Maranhão), definidos relativamente há pouco tempo, podem servir 
como referenciais para a base territorial da identidade nordestina. Para Silveira 
(1982, p. 3, 16):

a identidade Nordeste aparece muito mais como uma colagem de unidades, ar-
tificial, construída com propósitos políticos, mas que não encontra rebatimento 
no processo histórico da área chamada Nordeste. (...) No Nordeste real – a his-
tória o mostra – são vários NE que se entrecruzam, que se contradizem, que são 
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articulados internamente e para fora, produtos do próprio processo histórico e 
da própria percepção a seu respeito.

Sem partilhar da distinção tão clara entre um “Nordeste real”, que na abordagem 
materialista da autora se confundiria com um “Nordeste concreto”, e um “falso 
Nordeste” confundido com o “Nordeste do imaginário”, faremos referência aqui ao 
sentido relacional em que se cruzam e se realimentam tanto o Nordeste material 
das relações de produção e de poder quanto o Nordeste cultural e simbólico cons-
truído pelo cotidiano tanto das classes hegemônicas quanto das classes subalternas 

(MARTINS, 1989 ; YAZBEK, 1993). Partindo do ponto de vista das elites regionais, 
percebemos que o “Nordeste” nasce na passagem do século XIX para o XX.

Silveira (1984), em sua análise histórica do regionalismo nordestino enquanto 
ideologia moldada pela classe dominante, partindo da percepção e do discurso 
desta classe nas províncias de Pernambuco e Paraíba, no século passado, atenta 
para o “descolamento” que ocorre, provavelmente no final do século XIX/início do 
XX, entre as concepções de “Norte”, até então dominante (ora em sentido amplo, 
“da Bahia ao Amazonas”, ora em sentido estrito, limitada à “zona de exportação 
do mercado do Recife” [p. 153]), e de “Nordeste”. Embora admitindo a necessi-
dade de um estudo aprofundado, a autora sugere a hipótese de que o “ciclo da 
borracha” poderia ter desencadeado esse processo diferenciador (1984, p. 161).

Oliveira (1977) também localiza o “surgimento” da região Nordeste nesse perío-
do: “o Nordeste como ‘região’ (...) somente é reconhecível a partir de meados do 
século XIX e sobretudo neste século” (p. 32). Até então o “Nordeste açucareiro” de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas sob a hegemonia de Recife 
se distinguia dos “outros” Nordestes como o da pecuária extensiva do semi-árido 
(analisado no estudo clássico de Djacir Menezes, O outro Nordeste, em 1937), o 
do Maranhão e o da Bahia-Sergipe.

A ascensão gradual do “Nordeste algodoeiro-pecuário”, segundo Oliveira, deu-
-se paralelamente à decadência do Nordeste açucareiro, excluído dos circuitos 
internacionais comandados pela competição interimperialista, e à emergência da 
produção cafeeira no Sudeste do país. Desse modo, “tanto o controle político da 
nação começou a escapar das mãos da burguesia açucareira do ‘velho’ Nordeste, 
quanto o controle político interno do ‘velho’ e do ‘novo’ Nordeste começou a passar 
às mãos da classe latifundiária que comandava o processo produtivo algodoeiro-
-pecuário, reiterado pela sua subordinação aos interesses do capital comercial e 
financeiro inglês e norte-americano” (1977, p. 35).

As bases concretas do novo espaço econômico e político projetam também, simboli-
camente, o Nordeste do Sertão pastoril sobre o Nordeste da Zona da Mata canavieira:
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A imagem do Nordeste, que as crônicas dos viajantes de fins do século XVIII e 
princípios do século XIX descreveram em termos da opulência dos “barões” do 
açúcar, (...) começou a ser substituída pela imagem do Nordeste dos latifundiários 
do sertão, dos “coronéis”; imagem rústica, pobre, contrastando com as dos salões 
e saraus do Nordeste “açucareiro”. Nesse rastro é que surge o Nordeste das secas 
(OLIVEIRA, 1977, p. 35).

A intervenção do Estado, primeiro através do Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas (DNOCS) – criado com funções nacionais mas que acabou pra-
ticamente vinculado ao Nordeste – e depois via Sudene, corroborou essa imagem 
e até mesmo construiu, pode-se dizer assim, pelo menos no nível geográfico, um 
novo Nordeste cujo “coração” passou a ser o Polígono das Secas (incluindo o 
centro-norte de Minas Gerais), incorporando ainda toda a Bahia e se estendendo 
do norte até o Estado do Maranhão.

A partir da criação da Sudene, a regionalização do Nordeste é não apenas re-
conhecida, mas, sobretudo, tornada a substância de uma estratégia visando a 
sua anulação. Não sem antes proceder-se, talvez, à última ampliação da região, 
fincada desta vez no parâmetro do subdesenvolvimento em relação ao Sul/
Sudeste: incorporam-se o Maranhão e a Bahia e, para efeitos fiscais, o Nordeste 
de Minas (OLIVEIRA, 1990).

Francisco de Oliveira (1990) reconhece que “a política de desenvolvimento regional 
levou à desregionalização da economia” sem, contudo, “dissolver” a região, como 
ele sugeria em 1977, pois “a região é uma realidade bem mais rica e complexa 
que suas simples determinações econômicas” (p. 87). 

Silveira (1982, p. 4) afirma que, “na década de 50, a agravante das secas nordesti-
nas e a divulgação das contas nacionais do país, a partir de 1951-52, evidenciando 
de forma alarmante as diferenças entre os níveis e ritmos de crescimento regional, 
concorreram para uma reinterpretação do Nordeste”.

Oliveira (1977) faz uma análise pormenorizada dos conflitos entre as duas frações 
regionais da classe dominante nordestina: a burguesia industrial originária da 
economia açucareira e a oligarquia algodoeira-pecuária. Esta última, na primeira 
metade deste século, terminou por capturar a intervenção do Estado, via DNOCS, 
intervenção essa que se transformou “ao mesmo tempo em resultado e pressu-
posto da hegemonia oligárquica” (1977, p. 93). A criação da Sudene em 1959 veio 
reverter o quadro, na medida em que integrou a região num espaço econômico 
capitalista nacional, subordinando-o aos ditames da burguesia industrial do 
Centro-Sul e combatendo os conflitos de classe que começavam a se manifestar 
com mais intensidade na região.
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“As proposições da Sudene evitam, por um lado, o ataque frontal às condições 
de reprodução da economia agrária nordestina, deslocando o eixo do problema 
para uma suposta inviabilidade da economia da zona semi-árida”, afirma Oliveira 
(1977, p. 118). A oligarquia latifundiária que havia capturado o Estado via DNOCS, 
cujo locus é o sertão semi-árido, é abalada pelo novo capitalismo estruturado 
em função, mas não unicamente, das burguesias internacional e do Centro-Sul 
que irão privilegiar os espaços urbanos e litorâneos da região, desestruturando 
a incipiente burguesia industrial de bases regionais. Ideologicamente, contudo, 
serão fortalecidos os mitos da “região-problema” capitaneada pela seca:

A Sudene levou longe demais sua própria ideologia e seus argumentos ideológi-
cos, travestidos em linguagem técnica “neutra” e apolítica, na exacerbação da 
“região-problema”, a “área mais pobre do hemisfério Ocidental”, “ameaça à 
unidade nacional”... (OLIVEIRA, 1977, p. 120).

Quanto à oligarquia latifundiária, algodoeira-pecuária, “que por tanto tempo 
acaparou  o Estado, e que momentaneamente pensou ter vencido em 1964”, 
Oliveira considera, um pouco apressadamente, que ela “sobreviveu apenas para 
poder escrever, se souber – e na maior parte dos casos, não o saberá – o seu próprio 
epitáfio. Sobrevive apenas porque na verdade quase toda a agricultura brasileira 
ainda  é um campo de acumulação primitiva; mas os movimentos de concentração 
do capital também acabarão por atingi-la: que o digam as recentes expansões do 
capitalismo no campo no Centro-Sul (...)” (1977, p. 132). Oliveira não imagina-
va quão rápido essa expansão alcançaria os próprios cerrados nordestinos, mas 
também menosprezava, como veremos no Capítulo 5, o peso dessas oligarquias 
no novo rearranjo político-econômico em curso na região.14

Curiosa transposição “geo-simbólica”: como no Sul, em que as velhas oligarquias 
decadentes da Campanha pastoril são erigidas em símbolo cultural para todo o Rio 
Grande do Sul, no Nordeste é produzida uma identidade regional sobre os dilemas 
de um espaço em processo crescente de exclusão, o semi-árido das oligarquias lati-
fundiárias. Embora seja um recurso muito antigo no discurso regional (SILVEIRA, 
1984), a imagem da “região-problema”, “doente”, vítima impotente da seca, se 
impõe especialmente a partir dos anos 50 como o grande mito homogeneizador 
da consciência regional. Como bem se expressou a  autora:

O espaço regional como um todo, internamente indiferenciado, é encarado como 
uma vítima, ou melhor, um paciente dos acontecimentos, cujas causas lhe fogem, 
pairam acima do seu controle, ora sendo muito vagas, abstratas – o infortúnio –, 
ora sendo de origem natural – a seca – ou, ainda, concretas, porém esvaziadas 

14 Segundo Martins (1990, p. 58), “uma observação mais detida da realidade sociopolítica dos últimos anos 
parece mostrar o contrário: que essas ‘oligarquias regionais’ têm-se submetido e se adaptado ao novo 
bloco dominante sem grandes transtornos e comoções”.
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de sua causalidade, remetidas à mão providencial – a fome e novamente a seca. 
Por vezes entremeia-se uma relação causal entre a fome e a seca, mas a “mão 
da providência” persiste, isto é, a seca continua a aparecer como fenômeno da 
natureza (SILVEIRA, 1984, p. 164). 

Ao mesmo tempo em que Silveira tira essa conclusão dos discursos de políticos do 
século passado, mostrando as primeiras manifestações dessa identidade regional 
moldada pelo sertão semi-árido e por uma “cultura da seca”, Castro (1992, p. 
164-166), analisando o discurso político contemporâneo dos deputados federais 
da bancada nordestina, chega a uma constatação muito semelhante, destacando 
a importância do tema “seca” na retórica do regionalismo nordestino. Em sua 
conclusão a autora afirma que, entre os “elementos predominantes da imagem 
da região que se projeta em nível nacional através da atividade parlamentar(...) 
o primeiro a ser identificado é a seca, que historicamente tem-se revelado como 
o melhor pano de fundo para o jogo de cena das suas articulações políticas” 
(p.195, grifo nosso).

Póvoa Neto (1994) levanta outra questão que, vinculada ao mito da “região-
-problema”, em que a seca se tornou o principal bode expiatório, ajudou a definir, 
externamente à região, uma identidade nordestina. Trata-se do fenômeno migra-
tório, já que o Nordeste é, de longa data, a região que mais fornece trabalhadores 
para outras áreas do país, a ponto de a própria Sudene considerar que “resolver o 
problema do Nordeste implica, também, solucionar a questão dos deslocamentos de 
nordestinos” (1994, p. 22). Enfatizando seu caráter de produção histórica, Póvoa 
Neto ressalta que, como produto do movimento social, a identidade nordestina 
também é definida “de fora”, onde um de seus elementos fundamentais é “o 
estereótipo do nordestino migrante”, pobre, rústico, ignorante.

Firma-se assim, indubitavelmente, o que denominamos “transposição geográfica” 
de uma identidade regional. Brotando do sertão dos velhos coronéis, onde o lati-
fúndio do semi-árido é o espaço de referência identitária, essa nordestinidade 
acaba por se projetar para todo um Nordeste, delimitado originalmente a partir 
da intervenção estatal (Sudene, Polígono das Secas), como se todos os nordestinos 
vivenciassem hoje, da mesma forma, as conseqüências da seca, ou como se todos 
fossem ou tivessem sido um dia “sertanejos”, “cabras da peste”. Mesmo no olhar 
externo à região, é o migrante, estereotipado na figura do “retirante” miserável 
da seca (quando na verdade a maioria dos migrantes provém das cidades e da 
Zona da Mata), que define melhor o “ser nordestino”. 

Conforme já ressaltamos, as fronteiras territoriais dessa identidade regional 
não são bem definidas – além dos problemas “ecológicos” de delimitação (im-
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portantes, já que o Nordeste é projetado como a “região da seca”), os limites 
político-administrativos que serviriam de base para a definição dos “estados do 
Nordeste” sempre oscilaram muito, até mesmo excluindo estados como a Bahia e 
o Maranhão. Assim, ao contrário do gaúcho, que designa antes de tudo o “natu-
ral” de um estado, o nordestino acaba sendo identificado por uma “naturalidade 
estadual” que extrapola em muito os limites de um estado. Veja por exemplo as 
denominações de “baiano” – como ocorre, com certa razão, na leitura sulista 
dos nordestinos do oeste baiano ou, com muito menos razão, na visão paulista 
dos migrantes provenientes do Nordeste –, e “paraíba” – como comumente os 
nordestinos são designados no Rio de Janeiro.

Tudo isso evidencia os perigos e a ambigüidade que acompanham a identidade 
regional, especialmente ao considerarmos os rápidos processos de transformação 
cultural do país que, nas últimas duas décadas, têm colocado muitas nuanças 
nesse estereótipo do nordestino = sertanejo, Nordeste = seca ou sertão semi-árido. 
Veja a revalorização, hoje, via televisão (em novelas como Roque Santeiro e Tieta 
e filmes como Dona Flor e seus dois maridos), de um “outro” Nordeste, mais 
“descontraído” e “positivo”, enaltecendo novamente traços da cultura da faixa 
litorânea (que o crescimento do turismo também ajuda a difundir). 

Tomando mais uma vez as palavras de Francisco de Oliveira (1990, p. 87),

mesmo em terreno tão pantanoso quanto o dos processos culturais, o Nordeste 
não comparece apenas como enjeitado; sem fazer nenhum juízo definitivo sobre 
o bem ou o mal, parece evidente que no contemporâneo processo brasileiro de 
elaboração de referentes culturais – com evidente massificação e pastichização 
– as trocas regionais não são mais uma avenida de mão única (...) 

Diante desses fatos e antecipando análises referentes à nossa pesquisa de campo, 
podemos afirmar que a identidade nordestina, construída a partir das imagens 
do sertão semi-árido, está presente muito mais no discurso da elite política e da 
burguesia regional, em nível interno, e, externamente, na mentalidade dos que 
convivem com a realidade do “migrante nordestino”, do que junto à maioria da 
população local. Esta, como ficou claro nas entrevistas que colhemos nos cerrados 
nordestinos, identifica-se muito mais como “baiana”, “cearense” ou “pernambu-
cana” do que como “nordestina”. 

Indagado se havia-se considerado sempre “mais pernambucano do que propria-
mente brasileiro”, o grande poeta João Cabral de Melo Neto respondeu:

Eu acho que há uma cultura nordestina. O sujeito não pode entender minha poesia 
como a poesia de um brasileiro qualquer. É de um brasileiro de uma determinada 
região. Eu sou brasileiro na medida em que sou nordestino, e sou nordestino na 
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medida em que sou pernambucano. Você não pode ser brasileiro “em geral” 
(entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, 22 de maio de 1994, p. 6-5, grifo nosso).

De qualquer forma, como afirmou Penna (1992, p. 47), a região Nordeste “é hoje 
uma ‘realidade’“, no sentido de que, imbricando relações sociais, sociedade/na-
tureza e formas de representação simbólica, “o discurso regionalista e o processo 
socioeconômico articularam-se, constituindo o Nordeste enquanto um referencial 
disponível atualmente, com um núcleo básico de significações”. 

Nos estereótipos difundidos pelo senso comum, a distinção entre os estados muitas 
vezes prevalece sobre a “nordestinidade”: enquanto o cearense é visto por muitos 
como “o judeu do Nordeste”, para os baianos o pernambucano é o “metido”, por se 
considerar o mais inteligente e empreendedor, “o paulista do Nordeste”. Segundo 
Oliveira (1987, p. 108), “por comparação a Recife, a questão da identidade tem 
fortes diferenças em Salvador”, decorrente da industrialização que, apesar de 
parcialmente abortada no século XIX, construiu classes sociais (uma burguesia e 
um proletariado) muito mais distintas e atuantes em Pernambuco. Salvador, onde 
essa industrialização foi abortada ainda mais prematuramente, “na consciência 
social nacional, jamais será tida como uma cidade da produção, uma cidade 
operária” (p. 108-109).

Desse modo, a identidade do nordestino, mais ainda do que a do gaúcho, seria 
uma identidade construída basicamente “de cima para baixo” (imposta por 
interesses político-econômicos regionais) e “de fora para dentro” (partindo da 
imagem do migrante que é construída principalmente no Centro-Sul do País), 
o que não significa, contudo, que ela tenha sido menos eficaz. A questão é que, 
pelo grau de incorporação dos atributos dessa identidade pela população (seja ela 
denominada de “baiana”, “paraíba” ou “nordestina”), geralmente assimilados de 
forma negativa (e mesmo num sentido autodepreciativo, como veremos a seguir), 
será necessário que ela sofra um árduo processo de reelaboração caso a grande 
maioria dos nordestinos deseje transformá-la num veículo para sua própria 
organização e suas reivindicações – e não mais, como tem dominado até aqui, 
em um instrumento dos interesses das classes ou frações de classe dominantes.

A reinvenção da tradição
O gaúcho tem tradição, né? O pessoal do Sul tem tradição. Pergunta pra um baia-
no: “é... esse negócio de tradição...”,  ficam com inveja, né? Porque a gente cultiva 
as coisas, mantém, e eles nem... “Mas por que vocês não fazem?” – “Tradição? O 
que é isso?” Eles não sabem. É que nem paulista, não tem tradição nenhuma. (...) 
nas origens, não tem, que eu saiba. A não ser os portugueses, a colônia japonesa. 
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Um outro intervém: Eles têm uma tradição, sim: na revolução de 35, quando eles 
apanharam dos gaúchos. O riso é geral.

Nesse diálogo informal com fundadores do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo 
dos Gerais, no oeste baiano, eles advogam para o “tradicionalismo” gaúcho o 
monopólio da tradição, como se somente a sua cultura, os seus costumes e a sua 
história tivessem valor, valessem a pena ser cultuados, rememorados, como se 
apenas eles tivessem “origens”, memória, identidade. Num sentido mais amplo, 
isso reflete a distinção que, eivada de preconceito, separa dois dos principais gru-
pos migrantes do país: o dos sulistas, descendentes de imigrantes europeus, que 
se dizem os arautos da tradição, e o dos nordestinos que, por contraposição, com 
uma identidade definida antes de tudo pela falta, aparecem privados até mesmo 
de história. Para Francisco de Oliveira (1987):

É interessante (...) verificar a sede de recuperar a história da imigração italiana 
para São Paulo: enquanto se louva aquela, inclusive no seu aspecto cultural, a 
migração de nordestinos parece uma história sem história. A diferença radica 
em que, desde o princípio, a imigração estrangeira confere por antecipação 
aos estrangeiros que chegam o estatuto de operário, enquanto tal não se dá em 
relação aos nordestinos (p. 110).

Se os imigrantes italianos em São Paulo eram “operários a priori”, no Rio 
Grande do Sul, juntamente com alemães e poloneses, eles eram em sua maioria 
“camponeses a priori”, atributo que, hoje, mesmo na condição de sem-terra, eles 
imaginam levar consigo às regiões do país para onde migram.

Num sentido mais estrito, o discurso dos “tradicionalistas” do oeste baiano reflete 
claramente o peso do gauchismo organizado, do culto formalizado às tradições 
gaúchas empreendido por um movimento sui generis no país, o Movimento 
Tradicionalista Gaúcho (MTG). O MTG reivindica nada menos do que “a posição 
de maior movimento de cultura popular do mundo ocidental, com mais de dois 
milhões de participantes, mais de 40 festivais de música nativista, envolvendo um 
público em torno de um milhão de pessoas, e vários rodeios”, além de um imenso 
mercado de produtos vinculados a essas práticas culturais (OLIVEN, 1993, p. 404).

Embora dividido entre nativistas, mais críticos (ligados principalmente aos mais 
conceituados festivais de música e a uma parte da imprensa), e tradicionalistas, 
mais conservadores (ligados ao MTG oficial), o movimento tem como pontos 
comuns a “preocupação com as coisas gaúchas”, a disputa pelo “mesmo mercado 
de bens simbólicos” e a utilização de “instâncias de consagração como os festivais 
de música, o debate jornalístico etc.” (OLIVEN, 1993, p. 406).
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O primeiro CTG, o “35” (numa alusão a 1835, quando iniciou a Revolução Far-
roupilha), foi fundado em Porto Alegre em 1948. Segundo Oliven, de 1948 a 1954 
(ano do I Congresso Tradicionalista) teriam surgido 35 novos CTGs no estado, e 
em 1959 foi fundado o primeiro CTG de Santa Catarina, em São Miguel d’Oeste. 
O presidente da Confederação Brasileira do Tradicionalismo Gaúcho, Rubens 
Sartori, informou-nos que o primeiro CTG paranaense é ainda anterior, criado 
em 1956, em Ponta Grossa.

Impulsionado a partir do final dos anos 70, o movimento, que no início parecia 
incipiente, acabou se expandindo e até o início dos anos 90 não parou de crescer. 
Embora ele não se restrinja aos CTGs formalmente ligados ao MTG, o crescimento 
numérico das associações filiadas no Estado do Rio Grande do Sul é um claro 
indicador de seu dinamismo, como demonstra a Tabela 1, a seguir. Nela aparece o 
número de  CTGs filiados ao MTG no Rio Grande do Sul a partir de sua fundação, 
em 1966.

Tabela 1 - Número de Centros de  
Tradições Gaúchas filiados ao MTG no RS

 1966 10

 1975 398

 1980 607

 1985 943

 1990 1.414

 1993 1.616

Fonte: Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Porto Alegre.

Trata-se, portanto, segundo Oliven (1993), de um fenômeno que não é simples 
modismo nem “ideologia ultrapassada” (p. 407), como querem alguns. Ele 
surge associado à abertura política do final dos anos 70, quando começaram 
a se formar novas ou a serem retomadas antigas identidades sociais, marca de 
distinção diante da globalização cultural crescente e de uma identidade nacional 
desacreditada (após o “ame-o ou deixe-o” da ditadura). No caso do Rio Grande 
do Sul os únicos “sinais diacríticos” (utilizando os termos de Oliven) de caráter 
regional suficientemente sedimentados na memória da população eram os do 
gauchismo rural e latifundiário. 

Um dos principais objetivos que parece unificar o movimento é a luta contra a 
homogeneização cultural imposta do exterior. O manifesto de criação da Confede-
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ração Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG), assinado em Ponta Grossa, Paraná, 
em 1987, é muito incisivo a este respeito, pois considera que:

o laborioso e sacrificado povo brasileiro (...), além da espoliação econômica, tem, 
como realidade amarga, a colonização cultural da nossa gente, por interesses 
alienígenas que não nos dizem respeito e ferem danosamente os nossos princípios, 
nossos usos e costumes e a própria filosofia de vida de nosso povo (...)

É importante não esquecer que se tratam de elementos culturais que, ao mesmo 
tempo em que se reafirmam como “brasileiros” e fazem um recorte no interior 
do país, lutando contra a “colonização cultural” do “laborioso e sacrificado povo 
brasileiro”, mantêm fortes ligações com os vizinhos do Prata. Anterior mesmo à 
criação da Confederação Brasileira, em 1987, ocorreu em 1984 em Canelones, 
no Uruguai, a fundação da  Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, 
reunindo tradicionalistas da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Esta extrapolação 
das fronteiras nacionais, conjugando-se com a cultura dos vizinhos platinos, tida 
como “a mais européia” da América Latina, é um elemento a mais a fortalecer 
esta identidade. 

A difusão do tradicionalismo gaúcho é paralela à “diáspora” de sulistas para fora 
do Rio Grande do Sul e da Região Sul. A Confederação Brasileira da Tradição 
Gaúcha (CBTG) congrega atualmente sete federações estaduais, os MTGs do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina (245  CTGs), Paraná (222  CTGs), São Paulo (51  
CTGs), Mato Grosso do Sul (15  CTGs), Mato Grosso (39  CTGs) e Planalto Central 
(DF, GO, TO, oeste da BA e MG), cada um deles reunindo no mínimo 25  CTGs, 
além da União Gaúcha do Nordeste, fundada em 1994 em Natal. Trata-se de um 
fenômeno social muito importante, pois, apesar de não se restringir ao grupo 
sulista, tem nele sua base fundamental, tornando-se o indicador mais concreto 
da difusão cultural que estes migrantes promovem e fortalecendo a coesão social 
que essa prática lhes confere.

Através dos  CTGs, revive-se, mesmo em áreas muito distantes da Campanha gaú-
cha, uma identidade regional que de alguma forma tenta reproduzir no interior 
dessas associações o modo de vida das estâncias do Pampa fronteiriço – a come-
çar por sua sede, o “galpão”, uma espécie de réplica do local mais tipicamente 
gaúcho dentro das fazendas, abrigo da peonada,  que se confraterniza em torno 
do “fogo de chão”.

Para evocar o ambiente da estância, entre os primeiros Centros de Tradições 
Gaúchas,  diz Oliven (1992):

No lugar de presidente, vice-presidente, secretário (...) empregaram-se os títulos 
de patrão, capataz, sota-capataz, agregados, posteiros, etc. No lugar de Conselhos 
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Deliberativos ou Consultivos, foi colocado o Conselho de Vaqueanos, e em vez de de-
partamentos foram criadas invernadas. De forma semelhante, todas as atividades 
culturais, cívicas ou campeiras, receberam nomes que tivessem origem nos usos e 
costumes das estâncias gaúchas, tais como rondas, rodeios, tropeadas etc. (p. 78).

Embora divisões internas, como aquela mais ampla entre “nativistas” e “tradi-
cionalistas”, também comecem a se manifestar entre os migrantes sulistas no 
Nordeste, e o movimento congregue de modo efetivo apenas uma minoria dos 
migrantes, geralmente ligada a uma parcela da classe média e classe média alta, 
não se pode negar que seu papel simbólico, como fator de coesão social e identidade 
do grupo, é muito relevante. Além disso, em outras áreas o tradicionalismo tem 
revelado cada vez mais uma face mercantil, ao mobilizar um grande mercado de 
produtos e eventos “regionalistas”, o que às vezes provoca fortes reações, como 
manifestou-nos o presidente do MTG de São Paulo (Itapetininga), indignado com 
“o grande comércio” em que haviam se transformado os “rodeios crioulos” na 
região.

Evidenciam essas divisões internas a grande disputa e os entraves enfrentados 
para a criação de um CTG no oeste baiano. A iniciativa pioneira havia se dado 
em Barreiras, frustrada, segundo alguns participantes do movimento, por pro-
blemas e divisões envolvendo desde aqueles que não concebiam um clube voltado 
exclusivamente para o que eles chamam de “bombachismo” dos gaúchos mais 
tradicionalistas ou “da fronteira”, até aqueles que disputavam entre si a hege-
monia da associação (e o conseqüente prestígio que a sua direção proporciona). 
Ficaram nítidas, nesta disputa, as diferenças entre um “tradicionalismo bairrista” 
de muitos migrantes, em geral originários do Rio Grande do Sul, e um gauchismo 
mais aberto e nuançado, defendido principalmente por migrantes do Paraná e 
Santa Catarina.

O CTG Sinuelo dos Gerais, considerado o primeiro da Bahia (dado contestado pelo 
presidente da CBTG, que cita como anteriores os de Salvador e Ilhéus), acabou 
surgindo em um espaço mais nitidamente “gaúcho”, a localidade de Mimoso do 
Oeste. Inaugurado em 1991, ele congregava em 1992 cerca de 200 associados. 
Considerando uma média de cinco dependentes para cada associado, mil pessoas 
é um número bastante significativo para a participação direta de uma associação 
criada em uma área de migração sulista recente como é o oeste baiano. A força 
do movimento é atestada por uma espécie de rede tradicionalista que se confi-
gurava mesmo antes da inauguração do CTG, quando muitos sulistas chegavam 
a se deslocar quase 400 quilômetros, em excursões de ônibus, para freqüentar 
“fandangos” no CTG mais próximo, localizado em  Formosa, no Estado de Goiás.
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O papel ambíguo, gauchista, segregador, e ao mesmo tempo aglutinador, fortale-
cendo um sentimento comunitário muito exaltado pelos sulistas, pode ser inferido 
a partir da matéria intitulada “CTG consolida tradição sulista”, publicada em um 
jornal de  Barreiras:

O CTG Sinuelo dos Pagos

é um marco da colonização gaúcha na Bahia, posto que o primeiro do gênero no 
estado (...). Realiza bailes típicos onde só entra quem estiver pilchado, ou seja, 
vestido com trajes típicos (...). Esses bailes acontecem mensalmente, e também 
bailes livres (mas nem tanto). Também compõe o Centro uma cancha de bocha, 
esporte típico no Rio Grande do Sul, freqüentada todos os dias pelos associados.
(...) A sede do CTG é fruto do esforço de toda a comunidade, que colaborou na 
construção do típico salão e da cancha de bocha, e da quadra de vôlei de areia, 
esporte também muito popular do Mimoso (NOVOESTE, 21 de maio de 1992).

Embora a reportagem revele um cunho segregador no CTG, ao só aceitar, na 
maioria dos bailes, pessoas “pilchadas”, ou seja, trajando vestimentas típicas, 
ela ressalta sobretudo o traço aglutinador ou comunitário do tradicionalismo. 
Ao aliar os bailes típicos ou “fandangos” com esportes tradicionais no Sul, como 
o jogo de bocha, o CTG amplia sua atuação e sua esfera de congregação social. 
Apesar de seu papel fundamental no fortalecimento de uma posição conservadora, 
as tradições, num sentido geral, tornam-se vitais a uma comunidade na medida 
em que “têm sempre uma parte de legitimidade histórica” e “permitem aos seus 
membros formar suas identidades (...) e construir solidariedades coletivas” (RO-
CHLITZ, 1992, p. 168).

O CTG, por outro lado, ao se manifestar como um espaço profundamente disci-
plinador (tomando a acepção de disciplina de FOUCAULT, 1984), onde os papéis 
se pretendem muito bem definidos, os “bons costumes” são sempre enaltecidos 
e preservados (por exemplo, na proibição do uso de minissaias) e um “clima fa-
miliar” é mantido, algumas famílias nordestinas, identificadas com esses valores 
de classe média, também começam a identificar-se com o “ambiente sadio” do 
Centro de Tradições Gaúchas. O mesmo ocorre em outras áreas do país como o 
Mato Grosso, onde em 1994 dois dos 39  CTGs eram dirigidos por mineiros, e a 
periferia de São Paulo, onde a maioria dos membros do CTG de Embu é constituída 
por paulistas e descendentes de nordestinos.15

Considerado anacrônico por alguns grandes empresários, como Luiz Ricardi, 
defendido abertamente por outros, como Alcides Trento, a verdade é que o “tradi-
15 Os dados referentes ao Mato Grosso foram obtidos através de contato com o presidente da Federação do 

MTG de Mato Grosso, José Antônio de Oliveira, e os de Embu (SP) provêm de informações fornecidas pes-
soalmente pela estudante Dircelene Kohte, referentes a sua pesquisa de final de curso, no Departamento 
de Geografia da USP.
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cionalismo” não significa em si uma contradição com a “modernidade” defendida 
pelo conjunto dos migrantes:

O culto à tradição, longe de ser anacrônico, está articulado com a modernidade, 
o progresso. A evocação da tradição manifesta, freqüentemente, em épocas de 
processos de mudança social, tais como a transição de um tipo para outro de 
sociedade, crises, perda de poder econômico e/ou político etc.(...) Se o gauchismo 
reedita a tradição e a vida rural, ele o faz num estado urbanizado que se quer 
moderno (OLIVEN, 1993, p. 406 - 407).

Na verdade, pode-se mesmo afirmar que a tradição só foi produzida, “inventada”, 
definida, quando seu contrário, a modernização, se firmou. O culto ao novo e à 
transformação social gera seu oposto: a necessidade, inicialmente com caráter 
conservador e/ou de resistência, de revalorizar ou de reconstruir o passado, 
preservando assim uma memória, um “patrimônio” colocado em questão pela 
avalanche modernizadora que, ao dessacralizar o mundo, dá à história social e 
ao culto às “tradições” uma função que cabia aos mitos e rituais religiosos nas 
sociedades tradicionais. Além disso, “sempre que a civilização ocidental experi-
mentou as dores da modernização, o lamento nostálgico por um passado perdido 
a acompanhou como uma sombra que mantém viva a promessa de um futuro 
melhor” (HUYSSEN, 1988, p. 156).

A história da modernidade (ou melhor, das sucessivas modernizações, como 
veremos no próximo capítulo) foi assim um sucessivo ir-e-vir na retomada das 
tradições – não no sentido das sociedades pré-modernas, mas como parte da 
própria modernidade (daí o sentido da “reinvenção” das tradições proposto por 
HOBSBAWM, 1984). A criação de museus, bibliotecas e exposições, que tomou 
vulto no século passado, seria um resultado concreto dessa preocupação. Segundo 
Harvey  (1989):

O trabalho ideológico de inventar a tradição tornou-se de grande significado no 
final do século XIX precisamente porque esta era uma época em que as transfor-
mações nas práticas espaciais e temporais implicavam uma perda de identidade 
com o lugar e repetiam rupturas radicais com todo sentido de continuidade 
histórica (p. 272). 

Esta invenção não é, contudo, um puro produto da manipulação/idealização de 
classes sociais hegemônicas. Hobsbawm (1984) destaca a “relação entre ‘invenção’ 
e ‘geração espontânea’, planejamento e surgimento” das tradições:

As “tradições inventadas” têm funções políticas e sociais importantes, e não po-
deriam ter nascido, nem se firmado se não as pudessem adquirir. Porém, até que 
ponto elas serão manipuláveis? (...) também parece claro que os exemplos mais 
bem-sucedidos de manipulação são aqueles que exploram práticas claramente 
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oriundas de uma necessidade sentida – não necessariamente compreendida de 
todo – por determinados grupos (...). Os gostos e as modas, especialmente na área 
do divertimento popular, podem ser “criados” apenas dentro de limites bastante 
estreitos; têm de ser descobertos antes de serem explorados e modelados. Cumpre 
ao historiador descobri-los num sentido retrospectivo – também tentando entender 
por que, em termos de sociedades em transformação dentro de situações históricas 
em transformação, sentiram-se tais necessidades (p. 315-316). 

Assim, no caso da identidade gaúcha, como vimos neste capítulo, é evidente a 
relação entre elementos inseridos no mundo vivido, no cotidiano de expressiva 
parcela da população (inclusive os indígenas, nos primórdios da construção da 
identidade gaúcha), e sua apropriação e transformação pelos “inventores de 
tradições”, personagens/processos que, muitas vezes engajados numa dinâmica 
modernizadora, nem sempre são facilmente identificáveis. É em meio a essa di-
nâmica complexa, contraditória e não raro paradoxal, que se coloca o embate de 
identidades e o processo reterritorializador promovido pelos sulistas nos cerrados 
do Nordeste.
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MODERNIZAÇÃO ARRASADORA 
E DES-TERRITORIALIZAÇÃO: 
A GEOMETRIA DO LUCRO NOS 
TERRITÓRIOS E REDES “SEM PASSADO”

Para compreendermos a complexa dinâmica des-reterritorializadora em curso no 
ramo nordestino da diáspora sulina, em especial no espaço do oeste baiano, onde 
se concentra a maior parte dos gaúchos que migraram para o Nordeste, é preciso 
trabalhar em diferentes escalas espaço-temporais. Assim, para analisar o processo 
de desterritorialização (mas concomitantemente também, como veremos, de uma 
reterritorialização em novos moldes) provocado pela modernização que, em par-
te, os sulistas difundem, é necessário considerar a territorialização previamente 
existente, ou seja, é preciso desdobrar uma perspectiva histórica e geográfica que, 
a princípio, envolve as transformações previamente desencadeadas nos “sertões” 
entre o semi-árido nordestino e os Gerais ou cerrados do Brasil central.

Entretanto, antes de ingressarmos na análise mais concreta, é necessário discutir as 
concepções de modernidade e desterritorialização que serão aqui trabalhadas. Há 
quem proponha, mesmo fora do ambiente geográfico, como é o caso do sociólogo 
francês Yves Barel (1986), que a mudança social seja vista como um movimento 
de territorialização-desterritorialização-reterritorialização, e que a modernidade 
seja apreendida através de seus “códigos desterritorializantes”:

 (...) seria interessante se representar a mudança social (e seu contrário, o 
bloqueio) sob a forma de uma dinâmica territorial, pois a mudança social é 
em parte esta: a vida e a morte dos territórios. Estes territórios têm uma histó-
ria. A mudança social é vista aqui como um movimento de territorialização-
-desterritorialização-reterritorialização. Bem entendido, a história territorial 
da transformação social resta inteira por escrever. (...) De uma certa maneira, 
pode-se representar a modernidade como o lento aparecimento de códigos des-
territorializantes que engendram seu contrário, isto é, a necessidade de novos 
territórios (BAREL, 1986, p. 139).

Assim como a tradição pode ser reinventada no bojo dos fluxos e das redes de 
modernização, como vimos no último capítulo, também a desterritorialização 
provocada pelos processos modernizantes vem sempre acompanhada da cons-
trução de novos territórios.
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Redes e des-territorialização
Apesar de distinguirmos analiticamente território e rede, como já ressaltamos no 
capítulo anterior, eles se encontram tão articulados quanto o processo contraditório 
de territorialização-desterritorialização que os produz. Desse modo, as redes não 
podem ser vistas apenas como “destruidoras de territórios”: uma combinação 
articulada de redes, uma “malha”, por exemplo, pode ser a base de um processo 
de (re)territorialização, ou seja, de formação de novos territórios. Como bem en-
fatiza Raffestin, “a rede faz e desfaz as prisões do espaço, tornado território: tanto 
libera quanto aprisiona. É o porquê de ela ser o ‘instrumento’ por excelência do 
poder” (1993, p. 204).

Ao contrário do mundo animal, onde o sentido de exclusividade territorial está 
muito mais arraigado, nas sociedades humanas, diz Bonnemaison (1981):

um território antes de ser uma fronteira é primeiro um conjunto de lugares 
hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários. (...) A territorialidade (...) 
engloba ao mesmo tempo aquilo que é fixação [enraizamento] e aquilo que é mo-
bilidade, em outras palavras, tanto os itinerários quanto os lugares (p. 253-254).

Desse modo, o território sempre foi constituído de redes. Poderíamos mesmo afir-
mar que elas passaram de elemento constituinte, na territorialidade mais tradicio-
nal e fechada, a elemento constituidor, malha cada vez mais globalizante dentro da 
qual os territórios podem se tornar meros pontos, ou seja, momentos ou parcelas 
elementares das redes. Muitos territórios têm o controle e a identidade internos 
garantidos por redes hierárquicas (geralmente com o papel de dominação) ou 
complementares (muitas vezes “de solidariedade”). E vice-versa: territórios podem 
servir como patamar para a articulação de redes que cooptem, hierarquicamente, 
outros territórios. O que distingue uma dinâmica da outra é fundamentalmente 
a extroversão e a introversão dominante em cada processo constituidor ou, em 
outras palavras, o domínio de dinâmicas centrífugas ou centrípetas.

O principal fator que determina o grau de extroversão de um território em função 
das redes que o perpassam geralmente é de ordem econômica. Santos (1985), 
embora sem se referir à dimensão cultural, fala do relativo fechamento das comu-
nidades primitivas, consideradas por muito tempo como “auto-suficientes”. Nelas, 
o território era ao mesmo tempo o território da produção, circulação, distribuição e 
consumo do grupo. Com a “abertura” ao comércio exterior ocorreu uma gradativa 
dissociação geográfica e econômico-institucional, de forma que “as condições de 
circulação e distribuição se tornavam cada vez mais dependentes de um nexo que 
escapa à comunidade”, um “comando externo do processo produtivo” que atinge 
o seu ápice no atual período técnico-científico (p. 43).
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Assim, ao retrocedermos na história, observaremos que a noção de rede é relativa-
mente recente. No sentido geográfico que aqui estamos enfatizando, verificamos 
que ela nasce praticamente junto com a modernidade capitalista. Conhecida 
dos geógrafos urbanos desde a primeira metade do século (nos estudos de rede 
urbana) e muito cara ao neopositivismo dos “quantitativistas” (especialmente 
em seu tratamento da “conectividade” e dos índices de centralidade), sua origem 
primeira, contudo, é atribuída por Ribeill (1988) ao pensamento utópico saint-
-simoniano dos anos 1830.1

Lepetit (1988), buscando “compreender por que a estrada não era pensada em 
termos de rede”, define esta como “um conjunto de vias de transporte do qual a 
hierarquização e a articulação espacial formam um sistema” (p. 21). Ele atribui 
esta ausência de um raciocínio “reticular” ao enclausuramento das cidades em 
torno de seu pequeno pays e a uma visão do espaço como justaposição de células 
muito semelhantes, sem complementaridade – que preferimos denominar de 
territórios tradicionais ou stricto sensu, dado o caráter muito mais de introversão 
do que de extroversão das redes que os compõem.

Às vezes corre-se o risco, hoje, de se identificar um processo linear de expansão das 
redes (capitalistas, fundamentalmente) em nível planetário, como se a globaliza-
ção e a desterritorialização que a acompanham fizessem parte de uma dinâmica 
progressiva e inexorável. Para alguns autores, mais contundentes em suas argu-
mentações em torno da des-reterritorialização através de redes (técnicas), vivemos 
hoje o tempo dos fluxos e da velocidade. Virilio (1982), citando Deleuze em sua 
afirmação de que “tecnologia é desterritorialização”, chega mesmo a considerar 
a desterritorialização “a questão do final deste século” (p. 133).

Nesse caso, tecnologias geradas pelo capitalismo pós-industrial e suas redes infor-
macionais, cada vez mais ágeis na aceleração das transformações do espaço social, 
levariam a uma destruição daquilo que tradicionalmente tem caracterizado os 
territórios: a concepção de fronteiras e de uma identidade interna, garantias de 
uma relativa estabilidade. Embora convivendo com uma multiplicidade de tempos, 
o espaço neste final de século incorpora esse elemento novo, revolucionário em 
termos de percepção do espaço-tempo: a simultaneidade. Ela só é possível por meio 
de um processo de desterritorialização em que redes mundiais instantaneamente 

1 Guillerme, na mesma obra, também localiza o surgimento da concepção de rede na terceira década do 
século XIX e mostra como ela surge associada à estratégia militar (“rede ou sistema de fortificações”), à 
infra-estrutura urbana (“rede de distribuição de água”) e à medicina (“rede sangüínea e nervosa”, por 
sua vez associada à rede hidráulica). Ainda que na prática já estivessem configuradas, as redes, segundo 
Ribeill (1988), pelo menos no caso francês, só serão teoricamente discutidas a partir de 1863, com a obra 
do engenheiro Lalanne, “primeiro ensaio teórico consagrado a alguns ‘efeitos de rede’” (p. 56)
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ativadas dominam uma espécie de organização extraterritorial do espaço – o 
que, para muitos (RAFFESTIN, 1986), estaria dando origem a uma nova forma 
de territorialidade, de caráter “informacional”, e aumentando a eficácia do poder 
(cujo ideal, como no panoptismo de Foucault, é o de “ver sem ser visto”).

Nem todos, entretanto, enfatizam o caráter desterritorializador das redes. Dematteis 
(1992) trata-as mesmo como uma metáfora, carregando em sua ambigüidade as 
contradições da estabilidade e da instabilidade, do local (nó) e do global (rede), 
do endógeno e do exógeno etc. “A imagem da rede”, diz ele, “é utilmente ambígua, 
na medida em que de um lado ela se presta à representação de uma oportunidade 
ampliada e de mais liberdade, e de outro a uma maior dependência hierárquica 
(entre cidades e entre sujeitos no interior da cidade); tanto o valor da mudança 
quanto aquele (ameaçado) da estabilidade” (p. 19).

O antropólogo Marc Augé (1992), em sua discussão sobre o “lugar” e o “não-lugar”, 
traduz de maneira mais nuançada a desterritorialização contemporânea. O “não-
-lugar” seria uma expressão espacial da modernidade atual, denominada por ele, 
de forma questionável, “sobremodernidade” (surmodernité, que na tradução 
brasileira virou “supermodernidade”). Esta teria como “modalidade essencial” o 
excesso: de tempo – a superabundância de acontecimentos, de espaço –, em sua 
confusão de múltiplas escalas, e de indivíduo[alismo]. A compreensão do espaço 
seria mais “complexificada” por essa “superabundância espacial do presente” 
(expressa nas mudanças de escala, na multiplicação de imagens e referências 
simbólicas e na “espetacular aceleração dos meios de transporte”) do que “sub-
vertida pelas perturbações em curso” (p. 47-48).

Os “não-lugares” seriam tanto “as instalações necessárias à circulação acelerada de 
pessoas e de bens (vias rápidas, échangeurs [entroncamentos], aeroportos) como 
os próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda dos 
campos de trânsito prolongado [acampamentos] onde são colocados os refugiados 
do planeta” (AUGÉ, 1992, p. 48). O autor opõe o não-lugar à “noção sociológica” 
de lugar, tal como associada por Mauss a uma cultura “localizada no tempo e no 
espaço”; gerador de uma socialidade orgânica, o lugar seria “identitário, relacional 
e histórico” (p. 100).

A diferenciação proposta pelo autor entre lugar e não-lugar “passa pela oposição 
entre lugar e espaço” (p. 102). Como “o arquétipo do não-lugar” é “o espaço do 
viajante” (p. 110) e dada a analogia entre território e lugar, várias vezes explicitada 
por Augé, podemos afirmar que lugar e não-lugar encontram-se em grande parte 
relacionados às nossas concepções de território e rede. AUGÉ (1992) contesta a 
idéia de que a proliferação de “não-lugares”, geradores de uma “contratualidade 
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solitária” (p. 119), teria feito desaparecer os territórios, que complexificam o 
pensar o espaço na medida em que subsistem e se refazem (mais ainda no sentido 
simbólico do que na espacialidade concreta). Aquilo que podemos denominar de 
“rede dos não-lugares”, entretanto, é uma “rede radical” no sentido da hegemonia 
quase total dos fluxos sobre os nódulos/pólos, da funcionalidade e do anonimato 
sobre o simbólico e a identidade, uma rede-passagem onde dominam o provisório 
e o efêmero, ou seja, o domínio quase absoluto da desterritorialização.

Em obra analisada após a finalização de nossa tese encontramos o autor que talvez 
mais aprofundou a distinção entre rede e território (este quase sempre relacionado 
à lógica espacial dos Estados), e que não poderíamos deixar de comentar aqui, 
ainda que de forma muito sucinta. Trata-se de Bertrand Badie em La fin des 
territoires, no nosso ponto de vista excessivamente dicotomizador em relação às 
duas noções. Ele afirma, por exemplo:

Ao princípio da territorialidade, o mundo das redes opõe um outro modo de arti-
culação dos indivíduos e dos grupos. O primeiro é fundado sobre a contigüidade e 
a exaustividade, o segundo sobre relações livres dos constrangimentos espaciais. 
Um implica o fechamento e a exclusão, o outro, a abertura e a inclusão. Num 
caso, as relações construídas são eminentemente políticas, fundadas sobre a 
fidelidade cidadã, no outro, elas são funcionais e supõem fidelidades móveis, não 
hierarquizadas, freqüentemente setoriais e voláteis (1995, p. 135).

Lévy (1992) foi o principal autor a quem recorremos para analisar a distinção entre 
território e rede.22 Para ele, o primeiro enfatiza a “horizontalidade”, a ocupação 
contínua de um espaço, uma área com limites claros, enquanto a rede tem por base 
a “verticalidade”, através de pontos e linhas que estabelecem uma hierarquia (e/ou 
complementaridade, acrescentaríamos). Trata-se de uma distinção análoga àquela 
feita por Berque (1982) entre “espaço linear” – sucessão de pontos, e “areolar” 
– relacionado a áreas, duas tendências (é importante enfatizar) de organização 
do espaço, a primeira mais “extrínseca”, a segunda mais “intrínseca” (p. 119).3

2 Outro autor que partilha desta distinção é Latour (1993). Sem reduzir as redes ao global e os territórios 
ao local (pois “local e global são conceitos bem adaptados às superfícies e à geometria mas muito mal às 
redes e à topologia” [p. 161]), ele propõe respeitar a diferença entre “redes alongadas” e “territórios” (p. 
162) e que se recuse o território dos “pré-modernos” ao mesmo tempo que se preservem as redes alongadas 
dos “modernos” (p. 184). Ele se questiona também se a Antropologia não “estaria reduzida para sempre 
aos territórios, sem poder seguir as redes” (p. 158). Sua definição de redes técnicas envolve “redes jogadas 
sobre os espaços que retêm somente alguns raros elementos. São linhas conectadas e não superfícies” (p. 
160).

3 “Um espaço linear se organizaria pela definição de um certo número de pontos de referência e pela junção 
destes pontos em rede. A circulação seria aí privilegiada. Um espaço areolar se organizaria, ao contrário, 
sem referência prévia, cada lugar no seu contexto sendo em si mesmo sua razão de ser. A habitação seria aí 
privilegiada. O espaço linear seria sobretudo extrínseco, o espaço areolar sobretudo intrínseco” (BERQUE, 
1982, p. 118-119).
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Lévy (1992) analisa o que ele denomina de “sociedade-mundo” em gestação a 
partir de um “ponto de vista federativo” que é o espaço. Este unificaria/sintetizaria 
os três modelos que conformam a sociedade-mundo: o modelo da dominação 
geopolítica, o da economia-mundo e o da distância cultural. Tida como uma das 
dimensões do social, a dimensão espacial “corresponde a uma realidade universal, 
a luta dos homens contra a distância”, distância que ao mesmo tempo separa as 
sociedades e é um princípio de organização de sua vida interior (p. 17).

Quadro 1  – Modelos (sistemas sociais) propostos por J. Lévy*
 Áreas (e fronteiras) Fluxos (e pólos)
1. Conjunto de mundos

- territorialização “tradicional”, radical 
(alteridade máxima) geograficamente 
descontínua.

- “Tribalismo”

2. Campo de forças

- territorialização “moderna”, 
geograficamente contínua/contígua.

- Nacionalismo.

3. Rede hierarquizada

- desterritorialização/hierarquização 
dominante

- superposição geográfica

- Globalização.

* Esquema revisto e ampliado a partir de Lévy et al., 1992, p. 18.
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Para pensar a complexidade do mundo contemporâneo Lévy propõe quatro mode-
los, ao mesmo tempo sincrônicos (válidos em conjunto para um dado momento 
da história) e diacrônicos (sucedendo-se no tempo):

•	 “O mundo como conjunto de mundos” – o “primeiro”, historicamente 
falando, mas que, apesar das evidências, não desapareceu. Ele configura 
as “áreas culturais” definidas pelos particularismos de diversas ordens, em 
especial os religiosos e lingüísticos, que dão uma identidade, estabelecem 
uma diferença ou exterioridade profunda (“holística”) aos grupos sociais.

•	 “O mundo como campo de forças” – trata-se do “modelo geopolítico” que 
pode ao mesmo tempo legitimar a coalescência social e bloqueá-la, pois 
compreende “o conjunto dos processos que têm por meta a existência e a 
integridade territorial dos Estados” (1992, p. 19).

•	 “O mundo como rede hierarquizada” – aplica-se à “economia-mundo” 
(Braudel, Wallerstein) que começou a se estruturar há cinco séculos e 
define uma hierarquia de centros e periferias (exploradas, abandonadas 
e integradas). Sua universalidade (econômica) “se acomoda à existência 
das áreas culturais e dos Estados” (Modelos 1 e 2, Quadro 1), tratando-se 
sobretudo de uma rede cujo fundamento não é o de “ocupar áreas, mas 
de ativar pontos (os “vértices”) e as linhas (as “arestas”) – ou de criar 
novos” (p. 21). A des-territorialização é um elemento fundamental para 
a compreensão desse  sistema.

•	 “O mundo como sociedade” – concebido como uma combinação dos 
três modelos anteriores: “a comunidade cultural, a identidade política 
e a integração econômica, estruturadas à escala mundial” (p. 22). Lévy 
defende a hipótese, a meu ver questionável, de que se trata de um modelo 
que, embora ainda em gestação, encontra-se em vias de se concretizar, 
através do que ele denomina o enjeu (a contenda) atual: “uma cultura 
unificada, um Estado mundial e uma sociedade-mundo” (p. 27).

Os quatro modelos, tomados de forma diacrônica, vão gradativamente diminuindo 
as distâncias em nível planetário, ao ponto de, na “sociedade-mundo” (em ges-
tação), ter-se uma “distância nula” (p. 23). Num trabalho mais recente (1993) o 
autor tenta responder à “primeira questão geográfica que se deve colocar ao real”, 
aquela referente a se “a distância existe” (p. 108), e para isso recorre a quatro 
“valores-marcos” da distância, que podem ser associados aos quatro modelos 
anteriormente apresentados:

•	 o	“enclausuramento”	(enclavement), como o dos grupos paleolíticos, iso-
lados, onde a distância entre eles (fundamentalmente cultural) se tornava 
infinita; e
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•	 a	“interação”,	que	pode	se	dar	de	duas	formas,	pela	“aliqüidade”	ou	pela	
“ubiqüidade”. Enquanto a ubiqüidade ou ausência de distância se refere a 
uma sociedade dominada pelas telecomunicações instantâneas, a aliqüi-
dade, de maneira um tanto confusa, se distingue entre a “coexistência”, 
associada aos “transportes”, onde a distância é igual a zero, e a “mobili-
dade”, associada à urbanização, onde a distância é igual a “n”.

Devemos ter muito cuidado para que essas considerações não nos levem a reconhe-
cer a história/a sociedade como um processo linear/evolutivo (ou mesmo etapista) 
onde, apesar de diferenciadamente imbricados, os quatro modelos iniciais se suce-
deriam em termos de dominância daquele que seria o mais desterritorializante em 
cada período histórico (podendo levar também à conclusão de que um mundo de 
redes globais é inexorável). Lévy faz muitas ressalvas a essa “evolução standard”, 
mas é impossível evitar uma interpretação desse tipo, especialmente quando nos 
deparamos com o “esquema teórico de evolução” de cada modelo (1992, p. 28).

À parte essas implicações e a defesa de um caráter “desgeopolitizante” para o 
mundo atual (duramente criticado por LACOSTE, 1993), a síntese espacial que o 
autor oferece para a identificação de cada modelo ou sistema é muito instigante. 
Reconhecemos nesses esquemas um instrumento útil para o desdobramento de 
nossa discussão sobre a modernidade vinculada ao embate entre territorialização 
e desterritorialização, e que é fundamental neste trabalho.

Fica claro na proposta em pauta que a desterritorialização é uma noção básica para 
entender o sistema em rede que corresponde à “economia-mundo”. Lévy (1992) 
contrapõe a noção de rede à noção de território, associada ao “modo agrícola de 
ocupação do solo” (que ocupa de forma contínua uma determinada superfície) 
e ao espaço etático (o “Estado procede ele também uma ocupação em superfície 
até limites claramente definidos”, p. 24). Assim, enquanto o território adquire 
uma conotação mais política (pelo controle concreto, disciplinar) e cultural (pela 
apropriação simbólica), definindo o espaço a partir de sua superfície (ou área), 
a rede traduz um caráter basicamente econômico, funcional, definindo o espaço 
a partir de sua hierarquia ou complementaridade (através de uma topologia de 
pontos e linhas).

Complexificando um pouco mais e definindo melhor o esquema de “sistemas” 
proposto por Lévy, pode-se criar uma diagramação complementar ou paralela (à 
esquerda, no Quadro 1). Trata-se sobretudo de incluir outra face do espaço, relativa 
a áreas/superfícies (e suas fronteiras), nos esquemas bidimensionais que o autor 
apresenta e que tomam por base apenas pontos e linhas (ou seja, basicamente as 
redes ou o “espaço linear” de Berque).
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Como pode-se observar, enquanto no “conjunto de mundos” as civilizações ou 
grupos culturais não mantêm contato entre si (o que não implica que suas fron-
teiras sejam linhas rígidas, como ocorre em muitas sociedades indígenas cuja 
“fronteira” é uma imensa área “vazia”, uma no man’s land), no mundo como 
“campo de forças” a malha estatal se projeta gradativamente até abranger/recortar 
toda a superfície da Terra e tornar o Estado-nação um padrão de organização 
territorial universal (nem mesmo a Antártida foi poupada, com a disputa em 
fatias geométricas pelos estados que lá mantêm suas bases). Por fim, no mundo 
como “rede hierarquizada”, as áreas de influência (urbana, empresarial, infor-
macional...) se entrecruzam e sobrepõem, questionando a lógica de contigüidade 
dos territórios estatais.

Como não há uma simples sucessão de “fases” ou “sistemas” – o que Lévy ressalta 
com clareza –, eles se somam (parcialmente), se interpenetram, se conjugam, 
numa dinâmica concomitante de desreterritorialização. Temos então como pro-
duto contemporâneo dessa interseção de “mundos” um espaço-tempo altamente 
complexo e muito variável de acordo com a área geográfica e a escala focalizada. 
Valorizam-se assim ainda mais as investigações empíricas, como faremos aqui 
para a des-territorialização sulista no Nordeste.

Lévy (1993) de certa forma resgata numa outra ótica as noções de conectividade 
e sistema, tão caras ao pragmatismo formal da geografia dos modelos e da quan-
tificação. Enquanto a territorialidade estaria marcada pela “exaustividade” e pela 
“contigüidade”, a rede “se liberta” da superfície e “constrói livremente relações 
entre os pontos” (p. 114). Embora algumas vezes predispondo ao excesso de mo-
delos (gráficos, inclusive) simplificadores, essa lógica rede-território é reveladora 
de um imenso manancial para novos referenciais teóricos em Geografia, longe do 
sistemismo funcional que tendia ao “equilíbrio social”, mas considerando toda a 
riqueza e complexidade das visões de conjunto (que a noção de sistema permite) 
e dos fluxos em sua inter-relação (que a noção de rede implica).

Apesar de dominadas pelo caráter “desigualizante” das hierarquias (ligadas sobre-
tudo à concentração e à centralização capitalista, ampliando e complexificando 
cada vez mais uma divisão territorial do trabalho), as redes podem também ser 
complementares. O grande capital formula estratégias não apenas de hierarqui-
zação, mas também de cooperação e complementaridade (principalmente em 
seus núcleos centrais). Isso faz com que as classes ou camadas sociais exploradas 
ou excluídas também se organizem territorialmente em redes “eqüipotenciais” 
ou cooperativas, de solidariedade. Nesse sentido, Randolph (1993) propõe uma 
distinção muito pertinente das redes em função das duas dimensões propostas por 
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Jürgen Habermas: o mundo da vida (ou Lebenswelt),4 associado à racionalidade 
comunicativa, e a organização sistêmica (os sistemas econômicos e administra-
tivos) que se reproduz com base na racionalidade instrumental.

Para Habermas (1983), a distinção entre o “agir-racional-com-respeito-a-fins” 
(seja o agir instrumental ou a escolha racional) e o “agir comunicativo” está 
associada à distinção entre trabalho e interação. Enquanto o “o agir instrumental 
rege-se por regras técnicas baseadas no saber empírico” e o “comportamento da 
escolha racional é regido por estratégias baseadas no saber analítico”, pautados 
por sistema de valores e máximas universais, o agir comunicativo é “uma interação 
mediatizada simbolicamente”, onde a vigência das normas não depende da sua 
validade analítica ou empírica, mas do entendimento intersubjetivo a respeito 
das intenções, sendo “assegurada pelo reconhecimento universal das obrigações” 
(HABERMAS, 1983, p. 321).

Para Randolph (1993), existem redes que podem ser vistas dentro do paradigma 
sistêmico ou funcional, como as redes técnicas, mas que também “se expandem 
para ‘fora’ – colonizando partes do próprio mundo da vida” (p. 3). Neste, contudo, 
encontraríamos redes sociais que “seguem lógicas qualitativamente distintas”, re-
gidas por uma racionalidade comunicativa, como as “redes de solidariedade” (p. 4).

No caso das redes que aqui denominamos de funcionais, seu papel é fundamen-
talmente estratégico e instrumental, na medida em que, no agir estratégico, se-
gundo Habermas, “o efeito de coordenação [da ação] depende da influência dos 
atores uns sobre os outros e sobre a situação da ação, a qual é veiculada através 
de atividades não-lingüísticas” (1990a, p. 71), tendo o poder e o capital como 
seus mecanismos básicos. Ao contrário das redes de solidariedade onde um agir 
comunicativo pode definir cooperativa e consensualmente seus planos de ação, 
aqui a coordenação da ação é baseada na racionalidade teleológica dos planos 
individuais através de “acordos” forçados ou impostos.

4 Tomando por base a fenomenologia de Husserl, Habermas (1990a) afirma que “contra as idealizações do 
medir, da suposição de causalidade e matematização e contra uma tendência à tecnicização [que marcam 
a organização sistêmica], Husserl conclama o mundo da vida como a esfera imediatamente presente de 
realizações originárias” (p. 86). Husserl, na fase final de sua obra, teria explorado “o solo daquilo que é 
imediatamente familiar e inquestionavelmente certo. Ele tentou esclarecer com meios fenomenológicos 
esse campo de saber implícito, do elemento pré-predicativo e pré-categorial, do fundamento do sentido 
esquecido da prática vital diária e da experiência do mundo” (p. 86), experiência que compreende uma 
“função paradoxal” na medida em que pode reunir ao mesmo tempo o familiar e o surpreendente, pois 
“a partir de garantias que só podemos extrair da experiência, o mundo da vida levanta um muro contra 
surpresas que provêm da experiência” (p. 93). A “força problematizadora das experiências críticas introduz 
uma separação” entre um “primeiro plano” e o “consenso” ou “pano de fundo” do mundo da vida (p. 94).
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Ressaltando antes que essa separação entre mundo da vida e dinâmicas sistêmicas 
nunca se configura de forma exclusiva e absoluta, mesmo nas sociedades de capi-
talismo mais avançado, assumindo portanto um caráter “meramente analítico”, 
Randolph parte de esquemas muito provocativos para a análise das “novas redes” 
e “novas territorialidades”, sendo que algumas dessas idéias servirão de apoio à 
nossa discussão sobre a reterritorialização sulista no oeste baiano.

Esse mundo organizado sob a forma de redes cada vez mais globais – embora mais 
contraditório e ambíguo do que nos países centrais –, é uma evidência também no 
caso brasileiro e latino-americano. No nosso caso, muitos movimentos populares 
dos anos 80, fundados em organizações “localizadas e específicas, com alcance 
limitado de ação política (por exemplo, associações de bairro, movimento de 
mulheres, organizações de defesa ambiental etc.)”, “espaço de expressão política 
possível para novos atores sociais” no período autoritário (SCHERER-WARREN, 
1993, p. 115), se reorientaram e passaram a “participar de redes mais amplas de 
pressão e resistência” (p. 116).

Essa tendência a trabalhar com a concepção de rede que, como vimos, não é 
propriamente nova no âmbito da Geografia, expande-se também no âmbito da 
sociologia. Segundo Scherer-Warren, estudiosa dos movimentos sociais, estes so-
freram importantes transformações na última década, passando “da valorização 
das organizações de base (grassroots organizations) para (...) o reconhecimento 
crescente da importância das articulações, intercâmbios e a formação de redes, 
temáticas e organizacionais (network organizations)” (1993, p. 9).

Poderíamos dizer, por analogia, que organizações mais territorializadas deram 
lugar a articulações mais desterritorializadas, o que não quer dizer que aquelas te-
nham desaparecido. Pelo contrário, como mostra a própria autora, outros cientistas 
sociais, dedicando-se ao estudo dos processos de exclusão, crescentes, reconhecem 
uma dinâmica concomitante de reterritorialização (termo nosso) – na forma de 
gangues e guetos, por exemplo, como meio alternativo de sobrevivência e afirmação 
social. Por outro lado, a própria formação de redes globais de solidariedade das 
classes subalternas pode representar o embrião de uma nova territorialidade em 
torno da “sociedade-mundo” enfatizada por Lévy (ou da “terra-pátria” defendida 
por MORIN, KERN, 1995).

Para Raffestin (1986), a mobilidade e, por extensão, a rede com que seus atores aí 
se defrontam possuem duas faces: a circulação (homens, bens), de caráter mais 
material, e a comunicação (informação), mais imaterial. Apesar de estarem sem-
pre associadas, elas foram relativamente dissociadas à medida que ocorreram os 
avanços da tecnologia. Considerando que rede geralmente é definida em função da 
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mobilidade ou transporte entre pelo menos dois pontos do espaço, o que se presta 
a uma grande polissemia (tal como a noção de território, definido como espaço 
mais estável e “controlado” através de uma fronteira ou limiar), é importante 
identificar alguns de seus elementos e dimensões.

Topologicamente a rede se expressa através de pontos (nós, pólos ou vértices) e 
linhas (ou arestas), incluindo aí os fluxos (que podem ser materiais ou imate-
riais) e os suportes (materiais), que por sua vez podem ser pontos ou “antenas” 
(utilizando a expressão de MESQUITA [1993] num sentido muito mais estrito) e 
linhas ou “dutos”.

Podemos considerar fundamentais na caracterização das redes, a fim de avaliar 
seu caráter desreterritorializador, as análises:

•	 dos	atores/classes	sociais	ou	grupos	culturais	nelas	envolvidos	e	das	di-
mensões sociais (econômicas, políticas, culturais) aí privilegiadas;

•	 do	tipo	de	relação	entre	os	agentes	hegemônicos	que	definem	os	pólos	da	
rede (instituindo redes hierárquicas e complementares, funcionais e de 
solidariedade, por exemplo);

•	 do	tipo	de	fluxo	(“circulação”	ou	“comunicação”)	que	é	por	elas	veiculado	
e sua velocidade;

•	 do	conteúdo	técnico	que	elas	incorporam,	distinguindo	aí	entre	a	natureza	
dos fluxos e dos “suportes” (dutos ou antenas);5 e

•	 da	escala	geográfica	que	atingem	(redes	locais,	nacionais,	globais...).

Os geógrafos devem ter muito cuidado, pois ao privilegiarem certos tipos de rede, 
facilmente cartografáveis, ditas por muitos “redes territoriais” por sua materiali-
dade mais evidente, podem estar sobrevalorizando certos elementos (os suportes 
ou “dutos”, por exemplo) em detrimento de outros, mais importantes (como os 
fluxos, mesmo os imateriais). Por outro lado, depreende-se daí que nunca se deve 
separar “forma” e “conteúdo”, “meio” e “mensagem”. Mesmo sem sobrevalori-
zar o “meio” tecnológico, caindo assim num reducionismo materialista onde 
as “revoluções pela técnica” determinariam as transformações sociais, nem por 
isso deve-se deixar de destacar a importância e a relativa autonomia do meio ou 
da tecnologia como “fonte potencializadora” dessas mudanças (ORTIZ, 1994, p. 
68). Assim, os novos meios de comunicação “favorecem o ‘desencaixe’ [espaço-
-tempo, tal como referido por GIDDENS, 1990]. Seu circuito desterritorializado 

5 Muitas vezes o que é válido para um (a materialidade de um duto no caso de um cabo submarino, por 
exemplo) não é válido para outro (o fluxo material de informações, por exemplo).
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constitui o suporte material de uma comunidade-mundo (...), transcendendo as 
particularidades locais ou nacionais” (ORTIZ, 1994, p. 61).

Como ponto de partida e ao mesmo tempo já incorporando algumas das primeiras 
observações empíricas discutidas mais adiante, propomos a seguir um quadro de 
relações/conceitos a ser reavaliado no decorrer do trabalho. Observa-se que, ao 
lado de algumas simplificações puramente analíticas (como as que distinguem 
qualificação/quantificação e estabilidade/instabilidade), surgem propriedades 
que acabam distinguindo território e rede, territorialização e desterritorialização, 
especialmente aquelas diretamente relacionadas à dimensão espacial, como super-
fície/fronteira e hierarquia/pólos e fluxos (embora, como vimos, existam também 
redes não-hierárquicas, complementares). Ao lado das noções de território e rede, 
apresentamos outras que julgamos análogas, como a distinção feita por Guattari 
(1985) e Baudrillard (1991), entre espaço e território, e as noções de lugar e não-
-lugar propostas por Augé (1992).

Quadro 2 – Territorialização/Des(re)territorialização
TERRITORIALIZAÇÃO DES(RE)TERRITORIALIZAÇÃO

Dimensões
espaciais

Horizontal: área/superfície
limite/fronteira

TERRITÓRIO (Lévy, Baudrillard, 
Guattari)

Vertical: pólos e fluxos
limiar/hierarquia

REDE
(Lévy)

Noções
correlatas

Lugar (Augé)
paisagem (Berque)

Espaço liso (Baudrillard, Guattari), 
“milieu” (Berque),
não-lugar (Augé)

Tendências
gerais

Qualifica, distingue, identifica:
DIFERENÇA/ALTERIDADE
identidade/enraizamento

Quantifica, homogeiniza
classifica: DES-IGUALDADE

indistinção, perda de identidade
mobilidade

Dilemas
fundamentais

Segregação socioespacial
fechamento/estabilidade

Exploração, desintegração
instabilidade

Num certo sentido, especialmente se considerarmos a dinâmica do mundo con-
temporâneo, a desterritorialização, que não é apenas econômica e política, como 
indica o Quadro 2, mas também cultural (embora geralmente sejam as mudanças 
no âmbito da economia as principais responsáveis pela desterritorialização no 
campo cultural, em sentido mais estrito), vincula-se diretamente aos processos de 
modernização e globalização. É o que abordaremos, ainda que de modo sucinto, 
no próximo item.
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Modernidade, modernização e desterritorialização
A transformação do espaço social promovida pelos migrantes sulistas nos cer-
rados nordestinos, no bojo da expansão capitalista, significa, para a maioria da 
população local, a chegada da “modernidade”, termo que nos últimos tempos tem 
sido utilizado como uma espécie de panacéia, ocultando toda a face perversa que 
acompanha os processos de modernização. Paradoxalmente, é em pleno advento 
da chamada “pós-modernidade” que países como o Brasil reivindicam com mais 
ímpeto seu ingresso no “mundo moderno” – veja os discursos oficiais durante o 
malogrado governo Collor ou, num outro sentido, a modernidade reivindicada 
pelo Partido dos Trabalhadores em seu “governo paralelo”.6

Defendida à direita e à esquerda, tida como superada e ao mesmo tempo em plena 
manifestação, afinal, como podemos definir modernidade? Se admitimos que 
ainda não alcançamos a modernidade, definida como uma meta ou um projeto 
a ser concretizado, como então interpretar a modernização, este propalado 
“caminho em direção à modernidade”, pelo menos como ponto de partida para 
entender os processos em curso nos cerrados do Nordeste?

Os estudos sobre a modernidade em seu conjunto (e, mais especificamente, a partir 
de sua dimensão cultural) se fortaleceram no final dos anos 70, especialmente na 
arquitetura e na filosofia (com o famoso debate “neomoderno” x “pós-moderno” 
entre Habermas e Lyotard), como uma contrapartida ou em confronto com as 
várias definições surgidas para caracterizar a “pós-modernidade”. Enquanto 
isso, as análises sobre a modernização, sem considerar as abordagens clássicas 
de autores como Weber, Marx e Durkheim,7 surgiram principalmente no período 
pós-Segunda Grande Guerra (anos 50), associadas ao fim do colonialismo e à 
problemática do “desenvolvimento” nos novos países periféricos ou do Terceiro 
Mundo (EISENSTADT, 1983). Nos anos 60 e 70 as análises sobre modernização 
tornaram-se um dos principais focos de estudo da Sociologia e da Ciência Política.

Questões como a complexificação da divisão do trabalho e a conseqüente dife-
renciação crescente da sociedade (Durkheim), os processos de racionalização 
e burocratização (Weber), o fetichismo da mercadoria e a mercantilização das 

6 Algumas dessas idéias podem ser encontradas nos trabalhos do professor e mais tarde governador do 
Distrito Federal pelo PT, Cristóvam Buarque (1990).

7 Solé (1976) identifica como sociólogos clássicos precursores do debate sobre a sociedade moderna, Saint-
-Simon, A. Comte, A. de Toqueville, H. Spencer, E. Durkheim, F. Tönnies, G. Simmel e M. Weber; a autora 
analisa suas contribuições a partir das tipologias sociais propostas através de oposições dicotômicas 
(comunidade x sociedade, sociedades segmentadas x sociedades complexas, aristocráticas x democráti-
cas), reveladoras do processo de mutação em curso, mais tarde sintetizadas na distinção entre tradição e 
modernidade.
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relações sociais (Marx) e da cultura (Adorno e Horkheimer) são tidos como 
centrais no processo de modernização, termo que é acompanhado quase sempre, 
principalmente na abordagem marxista, pelo qualificativo “capitalista”.

Para muitos marxistas, modernização implica um processo conservador, refor-
mista e não revolucionário de transformação social, ligado à idéia burguesa de 
progresso, desenvolvida no século passado. Para outros, contudo, que acreditam 
na necessidade do desenvolvimento capitalista para a realização da sociedade 
comunista, ainda que respeitadas as especificidades de cada contexto nacional, 
modernização pode ser, simplificadamente, “o processo de mudança social no qual 
a industrialização (e a acumulação de capital) joga um papel fundamental tanto 
nos países capitalistas como nos não-capitalistas, para prover o tipo de sociedade de 
abundância, necessária para a transição rumo ao socialismo” (SOLÉ, 1976, p. 188).

Podemos identificar então pelo menos dois sentidos com que pode ser lida a mo-
dernização: um envolvido no caráter conservador e/ou autoritário do capitalismo, 
outro de natureza progressista ou mesmo revolucionária, na medida em que as 
mudanças sociais desencadeadas pela modernização poderiam levar a uma socie-
dade mais democrática e igualitária. Uma das razões que explica a contradição 
dessas diferentes leituras é a ênfase geralmente dada à face técnico-econômica 
da modernização,8 em que os avanços tecnológicos poderiam ser úteis a toda a 
humanidade, dependendo da sua forma de apropriação e socialização. Outra 
razão, como veremos mais adiante, prende-se ao fato de que a “modernidade” 
é tida muitas vezes como intrinsecamente ambivalente, crítica e heterogênea.

A modernização a partir de Max Weber é vista como um processo concreto desen-
cadeado principalmente pelo capitalismo e que reúne um conjunto cumulativo 
e interativo de processos ligados

à formação de capital e mobilização de recursos, ao desenvolvimento das forças 
produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, ao estabelecimento de po-
deres políticos centralizados e à formação de identidades nacionais, à expansão de 
direitos de participação política, de formas urbanas de vida e de formação escolar 
formal, (...) à secularização de valores e normas, etc. (HABERMAS, 1990b, p. 14)

A noção mais difundida de sociedade moderna é aquela que parte da dicotomia 
frente às sociedades pré-modernas ou “tradicionais”, marcadas pelo domínio da 

8 Solé é uma das estudiosas que enfatiza essa dimensão ao definir modernização como “a (rápida e maciça) 
aplicação de ciência e tecnologia baseada na força motriz das máquinas e esferas (total ou parcialmente) 
da vida social (econômica, administrativa, educacional, defensiva etc.), implementada ou posta em prática 
pela intelligentsia indígena de uma sociedade” (1976, p. 212).
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repetição e do “atraso”9 frente à inovação constante e ao “progresso” das sociedades 
modernas. Segundo Habermas (1983):

A expressão “sociedade tradicional” repousa sobre um fundamento da legitimação 
inquestionado que consiste nas interpretações míticas, religiosas ou metafísicas 
da realidade no seu todo (...). As sociedades “tradicionais” só existem enquanto o 
desenvolvimento dos subsistemas do agir racional-com-respeito-a-fins é contido 
dentro dos limites da eficácia legitimadora das tradições culturais (p. 323, 
grifo do autor).

Octavio Paz (1989a [1974]) entende a “tradição da modernidade” como uma 
tradição polêmica, heterogênea, sempre distinta:

A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a tradição imperante, 
qualquer que seja esta; porém desaloja-a para, um instante após, ceder lugar a 
outra tradição (...). A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno 
não é caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua heterogeneidade. 
Tradição heterogênea ou do heterogêneo, a modernidade está condenada à plu-
ralidade: a antiga tradição era sempre a mesma, a moderna é sempre diferente. 
(...) Tradição do moderno: heterogeneidade, pluralidade de passados, estranheza 
radical. (...) O moderno é auto-suficiente: cada vez que se aparece, funda a sua 
própria tradição (p. 18).

Reificando o novo e o presente (BAUDRILLARD [1989] denomina a cultura 
contemporânea a “cultura da cotidianeidade”), a modernização seria marcada 
pelo desenraizamento e o constante surgimento de novos objetos e tecnologias. 
Processo inerente à circulação e acumulação de capital, a inovação técnica seria 
uma imposição da competição no mercado, tendo como efeito “desvalorizar, senão 
destruir, investimentos e habilidades de trabalhos passados”.10 Assim, “a destruição 
criativa está embutida na própria circulação do capital” (HARVEY, 1992, p. 102). 
Criando constantemente novas necessidades, o capitalismo exacerba a insegurança 
e a instabilidade, onde, na frase de Marx popularizada por Berman (1986), “tudo 
que é sólido desmancha no ar”.

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), em sua análise da modernidade como 
“Iluminismo” (Aufklärung, traduzido na versão brasileira como “esclarecimen-
to”), “o que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se 
9 Eisenstadt (1983) afirma que, na visão clássica, bastante simplificadora, a sociedade tradicional é tida 

como estática, com pequena diferenciação ou especialização, predomínio da divisão mecânica do trabalho, 
baixo nível de urbanização e alfabetização, população basicamente agrária e política baseada em elites 
“tradicionais” que governam em nome de algum “mandato sagrado” (p. 10). Giddens (1991) contesta 
esse caráter estático das culturas tradicionais na medida em que a tradição “tem que ser reinventada a 
cada nova geração, conforme esta assume sua herança cultural dos precedentes” (p. 44).

10 “O capitalismo é por necessidade tecnologicamente dinâmico, não por causa de míticas capacidades do 
empreendedor inovador (como Schumpeter viria a alegar), mas por causa das leis coercitivas da competição 
e das condições de luta de classes endêmicas no capitalismo” (HARVEY, 1992, p. 102).
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suspeito (...). As mesmas equações dominam a justiça burguesa e a troca mercantil. 
Não é a regra – ‘se adicionares o desigual ao igual, obterás algo de desigual’ (si 
inaequalibus acqualia addas, omnia erunt inaequalia) – um princípio tanto 
da justiça quanto da matemática? [p. 21 e 22, citando Bacon]. (...) A sociedade 
burguesa está dominada pelo equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável, 
reduzindo-o a grandezas abstratas” (p. 23).

Essa “destruição das qualidades” a que aludem Adorno e Horkheimer, em nome da 
redução a números, equivalentes abstratos, faz parte de uma dinâmica em busca 
da uniformidade, onde o espaço acaba por se tornar um “espaço métrico abstrato”:

o desenvolvimento de um espaço métrico abstrato caminhou lado a lado com 
a necessidade do capitalismo de aumentar a produção e o consumo. Um espaço 
e tempo abstratos propiciam à economia uma poderosa, prática e facilmente 
manipulada estrutura para organizar as pessoas e os recursos numa sociedade 
de massa. (...) neste mesmo sistema espacial torna-se difícil sentir-se em casa, 
enraizar-se ao lugar (GENESTIER, 1989, p. 51, grifo nosso).

Eis a peça que a “modernidade”, em especial a (ultra)modernidade contempo-
rânea, nos prega: acelerado constantemente o processo de mutação, chega-se a 
um ponto tal que, confundida a transformação com a simples mobilidade (num 
espaço o mais geométrico possível), não distinguimos mais o que é superficial do 
que é essencial – a qualidade se dobra à quantidade.

Definir a fase contemporânea da modernidade – pois partilhamos da idéia de 
que não se trata de sua superação (e sequer de sua realização, se a tomarmos 
enquanto projeto inacabado, como o faz Habermas) – é, portanto, assumir mais 
uma plus ou ultramodernidade, como diz Bosi (1992), do que uma pós ou anti, 
embora essas duas noções estejam contraditoriamente imbricadas. O autor dá 
algumas indicações para precisar a caracterização do que ele denomina a ul-
tramodernidade11 contemporânea, “um sistema contraditório e simultâneo” de 
“duas equações”: pós-moderno = plus-moderno e pós-moderno = antimoderno.

De um lado, é a “pós”-modernidade que se confunde com uma modernidade radi-
calizada, onde se impõe o mundo da técnica e da informação instantânea (como de 
certa forma a define LYOTARD, 1986 [1979]), da imagem, do consumismo efêmero 
e do individualismo (como enfatiza, às vezes de modo exageradamente otimista, 
LIPOVETSKY, 1983 e 1987); de outro, é a pós-modernidade “antimoderna” que 

11 Outros autores utilizam termos como “modernidade tardia” (KARNOOUH, 1993), “sobremodernidade” 
(AUGÉ, 1992) e “modernidade radicalizada” (GIDDENS, 1991).
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busca combater a crescente hegemonia de uma racionalidade instrumental pelo 
resgate da sensibilidade, da dimensão simbólica e das diferenças/identidades.12

Jameson (1991[1984]), em artigo já tornado clássico, considera o pós-modernis-
mo13 a lógica cultural do capitalismo avançado ou, no dizer de Mandel (1982), 
tardio (“uma fase do capitalismo mais pura que qualquer dos momentos prece-
dentes”). Embora reconheça que as características essenciais do pós-modernismo 
já estavam presentes em qualquer precursor modernista, Jameson salienta que 
o seu aparecimento se explica dentro da “canonização e institucionalização 
acadêmica do movimento modernista em geral” (p. 17), antes tido como desre-
grador e mesmo subversivo. “A produção estética atual se integrou à produção de 
mercadorias”, na sede pela “última novidade”, e o pós-modernismo é a “norma 
hegemônica” ou a “lógica cultural dominante” (p. 20) caracterizado por:

•	 “uma	nova	superficialidade”	que	se	estende	tanto	à	teoria	atual	como	à	
“nova cultura da imagem ou do simulacro”;

•	 o	“debilitamento	da	historicidade”:	 ao	 contrário	 do	 período	moderno	
propriamente dito, “habitamos hoje a sincronia mais que a diacronia (...), 
nossa experiência psíquica e nossas linguagens culturais estão dominadas 
por categorias mais espaciais que temporais” (p. 40);

•	 “um	subsolo	emocional	totalmente	novo”,	onde	os	sentimentos	são	“im-
pessoais e flutuam livremente”, e a afetividade e a subjetividade se diluem; 
e

•	 as	profundas	relações	destes	com	uma	nova	tecnologia.

Jameson associa as três fases do capitalismo (com base nas revoluções tecnológicas 
[p. 80]) com uma periodização cultural que engloba o realismo, o modernismo e 
o pós-modernismo. A fase atual do “capitalismo avançado, consumista” ou, mais 
propriamente, do “capitalismo multinacional” (em outras palavras, da globa-

12 A pós-modernidade, entretanto, inclui inúmeras correntes, muitas delas contrapostas, como indicamos 
em nosso trabalho (inédito) (Post)modernité (s) – de multiples chemins – un essai de systématisa-
tion (grupo de redação da revista EspacesTemps, Saint Prix, abril de 1992). Propusemos aí uma espécie 
de esquema de identificação das várias correntes da pós-modernidade, considerando a posição política 
(conservadora/crítica), o “valor” (negativo/positivo) aplicado às mudanças e a amplitude da ruptura 
(“radical”/parcial) com a modernidade, defendidas pelos principais autores que abordam a questão. Assim, 
por exemplo, VATTIMO (1987) e MAFFESOLI (1987) poderiam ser considerados “pós-modernistas radicais” 
(em relação à defesa de uma ruptura frente à modernidade), realizando uma crítica que, ao valorizar 
positivamente as mudanças em curso, acabam mesmo de maneira implícita tendo sérias repercussões 
neoconservadoras.

13 Embora Jameson não faça em nenhum momento uma distinção dicotômica entre processos culturais e 
econômicos, é importante lembrar que o próprio termo “pós-modernismo” no lugar de “pós-modernidade” 
já indica uma interpretação que privilegia a ótica cultural, como se convencionou entre a maioria dos 
autores que tratam do modernismo como movimento cultural.
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lização) é sua fase mais pura, com “uma nova penetração e uma colonização 
historicamente original do inconsciente e da natureza, isto é, a destruição da 
agricultura pré-capitalista do Terceiro Mundo pela ‘revolução verde’ e a ascensão 
dos meios de comunicação de massas e da indústria publicitária” (p. 81).14

Com as intensas transformações ocorridas na última década, algumas posições de 
Jameson precisam ser complementadas, especialmente no que se refere à retomada 
de um sentimento mais “tradicional”, hoje muito evidente com o surgimento de 
vários movimentos aparente ou efetivamente antimodernos, tentando se opor 
à modernização consumista através da reconstrução de identidades culturais e 
fundamentalismos (religiosos e étnico-nacionalistas) que buscam uma espécie de 
reterritorialização neocomunitarista, muitas vezes ultraconservadora.

Huyssen (1988) alerta para as duas faces com que se manifesta a tradição:

As práticas culturais dos anos 70 – apesar da teoria pós-modernista – assinalam 
de fato a necessidade vital de não abandonar a história e o passado em mãos de 
neoconservadores, traficantes da tradição resolvidos a restabelecer as normas 
do primitivo capitalismo industrial: disciplina, autoridade, ética do trabalho e 
família tradicional. Existe, então, uma busca alternativa da tradição e da histó-
ria que se manifesta na preocupação pelas formações culturais não dominadas 
pelo pensamento logocêntrico e tecnocrático, no descentramento das noções 
tradicionais de identidade, na investigação da história das mulheres, no rechaço 
dos centralismos, correntes principais e melting pots de todo tipo, e no grande 
valor atribuído à diferença e à alteridade (p. 156).

Contraditoriamente, essa instabilidade contém um potencial efetivamente trans-
formador e liberador que pode ser galvanizado pelos grupos ou classes sociais 
marginalizados. Jameson (1991[1984]) lembra que é o próprio Marx quem 
nos adverte a “pensar o desenvolvimento ao mesmo tempo em termos positivos 
e negativos; (...) em outras palavras, pôr em prática uma forma de pensar que 
seja capaz de conceber os traços manifestamente denegridores do capitalismo e, 
simultaneamente, sua extraordinária dinâmica emancipadora” (p. 104). A questão 
é avaliar a força com que esse potencial emancipador se manifesta na atualidade.

14 Defendem uma posição semelhante, restringindo o pós-modernismo à esfera da cultura, Harvey 
(1992[1989]) e Lash (1990). Embora ambos concordem com o caráter conservador do pós-modernismo 
(associado, segundo Lash, “em grande parte com a re-estabilização da sociedade burguesa” e funcio-
nando como “um catalisador da fragmentação da classe trabalhadora” [p. 16]), Harvey vê nele uma 
“condição”, admitindo uma “relação necessária entre a ascensão de formas culturais pós-modernas” e 
“a emergência de modos mais flexíveis de acumulação do capital” (p. 7). Lash, por outro lado, afirma 
que o pós-modernismo não é “nem uma condição nem, como parte do tecido do pós-industrialismo, um 
tipo de sociedade (...). O pós-modernismo está, eu penso, ao contrário, confinado ao reino da cultura”, 
“uma espécie de paradigma cultural” que, “como os paradigmas científicos, são configurações espaço-
-temporais”, “regimes de significação” onde “somente objetos culturais são produzidos” (p. 4).
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Castoriadis (1990) afirma que, no sentido de que “o capitalismo foi decisiva-
mente marcado pelo desdobramento simultâneo do projeto de autonomia social 
e individual, a modernidade acabou” (p. 23). Ao diferenciar radicalmente um 
capitalismo confrontado constantemente com a oposição no seio da fábrica 
ou no âmbito das manifestações culturais e um capitalismo praticamente sem 
resistência, como o que vivenciamos hoje, ele sugere que o pós-modernismo, 
esta “época de conformismo generalizado”, pactua com a “vitória definitiva” do 
capitalismo diante do fracasso dos “programas” (“seja a república liberal, seja 
o ‘socialismo’ marxista-leninista”) que tentaram tornar realidade o projeto de 
autonomia proposto pela modernidade.

Abstraída desse projeto de autonomia do indivíduo e da sociedade (que, apesar de 
agonizante, felizmente não morreu), a “modernidade” (sinônimo, aí, de sociedade 
capitalista), enquanto “expansão ilimitada da (pseudo)matriz (pseudo)racional, 
está mais viva do que nunca, engajada numa corrida frenética, conduzindo a hu-
manidade aos perigos mais extremos” (CASTORIADIS, 1990, p. 23). Seria absurdo, 
entretanto, decidir desde agora se estamos vivendo “um longo parênteses” ou se 
se trata do “início do fim da história ocidental enquanto essencialmente ligada 
ao projeto de autonomia e co-determinada por ele” (p. 24).

É verdade, então, que a modernidade se define melhor como “uma ‘idéia regulado-
ra’ (ou desreguladora), uma cultura, um estado de espírito (conjunto de valores)”, 
construído no final do século XVIII, do que como “um período cronologicamente 
definido” (DOMENACH, 1986, p. 14). Nem por isso ela se restringe ao âmbito da 
cultura, pois, influenciada muitas vezes pelas próprias tentativas de materialização 
(através das distintas modernizações), ela se transformou, recriando projetos e 
utopias que realimentaram constantemente mitos como o do progresso ilimitado 
(com o conseqüente domínio irrestrito sobre a natureza) e o da revolução, preten-
samente instauradores de uma des-reterritorialização inovadora nos mais diversos 
domínios – econômico, político e cultural. Neste sentido, Deleuze e Guattari (1991) 
chegam a afirmar que “a revolução é a desterritorialização absoluta no próprio 
ponto onde esta apela à nova terra, ao novo povo” (p. 97).

Ortiz (1988), comentando a afirmação de Paz (1989a) de que a tradição do mo-
derno é a tradição do novo, da ruptura e da negação do passado, o que caracteriza 
a modernidade como uma concepção essencialmente crítica, considera que “a 
modernidade é inevitavelmente um ‘projeto inacabado’ (e não, como quer Haber-
mas, um projeto ‘ainda’ inacabado)” (p. 208). Como já ressaltávamos há alguns 
anos, está presente aí uma perspectiva fundamental da modernidade:
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a possibilidade de que, rompendo com os dualismos, se assuma um projeto pro-
fundamente renovador, que nunca se pretenda completo, acabado, que respeite a 
diversidade e assimile, ao lado da igualdade e do ‘bom senso’, a convivência com 
o conflito e a conseqüente busca permanente de novas alternativas para uma 
sociedade menos opressiva e condicionadora – onde efetivamente se aceite que 
o homem é dotado não apenas do poder de (re)produzir, mas sobretudo de criar, 
e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às determinações 
da razão (HAESBAERT, 1990, p. 84).

Neste final de século a “modernidade”, sob a égide das redes técnico-informacionais 
globalizadoras, estaria instituindo um novo período e, para alguns estudiosos, até 
mesmo um novo modelo civilizatório que, ainda sem muita clareza, denomina-
-se simplesmente de “pós-moderno” (ou, pela ótica socioeconômica, “sociedade 
pós-industrial” ou “informacional”). Partilhando da idéia de que esta crise 
representa a constituição de mais uma fase da modernização capitalista e (pelo 
menos ainda) não a instauração de uma sociedade efetivamente nova, podemos 
caracterizá-la a partir da denominação proposta por Santos (1985): período ou 
“meio técnico-científico”, fase que “coincide com o desenvolvimento da (...) 
tecnologia e, desse modo, com a possibilidade de aplicar a ciência ao processo 
produtivo” (p. 38), onde o fator dominante, como já previa Marx, é o “trabalho 
intelectual universal” (p. 39).

Para Habermas (1983[1968]), no atual estágio da sociedade capitalista, em que 
“ciência e técnica tornam-se a principal força produtiva” (p. 330), “o desenvolvi-
mento do sistema social parece ser determinado pela lógica do progresso técnico-
-científico” (p. 331). Este, segundo ele assimilado à administração, “tornou-se 
fundamento da legitimação”. A “consciência tecnocrática” que o progresso técnico-
-científico envolve, jogando apenas “com a ilusão de satisfação dos interesses”, 
fetichiza a ciência, tornando-se “mais irresistível e mais abrangente do que as 
ideologias do tipo antigo, pois com o velamento das questões práticas, ela não 
somente justifica um interesse de dominação parcial de uma classe determinada 
e oprime a necessidade parcial de emancipação por parte de outra classe, como 
também atinge o interesse emancipatório da espécie humana, enquanto tal” (p. 
335). Por não ser mais “apenas ideologia”, a “consciência tecnocrática (...) é 
menos vulnerável à reflexão” (HABERMAS, 1983, p. 336, grifos do autor).

O físico Max Thürkauf, contestando que estaríamos vivendo uma “era científica”, 
afirma que isto depende do conceito de ciência que tivermos, pois provavelmente 
os historiadores do futuro terão opinião diferente, caracterizando o século XX 
como “o século do fazer, do know-how, dos especialistas (...), que sucumbiu à 
curiosidade desumana”. Como “uma era científica é aquela na qual predominam 
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os pensadores e não os sabedores e fazedores”, ele condena também o materialis-
mo, a “ciência isenta de valores” e as “máquinas de fabricação de moradias” de 
uma arquitetura que transformou os homens em “habitantes funcionais” (apud 
THÜNE, 1991, p. 81-82).

Ainda que concordemos com a maioria dos autores que associam a modernidade 
com a mobilidade e a desterritorialização (LATOUCHE, 1989; IANNI, 1992; ORTIZ, 
1994), não podemos concordar com aqueles que definem a desterritorialização de 
um ponto de vista estritamente econômico, como sugere STORPER (1994) ao se 
referir aos pesquisadores que associam internacionalização e desterritorialização 
“no sentido de enfraquecimento da atividade econômica específica de um local 
e menor dependência dessa atividade em relação a locais específicos” (p. 14).

Em síntese, podemos afirmar que a desterritorialização contemporânea, fruto 
sobretudo de uma longa história das relações capitalistas, é produto/produtora 
das inovações tecnológicas impostas pelos capitalistas e pela sociedade de con-
sumo, que podem gerar uma crescente mobilidade (de pessoas, mercadorias e 
informações), do relativo desmonte do Estado-nação e do domínio que exercia 
sobre sua territorialidade (enfraquecendo as formas tradicionais de cidadania e 
de controle político sobre as transformações territoriais) e da crise de valores que 
gera uma crise de identidades, incluindo as identidades com a natureza (cada 
vez mais devastada e “enclausurada” em reservas de acesso controlado) e com o 
território em sentido mais amplo.

Assim, se de um lado a desterritorialização pode promover a formação de novos 
territórios, virtualmente mais abertos e “multiculturais”, proporcionando maior 
liberdade de opções e a manifestação de “pluri-identidades”, por outro ela destrói 
fronteiras de referência e controle, dilui as relações diretas interpessoais (mediadas 
agora pela tecnologia), promove o desemprego estrutural e o “novo nomadismo” 
dos empregos temporários (VIRILIO, 1994), afetando de modo profundamente 
desigual os diferentes estratos sociais.

Ianni (1992) afirma que “a globalização tende a desenraizar as coisas, as gentes 
e as idéias (...). Assim se desenvolve o novo e surpreendente processo de dester-
ritorialização, uma característica essencial da sociedade global em formação” 
(p. 92-93). Já Ortiz (1994), fazendo referência a Giddens (1990), reconhece a 
desterritorialização como uma marca essencial da própria modernidade em seu 
conjunto, onde “as relações sociais são deslocadas dos contextos territoriais de 
interação e se reestruturam por meio de extensões indefinidas de espaço-tempo 
(...), favorecendo uma organização racional” da vida humana, mudança esta 
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só viabilizada por um sistema técnico que “permite um controle do espaço e do 
tempo” (p. 45).

Numa primeira construção do Quadro 2, havíamos associado a territorialização 
mais com as dimensões política e cultural, e a desterritorialização mais com a 
dimensão econômica. Ocorre que é muito difícil e mesmo imprudente separar 
essas esferas. Entretanto, se a territorialização é sobretudo enraizadora, promo-
vendo a coesão por seu caráter mais intrínseco e introvertido, é claro que ela vai 
estar ligada e vai reforçar mais os processos político-culturais de apropriação e 
domínio do que a dinâmica do capital que é, por natureza, desterritorializadora 
e “sem pátria”.

Daí o peso das chamadas revoluções tecnológicas na aceleração do processo 
desterritorializador, mais marcante ainda no atual período técnico-científico, 
especialmente após os anos 60, quando o avanço das tecnologias da informação 
permitiram a flexibilização da produção (e/ou sua “deslocalização”) e a agilização 
do ciclo produtivo, além de ampliar enormemente o setor de serviços (especial-
mente aqueles ligados a atividades “móveis” como as comunicações e o turismo) 
e agilizar de uma maneira brutal a circulação do capital financeiro. Fabricados 
“em pedaços e em vários lugares”, os produtos também se desenraizam, não são 
mais “determinados pela sua territorialidade”, viabilizando assim uma adminis-
tração globalizada (ORTIZ, 1994, p. 151) e contribuindo para o surgimento de 
uma “cultura internacional-popular” já que “não só os objetos, mas também as 
referências culturais que o compõem devem se desenraizar” (p. 111).

Embora às vezes seduzido pela mobilidade e pela desterritorialização globalizadas, 
vinculadas especialmente aos espaços que podemos denominar de redes técnico-
-instrumentais, “funcionais”, Ortiz reconhece que elas também promovem ou são 
envolvidas por determinadas reterritorializações, com base na “tradição da mo-
dernidade” marcada pela tecnologia e que secreta uma “memória internacional-
-popular” capaz de “enraizar os homens na sua mobilidade” (p. 213) – e ainda, 
acrescentaríamos, pelo fato de que a globalização pode gerar como produto novos 
localismos, principalmente na medida em que promove a mobilidade planetária 
de grupos culturais muito distintos e em que reativa identidades como forma de 
resistir ao “sem sentido” da mercantilização consumista e do individualismo.

É muito importante, então, não perceber a distinção entre territorialização e des-
territorialização de uma forma dicotômica, pois mesmo sob a atual modernização 
técnico-científica onde se aliam a globalização e a desterritorialização e onde o 
“espaço desterritorializado”, esvaziado de “seus conteúdos  particulares”, perde 
seu conteúdo relacional e identitário, transformando-se numa rede funcional ou 
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“espaço abstrato, racional, des-localizado” (ORTIZ, 1994, p. 105-107), também há 
margem para processos de reterritorialização. Refazem-se territórios tanto num 
sentido mais tradicional quanto através das novas configurações informacionais 
do chamado “ciberespaço”.

Assim como a modernidade se define genericamente a partir de binômios (de peso 
desigual mas intrinsecamente relacionados) como razão e mito, individualismo 
e holismo, desigualdade e diferença, o novo e a tradição, também podemos ler a 
modernidade através do binômio T-D: territorialização-desterritorialização (ou, 
de modo mais complexo, do trinômio T-D-R), que faria eco a características como 
qualificação/diferença (identidade/alteridade) – quantificação/desigualdade 
(hierarquia, classificação). Realizaremos assim uma leitura da “modernidade 
real” – ou de sua prática de modernização (capitalista) – nos cerrados do Nor-
deste, partindo da dialética entre desterritorialização (destruição ou exclusão de 
antigos territórios e/ou des-integração de novos espaços numa rede econômica 
globalizada, onde predomina a extroversão) e (re)territorialização (formação de 
novos territórios através de uma reapropriação política e/ou simbólica do espaço, 
incluindo aí a conjugação de redes de caráter mais local e centrípetas).

Em parte é no âmbito dessa ultramodernidade capitalista que se desdobra o violento 
processo de des-reterritorialização sulista nos cerrados do Nordeste. Convivem aí, 
conflitivamente, como veremos a seguir, territórios mais tradicionais de ritmos 
mais lentos e relativamente isolados, previamente construídos, e redes de fluxos 
ultra-rápidos que conectam a região diretamente com os centros de poder em 
nível mundial.

Territórios tradicionais: 
o Grande Sertão e as Veredas

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode tocar 
dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu 
cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade (p. 9).

...sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do 
lugar (p.21).

...no chapadão, os legítimos coitados todos vivem é demais devagar, pasmacez. A 
tanta miséria. O chapadão, no pardo, é igual, igual – a muita gente ele entristece; 
mas eu já nasci gostando dele. As chuvas se temperaram... (p. 27)

O chapadão – onde tanto boi berra. Daí, os gerais, com o capim verdeado. Ali é que 
vaqueiro brama, com suas boiadas espatifadas. Ar que dá açoite de movimento, o 
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tempo-das-águas de chegada, trovoada trovoando. Vaqueiros todos vaquejando. 
(ROSA, 1983, p. 55).

A identificação dos nordestinos com a figura do sertanejo que, como vimos, é 
extremamente ambígua e contraditória, evoca também a dificuldade de se definir 
o que é, concretamente, o sertão brasileiro. O “Grande Sertão” de Guimarães 
Rosa se refere especialmente ao bioma dos cerrados brasileiros, com seus grandes 
chapadões pouco povoados e manchados aqui e ali por uma “vereda” úmida e de 
vegetação mais densa (Figura 1). Numa visão bem mais ampla, outros autores 
consideram Sertão toda a área cultural e geográfica marcada pelo legado histórico 
dos sertanistas e/ou bandeirantes, o que pode se confundir, no seu extremo, com o 
próprio interior brasileiro em seu conjunto. Neste caso, o “sertanejo” estaria asso-
ciado ao “universo das culturas tradicionais do homem do campo”, como Candido 
(1987, p. 21) denomina a nossa “cultura rústica” ou, para outros autores, cabocla.

No senso comum, e principalmente entre os nordestinos, Sertão tem uma outra 
configuração, mais estrita: refere-se ao espaço da caatinga semi-árida, domínio 
do “sertanejo” tradicional. Ribeiro (1995), com base em outros autores, distingue 
no Brasil uma cultura crioula, ligada à área canavieira do Nordeste, uma cultura 
caipira, ligada ao espaço bandeirante (depois da cafeicultura) e da mineração, 
uma cultura sertaneja, mundo pastoril da caatinga nordestina aos cerrados do 
Centro-Oeste, uma cultura cabocla, amazônica, e uma cultura gaúcha, subdividida 
entre a área da Campanha e a das colônias ítalo-germânicas.

A partir de agora trataremos o Sertão como o espaço dessa “cultura sertaneja” 
tal como indicado por Darcy Ribeiro, ou seja, referindo-nos aos grandes espaços 
dominados pela pecuária extensiva e os imensos latifúndios no interior do país, 
povoados principalmente por descendentes de portugueses e indígenas, o que 
corresponde aproximadamente ao conjunto das áreas de cerrado e de  caatinga.

Guimarães Rosa, conforme demonstram as citações anteriores, utilizou o termo 
sertão para caracterizar o espaço dos Gerais, a “savana” brasileira. A área de estudo 
por nós priorizada, os cerrados nordestinos, pode assim ser incluída nessa noção 
mais ampla de sertão. Ou melhor, de sertões, no plural, como Euclides da Cunha 
propôs, e que se definem por traços geográficos e culturais muito amplos que se 
confundem com a solidão, a imensidão e o isolamento nos vastos latifúndios de 
pastoreio extensivo do interior brasileiro.

Em pleno boom desenvolvimentista da década de cinqüenta, 1956 é o ano em 
que surge o romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, considerado 
por muitos a obra mais original da literatura brasileira neste século e que revive 
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ou traz à tona um “Brasil arcaico”, obscurecido pelas vagas modernizantes e a 
velocidade do novo nos “cinqüenta anos em cinco” de Juscelino Kubitschek. Bosi 
(1992) toma estes acontecimentos do ano de 1956 no Brasil para mostrar a im-
previsibilidade e a resistência no âmbito dos processos de modernização.

Em Rosa a linguagem narrativa não é só sintaxe, seqüência, é também mito e 
poema. Como tal, alcança reviver, polifonicamente, as riquezas e os enigmas da 
sabedoria arcaica mediante a travessia pelas mentes e pelos corações sertanejos 
e pela sua oralidade tal como se manifestava nas Minas Gerais do começo do 
século [estendida quase até os nossos dias, acrescentaríamos] (BOSI, 1992, p. 31).

Aparentemente anacrônica, a força da relação homem-natureza ou, em sentido 
mais amplo, entre os grupos sociais e seu território é o que domina no Grande 
Sertão: “Em Grande Sertão: Veredas é o intenso e solene sentimento da natureza 
que modula a relação do homem com a mulher, do homem com o companheiro 
amado até a angústia do impossível, do homem consigo mesmo, do homem com 
o transcendente” (BOSI, 1992, p. 31-32). O autor se pergunta, então, “onde esta-
mos em 1956? No mito, na linguagem arcaica e popular, na evocação do contexto 
jagunço, na volta apaixonada à natureza mais agreste? Ou na arrancada para a 
modernização definitiva?” (p. 32).

Mesmo no início dos anos 90, quando começamos nossa pesquisa no oeste baiano, 
sertanejos como Seu Francisco Joaquim de Lima, presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Barreiras, ainda mantinham um vínculo muito forte com 
a terra, com a natureza, ao ponto de verem no solo e na água as maiores fontes 
de riqueza: “Essa é uma região muito rica, é uma região que tem terra e água. A 
riqueza do mundo é terra e água”. Enquanto para muitos a “riqueza do mundo” 
são ações na bolsa, especulação financeira e novas tecnologias, os sertanejos, em 
sua árdua luta pela sobrevivência, ainda têm na terra e na água suas riquezas 
fundamentais (com as dramáticas conseqüências da dilapidação dos recursos na-
turais, talvez em breve todos nós sejamos obrigados a dar razão a estes sertanejos).

Assim como para Bosi a cronologia, a temporalidade linear, é insuficiente para 
penetrar na complexidade do tempo presente, as redes e sistemas que formam a 
espacialidade funcional da modernidade capitalista, apesar de sua onipresença, 
jamais serão suficientes para abarcar/explicar a imensa diversidade dos espaços, 
em sua síntese ainda mais inquietante de múltiplas temporalidades.

O espaço “contém tempo comprimido”, disse Bachelard em 1957, e Santos (1978) 
propôs a noção de “tempo espacial” para compreender a combinação ou a “acu-
mulação desigual de tempos” que dá a cada lugar seu caráter único. “Nos países 
de passado colonial como o Brasil”, afirma Bosi (1992, p. 32), “a co-habitação de 
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tempos” (e de espaços, poderíamos acrescentar) é muito mais nítida do que nos 
países centrais, onde a modernização foi muito mais sincronizada.

A propósito, o escritor e jornalista Hans Magnus Enzensberger (1988) lança uma 
indagação interessante:

Às vezes, eu me pergunto como seria uma topografia do tempo, pois o que significa 
uma data no calendário? Cada região vive num tempo diferente em nosso mundo. 
Por que só se fala em isóbaras e isotermas? Seria muito mais interessante criar 
linhas com as quais fosse possível interpretar por que zonas de tempo estamos 
passando ao viajarmos... Linhas que mostrassem os deslocamentos e as fendas 
da história... Elas poderiam ser chamadas de isócronas (p. 129).15

Para tornar ainda mais complexa a sugestão do escritor alemão, devemos lembrar 
que hoje não apenas “cada região vive um tempo diferente” mas cada cidade, 
muitas vezes, carrega no seu interior uma variedade de tempos sociais que difi-
culta imensamente o mapeamento e a conseqüente identificação dessas distintas 
temporalidades. Um bom exemplo é Barreiras, principal centro urbano, hoje, para 
um enorme espaço que engloba quase todo o oeste baiano e se amplia rumo ao sul 
do Piauí e leste de Tocantins. Novos e velhos tempos-espaços convivem ali entre 
o desconhecimento mútuo e o conflito declarado.

Para percebermos melhor o embate de tempos e espaços quando da chegada dos 
sulistas à região, reproduziremos aqui trechos de uma descrição, relativamente 
longa mas muito rica, de uma das primeiras gaúchas a chegar à região, em 1980, 
e que revela ao mesmo tempo a situação de miséria e isolamento e a relativa tran-
qüilidade e segurança em que viviam os habitantes da região. Por outro lado, o 
texto é muito interessante ao reproduzir uma visão algumas vezes preconceituosa, 
mesmo ao se tratar de sulistas “mais esclarecidos”, como é o caso da autora (Salete 
Massuchetti), uma ex-estudante de sociologia:

Barreiras é uma cidade pequena (...). A cultura é totalmente diferente do Sul. (...) 
é de estilo português. Casas todas grudadas uma na outra, com pouca circulação 
de ar e mínima luminosidade. Uma característica comum entre as residências, 
todas possuem a cozinha separada da casa, quase todas sem teto e muitas não 
possuem assoalho. Não existe esgoto na cidade, este corre entre as ruas calçadas. 
Não há higiene. A coleta de lixo se faz uma vez por semana quando não uma vez 
por mês, durante esse tempo o lixo é depositado nas calçadas, na rua ou senão 
nas esquinas. Obs.: sem vasilhame apropriado, simplesmente rolando pelo chão.

15 É importante lembrar que, certamente desconhecidas pelo autor, já desde o final do século passado existem 
“cartas isocrônicas”, onde as isócronas têm um outro sentido, o do tempo de transporte necessário para 
alcançar determinados pontos da superfície da Terra (ver por exemplo, a “Isochronic Passage Chart”, 
primeira carta de isócronas à escala mundial, publicada pela Royal Geographical Society em 1881 e 
reproduzida na Encyclopédie de Géographie [BAILLY et al., 1992, últimas páginas]).
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O povo é muito simples, desde a maneira de vestir até a maneira de viver. As ruas 
são quase todas estreitas, passando somente um carro de cada vez, para estacionar 
o motorista se vê obrigado a colocar uma das rodas sobre a calçada. Tanto é a 
paciência do povo, que quando um estaciona no meio da rua impedindo o trânsito 
o pessoal não fica zangado, simplesmente colocam uma ré e voltam, tentando 
encontrar outra rua desimpedida. Ah! Se fosse lá no Sul...

As instalações de água nas casas são precárias (...). O supermercado é quase 
insuficiente, pois falta tudo o que se necessita, mas eles estão fazendo o possível 
para corrigir essa deficiência. Aqui quando começa a chover leva seis meses para 
parar, por isso somos obrigados a fazer um bom estoque de mercadorias e gás, 
pois a estrada é impedida, não dando passagem aos caminhões de  transportes.

Quanto aos meios de comunicações, quase inexistem. Só há um jornal de trinta 
em trinta dias, mas de poucas páginas, não há rádio ou TV. O único meio de 
comunicação se dá da seguinte forma: existem pela cidade certas firmas de 
marketing que possuem carros com alto-falantes, o serviço de comunicação é 
solicitado e eles saem pelas ruas distribuindo comerciais, anúncios de utilidade 
pública, ofertas de emprego, enterros e outras notícias em geral da cidade.

Diversão quase não há, somente uma boate, dois bares de encontro. O que faz a 
juventude? Simplesmente suas programações se atêm a piquenique, excursões 
até o rio de Ondas ou se não programações da prefeitura ou escolas, como por 
exemplo passeios de bicicletas, etc. O povinho caminha a pé ou de carona 14 
quilômetros em direção à nascente do rio com suas câmaras de ar e descem depois 
com a ajuda da correnteza das águas, pois o rio desemboca no centro da cidade 
e assim eles passam o domingo, ou se não, vão a 100 quilômetros em direção a 
Brasília, a qual (sic) há uma cachoeira chamada Acaba-Vida (...).

A feira livre tem uma peculiaridade: em primeiro lugar surgem pessoas de todos 
os cantos para venderem seus produtos, se encontra de tudo na dita feira: desde 
pequenos pregos até lençóis, passarinhos, flores, frutas, ervas, condimentos, 
cereais, sortidos, calçados, peças de carro, cigarros, doces etc. A pesagem é dife-
rente da nossa, eles usam o termo “prato”, um prato equivale a 3 litros e 3 litros 
equivale ao nosso 2 quilos. Esse prato é uma caixinha de madeira que serve de 
medida. As mulheres desempenham um papel diferente na feira, elas montam 
suas barracas e fazem comida baiana, rosquinhas, rapaduras e doces em geral, 
algumas ainda vendem vestidos, crochê, almofadas fabricado (sic) pelas próprias. 
Outras vendem perfumarias.

As igrejas estão sempre cheias, por não dizer lotadas, pois o povo baiano é muito 
religioso. E para não ser diferente de outra cidade do interior os padres são estran-
geiros (...). Quanto às lojas o que tenho a comentar é que nem uma é completa 
em seu estoque; às vezes por uma pequena coisa você tem que correr 5 lojas para 
encontrar, isso quando encontra (...).

Apesar de tudo isso, há algo positivo: nesta cidade não tenho visto falar em crimes 
por enquanto, nem em roubos e não existe atropelamento. Setenta por cento da 
cidade, quer dizer, da população, possui bicicleta (...). Mas há uma coisa muito 
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estranha: morre muita gente por dia, porém a causa é de doença, há a febre 
amarela, doença de chagas e outra que dá na pele que não sei a origem, mas 
acredito que seja devido à falta de higiene do pessoal. Para cada morto os sinos 
da igreja badalam, começando às 7 horas. O padre tem um bocado de trabalho.

O povo tem um palavreado diferente do nosso, eles quase não nos compreendem, 
o mesmo acontecendo conosco em relação a eles. Os termos que ouvi até agora e 
consegui memorizar são “chegante” (nova moradora), “precisão” (necessidade), 
“xente” (gente) e “agrado” (gorjeta). Tem muitas mais, mas não consegui guardar 
ainda. Eles também costumam chamar as mulheres de “dona” ou quando não 
sabem o nome dizem “dona menina”.

Há uma coisa muito estranha aqui que não existe no Sul. Os açougues. (...) eles 
cortam toda a carne sem deixar ossos, fazem um buraco com uma agulha do 
tamanho de uma faca e colocam uma corda e puxam, depois dependuram nas 
portas do açougue ou do armazém ou se não nas calçadas, sustentados por paus 
que os colocam de maneira a serem escolhidos como vitrine. Ali então as moscas 
fazem a festa. Também a carne não é classificada, sendo vendida pelo mesmo 
preço (...) desde o filé até a carne de terceira. Quando a pessoa compra, a carne 
não é embrulhada, entra de novo aquele processo de perfurar uma das extre-
midades, atado o cordão, e a pessoa sai pela rua com a carne dependurada pelo 
dedo. Por esse motivo e a do lixo é que aqui existe muita mosca, barata e ratos. 
Esses dias (sic) ao vir da feira encontrei um menino com um enorme ratão nas 
mãos, quase junto ao rosto passeando, acredito que ele iria vender no mercado, 
pois estava bem próximo. A higiene é nula, e o povo não é muito chegado a ela, 
principalmente o povinho.

Ao contrário da visão bastante depreciativa em relação ao “povinho”, a autora 
não poupa elogios à natureza, da qual estavam se apropriando: “Possuímos 
[uma fazenda de] 15.000 hectares, dista da cidade 140 km, 70 de asfalto e 70 de 
chão. O local nunca foi explorado antes, existindo então lá, ainda, onças, vea-
dos, emas, seriemas, papagaios, araras, aves de rapina, pombo selvagem e uma 
série de outros passarinhos. A vegetação é rústica (...), é Cerrado, e as frutas são 
silvestres, possuindo tantos nomes que ainda não consegui decorar todos, mas 
são muito saborosas”. No caminho situa-se a cachoeira do Acaba-Vidas, “linda, 
maravilhosa com suas águas límpidas, que se torna difícil descrever tamanha 
beleza. Sua espuma parece claras em neve. Os rios aqui possuem água muito 
limpa, que se enxerga os peixinhos nadando” (sic). Como afirmou outra sulista 
que entrevistamos, a “única coisa boa aqui são os rios, limpos como eu nunca 
vi” – pelo que se percebe, muitos migrantes teriam se encarregado de destruir, 
com seus agrotóxicos, uma das raras “coisas boas” da região...

Retomar os passos da transformação dos cerrados nordestinos, em especial no 
oeste baiano, para entender melhor o recente encontro entre sulistas e nordestinos, 
significa assim enfrentar a questão do convívio permanente e indissociável de 
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múltiplos tempos e ritmos de mudança que se materializam em espaços e visões 
de mundo contraditórios e/ou ambivalentes. Nas palavras de Santos (1988): “o 
lugar é o resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos desiguais”, 
sincronizando assim “variáveis espaciais” geneticamente assincrônicas. Cabe 
então verificar como a instalação de “novos fluxos” é afetada (“deformada”) 
“pela ação das variáveis já presentes”, em seu papel de rugosidades (p. 211-212).

Além de elucidar as raízes históricas dessas rugosidades, uma abordagem geo-
-histórica renovada16 permite distinguir o novo no/do antigo, no sentido de mostrar 
que muitos espaços sociais tomados como “vazios” ou “atrasados” podem ter 
vivenciado situações diversas no passado, desmistificando assim visões como a da 
“modernização pioneira” dos sulistas nos cerrados do Nordeste, reforçado tanto 
pelo relato de Barreiras anteriormente exposto quanto por afirmações como a do 
ex-vereador Luiz Hashimoto, migrante sulista em Barreiras:

A gente encontrou um grupo de pessoas que formava uma vila, que não tinha até 
4, 5 anos atrás, não sabia o que era registro de nascimento. (...) tem muitos que 
não sabiam o que era uma cidade, ficaram perdidos aí na rua (...) começaram 
a conhecer a civilização depois da nossa chegada (...) viam trator, saíam 
correndo, viam a luz do trator andando no cerrado... (grifo nosso).

Comenta-se que, quando surgiu a primeira colheitadeira no centro de Barreiras 
e quando se construiu o primeiro prédio com elevador na cidade, havia fila para 
conhecê-los.

 Se mesmo hoje deve ser questionada a homogeneização (principalmente econô-
mica) tida por muitos estudiosos como característica dos cerrados nordestinos, 
antes do processo de modernização iniciado na década de 80 também não havia, 
como muitos alegam, o simples domínio “do arcaico”, “do atraso” e do isola-
mento em territórios “perdidos no tempo”. Se essa foi a impressão que ficou até 
mesmo quando de nossa primeira passagem pela região, conforme relatamos na 
introdução (viagem de 1978), tratava-se de uma visão apressada, de quem sim-
plesmente atravessava aquele território e não percebia a riqueza de sua história 
e a diversidade dos espaços ali produzidos.

O próprio Guimarães Rosa se referiu indiretamente aos cerrados do oeste baiano 
como o “fim do mundo”, terras longínquas, ao associá-los com o domínio do “Cra-
mulhão”, “o Cujo”, “Hermógenes”, “a Coisa-Má”: “A terra dele não se tinha noção 
qual era; mas redito que possuía gados e fazendas, para lá do Alto Carinhanha, e 
no Rio do Borá, e no Rio das Fêmeas, nos gerais da Bahia” (ROSA, 1983, p. 289).
16 Tome-se geo-história, aqui, não na simples “influência dos tempos de longa duração”, do modo como 

Braudel (1983 [1947]) algumas vezes definiu o “tempo geográfico” (que ele associava sobretudo à geografia 
física), mas na indissociabilidade entre as dimensões temporal e espacial, histórica e  geográfica.
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Mas é também Guimarães Rosa, em sua ênfase ao universo “natural” e rústico 
dos Gerais, num mundo basicamente rural tomado pelo poder de um holismo 
que mescla natureza e mito, quem reconhece o peso das mudanças, de uma des-
territorialização, pelo menos no sentido do desenraizamento representado pela 
inesperada modificação dos nomes dos lugares:

Perto de lá tem vila grande – que se chamou Alegres – o senhor vá ver. Hoje, 
mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vão alterando. É em senhas. 
São Romão todo não se chamou de primeiro Vila Risonha? O Cedro e o Bagre 
não perderam o ser? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu, 
devia de estar sagrado (ROSA, 1983, p. 33).

Mesmo que a mudança física dessas localidades fosse muito pouco significativa, 
o homem se encarregava de trocar seus símbolos, de refazer a leitura desses ter-
ritórios. Pode-se dizer que a simples mudança de nomes, quando acelerada, faz 
parte de um processo tipicamente moderno, “dessacralizante”, que ignora antigas 
“camadas” espaço-temporais, visando “apagar a identificação toponômica de um 
espaço-tempo” para “recriar uma ‘virgindade’ do espaço, como se ele nunca tivesse 
sido apropriado por alguma sociedade” (NICOLAS, 1993, p. 3-4). Esse “mito de 
fundação” foi de certo modo o que os sulistas difundiram nos cerrados do oeste 
baiano e sul do Piauí, inaugurando ali uma espécie de novo “marco zero” na 
história da região.

Viajantes e pesquisadores que percorreram o espaço dos cerrados nordestinos na 
primeira metade deste século descreveram também o contraste entre um “vazio 
nômade” espacialmente hegemônico dos chapadões e o inusitado movimento dos 
escassos centros urbanos, geralmente localizados ao longo do rio São Francisco e 
de seus afluentes. O que dominava, porém, era a “pasmacez” onde se vivia, como 
disse Rosa, “é demais devagar”. Lins (s.d.), numa linguagem quase literária, 
consegue retratar com clareza o quadro de estagnação dominante no vale do São 
Francisco nos anos 50. Para ele, essas “cidades, vilas e povoados dormitam mais 
ou menos esquecidos sobre o barranco escarpado, olhando as águas barrentas 
que descem sem pressa para o mar distante. São cidades e vilas e povoações que 
aguardam que o Brasil se decida a recuperar, econômica, moral e politicamente 
o vale profundo onde estão sepultadas” (p. 116-117).

Ele reproduz também a linguagem popular, folclórica, que no “bom humor dos 
remeiros” expressa bem os ritmos e dramas locais – a “lerdeza”, a “carestia”, a 
“desgraça”: “Juazeiro da lerdeza (...) /Casa Nova da carestia /Sento Sé da nobreza 
/Remanso da valentia /Pilão Arcado da desgraça /Xiquexique dos Bundão /Icatu 
da cachaça podre /Barra só dá ladrão /Morporá casa de palha (...) /Triste do povo 
da Lapa /Se não fosse o Bom Jesus” (...) (LINS, s.d., p. 117).
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O engenheiro Gilvandro Pereira (1943), em sua excursão demarcatória rumo aos 
Gerais do Jalapão (atual fronteira BA-TO-PI), descreve a região do São Francisco 
e do seu afluente rio Grande como “a mesma de 100 anos atrás”, tomada pela 
miséria e o isolamento. Isolamento que fica muito nítido quando ele descreve 
a viagem fluvial de mais de dez dias para percorrer os cem quilômetros entre 
Boqueirão (na confluência dos rios Grande e Preto) e Rio Preto (hoje Santa Rita 
de Cássia), no noroeste baiano.

Os lentos ritmos dominantes definiam uma espécie de império das águas, onde 
quase todos os centros urbanos estavam situados junto aos rios e deles dependiam. 
Mas ao mesmo tempo em que as rústicas canoas ou “paquetes” retratavam o 
ritmo vagaroso dos sertões, a cidade de Barreiras, no coração do oeste baiano, era 
dotada em 1945 de “um dos melhores aeroportos da América”, escala dos aviões 
da Pan Air do Brasil, linha Rio-Belém, e da Pan American World Airways, linha 
Miami – Rio – Buenos Aires.

Recuando para épocas mais distantes, Rocha (1983), escrevendo em 1945, lembra 
a importância de cidades como Pilão Arcado e Barra, que outrora compunham 
a principal porta de entrada para os Gerais do oeste baiano, hoje estagnadas e 
à margem das novas redes (especialmente rodoviárias) que reestruturaram a 
região. A abertura que um dia esses núcleos representaram às inovações vê-se 
paradoxalmente transfigurada: provavelmente tratam-se hoje dos locais mais 
retrógrados do vale, territórios de sobrevivência de um modo de vida secular, 
aparentemente imutável.

Outro núcleo importante foi Angical, outrora “um centro de luxo, de conforto e 
de civilização que deslumbrava os nossos sertões”, onde hoje ainda restam “em 
ruínas os solares comprovadores da antiga opulência” (ROCHA, 1983, p. 28). Com 
currais e lavouras que abasteciam a região auro-diamantífera de Lençóis, na 
Chapada Diamantina, a crise dessa mineração provocou a decadência da cidade, 
hoje diminuta e totalmente dependente da vizinha cidade de Barreiras.

Tal como na origem do povoamento do vale do São Francisco, no século XVIII, 
ligado à pecuária para corte e montaria visando atender a zona aurífera de 
Minas Gerais, o oeste baiano vivia sempre atrelado às vicissitudes da divisão do 
trabalho em nível nacional e mesmo internacional. Mantendo sempre como 
base a atividade pecuária, mais persistente dada a sua relação com a forma de 
ocupação dominante, calcada nos imensos latifúndios, deu-se assim o vaivém de 
“ciclos”, ou melhor, de fases econômicas, típicas do processo de consolidação do 
capitalismo periférico brasileiro.
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Segundo Pita (1992, 1993), Barreiras e sua vizinhança passaram por vários 
“ciclos” econômicos, muitos deles concomitantes, mas todos malogrados. Ela 
enumera, com certo exagero, os ciclos do gado e do couro, da cana-de-açúcar 
(do século XVIII à primeira metade do século XX), o da borracha (látex extraído 
da mangabeira), com auge na Segunda Guerra Mundial e o ciclo do algodão, do 
início deste século até os anos 60 (com o fechamento da fábrica de tecidos). Ela 
se indaga, preocupada, se o atual “ciclo da soja” não acabará tendo o mesmo 
destino dos anteriores.

Os fluxos (migratórios e comerciais) extra-regionais eram definidos dentro de 
uma economia extremamente vulnerável às injunções da acumulação em nível 
mundial. O esgotamento das reservas de ouro de Minas Gerais redirecionou o 
comércio de gado (charque e couros) para o litoral baiano. Atividades como a 
mineração em áreas vizinhas, da Chapada Diamantina às serras de Goiás, estimu-
laram fluxos intermitentes. Outras ainda tiveram ascensão e queda mais rápidas, 
como a exploração do látex da mangabeira, que representou, no início do século, 
uma atividade paralela à da pecuária extensiva nos cerrados.

Alguns momentos, principalmente após a inauguração da usina hidrelétrica 
(1928), do aeroporto (como base de apoio norte-americano durante a Segunda 
Guerra Mundial), do frigorífico e de uma fábrica de tecidos em Barreiras, repre-
sentaram embriões de uma modernização que, por vários motivos, entre os quais 
a falta de planejamento e a retirada do apoio estatal, acabaram  malogrando.

São esses múltiplos tempos, em sua fragmentação e na instabilidade de seus 
marcos, que compõem a territorialidade moldada no oeste baiano e, por extensão, 
no “Grande Sertão” dos cerrados brasileiros, antes da chegada dos sulistas. Neste 
ponto é importante enfatizar, internamente, a diferenciação entre o “sertão” e as 
veredas e entre o espaço dos cerrados propriamente dito (ou Gerais) e o dos vales 
e baixos platôs sedimentares da depressão são-franciscana, grosso modo o vale 
do São Francisco.

Enquanto os cerrados e algumas áreas de caatinga vizinhas, mais isoladas, cons-
tituíam o domínio da “pasmacez dos sertões” a que se refere Guimarães Rosa, 
num ritmo de vida muito mais lento e numa densidade de ocupação muito mais 
rarefeita, as veredas e os vales úmidos dos grandes rios eram os fulcros do ora 
pouco, ora relativamente expressivo dinamismo das redes que atingiam a  região.

É importante ressaltar que as veredas mais típicas aparecem em meio aos cerrados 
do “Chapadão Central” (unidade da região geomorfológica do Planalto do Divisor 
São Francisco-Tocantins) e correspondem a áreas mais úmidas ou pantanosas, 
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férteis, de vegetação mais densa (onde são típicas as palmeiras buritis e as matas-
-galeria), produzidas pelo afloramento do lençol freático dos arenitos da formação 
Urucuia, que possui grande capacidade de armazenamento de água, e pelo difícil 
escoamento devido à baixa declividade do chapadão.

Apesar de as veredas existirem tanto nos Gerais quanto na caatinga, a verdade é 
que nos Gerais, embora mais úmidas, elas eram em geral isoladas e bem menos 
habitadas. Por isso é necessário ressaltar, além da distinção mais genérica entre os 
“sertões” e as veredas, uma diferenciação entre os cerrados ou Gerais e o sertão ou 
vale do São Francisco, econômica e socialmente distintos. A complementaridade 
econômica que ocorria desde o período colonial entre os dois espaços, ao mesmo 
tempo distinguindo-os e integrando-os, é aquela revelada ainda em 1973 por 
Manuel Correia de Andrade, ao descrever a pecuária do oeste baiano:

O gado é levado para as “serras” que servem de limite entre a Bahia, de um lado, 
e Goiás e Piauí, de outro. (...) Esta migração, (...) sabendo-se da irregularidade 
pluvial dos climas semi-úmidos e semi-áridos, inicia-se, geralmente, em março e 
abril, permanecendo o gado lá geralmente até outubro. O gado já está tão acos-
tumado a essa migração que muitas vezes ele a faz sozinho (...). Com a queda 
das primeiras chuvas, porém, vão os vaqueiros às “gerais” buscar o rebanho que 
lá ficou por cinco ou seis meses inteiramente livre, em vida quase selvagem. Este 
regresso com as primeiras chuvas é necessário porque, se o gado lá permanecer 
neste período, é atacado por uma moléstia chamada vulgarmente de “o toque” 
(p. 199).

Desse modo, a criação de gado, atividade econômica dominante nas duas áreas, 
distinguia-se por seu caráter mais extensivo nos Gerais, onde o gado, criado quase 
totalmente “às expensas da natureza”, possuía uma baixíssima produtividade. 
Apenas com a abertura da rodovia Brasília – Salvador (originalmente projetada 
para ligar a capital federal a Fortaleza), no final dos anos 60, e com os incentivos 
da Sudene, é que a pecuária do vale começou a se modernizar. Foi sobre esta 
divisão do trabalho tradicional entre o vale do São Francisco e os Gerais que se 
forjou recentemente, como veremos mais adiante, uma espécie de regionalização 
do espaço agrário entre sulistas e nordestinos.

Se retomarmos as citações de Guimarães Rosa na introdução deste item e reme-
morarmos nossa própria descrição dos Gerais baianos quando de nossa primeira 
viagem à região, podemos questionar a associação entre território e sertões. Afinal, 
não domina ali o povoamento muito esparso, “onde os pastos carecem de fechos?”. 
Sem “fechos”, sem cercas ou “fronteiras” (um controle socialmente produzido, 
como na definição de território de SACK, 1986), onde ficaria o território?
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Trata-se, é importante distinguir, menos de um território no sentido de dominação 
física, com fronteiras político-administrativas e/ou limites privados bem definidos, 
e mais de um território enquanto apropriação simbólica, com uma identidade cul-
tural que a obra de autores como Guimarães Rosa e Euclides da Cunha souberam 
apreender com vigor. Além disso, podemos também definir território, pelo menos 
em seu sentido mais tradicional, pelo isolamento e a sensação de exclusividade que 
ele manifesta, o que é muito nítido nos “grandes sertões”. Muito mais do que ter-
ritórios no sentido “moderno”, vinculados às redes hierárquicas da administração 
estatal e à coordenação dos fluxos de informação, capital, pessoas e mercadorias, 
esses territórios “tradicionais” eram muito mais centrífugos e introvertidos, e 
embora suas fronteiras nem sempre fossem rígidas ou rigorosamente definidas, 
cada habitante encontrava-se profundamente enraizado em seu espaço – seja o 
espaço de pequena mobilidade do camponês tradicional, seja o espaço mais amplo 
mas ecologicamente bem delimitado dos jagunços e sertanejos seminômades.

Se os sertões “careciam de fechos” e o gado podia se reproduzir solto pelos campos, 
é imprescindível, contudo, derrubar o mito das terras sem dono, que serviu como 
um dos estímulos à verdadeira invasão de sulistas na década passada. Um autor 
como Wilson Lins (s.d.), em seu clássico O médio São Francisco: uma sociedade 
de pastores e guerreiros, escrito nos anos 50, já afirmava: “Embora ainda exista, 
nos nossos dias, quem pense que haja terra devoluta no médio e alto São Francisco, 
a História nos ensina que, desde o começo do Brasil, aqueles vastos sertões estão 
sob o regime da propriedade privada, e passando de dono para dono, formam as 
fazendas dos dias presentes” (p. 22). Ou seja, mesmo em sua ocupação rarefeita 
e sem delimitações claras, eram terras que já se constituíam em “territórios”, no 
sentido capitalista de propriedade privada.

Mais do que um “sertão nordestino”, espaço social, como já vimos, tomado como 
referência básica (principalmente pelas elites locais) para a formação da identidade 
regional, e menos do que “todo o sertão (interior) brasileiro” do senso comum, 
uma análise geo-histórica centrada no oeste baiano, como a que aqui brevemente 
delineamos, permite reconhecer muito mais a continuidade do que a ruptura 
entre o “sertão semi-árido”, tipicamente nordestino, de um Euclides da Cunha e 
os “sertões” dos Gerais, de um Guimarães Rosa – até porque, pelo menos por cerca 
de seis meses ao ano, a própria seca une caatinga e cerrado no mesmo cinza-ocre 
da paisagem e, até há pouco tempo, na mesma atividade pastoril extensiva.

Pode-se afirmar que a partir da modernização ocorrida nas últimas décadas o 
“império” e o ritmo das águas foi substituído pelo “império” e o ritmo do asfalto 
(Figuras 2 e 3). Enquanto os rios e veredas eram os fulcros de uma rede muito 
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mais condicionada pelos ritmos da natureza, mutável em volume e velocidade ao 
longo do ano e onde cada porto tinha uma certa identidade e cada curva revelava 
uma configuração própria, as redes comandadas pelas rodovias são uma espécie de 
não-lugar (AUGÉ, 1992), com um nítido caráter desterritorializador, começando 
pela própria paisagem que elas difundem, onde o asfalto é sempre o mesmo e onde 
cada ponto de parada revela a mesma arquitetura-padrão dos postos de gasolina, 
sob o império da linha reta que parece ter interditado toda e qualquer criatividade.

Para finalizar esta visão do “espaço no pretérito” (pretérito aqui encarado simplifi-
cadamente como o período anterior à migração sulista para a região), retornemos 
a Guimarães e ao seu Grande sertão: veredas. Para Rosenfield (1991), uma das 
grandes estudiosas da obra do autor, “Grande Sertão: Vereda/verter/ versar” é 
uma “constante fono-semântica” que percorre o texto do romance: “este jogo 
poético com o ‘sendeiro’/vereda – sinuoso, imprevisível, próximo das correntes de 
água e, assim, da civilização, mas simultaneamente na orla do sertão, envolvendo 
portanto o mundo selvagem – ‘bascula’, ‘se transforma’/verte em seus múltiplos 
contrários e ‘poetiza’/ versa a realidade” (p. 96, grifos nossos).

É um pouco nesse sentido que tentamos ver aqui os imensos territórios do Gran-
de Sertão de Guimarães e suas redes-veredas (incluindo aí os vales fluviais). Ao 
mesmo tempo que essas noções nos esclarecem sobre o amálgama de funções e 
processos sociais concretos que os conceitos de rede e território, desterritorialização 
e reterritorialização permitem identificar, elas incorporam também a multipli-
cidade de significações, “o caráter inquietante e ilimitado” do versar poético, as 
“transformações diabólicas” e o “sem-limite” dos sertões, essa fonte de inspiração 
simbólica à qual se refere Rosenfield, e que em grande parte vai sendo destruída 
no bojo dos processos da modernização capitalista.

Figura 1 – Vereda
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Rio Grande, Barreiras

Rio Corrente, Santa Maria da Vitória

Figura 2 – O império das águas
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BR-242, Barreiras

BR-242, Javi

Figura 3 – O império do asfalto
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A modernização “sulista” e a última “fronteira romântica”
Essa vinda dos sulistas, eles dizem que é um desenvolvimento, mas a gente (...) 
não considera como um desenvolvimento (...), nós consideramos um inchamento 
da região. O trabalhador sofreu mais com isso, porque houve muita expulsão da 
terra por causa disso, e eles também produzem mais é a soja, que nós não nos 
alimentamos aqui. (...) Então teve um desenvolvimento de uma parte e teve um 
grande atraso por outro, né? (Francisco Joaquim de Lima, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Barreiras).

Com o fim dos anos 80, findou também a etapa inicial do processo [de ocupação 
agrícola dos cerrados baianos]: a etapa do desbravamento. Foi a última fronteira 
romântica do Brasil. Para uns, o sonho da construção de uma nova vida para si e 
seus familiares; para outros, a busca do eldorado perdido. As terras abundantes, 
baratas e produtivas eram o atrativo. O crédito subsidiado, ainda que insuficiente, 
o estímulo. A topografia plana dos chapadões do Alto Rio Grande, um convite à 
agricultura mecanizada. A proximidade de um mercado próximo sempre fora o 
grande obstáculo das fronteiras do Centro-Oeste (Uilio Chibiaque, presidente da 
Copergel, Barreiras, 15 de maio de 1991).

A chegada dos sulistas aos cerrados nordestinos, a partir do final da década de 
1970, insere-se em múltiplas dinâmicas: mundial, nacional e “regional”; e di-
mensões: econômica, política e cultural. Trata-se antes de tudo de um processo de 
expansão dos espaços capitalistas na fase da globalização agroindustrial, finan-
ceira e técnico-informacional, e não simplesmente uma “modernização sulista”, 
como alguns ainda apregoam, ignorando o papel de outros grupos capitalistas, 
de caráter nacional ou transnacional, provenientes do Sudeste do país (incluindo 
descendentes de japoneses) e da própria região Nordeste.

A “nova fronteira” em construção a partir dos anos 80 no oeste da Bahia, sul do 
Piauí e do Maranhão (aquilo que alguns denominam o “novo Nordeste” – na 
verdade mais um apêndice econômico e cultural do Centro-Sul) não reproduz o 
mesmo padrão socioespacial das “fronteiras” de expansão capitalista dos anos 70, 
quando da tentativa de execução de um projeto econômico e geopolítico específico 
capitaneado pelo Estado, aliado e/ou referendado pelo relativamente farto capital 
financeiro internacional e as empresas transnacionais.

Essa “nova fronteira”, ao mesmo tempo de avanço da agricultura moderna e uma 
imensa área de expansão do capital financeiro e agroindustrial, segue em parte as 
características apontadas por Becker (1990) para a “fronteira” amazônica, que: 
“a) já nasce heterogênea, constituída pela superposição de frentes de várias ativi-
dades (...); b) já nasce urbana e tem intenso ritmo de urbanização; c) o governo 
federal tem papel fundamental no planejamento e no volume de investimentos 
infra-estruturais” (p. 10).
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Fundamentalmente, o que se repete é seu caráter excludente e desterritorializador: 
fenômenos como a grilagem, muito mais alardeados quando se trata da “fronteira” 
amazônica, ali também foram (e, em parte, ainda continuam sendo) perversos; 
a atração dos expropriados do sertão nordestino, aqui muito mais próximo, tam-
bém gera uma massa de excluídos na periferia de cidades como Barreiras, cuja 
população simplesmente quintuplicou em apenas 10 anos.

Nos cerrados nordestinos, entretanto, a “fronteira” (ainda) é mais homogênea 
em termos da atividade econômica dominante (a agroindústria da soja), tem 
maior conteúdo técnico que, pelo menos no início do processo, mantinha laços 
preferenciais diretamente da área rural com os espaços urbano-industriais do 
Centro-Sul, e não contou com o mesmo planejamento e “volume de investimentos 
infra-estruturais” proporcionados pelo Estado.

A especificidade da modernização capitalista nos cerrados nordestinos prende-
-se, entre outros, ao fato de que não contou com um Estado forte, direcionador 
da expansão capitalista, como nos anos 70, pois este já vivia a crise econômica e 
de gestão desencadeada pelas políticas de endividamento, desperdício e decisões 
autoritárias que marcaram o regime militar. O que não significa, contudo, que 
o Estado estivesse ausente ou tivesse um papel inexpressivo, como alegam os 
empresários, pois o principal fator que levou esses capitalistas para os cerrados 
do Nordeste foram os créditos subsidiados (em área da Sudene), sem falar nos 
investimentos estatais em novas biotecnologias (via Embrapa) que viabilizaram 
altos lucros com o plantio de soja nos cerrados.

A entrada do capitalismo naquela área se dá então num período em que novas 
tecnologias, muito poderosas em sua capacidade de transformação do espaço, 
juntamente com a hegemonia do capital financeiro, altamente especulativo numa 
economia inflacionária, promovem uma desreterritorialização muito mais rápida 
e ao mesmo tempo mais instável do espaço agrário e urbano, sujeito às oscilações 
da inflação, dos juros bancários e dos preços das commodities no mercado inter-
nacional. Daí o caráter aqui identificado como arrasador dessa modernização.

Mais do que uma “fronteira agrícola” ou de agricultura moderna, pois ela foi esta-
belecida sobre um espaço já ocupado por atividades agrárias tradicionais, trata-se 
de uma fronteira das grandes redes do capital industrial e financeiro (SANTOS 
FILHO et al., 1990), inclusive internacional, via Programa de Desenvolvimento 
dos Cerrados (Prodecer), implementador do projeto da Jica (Japan International 
Cooperation Agency) no Brasil, que envolve no oeste baiano áreas das cooperativas 
Cotia e Coaceral. Como nos afirmou Uilio Chibiaque, presidente da Copergel, em 
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1991, “tudo é atrelado à indústria e ao capital financeiro. O Banco do Brasil, por 
exemplo, só dá financiamento se comprar adubo da Trevo”.

Segundo Santos Filho et al. (1990), esta fronteira de penetração de relações capi-
talistas tem duas características básicas:

•	 a	subordinação	da	agricultura	local	à	indústria;	e

•	 a	lógica	financeira	dirigindo	o	movimento	do	capital.

Trata-se, portanto, de uma rede que imbrica as lógicas industrial e financeira. 
Alguns autores, como Müller (1989) e Graziano da Silva (1991), propõem o termo 
“complexo agroindustrial” ou CAI como unidade de análise para este novo padrão 
agrário, industrial e moderno, que passa a predominar no Brasil entre os anos de 
1960 e 1980. Segundo Müller (1989), o CAI é uma “designação dada às relações 
entre indústria e agricultura na fase em que a agricultura apresenta intensas 
conexões para trás, com a indústria para a agricultura, e para frente, com as 
agroindústrias. O CAI é uma forma de unificação das relações interdepartamen-
tais com os ciclos econômicos e as esferas de produção, distribuição e consumo, 
relações estas associadas às atividades agrárias” (p. 148).

A agricultura, assim, é subordinada “para trás” pela lógica industrial através do 
fornecimento de insumos – mais importantes ainda na moderna agricultura da 
soja no cerrado pelos solos de baixa fertilidade natural e elevada acidez. Além 
disso, a rede de dependência “para frente” se manifesta na medida em que as 
agroindústrias dirigem os fluxos comerciais com imposições técnicas à qualidade 
dos produtos, além de, muitas vezes, imporem os próprios preços.

Quanto à lógica financeira, de valorização do capital investido, ela atua tanto 
no sentido da valorização fundiária, com a intensificação do mercado de terras, 
quanto pela redução do valor real do investimento, garantido pela intervenção do 
Estado, especialmente através do crédito subsidiado. Como nos cerrados baianos 
o preço da terra correspondia em média a apenas 10% do investimento total para 
produzir e a colonização foi feita quase totalmente sem planejamento, pode-se 
perceber o caráter seletivo da ocupação, onde praticamente só lograram êxito as 
grandes empresas e cooperativas.

Grande parte da instabilidade do processo des-reterritorializador está relacionada 
a essas injunções da política de financiamentos do governo. A redução periódica 
dos financiamentos, por exemplo, ao mesmo tempo que sedimenta uma nova 
territorialização, “enraizando” os capitalistas mais favorecidos e forçando maior 
diversificação da produção (já que monoculturas como a da soja são muito mais 
dependentes do crédito bancário), provoca a desterritorialização de pequenos 
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produtores vinculados ao mesmo modelo agrícola, muito mais vulneráveis às 
mudanças da política financeira. No senso comum, entretanto, as crises financeiras 
têm uma face positiva, pois “peneiram” ou selecionam os empresários, fortalecendo 
a “fronteira” na medida em que separam os “aventureiros” dos “que realmente 
querem trabalhar e se fixar na região”, como falou um empresário.

A lógica financeira inclui assim uma de suas faces “ilógicas”, o uso e abuso dos 
créditos subsidiados pelo Estado. A associação entre abundância de crédito em 
condições muito favoráveis e fragilidade e/ou facilidade de suborno da fiscalização 
nas regiões de “fronteira” (embora não exclusivo dessas áreas, nelas ele se torna 
ainda mais grave) é um dos principais fatores que intensificam a migração de 
empresários rurais para essas áreas. A esse respeito, o relato de uma migrante, 
esposa de um administrador de fazendas que veio de Canarana, no Mato Grosso, 
para uma fazenda de soja do sudoeste baiano, é muito incisivo:

O que desviam de financiamento não está no mapa. Compram carro, fazem até 
igreja com o dinheiro do banco. Em Canarana o grupo Noroeste comprou até 
avião com dinheiro da SUDAM, depois pediu falência e não pagou nada. Muitos 
só investem um terço, o resto aplicam em coisas mais rentáveis, até no exterior 
e em dólar. Os caras da Noroeste compraram vários carros para os fiscais. Na 
fazenda onde estamos na Bahia eles “conversam” o fiscal, quando é sério, dizem 
que ainda faltou tempo para comprar etc. Outros fiscais, que não são sérios, nem 
olham a propriedade. O pessoal tá saindo do Mato Grosso porque não tem mais 
incentivo naquela área. Com a crise não tem financiamento, e muita gente se 
acostumou com aquele dinheirinho.

Fica evidente a contradição dos migrantes do Sul quando criticam os nordestinos 
por serem “muito dependentes do governo, ficam esperando tudo dos políticos”. 
O que dizer de grande parte deles, praticamente monopolizadores do acesso ao 
crédito agrícola, que, sob uma outra lógica, vivem às custas dos créditos subsidia-
dos do Estado, culpado depois por todas as crises e deficiências das regiões onde 
eles se instalam?

Para Pedro Guedes, gerente do Banco do Brasil, em Barreiras, na gestão 1979-
1984, o desenvolvimento da área se deve à sua própria iniciativa, ao “aceitar 
abrir financiamento para os sulistas”. Para os “coronéis” locais, entre o medo e 
a desconfiança, liberar crédito aos sulistas seria “atirar a raposa às galinhas”: 
“esses gaúchos não conhecem nada, vão te enrolar, inventar planos”, afirmavam-
-lhe. Rompendo com essas resistências, ele teria contratado agrônomos gaúchos 
recém-chegados para aprovar ou “viabilizar” os financiamentos. Um dos principais 
motivos do conflito entre muitos nordestinos e sulistas está justamente no fato de 
os financiamentos serem destinados quase que exclusivamente para os “gaúchos”.
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O que não significa que outros atritos não se manifestem dentro da própria classe 
dominante nordestina, como bem atesta a política de liberação de recursos da Su-
dene, destinados apenas aos “políticos e financistas”, na linguagem de Baltazarino 
Andrade, principal “coronel” de Barreiras, referindo-se a políticos e empresários 
do litoral, inclusive pernambucanos, que adquiriram vastas extensões de terra no 
oeste baiano, muitas vezes com objetivos puramente especulativos. Segundo ele 
“só quem faz parte da Sudene é quem nasce em berço de ouro e tem nas mãos 
os grandes políticos para conseguir dinheiro para levantar prédio, hotéis na orla 
marítima e mostrar como se fosse o desenvolvimento da pecuária e da lavoura 
na região”.

Apesar do constante avanço e modernização da lavoura de soja17 (com todos os 
dilemas que seu caráter monocultor implica), não se deve ignorar tentativas de 
diversificação (principalmente com a expansão das lavouras de milho e feijão), 
com muitos projetos – como os ligados ao Proálcool (Figura 4)18 e os de refloresta-
mento – abandonados e outros (como o da fruticultura tropical e os hortigranjei-
ros) em plena fase de “experimentação”. Essa relativa flexibilização dos produtos, 
subordinando os espaços agrícolas a fases cada vez mais rápidas de ascensão e 
declínio, se conjuga, como veremos no próximo item, à dinâmica muito instável 
e à situação cada vez mais fragmentada da força de trabalho.

Podemos afirmar que se trata de um processo inserido na “reciclagem regional 
acelerada” apresentada por Soja (1993) para caracterizar a atual economia indus-
trial capitalista em seu conjunto, na qual “as regiões passam por diversas fases de 
desenvolvimento e declínio associadas a superlucros setoriais mutáveis, rodadas 
de disciplinamento intensivo do trabalho e maior mobilidade do capital” (p. 209). 
Trata-se, nesse sentido, de uma dinâmica global que não está de forma alguma 
associada apenas a novas fronteiras de expansão e modernização econômica, 
embora revele aí o seu caráter mais devastador, principalmente pela fragilidade 
das mediações jurídico-políticas que poderiam disciplinar essas múltiplas redes 
via delimitação e controle de novos territórios.

17 Para se ter uma idéia, a área plantada com soja no oeste baiano passou de zero para 201 mil hectares entre 
1980 e 1988, com uma produção de 365.700 t que passou para 630.000 em 1993 (numa área de 380 mil 
ha, segundo a agência do IBGE em Barreiras). Quanto à modernização agrícola via irrigação através de 
pivôs centrais, estes passaram de 11 em 1987 (segundo o mapa de uso atual do cerrado, CPE, 1989) para 
376 em 1993 (num total de 39.104 ha irrigados, sendo 32.468 na área de cerrado, segundo a Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional, 1994).

18 Segundo entrevista com um engenheiro agrônomo da Cooperativa Cotia, as usinas de álcool foram 
financiadas pela Sudene por puro oportunismo político e sem estudos de viabilidade. Uma, em terras do 
deputado estadual Etelvir Dantas, foi desmontada e as peças vendidas; outra, na localidade de Roda Velha, 
mostrada na Figura 4, permanece quase intacta e muitos afirmam que a indústria Olvebasa teria utilizado 
seus tanques para armazenar óleo vegetal em 1990, quando declarou sua insolvência.
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Numa visão tipicamente “moderna” de mundo, a migrante sem-terra vinda de 
Canarana, no Mato Grosso, afirmou que “só o que ainda é novo é bom, não foi 
explorado”. Para o migrante pobre, completamente desterritorializado, somente 
o novo ( = onde o capitalismo ainda não se intensificou) é bom porque ali ele 
ainda pode sonhar com alguma oportunidade, algum “pedaço de chão” (o “mito 
da terra liberta” a que se refere MUSUMECI, 1988), sua derradeira esperança em 
um eldorado onde ele acaba partilhando da mesma ilusão dos migrantes do sertão 
nordestino. Indiretamente, ao tentar justificar sua longa e penosa jornada, essa 
migrante revela que sabe muito bem no que se convertem essas “novas frontei-
ras” assim que a sociedade começa a reproduzir ali os mesmos dilemas de outros 
espaços capitalistas mais consolidados.

Embora ainda subsistam “bolhas” de latifúndios pastoris nordestinos nos Gerais 
e os sulistas comecem a investir nos vales da caatinga, uma espécie de pacto (im-
plícito, pelo menos) foi mantido até aqui entre os modernos capitalistas sulinos 
e os latifundiários nordestinos ao firmarem uma divisão territorial do trabalho 
entre a agricultura moderna na área de cerrados e a pecuária ainda basicamente 
extensiva no vale semi-árido do São Francisco. A integração entre esses dois espaços, 
antes muito restrita, reduzida praticamente aos tropeiros que deslocavam o gado 
sazonalmente da caatinga aos cerrados, têm agora um novo componente. Alguns 
trazem e levam trabalhadores por distâncias de até 200 quilômetros, “confinando-
-os” na propriedade durante todo o período da colheita. Dos tropeiros “livres” numa 
terra de uso coletivo à força de trabalho retida nas propriedades privadas o único 
traço comum que permanece é o caráter sazonal do deslocamento.

Como se pode observar nos Mapas 2 e 3 (p. 141, 142), houve uma verdadeira 
inversão entre as áreas dinâmicas da economia do oeste baiano: enquanto nos 
anos 50/60 era o vale do São Francisco com seus rios que configurava o eixo e a 
rede mais importante, por onde se exportava o gado e alguns produtos agrícolas, 
nos anos 80/90 são os Gerais, outrora muito debilmente povoados, os espaços mais 
valorizados, ocupados pelos grandes complexos agroindustriais, ficando a maior 
parte do vale à margem da modernização em curso na área dos cerrados. Só para 
se ter uma idéia, Bom Jesus da Lapa, que era a maior cidade da região em 1970, 
perdeu esta posição para Barreiras em 1980. Nesta década, enquanto Barreiras 
mais do que dobrava sua população (passando de 41.462 habitantes em 1980 para 
92.439 habitantes em 1991), Bom Jesus passava de 33.987 para 41.462 habitantes.

Uma efetiva mudança na divisão territorial do trabalho somente se daria se projetos 
polêmicos como o de reforma agrária em Angical (GUNN, 1987) e de irrigação 
para pequenos produtores como os da Codevasf (LAVINAS, 1984) tivessem sucesso 
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e introduzissem um novo tipo de “fronteira agrícola”, na medida em que permi-
tissem incorporar ao processo produtivo o pequeno agricultor sem-terra e vastas 
extensões de terras improdutivas.

O presidente da Copergel, na citação que abre este capítulo, apesar de ocultar 
a importância dos créditos subsidiados (no seu ponto de vista um “estímulo 
insuficiente”), tem certa razão quando considera o oeste baiano uma “fronteira 
romântica” – mas com certeza não a última, pois o capitalismo, especialmente 
o brasileiro, tem demonstrado ao longo da história uma incrível capacidade de 
refazer fronteiras (em seu sentido mais amplo) e de “romancear” em torno de 
novos espaços de reprodução pretensamente inovadores e/ou igualitários. Veja por 
exemplo as reportagens da revista Veja “Os novos baianos” (12 de agosto de 1987), 
ao que tudo indica patrocinada por empresários da própria região que esperavam 
com isso ter suas terras revalorizadas após uma safra fracassada, e “Bolsões de 
riqueza” (5 de outubro 1994), onde Barreiras é apontada como campeã nacional 
do aumento de consumo e são mostradas estatísticas muito questionáveis que 
ignoram a crescente e dramática desigualdade social do município.

Desmistificados seus grandes mentores, o Estado, aliado aos interesses do capital 
financeiro, e com a crise econômica que se avolumou no final dos anos 80, os di-
ferentes segmentos sociais ligados à agricultura nos cerrados nordestinos poderão, 
quem sabe, tomar consciência da precariedade de nossas fronteiras de ocupação 
(propalados “espaços sem crise”) em seu papel de adiamento da solução de gra-
ves problemas nacionais (como a reforma agrária) e sua lógica extremamente 
dependente das estratégias do capital transnacional.
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Redes de Circulação

Núcleos Urbanos
Territórios mais 
isolados
Limites estaduais

Mapa 2 – Mudanças territoriais no oeste baiano: década de 1960
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Mimoso do Oeste
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Mapa 3 – Mudanças territoriais no oeste baiano: década de 1980



138

Usina de álcool abandonada

Casa de posseiros baianos

Figura 4 – Espectros da modernidade: 1. O campo
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Desterritorialização e “aglomerados” humanos: 
a exclusão no campo e na cidade

Quando os gaúchos chegaram nesses vales tinha gente em todo o canto morando. 
Então, eles foram desapropriando o povo, tirando a terra do povo, jogando o 
pessoal pra cidade. (...) 70% desse pessoal foi expulso de lá e foi pra cidade (...). 
Mas não jogou todo mundo, aqui e acolá ficou um grupo de gente. (...) Mas esse 
pessoalzinho que ficou, esses posseirozinhos, eles se concentram na atividade 
deles, plantando aquela mandioca, ele não mudou a atividade dele. Primeiro, 
porque o cerrado é problemático, precisa de muito dinheiro, tem que ter mais 
investimento, (...) mas o banco não é para pequeno, é um caso sério. (Francisco 
Joaquim de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras)

O baiano acabou aqui nos Gerais, a não ser algum que voltou pra ser empre-
gado. E havia muito? Tinha muito. Na beira do rio era tudo, né? Teve muito 
conflito de terra? Teve muito. (...) A gente via pegar gente assim, encher dentro 
do carro e botar em Barreiras, pra não voltar mais pra área lá, tudo aconteceu. 
(...) Agora aquietou, porque eles queriam é pegar terra do outro, mas agora já 
está tudo nas mãos deles. Agora o baiano tá voltando a trabalhar pra eles, dar o 
valor pra eles, aí aquietou, né? (Seu Claudino, morador da comunidade do Km 
30 da BR-242,  Barreiras)

Embora simplificando o processo como uma relação entre “gaúchos” e “baianos”, 
essas declarações demonstram bem o dilema dos antigos posseiros dos Gerais 
nordestinos diante da “moderna” desterritorialização que só lhes dá como opção 
dobrar-se à grilagem e migrar para as cidades ou servir de mão-de-obra tempo-
rária e sujeitar-se aos mandos do “gato”, intermediário na organização da força 
de trabalho rural não qualificada.

Diante de uma territorialização ordenada a partir do cotidiano e da vivência dos 
grupos sociais relativamente isolados que viviam nos Gerais, cujos laços com a 
terra eram muito mais intuitivos e “a-legais” do que formais e “legais”, a des-
-reterritorialização implementada a partir da modernização agrícola e a chegada 
dos sulistas desencadeou um complicado processo de legalização de terras, com a 
conseqüente construção de novas fronteiras no sentido de formalização do domínio 
da terra. Mesmo os grandes latifundiários nordestinos não tinham preocupação 
em formalizar os limites de suas propriedades, num mercado de terras extrema-
mente débil e dado o ônus que isso acarretava em termos de impostos territoriais.

Com a valorização das terras e a maior circulação de mercadorias, gerando mais 
ICM, o próprio território à escala estadual, com fronteiras até então pouco pre-
cisas, passou a ser objeto de disputa e redefinição. Até mesmo conflitos armados 
e “invasões” se verificaram (e ainda se verificam) nos limites estaduais. A linha 
limítrofe entre a Bahia, Tocantins e Goiás, correspondendo em sua maioria ao 
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divisor de águas, era encarada pelos baianos como a escarpa oeste, que começa 
justamente nas áreas mais elevadas do planalto. Entretanto, além da dificuldade 
de definir o divisor de águas em áreas de imensos chapadões sem muitos cursos 
d’água e onde ocorre o fenômeno das “águas emendadas” (charcos ou pequenas 
lagoas nas veredas), os pontos mais altos nem sempre coincidem com a linha 
de encosta, justamente nas áreas agrícolas mais valorizadas, constituídas por 
campos limpos e com elevados índices de precipitação. Muitas dessas fronteiras 
ainda hoje continuam em situação de litígio, como a da Chapada da Mangabeira 
entre Bahia, Maranhão e Piauí.

Após o período mais intenso de grilagens e com a definitiva incorporação da 
maioria das terras ao mercado capitalista, o processo de desterritorialização pas-
sou a manifestar-se no próprio interior das novas relações sociais, especialmente 
nas formas de inserção do trabalhador nos circuitos capitalistas dos complexos 
agroindustriais. Mas mesmo entre os trabalhadores rurais a diferenciação sulista x 
nordestino adquire sua relevância, especialmente devido ao estereótipo que passou 
a ser difundido do sulista como trabalhador mais qualificado e disciplinado e do 
nordestino como trabalhador indisciplinado e sem  qualificação.

Nas palavras de um empresário sulista de Mimoso do Oeste, os nordestinos “não 
estão acostumados com trabalho em trator, em colheitadeira, só entendem de 
enxada”. Além disso, “não se dedicam ao trabalho como os gaúchos, às vezes rece-
bem o pagamento e sem mais nem menos desaparecem, vão torrar o dinheiro em 
festas na cidade”. Os empregados sulistas, por sua vez, apesar de em geral serem 
mais qualificados, têm o inconveniente de receberem salários mais altos, serem 
mais organizados e, assim, “exigirem mais vantagens”. Esse estigma do sulista 
“trabalhador” e do nordestino “preguiçoso”, pelo importante papel que joga na 
(re)construção cotidiana de suas respectivas identidades, será tratado com mais 
detalhe no próximo capítulo.

Numa economia que integra agricultura, indústria e serviços, mais do que uma 
especialização por setor – primário, secundário, terciário –, numa divisão do 
trabalho tradicional que autores como Lipietz (1988) denominam de horizontal, 
importa agora a qualificação técnica (uma “divisão do trabalho vertical” ou 
“fordista”, de acordo com a qualificação da mão-de-obra). Esta foi imposta de 
forma dramática para os trabalhadores nordestinos, na medida em que a grande 
massa de migrantes dos sertões ficou marginalizada, num mercado de trabalho 
voltado essencialmente para atividades que exigem maior qualificação  técnica.

Assim, a maioria dos trabalhadores permanentes, mais qualificados, veio dire-
tamente do Sul. Uma das maiores cooperativas, a COACERAL, do Paraná, nos 
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primeiros anos de atuação chegou a manter uma linha de ônibus que a cada seis 
meses renovava o grupo de trabalhadores trazidos do Sul. Como muitos não se 
adaptavam, dado o isolamento e o caráter de semi-reclusão a que eram relegados, 
retornavam ao Sul e eram substituídos por outra leva de trabalhadores relativa-
mente especializados, ao mesmo tempo em que, aos poucos, ocorria a “adaptação” 
(treinamento) de trabalhadores nordestinos.

Além de exigir mão-de-obra mais qualificada, o que exclui a maior parte dos 
trabalhadores migrantes nordestinos, a agricultura moderna, principalmente a 
da soja, altamente mecanizada, incorpora no seu conjunto poucos trabalhadores. 
A diversificação recente, porém, com a introdução de culturas como as de feijão, 
algodão e hortifrutigranjeiros, está representando um aumento na incorporação 
da força de trabalho nordestina, especialmente na condição de trabalhadores 
temporários. Além da diferenciação pela especialização exigida do trabalhador, 
variável de acordo com o tipo de cultivo, há também uma divisão do trabalho 
que apresenta uma correspondência não estritamente espacial, mas predominan-
temente temporal, por se diferenciar conforme os estágios da produção na área 
ocupada por um mesmo cultivo. É desse modo que etapas como as de limpeza do 
terreno (“catação de tocos”) e a colheita (no caso do feijão, por exemplo) exigem 
maior quantidade de trabalhadores não-qualificados.

Como acontece hoje em setores cada vez mais amplos da indústria e do terciá-
rio, no chamado padrão capitalista “pós-fordista” ou de acumulação flexível, 
instalam-se também aqui a terceirização dos contratos e uma espécie de flexi-
bilidade do trabalho que muito favorecem o empresário e agravam a condição 
desterritorializada do trabalhador. Coexistindo com uma minoria de trabalhadores 
permanentes, em condições materiais relativamente privilegiadas, aparece essa 
massa de trabalhadores temporários em condições de reprodução extremamente 
precárias. Além disso, denúncias recentes acusam a expansão do trabalho escravo 
nas fazendas da região. Ver por exemplo os artigos “Barelli examina queixa de 
escravidão na Bahia” (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 06.09.1993) e a defesa do 
principal empresário acusado feita por um jornal local em “Escravidão branca 
ou demagogia pura?” e “Rieger, um pioneiro da agroindústria” (jornal Nova 
Fronteira, Barreiras, 20 de agosto 1993).

A incrível mobilidade desses trabalhadores (o trabalho escravo denunciado na 
fazenda Flor da Esperança envolvia migrantes trazidos por gatos desde a Paraíba) e 
a freqüente desagregação social e espacial das famílias, faz deles ao mesmo tempo 
indivíduos temporariamente inseridos em redes de exploração e uma massa de 



142

desenraizados, vistos por muitos sulistas como “nômades”, em meio ao oceano 
de terras sem produzir que é o interior do Brasil.

No oeste baiano a margem de ampliação do campesinato é mínima, como se 
tivesse sido congelada uma estrutura agrária perversa, a dos grandes latifundi-
ários do semi-árido, frente à “moderna” concentração da terra promovida pelos 
novos empresários sulistas nos cerrados. Para Kraychete e Comenford (1990) “...é 
visível o cercamento e o ‘congelamento na miséria’ do setor camponês. A resis-
tência heróica deste setor na luta pela terra, nos anos 70, contribuiu para impor 
limites ao processo de destruição desencadeado pela grilagem”. Poucos foram 
integrados “à nova ordem” por meio “da pecuária melhorada ou sob a forma 
de colonos-irrigantes”. A grande maioria “foi mantida numa espécie de limbo 
social, sobrevivendo em condições de miséria e sem maiores opções, a não ser o 
assalariamento ou outras ocupações temporárias e, em alguns poucos casos, de 
‘ascensão’ através do ‘negócio’” (p. 62).

O “campo social fluidificado” a que se referem Kraychete e Comenford, onde se 
mesclam proletários rurais, pequenos camponeses e trabalhadores urbanos em 
atividades instáveis não repercute numa “afirmação de ‘interesses comuns’“, numa 
rede de solidariedade capaz de fortalecer movimentos de resistência. A coesão pro-
porcionada pelo combate à grilagem e a luta pela reforma agrária (brutalmente 
abalada pela Constituição de 1988) desaparece e com ela o poder dos sindicatos 
rurais como forma de pressão social. A igreja progressista, por exemplo, através 
da Comissão Pastoral da Terra, que fora tão atuante no início do processo, viu-se 
destituída também dessas bandeiras de luta e infelizmente não soube recolocar 
com a mesma ênfase suas propostas.

Essa massa de despossuídos que se acumula no campo é ainda mais expressiva nas 
periferias urbanas, onde vem se somar à miséria já existente na região antes da 
modernização dos anos 80. Os migrantes do interior do Nordeste, iludidos com o 
emprego fácil no “Eldorado da soja”, acabam mesmo é alimentando as periferias 
miseráveis de cidades como Barreiras, principal centro regional que estende hoje 
sua influência do oeste da Bahia para o sul do Piauí, leste do Tocantins e algumas 
áreas de Goiás.

Antes um simples espaço-passagem, escala em direção ao Centro-Sul, Barreiras 
transformou-se subitamente num grande núcleo de atração de migrantes. Além 
da praça central da cidade, onde muitos caminhões patrocinados por prefeituras 
do interior simplesmente “despejam” migrantes, um dos pontos de acampamento 
mais utilizado por esses “novos nômades” é a margem do rio Grande, ao lado da 
ponte da BR-242 que atravessa a cidade: famílias inteiras acampam junto ao rio 
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em rudimentares barracas de plástico, que ganham dos motoristas de caminhão 
com quem conseguem carona (Figura 5).

Uma das famílias acampadas que entrevistei vivia em condições extremamente 
precárias, numa barraca improvisada com caixotes de papelão. Era originária 
de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, e estava viajando há 20 dias, a 
pé ou em carona de caminhão. Em Parelhas, afirmaram, passavam até três dias 
sem comer, e quando comiam era só feijão com farinha (“um caroço aqui, outro 
acolá...”). Passaram por Juazeiro, onde a seca era ainda mais grave, e Morro do 
Chapéu, uma das cidades mais altas da Bahia, onde afirmam ter passado muito frio.

O chefe da família já havia morado três vezes em Brasília, e o período mais 
prolongado de residência não durou dois anos. Morou também em São Paulo, 
Belo Horizonte, no interior de Goiás e de Tocantins. Dizia com certo orgulho que 
conhecia “esse Brasilzão todo”... O filho mais velho, de 17 anos (mas parecendo 
muito mais), morou sozinho em São Paulo durante 6 meses, quando trabalhou 
em uma empresa de construção civil. Teve uma filha e, por motivos de saúde, 
segundo ele, foi obrigado a voltar para o Nordeste, pois não tinha condições de 
cuidar da menina. Quando vi a grande quantidade de crianças na barraca ao 
lado perguntei quantos eram: “moço, é tanta criança que só se conta direito 
dormindo...”, ironizou ele.

Um caminhoneiro informou-lhes que “no posto de Mimoso ninguém fica parado, 
vem logo um caminhão pegando gente pra trabalhar na lavoura”. Se não der 
certo, seguem para Brasília, ou então para Quirinópolis, no interior de Goiás, 
onde têm certeza que encontram “uma fazenda pra cuidar”. Sobrevivem fazendo 
brinquedos de barro que vendem nas feiras. Um pequeno buraco no chão serve 
de fogão. Depois de esquentar água começam a assar dois peixes muito pequenos 
que pescaram com as próprias mãos: “esse rio é um presente de Deus”, concluem. 
Um caminhoneiro prometeu-lhes carona até Mimoso, sob a lona, como se fossem 
fugitivos: “o calor é do diabo, mas se a gente conseguir trabalho tudo vai mudar”.

Eterna ilusão para esses “fugitivos” ou “refugiados”, dependendo do ponto-de-vista, 
numa estrutura social cruel em que perderam até mesmo a função de “massa 
de manobra”. Nas fazendas cada vez mais modernizadas dos Gerais, assim como 
podem ser contratados num dia, podem ser jogados na estrada no outro, quando 
uma nova máquina representar mais lucros e menos encargos sociais para o pa-
trão. Por isso, o destino da grande maioria são mesmo as periferias das cidades, o 
que não significa, contudo, maior estabilidade. Entrevistas que fizemos em bairros 
periféricos de Barreiras comprovam que a instabilidade continua, retratada não 
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só pelos altos índices de desemprego mas também pelas constantes mudanças de 
residência, em circuitos de deslocamento envolvendo toda a periferia da cidade.

Isso faz imaginar um “índice de mobilidade” que seria também uma espécie de 
“índice de desterritorialização”, marcado pela insegurança sócio-territorial e 
pela precariedade dos laços entre esses grupos sociais, muitas vezes totalmente à 
margem da sociedade formalmente instituída. O tempo de residência das famílias 
num mesmo local (VIRILIO [1993, p. 9] utiliza o termo “taxa de rotatividade” para 
caracterizar o tempo de residência – um ano, em média – em um grande conjunto 
habitacional de Lyon) e o período de manutenção em um mesmo emprego (ou, ao 
contrário, de permanência na condição de desempregado, subempregado ou em-
pregado temporário) revelar-se-iam alguns dos indicadores objetivos da condição 
de exclusão (conjuntural ou estrutural) desses grupos. Famílias acampadas, como 
a que comentamos acima, e as que participam de “invasões” em áreas urbanas 
ou de beira de estrada estão entre os grupos sociais mais desterritorializados.

Eles constituem um dos melhores exemplos dessa mobilidade atroz e da insegu-
rança que se expande cada vez mais como produto da dinâmica socioeconômica 
excludente deste final de século, totalmente à margem de qualquer espaço social 
mais ordenado ou imersos confusa e aleatoriamente entre redes e territórios de 
várias naturezas. Propusemos denominar essas formas mais desterritorializadas/
desterritorializantes de des-ordenação do espaço de aglomerados humanos 
(HAESBAERT, 1993b, 1995), no sentido de “amontoados” humanos, instáveis, 
inseguros e geralmente imprevisíveis em sua dinâmica de exclusão.

Kurz (1992) não vê na massa de despossuídos nem mesmo um “exército industrial 
de reserva”, pois o desemprego é estrutural e exclui efetivamente um contingente 
cada vez maior de trabalhadores e mesmo de consumidores. Estaria se desenhan-
do uma nova “dualidade radical” entre o mundo dos excluídos na corrida da 
competitividade capitalista e a elite cada vez mais enclausurada (inclusive pela 
ameaça à sua segurança), dominando o aparato tecnológico e informacional 
que lhe assegura a manutenção do poder econômico. Virilio (1994), referindo-se 
à realidade européia, afirma que “depois da oposição campo-cidade do século 
XIX e a oposição centro-periferia do século XX, assistiremos dentro em breve, se 
não nos prevenirmos, à oposição entre aqueles que contam com um domicílio e 
um emprego permanente e os que vivem à deriva, à procura de uma subsistência 
precária e de um alojamento provisório” (p. 6-3).

Kurz (1993) denomina a desordem, produto da crise atual, de “barbárie pós-
-moderna”, incapaz de qualquer “formação ou organização ampla, nacional, 
social ou de qualquer outro tipo” (p. 196). Para o autor, a “desindustrialização 
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endividada” da América Latina fez com que suas economias fossem em grande 
parte “expelidas da circulação global”, através de uma concorrência mundial 
(pautada na geração de novas tecnologias) que exclui ou “desativa” as antigas 
vantagens comparativas do Terceiro Mundo, como recursos naturais e força de 
trabalho abundante. Uma parcela cada vez maior da população mundial passa 
então a depender exclusivamente da assistência internacional para sobreviver, 
“pessoas que não se encaixam em nenhuma forma de organização social (...), 
forçadas a viver num leprosário social que já compreende a maior parte do pla-
neta” (1992, p. 195).

Embora se refiram a uma escala mais estrita, podemos associar os aglomerados de 
exclusão à leitura de uma das perspectivas das ciências sociais nos anos 90, aquela 
que, não atribuindo tanta relevância aos movimentos sociais (como ocorria nos 
anos 80), volta “sua atenção para os processos de desorganização social que vêm 
ocorrendo sobretudo devido ao crescimento urbano acelerado e desordenado e 
aos processos de exclusão que acompanham as crises de crescimento” (SCHERER-
-WARREN, 1993, p. 20).

Um dos representantes desta corrente é Zermeño (1990), que ao analisar a crise 
do progresso dos anos 80 e as perspectivas para os anos 90, no México e também 
na América Latina, constatou o aumento da pobreza, da insegurança, da violên-
cia desorganizada e organizada e a anomia defensiva. A massa constituindo-se 
num agregado inorgânico de individualidades e manifestações atomizadas. Neste 
cenário, a relação líder-massa efetua-se sem intermediação e a relação Estado-
-massa parece adquirir uma centralidade relativa. Sem a busca de intermediação, 
os organismos da sociedade civil tendem a desaparecer, dando lugar às condutas 
de crise, tais como bandos de jovens, grupos de delinqüentes ou outros grupos de 
violência organizada (SCHERER-WARREN, 1993, p. 20-21).

Enfatizam-se assim as “condutas de crise”, os “antimovimentos”, a fim de com-
preender “como, nos interstícios da modernização (e, para alguns, às vezes até 
da pós-modernização) de países latino-americanos, ocorre a desmodernização, a 
exclusão, a pobreza crescente, a desordem e a escalada da violência organizada. 
Em outras palavras, o “desmovimento” (seja desmobilização, imobilismo ou 
antimovimento)” (p. 21).

Uma cidade como Barreiras, que praticamente explodiu na última década, aumen-
tando de maneira assustadora as desigualdades sociais, exibe de forma modelar 
os extremos a que pode chegar a desterritorialização no entrecruzamento confuso 
de múltiplos territórios e redes e nos aglomerados humanos de exclusão, com o 
surgimento de uma verdadeira cidade clandestina e excluída ou imersa em redes 
e territórios ilegais de sobrevivência. Jornais locais, numa visão não apenas sen-
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sacionalista, já denominaram Barreiras “a Baixada Fluminense do oeste baiano”, 
a “capital dos crimes insolúveis”.

Em relação às classes subalternas, essa periferização envolve a reprodução social 
em grandes conjuntos habitacionais financiados pelo Estado. Trata-se aqui, como 
é bem conhecido, de uma tentativa de reterritorializar uma força de trabalho 
“instável”, fixando-a – ainda que sob condições muito precárias, e inserindo-a 
nos circuitos da urbanização formal (redes de luz e água, cobrança de impostos). 
Criados no início dos anos 90, os conjuntos Barreiras I, Rio Grande e Buritis I 
perfazem um total de 1826 domicílios. No caso do conjunto Buritis I, localizado a 
cerca de 8 quilômetros do centro, um dos objetivos da construção foi claramente 
o de forçar o crescimento da cidade na direção leste, valorizando assim áreas 
desocupadas entre o conjunto residencial e a cidade.

Esses conjuntos habitacionais surgem como gigantescos “desertos” cuja homoge-
neidade linear e frieza (Figura 6) lembram os “espaços lisos” de Guattari (1985), 
regidos por um desenho que, neste caso, não alcança sequer as raias da funciona-
lidade, pois enclausurar uma família numa única peça de 21 a 28 m2 lembra mais 
a “disfunção” de uma prisão do que a “função” de uma morada. Como ironizou 
um morador, as casas são “tão pequenas que não cabe nem pensamento”, onde 
“pra dormir tem de se deixar os pés pra fora de casa”. É claro que os moradores, 
como sempre, dentro dos limites que sua condição social impõe, tratam de quebrar 
a falta de imaginação e a crueza irracional que esses espaços evocam, criando 
novos desenhos e novos espaços onde um mínimo de convivência e distinção (no 
seu duplo sentido) é admitido.

Nesses novos conjuntos habitacionais se repete o mesmo vício “moderno” de tentar 
estabilizar, fixar a força de trabalho fazendo apelo à ideologia da casa própria, 
da pequena propriedade. A violência, a solidão, o abandono e o isolamento que 
esses locais acabam secretando colocam em xeque o pretenso reenraizamento 
ou reterritorialização que eles deveriam promover. Pode-se temer que, como nos 
subúrbios pobres das grandes metrópoles, fruto de uma marginalização dos grupos 
sociais, agora não mais “classes trabalhadoras” mas sim efetivamente excluídos 
de uma funcionalidade social mais ampla, repita-se também ali um processo de 
reterritorialização e/ou rearranjo frente às grandes redes dominantes (legais e 
ilegais). Aí, no combate à exclusão, à insegurança e ao isolamento recorre-se a 
uma reterritorialização via circuitos ilegais como o do narcotráfico ou em “redes 
de solidariedade” pautadas em novas práticas religiosas, geralmente conservadoras, 
como a das igrejas pentecostais, em visível expansão na cidade.
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Além das iniciativas promovidas do alto, a partir do Estado e das empreiteiras, 
ainda nos anos 80 iniciou-se um processo de organização dos sem-teto a fim de 
conquistar a posse de lotes urbanos, principalmente com a participação de entida-
des e partidos de esquerda (especialmente o PCdoB). Muitas dessas ocupações de 
terras urbanas são produto, ao mesmo tempo, de um processo desterritorializador 
e reterritorializador, no sentido mais restrito de território não como espaço de 
referência identitária mas como simples espaço de apropriação material, “con-
trolado”, base mínima de sobrevivência.19

“Realidade caótica” é um termo utilizado pelos jornais locais para definir a situ-
ação de bairros como a Vila Brasil, onde ainda se morre de hanseníase. O bispo 
local afirma que a região deve ser, proporcionalmente à população, uma das 
recordistas mundiais de esquistossomose e doença de chagas. Em áreas como a 
Vila Amorim até o cemitério é clandestino. A exemplo de localidades mais remotas 
do sertão nordestino, onde impera a miséria e a mortalidade infantil exibe índices 
recordes, muitas crianças são sepultadas “sem guia de enterro”. Uma moradora, 
que denunciou o cemitério por estar avançando sobre o caminho de sua casa, 
afirmou que “os corpos chegam em caixas de papelão, sacos plásticos e de panos, 
raramente num caixão; são 36 covas rasas, algumas ostentando uma cruz” (A 
Tarde, 31 de setembro de 1990).

O espaço dessa “cidade clandestina” envolve não só novas áreas onde tenta se 
fixar uma população marginal aos circuitos oficiais da economia e do poder, mas 
também redes ilegais como a do crime organizado (roubo de carros levados para 
o Sul e o Paraguai e seqüestros, como o do filho de um empresário de Mimoso do 
Oeste), da prostituição (na boate Quebra Gaúcho havia prostitutas trazidas do 
Sul), do jogo ilícito (fala-se da vinculação de um grande empresário sulista com 
o jogo do bicho, que teria inclusive ajudado a saldar suas dívidas) e da droga, esta 
certamente a mais importante, como ficou patente nas entrevistas com o “coronel” 
Baltazarino Andrade, com o bispo e com o prefeito da cidade.

À questão sobre a importância de Barreiras para o tráfico de drogas, Baltazarino 
Andrade respondeu: “Não tenho a menor dúvida, tem pessoas que são ricas e eu 
não sei como. Porque quando a pessoa é rica é porque trabalha, herda. E quem 
não trabalha nem herda, o que é?” Sobre as suposições de que o aeroporto local, 

19 Entretanto, como se tratam de grupos sociais excluídos do circuito produtivo, sua situação econômica 
impede que, após consolidada a “invasão”, eles possam permanecer no local, assumindo os encargos 
públicos e suportando, muitas vezes sem emprego, o processo de valorização da terra. Foi o que ocorreu 
na ex-Vila Invasão, hoje relativamente incorporada à urbanização “regular” sob a denominação de Vila 
Nova, onde a Prefeitura estima que, após seis anos, nem 30% dos moradores pertençam ao grupo original. 
Ou seja, repete-se aqui a mesma lógica presente em todo o processo de urbanização brasileiro.
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sem nenhum controle (por isso suscitado como escala na fuga de P C Farias, o 
que acabou na verdade ocorrendo na vizinha Bom Jesus da Lapa), serve de base 
para o tráfico, ele confirmou que não há controle algum, “quem quiser desce, 
abastece e vai embora”.

O prefeito Saulo Pedrosa, em entrevista concedida em outubro de 1993, imagina 
que nem tanto pelo aeroporto, mas por ser “uma cidade-centro, um entroncamento 
rodoviário”, ela “pode fazer uma espécie de trampolim entre a fonte de produção e 
a fonte de consumo”, que se situa em direção ao norte, no rumo de Pernambuco 
(ele se refere à produção de maconha no vale do médio São Francisco), podendo 
“ser o caminho menos vigiado, menos fiscalizado e que facilite mais o tráfico de 
drogas”. Já para o bispo Dom Ricardo, o tráfico de drogas “é um problema sério, 
não tanto pelo tamanho da coisa, mas por ser uma sociedade totalmente indefesa 
contra um mal desses, porque as estruturas, o poder público, a polícia, não têm 
a mínima condição de combater, mas isso tem muito a ver com Brasília e Sal-
vador e também (...) pelo crescimento do poder econômico” local. Fala-se que a 
cidade seria ponto de intermediação para o abastecimento de várias metrópoles 
nordestinas, além de Brasília, e cogita-se até mesmo de articulação com os cartéis 
colombianos, a exemplo da recente descoberta de rota do Cartel de Cali no vizinho 
Estado de Tocantins.20

Ignorando que a cidade não estava alheia à violência antes das mudanças mais 
recentes (atentados na disputa entre “coronéis” locais e a sua participação nos 
processos de grilagem) e que ela é um componente da própria dinâmica capita-
lista, sobretudo nas áreas de “novas fronteiras”, muitos associam essa violência 
aos sulistas. Os sulistas também são genericamente acusados de responsáveis pela 
“inflação imobiliária” desencadeada no bojo da mercantilização desenfreada 
trazida pela modernização, e que provocou um deslocamento da população “na-
tiva” para fora da área central tradicional da cidade. Isso, por outro lado, tende 
a acentuar a segregação entre os dois grupos.

Em meio à violência das transformações que difunde rapidamente hábitos “me-
tropolitanos” de consumo e lazer (lojas com griffes do Sul, restaurantes francês 
e japonês, videolocadoras, casas de jogos eletrônicos), alguns moradores tentam 
resguardar-se retraindo-se no que ainda resta do casario da “cidade velha”, ago-
ra denominado centro histórico, numa tentativa de revalorização urbana. Uma 
moradora detalhou-nos assim seu inconformismo:

20 No aeroporto de Guaraí (junto à rodovia Belém–Brasília), em 5 de junho de 1994, foi feita a apreensão 
de 7 toneladas de cocaína, a maior efetuada até então no país, proveniente da Colômbia e com destino 
aos Estados Unidos, via porto de Santos, em São Paulo (O Globo, 6 jun. 1994, p. 7).
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Terminou a tranqüilidade das famílias; começou a não ter casa, loteavam a torto 
e a direito. Antes a gente batia papo na frente de casa, havia mais convivência, 
agora o povo se isola mais, falta entrosamento, cada um só cuida de si, só pensa em 
lucro. Quando morria uma pessoa, o comércio fechava, hoje nem se fica sabendo. 
As distâncias ficaram muito grandes, eu nem conheço mais a cidade. Outro dia 
me perdi procurando uma rua e um soldado teve de me trazer de volta pra casa.

Antes, sem a “funcionalidade” das ruas nomeadas e casas numeradas, eram os “de 
fora” como eu que se perdiam. Quando de minha primeira viagem a Barreiras, 
em 1990, em visita a Barreirinhas, o bairro mais antigo da cidade, levei várias 
horas, em uma manhã inteira de procura, para localizar uma moradora: as ruas 
sem nome e as casas sem número exigiam outros referenciais, mais subjetivos, 
que um “de fora” como eu não possuía.

A cidade como um todo passa assim de um núcleo tradicional aparentemente 
coeso e relativamente uniforme em sua estruturação física para um emaranhado 
de fluxos que a transformam, como na definição de cidade de Dematteis (1992), 
em um conjunto de nós pertencente a diferentes redes. Ou, como diz Genestier 
(1989), nela “a idéia do espaço-lugar, sensível e substancial, é rechaçada em prol 
da idéia de extenso [étendue], suporte neutro das redes e de seus nós”, onde “a 
encruzilhada não é, por definição, um centro, mas um cruzamento de direções, 
onde às vezes se encontram, mais ou menos de maneira efêmera, os fluxos inde-
pendentes (homens, mercadorias, informações)...” (p. 55)

Poderíamos dizer que Barreiras, em menos de uma década, passa de um “nó” 
mais simples que articula três ou quatro linhas de algumas redes facilmente 
identificáveis para um complexo cruzamento onde, como no conceito de Demat-
teis, coexistem fisicamente um conjunto de sujeitos “que pertencem a redes de 
organização diferentes [ao mesmo tempo legais e ilegais] e cujos interesses podem 
divergir à escala local, ou seja, não fazer ‘sistema’ à escala em questão”, como as 
redes do capital agroindustrial, do capital financeiro, do narcotráfico e do crime 
organizado (seqüestros, roubos de automóveis), sem falar daqueles aglomerados 
humanos que não só não pertencem a uma rede ou a um território claramente 
definidos como “não fazem sistema” em nenhuma escala.
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As duas margens do Rio Grande, Barreiras

Figura 5 – Espectros da modernidade: 2. A cidade
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4º BEC e conjunto Barreiras I

Conjunto Rio Grande, Barreiras

Figura 6 – O império da linha reta
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NEM “TUDO QUE É SÓLIDO 
DESMANCHA NO AR”: 
A RETERRITORIALIZAÇÃO “GAÚCHA” 
NO NORDESTE

Por trás da desreterritorialização promovida pelos agentes do grande capital e 
pelo Estado e que acaba inserindo os cerrados nordestinos num emaranhado de 
redes, algumas das quais foram tratadas no Capítulo precedente, desdobram-se 
conflitos de base sociocultural que, para além da relativa padronização econômi-
ca, estabelecem outras referências socioespaciais para a reprodução dos grupos 
sociais, num processo que denominaremos aqui de “reterritorialização ‘gaúcha’“ 
em meio às novas redes.

Como ressaltou Berman (1986, p. 88), a definição de uma modernidade burguesa 
onde, na expressão de Marx, “tudo que é sólido desmancha no ar, tudo o que é 
sagrado é profanado”, é ambígua e perturbadora. Da mesma forma, não podemos 
tomar rigidamente outra afirmação do próprio Berman, quando ele diz que “o 
processo de modernização desenvolveu uma rede da qual ninguém pode escapar, 
nem no mais remoto canto do mundo” (1986, p. 35). Não só porque, como aca-
bamos de ver, aumenta cada vez mais a massa de excluídos, mas também porque, 
como verificaremos a partir de agora, em meio à modernização arrasadora das 
grandes redes onde o que domina é a desterritorialização, muitas vezes os seus 
mesmos agentes são responsáveis por firmes, ainda que contraditórios, processos 
de reterritorialização.

É como se no espaço cotidiano, vivido, a sobrevivência sugerisse e/ou impusesse 
outras formas de ordenação da vida social e do território. Desse modo, se nos 
mantivéssemos apenas na compreensão das redes funcionais de base econômica 
e político-administrativa, dos espaços “percebido e concebido” a que se refere Le-
fèbvre, deixaríamos de lado toda a riqueza das redes de solidariedade e a dimensão 
não-sistêmica, “territorializante” (num sentido mais estrito), do mundo da vida 
(HABERMAS, 1983), do nosso “espaço vivido” pleno de símbolos e de imaginação, 
como propõe Lefèbvre (1986, p. 49).

Retomando a concepção de territorialização como um processo de apropriação 
do espaço, ao mesmo tempo concreta e simbólica, envolvendo sobretudo domínio 
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político e apropriação/ identificação cultural, podemos observar que os “gaúchos” 
nos cerrados do Nordeste se inserem ao mesmo tempo dentro de redes funcionais 
mais amplas, onde domina a desterritorialização (representando muitas vezes uma 
condição para a concomitante reterritorialização capitalista em outras escalas), 
e em territórios-rede de identidade e tentativas de controle local sobre o espaço.

Levando em conta essa definição de territorialização, a análise da reterritorializa-
ção “gaúcha” nos cerrados nordestinos será estruturada em duas partes: primeiro, 
abordaremos as formas locais de reprodução/redefinição dessa identidade regional 
a partir do confronto com uma alteridade nordestina que, em parte, ela própria 
(re)constrói; e, em segundo lugar, as disputas pelo poder local, considerando a 
força do legado coronelista (já parcialmente analisado no subtítulo “Fronteira e 
latifúndio: caudilhos e coronéis”, p. 64) e a constituição (ou não) de “territórios 
gaúchos” no Nordeste. A fonte básica para análise nesta etapa serão as inúmeras 
entrevistas realizadas (com muitas citações aqui reproduzidas) e o convívio com 
a população local durante mais de dois meses (em 1991 e 1993) de trabalho de 
campo na região.

Resistências e confronto de identidades
 (...) nós aqui quebramos uma estrutura de vida, de cidade de 100 anos, não é 
fácil isso, ninguém aceita tão fácil. Chega lá no Sul, qualquer cidade, e vamos 
supor: tem 20 mil habitantes e chegam 20 mil baianos lá, ninguém vai querer 
aceitar também. Acho que o pessoal do Sul é muito mais racista, com problemas 
de aceitação do que o pessoal do Nordeste. (Luiz Ricardi, empresário sulista, 
considerado o “rei da soja” em Barreiras)

Os baianos não gostam do gaúcho, (...) no início tinha assim, um muro, ... se via 
de tudo, não foi fácil. (Alcides Trento, empresário, um dos sulistas “pioneiros” 
na região)

Temos aqui duas comunidades: os gaúchos e os japoneses, que são tipo apartheid, 
bem segregadas e isso é pena, porque há muito pouca miscigenação (...) é muito 
forte... essa brutalidade do gaúcho. Nós aqui temos uma visão do gaúcho como 
bruto, ele é duro pela própria essência, como eu, enquanto paulista, também sou. 
A gente não tem todo esse gingar baiano, ...exteriorizado na própria vida, o gingar 
da gente quase não existe, a gente fica uma pessoa mais rígida, ... e isso eu acho 
que faz com que haja mais segregação ainda, que eles fiquem mais segregados 
ainda. Os baianos são mais festivos, hospitaleiros. ( João Bosco Pavão, antropólogo, 
ex-diretor da UNEB-Barreiras)

O que eu acho engraçado nos gaúchos é que eles só têm a turma deles; quando 
fazem uma festa, só vão eles. Isso é o que não me agrada, eles só gostarem de 
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andar com a turma deles. O baiano é mais liberal. (Baiana, moradora antiga 
de Barreiras)

Muitos gaúchos ao chegarem começaram a chamar eles de burros, ignorantes, e 
o baiano se revoltou contra nós, tanto que tem uma barreira até hoje entre eles e 
nós. Começaram a se sentir invadidos(...) aí começou a haver uma concorrência. 
(...) Aí começou uma guerrinha, sabe, entre os dois, mas ela não é declarada. (...) 
Agora o baiano nunca permitiu que o gaúcho se isolasse completamente, ele pene-
tra dentro (sic). (Salete Massuchetti, uma das gaúchas “pioneiras” em Barreiras)

Uma vez no rádio, eu estava discutindo (...) e uma mulher me ligou e disse assim: 
“você fala isso porque o gaúcho não quer mostrar pro bem, o gaúcho veio aqui, 
tomou a nossa terra, tomou as nossas coisas e acabou com a nossa cultura”. Eu 
disse pra ela: eu concordo, a senhora está certa, isso realmente aconteceu. Agora, 
será que não foi também um pouco de deixa pra lá, de Deus dará, da cultura de 
vocês? Não faltou se impor? Não faltou... “Mas a gente não sabia”. Então a culpa 
é de quem? Vocês não vão poder barrar o desenvolvimento, o progresso, tapar o 
sol com uma peneirinha, não pode, isso não existe. Eles vão ter que encarar isso, 
ou se juntam com essa bola de neve, e tentam segurar para evitar o ruim que ela 
trás, ou ficam à margem do processo. (...) Eu vi a coisa feia. Hoje já está melhor, 
o [bumba-meu-]boi continua saindo na rua, a cultura já está enraizada, está 
forte (...) Tem vez que a cidade se mobiliza, como no caso da igreja da matriz, 
quando o padre resolveu destruir a igreja. (Berê Brasil)

Estas declarações dão bem uma idéia do tipo de conflito que se desdobrou nos 
cerrados baianos entre as culturas sulista e nordestina – “cultura” vista aqui num 
sentido mais estrito, vinculado a traços étnicos e identitários capazes de difundir 
um processo de diferenciação simbólica entre os grupos sociais. Trata-se de um 
processo muito complexo, pois ao mesmo tempo em que tenta se impor, a identi-
dade gaúcha provoca múltiplas reações na sociedade local, desde a desestruturação 
de laços culturais tradicionais até a reafirmação ou mesmo a (re)definição de 
uma identidade cultural e territorial.

A situação particular do oeste baiano, entre o Nordeste e o Centro-Oeste, o Sertão 
são-franciscano e os Gerais, dificulta a definição de uma identidade socioterritorial 
mais arraigada (ver a esse respeito o último item deste capítulo). Traços culturais 
“baianos” ou “nordestinos” pareciam bastante tênues quando da chegada dos 
sulistas. Barreiras, principal centro regional, era tida como uma cidade “sem 
identidade”, “cidade de forasteiros” onde dominava o “marasmo”, “uma apatia 
quase total”, nas palavras de João Bosco Pavão, ex-diretor da faculdade local. 
Resgatados ao longo do tempo, porém, o que se pôde perceber é que esses traços 
não eram tão incipientes quanto se imaginava, e a população local passou muitas 
vezes a fazer uso deles para resistir à identidade “invasora”.
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Contraditório, o processo de definição e resgate de identidades locais envolve até 
mesmo sulistas, como Berê Brasil, uma das responsáveis pela retomada de tradições 
relativamente esquecidas como o bumba-meu-boi e a festa do Nazaro. Mesmo 
sofrendo resistência de alguns grupos, especialmente da elite baiana, que temia 
o uso político de sua atuação, foram implementados, ao lado das manifestações 
culturais gaúchas, encontros e festivais de cultura “nativa”.

Com poucos signos capazes de projetar positivamente os símbolos de sua identidade, 
a maior parte dos nordestinos acaba corroborando a imagem de superioridade 
que a cultura sulista tende a difundir. Isto se revela em fatos corriqueiros como o 
uso de elementos do linguajar sulista (apesar de considerado “mais errado” por 
alguns, muitos enaltecem o sotaque gaúcho, principalmente o do erre palato-nasal, 
considerado “mais correto” e indicador de maior status).

Essa espécie de autodepreciação frente ao “colonizador” sulista, lembra a afir-
mação de Lévi-Strauss (1987), lamentando a recusa das culturas tradicionais 
ao relativismo cultural: “(...) estes povos se unem às teses de um velho evolucio-
nismo unilinear como se, para participar mais rapidamente dos benefícios da 
industrialização, preferissem considerar-se antes provisoriamente atrasados do 
que diferentes, mas então a título permanente” (p. 61).

Isso não impediu, entretanto, várias manifestações que, em meio a esses conflitos 
geralmente sutis e velados, acabaram configurando formas de resistência de grupos 
locais às mudanças trazidas pelos sulistas. Entre elas podemos citar, especialmente 
durante a primeira década de contato:

•	 o	aumento	do	preço	das	mercadorias	e	dos	aluguéis	quando	observavam	
que o cliente era “gaúcho”;

•	 a	partir	de	determinado	momento,	a	recusa	a	fazer	acordos	ou	sociedades	
a nível econômico com sulistas;

•	 no	âmbito	político-eleitoral,	a	rejeição	a	candidatos	gaúchos	(ver	item	A	
“democracia” gaúcha e o “coronelismo” nordestino, p. 197).

•	 sermões	da	igreja	católica	acusando	os	sulistas	de	“grileiros”	(o	que	fez	
com que algumas famílias deixassem de freqüentar a igreja);

•	 alguns	boicotes	a	projetos	culturais	de	iniciativa	dos	sulistas;

•	 recusa	a	freqüentar	clubes	e	festas	de	sulistas	(embora	neste	caso	importasse	
muito mais a segregação imposta pelos próprios “gaúchos”) e ouvir suas 
músicas: por exemplo, num restaurante de Barreiras onde se apresenta 
um músico gaúcho muito popular, o proprietário afirma que “ele sabe a 
hora de tocar música sulista, é a hora que tem sulista, porque tocar na 
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hora que tem baiano, o baiano não gosta e eu tenho que fazer sinal pra 
ele: ‘não toca porque tem baiano, baiano que não está gostando’”;

•	 composição	de	algumas	letras	de	música,	literatura	de	cordel	e	poesias	criticando	
ou ironizando a atuação dos sulistas, como na poesia “Chimarrão e Sete Dores”, 
de Clerbet Luiz (s.d.), onde ele diz:

Eles vieram cavalgando / não queriam bang-bang / só Oeste, sol e água fresca / 
eles vieram às pampas / sem sangue azul na pele branca / esporas me doíam mais 
que canhão / e tinham botas de sete léguas / cabelos de milho sem sertão (...) 
minhas vistas eles me pagam / e a cada marcha do cavalo herói / só de calado 
esse canhão me dói / e pra resistência das verduras / traziam outro outono / suor 
fuçando nosso chão (...) Eles vieram adivinhando / que pouco importa contra-
bando / chegando em nós, boa gente: / “que preguiça hospitaleira” / chegando 
cegos de cataratas / caindo nossas corredeiras / e pras feridas das sete quedas / 
tomaram chá de sete dores no chimarrão.

•	 relutância	em	aceitar	professores	“gaúchos”	nas	escolas:	“é	muito	grande	a	
resistência do pessoal daqui pro nosso trabalho”, disse uma professora catari-
nense que fundou uma escola particular em Barreiras onde mais da metade 
dos alunos são sulistas, “a nossa escola é de clientela mais selecionada, então a 
gente sente que o pessoal procura a gente, (...) porque sabe que você tem uma 
coisa diferente pra oferecer, pela experiência que a gente tem, mas no fundo 
sempre existe e sempre vai existir aquela resistência”. Em Morro Redondo, na 
zona rural de Corrente (PI), os pais de um estudante gaúcho reclamavam muito 
do professor, nordestino, que “até inventava erros pra não dar 10 pro menino”; 
segundo eles seu irmão mais velho, ao participar de um concurso de poesias em 
Corrente não teria obtido o primeiro lugar “porque eles não poderiam admitir 
o primeiro lugar pra um sulista”.

•	 ênfase	maior	nas	notícias	do	rádio	e	da	televisão	à	atuação	dos	baianos:	segundo	
o pastor luterano Valter de Oliveira, “nós notamos um pouco de discriminação 
por parte dos baianos em relação ao gaúcho (...), alguma coisa, por exemplo, 
quando se apresenta o noticiário na televisão se enaltece a região e o baiano, 
deixando o sulista de fora”. Inaugurada em 1991, a emissora da rede Globo em 
Barreiras, mesmo controlada pelos grupos mais tradicionais da política local, 
na verdade é um instrumento ambíguo que pode tanto servir para acelerar a 
“integração modernizadora” em seu conjunto quanto ser utilizado para, na 
linguagem mais radical de alguns “gaúchos”, “boicotar suas realizações” na 
região, em benefício das “coisas da terra” e das oligarquias locais.1

1 “Boicote” esse, entretanto, que passa muito mais pelo recorte político das disputas intra-elites políticas 
regionais (PFL de Antônio Carlos Magalhães e, localmente, do “coronel” Baltazarino Andrade, PMDB de 
Nilo Coelho e PSDB do então prefeito de Barreiras, Saulo Pedrosa), do que pelo recorte gaúchos x baianos. 
Esses conflitos são um tema relevante e polêmico que, por esse motivo, será tratado com mais atenção no 
subtítulo A “democracia”  gaúcha e o “coronelismo” nordestino, p. 197.
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Para a gaúcha Salete Massuchetti “resistência só houve por baixo dos panos (...)”, 
mas “...o sulista violentou completamente o baiano, em todos os sentidos. A vio-
lência foi grande, violência cultural, econômica”. Barreirenses tradicionais, como 
seu Napoleão Macêdo, também concordam com a “violência” das transformações 
mas afirmam que não houve resistência (“represália”) por parte dos baianos 
porque “baiano é compreensivo, justo, pacato. Todos os nordestinos são acessíveis”.

O retraimento e uma certa recusa ao diálogo também foi uma forma de resistência 
encontrada pelos moradores mais antigos. “Dessas duas mil famílias [de gaúchos] 
que acredito que tenha em Barreiras hoje, sou a única mulher aceita pelo povo 
antigo... Eles têm medo. Agora, se eu for junto eles conversam. Eles têm confiança. 
(...) Eu consigo tudo deles”, afirmou-me com orgulho Salete Massuchetti. Entre-
tanto, quando se propôs a auxiliar-me na obtenção de uma entrevista com um 
dos moradores mais antigos, a recusa foi veemente.

Essas formas de resistência, evidentes principalmente na primeira década da 
migração sulista, fazem parte de um jogo bem mais complexo, envolvendo os 
inúmeros estereótipos concebidos ao longo do tempo na construção das duas 
identidades. Retomemos, em síntese, alguns dos qualificativos utilizados por José 
de Alencar e Euclides da Cunha para definir gaúchos e sertanejos, ou adjetivos a 
eles associados, conforme abordamos no Capítulo 3:

gaúcho: cavalheiresco, valente, fanfarrão, despreocupado, jovial, aventureiro; fes-
ta,	elegância,	correção,	decência;	natureza	“carinhosa	e		deslumbrante”;

sertanejo: desengonçado, xucro, selvagem, rústico, instável; resistência, dureza, 
desgraça, resignação, vexame; “horrores da seca”, “terra árida e ex-
sicada”.

Muitos desses qualificativos e associações, de tão difundidos, acabam sendo 
incorporados pelo senso comum. Outros, no entanto, expõem abertamente sua 
ambigüidade, sua transformação ao longo do tempo e a abertura para novas 
interpretações. Analisando todas as entrevistas e questionários que realizamos, 
foi possível identificar vários estereótipos (ou estigmas) que se reproduzem na 
vivência cotidiana sob a forma de dualidades, ao mesmo tempo contrapondo e 
distinguindo, respectivamente, as identidades de gaúchos e nordestinos.

Alguns desses estereótipos, como veremos, adquirem hoje exatamente o sentido 
oposto àquele identificado no início do século pelos referidos autores, demons-
trando a mutabilidade a que estão sujeitas as identidades e, especialmente, o fato 
de que a transposição da figura do sertanejo como emblemática da identidade 
nordestina em seu conjunto, além das simplificações que impõe sobre o próprio 
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sertanejo, ignora, entre outras, características peculiares da parcela mais expressiva 
dos nordestinos, a do litoral (onde eles são considerados “muito mais abertos” e 
“festivos” pelos próprios habitantes do oeste baiano).

Nossa pesquisa permitiu definir um amplo espectro de qualificações que pode 
ser sintetizado no seguinte conjunto (aparentemente) dual de qualificações 
identitárias:

 “Gaúcho” “Baiano”

 Inteligência “Burrice”

 Trabalho Preguiça, festa

 Ambição Despretensão

 “Esperteza” Simplicidade; ingenuidade

 Agressividade Modéstia, meiguice

	 Dureza,	rigidez	 Tolerância	(com	“ginga”,	“arrodeios”)

 Conservadorismo Liberalidade

 Limpeza, ordem Sujeira, desordem

Agressividade, ambição e inteligência (“esperteza”) x	 tolerância,	modéstia	 e	
ignorância	(“ingenuidade”),	trabalho	x preguiça e moral conservadora x liberal 
foram considerados os atributos mais recorrentes e, por isso, mais importantes 
para serem questionados, no sentido de desmistificar o dualismo com que são 
apresentados. É importante observar que essas contraposições aparecem de for-
ma a conceder quase sempre um valor superior, mais positivo, ao “gaúcho” (os 
símbolos que o identificam são basicamente “símbolos de prestígio”, para usar os 
termos de GOFMANN, 1988) e mais negativo ou depreciativo ao “baiano” (cujos 
símbolos de identidade são sobretudo “símbolos de estigma”), onde até mesmo a 
“brandura” e a “ginga” baianas, que a princípio nada representariam de negativo, 
no discurso de muitos sulistas são tomados pejorativamente como signos de “falta 
de masculinidade”.

Analisemos com mais detalhe essas oposições a partir do senso comum, passando 
logo depois para a verificação de como essas distinções simplificadoras entre 
sulistas e nordestinos se reproduzem e mesmo são reforçadas através do próprio 
espaço geográfico.
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Inteligência e ambição, burrice e modéstia
Um dos dualismos mais difundidos entre “baianos” e “gaúchos” é aquele que se 
refere à superioridade, à ambição ou “agressividade” e à inteligência dos sulistas 
frente	à	inferioridade,	a	ignorância	(ou	“burrice”),	a	modéstia	e	a	falta	de	agres-
sividade dos “baianos”. Essa estigmatização dos nordestinos tem muito a ver com 
a ética capitalista trazida pelos migrantes, o valor que dão à propriedade privada, 
sua tradição de trabalho familiar, mais autônomo, e um forte caráter étnico (a 
descendência	européia,	ítalo-germânica)	na	elaboração	de	sua	identidade.	Uma	
ética capitalista muito mais arraigada, herança de traços culturais distintos, é 
que faz o “gaúcho” atribuir outro valor ao trabalho (e ao lucro dele advindo), à 
propriedade privada, reforçando o mito burguês da ascensão social pelo “esforço 
pessoal”, e que o torna mais “inteligente”, inteligência que acaba muitas vezes 
por se definir como “esperteza” e trapaça pelos nordestinos.

Essas oposições são forjadas, antes de tudo, pelo perfil dos gaúchos mais ricos que, 
por sua força econômica e política, fabricam e difundem a imagem do “moderno 
empreendedor” capitalista, ostentando de saída sua “riqueza” frente à “miséria” 
local, um dos traços genéricos mais difundidos sobre a identidade nordestina e 
que	está	 ligado,	 comumente,	à	“preguiça”	e	à	“ignorância”.	A	agressividade	e	
a esperteza eram tidas num primeiro momento como conseqüências óbvias da 
“superioridade” intelectual e econômica dos “ricos” sulistas frente aos “pobres” 
nordestinos. Maior inteligência que se manifesta antes de tudo no domínio técnico 
e, conseqüentemente, na modernização que os sulistas foram capazes de desen-
cadear nos cerrados, um espaço que era considerado improdutivo pela grande 
maioria dos nordestinos.

Essa modernização, normalmente associada à inteligência do sulista, começa 
entretanto a revelar sua dupla face, na medida em que sérios problemas ecológicos 
passam a ocorrer (esgotamento do potencial hídrico e dos solos, erosão crescente, 
laterização).	 Aos	 poucos	percebe-se	que	a	“ignorância”	de	muitos	 posseiros	 e	
camponeses nordestinos que habitavam os Gerais e praticavam uma policultura 
que	restituía	a	matéria	orgânica	imprescindível	aos	solos	das	veredas,	resultava	
numa relação muito mais harmônica com os frágeis ecossistemas locais, repro-
duzindo	de	certa	forma	o	que	Verhelst	(1992)	denomina	de	“ignorância	eficiente”	
do camponês tradicional. Em resumo, pode-se afirmar que os sertanejos são con-
siderados ignorantes pelas pessoas que, em busca do lucro rápido e fácil, “sempre 
têm pressa” (HOCHET, apud VERHESLT, 1992, p. 64).

Salete Massucheti justifica a segregação por parte dos sulistas pelo fato de que 
“queriam já encontrar mão-de-obra especializada, não encontraram e come-
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çaram a judiar dos baianos e a chamar eles de burros, ignorantes”. Ou seja, 
na impossibilidade de uma incorporação rápida da força de trabalho local no 
circuito capitalista, tornava-se conveniente “confirmar” antigos preconceitos 
como a inferioridade e a “burrice” nordestina. Na verdade, a condição de classe e 
a mentalidade capitalista mais arraigada de grande parte dos migrantes sulistas 
fizeram deles os privilegiados monopolizadores do crédito bancário e os grandes 
beneficiários nas associações e acordos com os empresários locais, o que acabou 
provocando reações de desconfiança e mesmo de desprezo entre alguns baianos.

No início, o nordestino tinha uma imagem de “dócil” e “ingênuo” amplamente 
difundida entre os sulistas: “o gaúcho se acha superior. Baiano sempre pode ser 
ludibriado, comprado, é ingênuo. Baiano é muito dócil”, afirmou-nos um gaúcho, 
diretor do frigorífico de Barreiras. Assim, para o receio e a desconfiança de muitos 
baianos foi um passo: “Dificilmente dá certo sociedade de gaúcho com baiano, 
pois o segundo explora o primeiro”, afirmou-nos a ex-vereadora Ignez Pita ao 
relatar experiência que ela própria teria vivido. Muitos baianos que já haviam feito 
algum tipo de sociedade com os sulistas asseguraram que nunca mais o fariam: 
“isso é generalizado, com certeza. Gaúchos são tidos como capitalistas, como 
aproveitadores; o baiano é tido como mais justiceiro, ou melhor, mais igualitá-
rio...”, defendeu o poeta barreirense Clerbet Luiz. Embora em parte verdadeiras, 
afirmações deste tipo tendem a simplificar a questão e mascarar o fato de que 
a “esperteza” capitalista não é uma prerrogativa específica dos sulistas (muito 
menos referida ao grupo como um todo).

Muitos sulistas, que já chegam com alguma formação profissional, acabam ocu-
pando os melhores postos também no setor de serviços. Segundo Conceição de 
Oliveira, contabilista e funcionária da Caixa Econômica Federal, dos cerca de 200 
agrônomos que existem em Barreiras, mais da metade são sulistas. Nos bancos, 
não só em Barreiras mas também em Baianópolis, Angical e São Desidério, a 
maioria dos supervisores e gerentes é sulista.

“No Banco do Brasil em Angical todos os supervisores e o gerente, mais funcioná-
rios, são sulistas”, afirmou Conceição. Haveria também diferença de tratamento 
entre “gaúchos” e “baianos” na hora de captar depósitos:

 Lá na Caixa a gente vai fazer captação de recursos, poupança, conta corrente, e 
eu fui fazer, coincidentemente, com a colega que é gaúcha. E a gente foi procurar 
o pessoal do comércio que predominantemente hoje é gaúcho. Então, eu sentia 
que quando ela se dirigia às pessoas, as pessoas acreditavam no que ela estava 
falando, davam mais atenção a ela. De retorno à Caixa para abrir a conta pro-
curavam ela, ela foi gerente da Caixa. Nessa época ela conseguiu captar recursos 
como nunca (...), dinheiro que ia para outros bancos, (...) exatamente por essa 
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identificação, porque ela sendo gaúcha, então existia essa identidade, então 
procuravam, pegavam financiamento de casa própria,  enfim...

João Bosco Pavão, antropólogo, afirma que uma das questões mais sérias que 
explica a segregação entre “baianos” e “gaúchos” (para a qual ele chega a utilizar 
os termos apartheid e “xenofobia”) é o fato dos empréstimos bancários saírem 
muito mais facilmente para os sulistas do que para os nordestinos: “Isso é notório; 
tanto assim que quem é o gerente dos principais bancos aqui, sobretudo o Banco 
do Brasil que é o principal financiador, é sulista, e era baiano quando eu cheguei, 
o baiano foi logo descartado”.

Uilio Chibiaque, sulista, então presidente da Copergel, coloca uma outra ques-
tão. No lugar dessas facilidades que acabam privilegiando o sulista sojicultor na 
obtenção de financiamentos, ele enfatiza o fato do nordestino não querer correr 
riscos e ser um “pecuarista por excelência”:

O sulista é bastante trabalhador, (...) é muito ‘atirado’, vai metendo a cara, corre 
risco, enquanto o nordestino, basicamente o baiano, ele tem um medo danado 
de dever em banco, isso é um aspecto também cultural. Mesmo que queiram dar 
dinheiro pra ele, ele não quer pegar, tem medo da correção monetária e não é 
empreendedor, ele está na terra, viveu a vida toda assim. Agora, quem vem pra 
cá, se dispôs a vir pra cá, se submeter a outra vida, reduzir sua qualidade de vida, 
esse veio aqui pra decidir, e quem está aqui não vê razão de correr esse risco. Além 
do mais, o nativo é pecuarista por excelência. E esses recursos naturais que têm 
aí permitem fazer uma pecuária de baixo nível (...).

Essa segregação, via mito da superioridade “gaúcha” (aquele que “veio pra 
decidir”), poderia ser atribuída apenas às classes privilegiadas que, por estarem 
muito mais integradas ao circuito capitalista, impõem-se sobre os nordestinos 
de uma maneira incontestável. Entretanto, vários exemplos demonstram que 
esse sentimento de superioridade permeia também as relações entre as classes 
subalternas, em grande parte devido à identidade comum que acreditam partilhar, 
especialmente em relação a um atributo básico, de caráter étnico-cultural, que é 
a “descendência européia”.

Costa (1994) confirma esta característica entre os agricultores sem-terra, sulistas 
e nordestinos, num assentamento do Mato Grosso do Sul. Ele relata o depoimento 
de um pequeno agricultor sulista para quem “o nordestino não tem raíz, não 
trabalha, está hoje aqui, outro dia lá”. Para Costa, ele “parte do pressuposto de 
que a dedicação e o amor ao trabalho, a eficiência, a habilidade, enfim, todos 
aqueles traços que os tornam diferentes e melhores que os nordestinos decorrem 
da sua condição de descendentes de povos europeus” (p. 12).
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Em nossa pesquisa, alguns relatos foram muito representativos. Até mesmo o 
operário não admite ser comandado por um “nativo”, como fica nítido nesta 
declaração de um agrônomo salvadorenho e sua esposa, baiana, a respeito de 
um pedreiro catarinense:

(...) uma pessoa sulista, ela age diferente (...) “a gente lá no Sul faz assim”... Por 
exemplo, aqui em casa a gente teve uma briga, foram brigas e brigas, porque...: 
se supõe que quem está construindo a casa e pagando o serviço determina como 
quer o serviço, e o nosso pedreiro brigava com a gente porque ele dizia: “mas no 
Sul é assim”, e fazia como ele queria, (...) depois já no fim do dia, a gente chegava 
aqui e tinha que desmanchar o serviço todo, como se ele pensasse da forma mais 
correta. E a gente aprofundou mais a análise, porque ele insistia, e o argumento 
era “porque lá no Sul era...” ou seja (...) você tem que se submeter ao raciocínio 
dele, porque lá é... (...) tem que ser assim, né? (...) uma coisa pirante...

“Muito teimoso”, o pedreiro era “disciplinado, trabalhador, muito eficiente, mas 
‘dono-se-si’”, queria “impor a sua forma de trabalhar, impor como vão ficar os 
menores detalhes da construção”. A expressão “dono-de-si” (ou “aquele que sabe 
o que quer”, “o que decide”) era sempre muito utilizada pelos entrevistados baia-
nos para definir o caráter dos sulistas, tidos em geral como mais independentes 
e muito mais individualistas que os nordestinos.

O único argumento utilizado pelo trabalhador era “porque no Sul é assim”, e se 
no Sul é assim é porque está correto, deve ser reproduzido, imitado, sem conces-
são, como se a origem geográfica do migrante por si só já representasse todo um 
“capital simbólico” (nos termos de BOURDIEU, 1989) que o sulista incorpora e 
naturaliza, como se a competência, a capacidade de um indivíduo fosse dada pela 
sua naturalidade, seu local de nascimento.

Trata-se assim, pode-se dizer, de um neodeterminismo geográfico, onde não é a 
“natureza natural”, mas a “natureza cultural”, a cultura naturalizada ou a “na-
turalidade” em sentido amplo, que determina a identidade de uma pessoa, suas 
qualidades e sua competência. Propomos denominar sulismo esta identidade mol-
dada fundamentalmente pela origem étnica, européia, que vai além do gauchismo 
vinculado	aos	símbolos	e	práticas	culturais	das	estâncias	da	Campanha	Gaúcha.

Nas suas manifestações mais extremadas, podemos denominar esse novo/velho 
determinismo da naturalidade de neoterritorialismo, partindo da definição de 
territorialismo formulada por BRUNET et al. (1993, p. 481) como:

Mau uso da territorialidade, desvio pelo qual se sobrevaloriza um território de 
pertencimento, ao ponto de excluir toda pessoa considerada como estrangeira, e 
eventualmente de estendê-lo em detrimento dos vizinhos: o territorialismo tem 
a ver com o terrorismo. Isso se produz notadamente quando se introduz na rela-
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ção com o território uma idéia de naturalidade, em detrimento da historicidade 
fundamental do objeto (...).

Essa superioridade “natural” do sulista muitas vezes encontra-se ainda mais 
impregnada no cotidiano dos migrantes mais pobres. Estes, apesar de se integra-
rem mais rápido e com mais facilidade à sociedade local, principalmente pelas 
imposições de sua condição econômica, acabam, pelo menos no início do processo, 
afirmando sua identidade de maneira muito incisiva, geralmente como forma 
de compensar a condição social inferior a que estavam subordinados no espaço 
de origem. Mesmo quando são tão pobres quanto os nordestinos, eles imaginam 
ter uma “obrigação moral” (ou “cultural”) de se afirmarem como superiores, 
apegados ao mito do gauchismo e/ou da “herança imigrante” que carregam, 
legado ilusório de um tempo em que, no capitalismo ascendente do Sul do país, 
o imigrante ainda tinha chances de ascensão social, seja como proletário ou 
pequeno empresário, seja como camponês.

Um dos exemplos mais significativos foi obtido pelo depoimento de um dos primeiros 
migrantes sulistas em Piatã, nos Gerais da Chapada Diamantina, “caseiro” na grande 
propriedade de um empresário gaúcho de Três Passos (RS) e descendente de alemães:

 De primeiro (sic) quando a gente chegava eles ficavam meio assim, agora a 
gente chega no meio desse pessoal (...), nesses pés de serra aí... pra esses lados aí 
tudo eu já... tenho uma moto 250 e enfio nessas terras pra tudo quanto é lado. 
Lugar que os caras só enfiam cavalo e burro eu enfio a moto pra dentro. Sei 
que tem um forró lá não sei aonde, vou cortando mato até chegar.

Os trechos por nós grifados evidenciam bem a forma agressiva com que esse “con-
quistador” moderno, cujo símbolo básico é a motocicleta, relata suas proezas e 
impõe um novo ritmo à “pasmaceira” dos sertões. Alguns mitos, como o do gaúcho 
“valente”, batalhador e “decidido” (mas também “brigão”), que tudo pode, tudo 
vence, acabam se tornando ainda mais fortes ou mesmo sendo completamente 
recriados no espaço de muitos migrantes.2 Assim como na fronteira do extremo-sul, 

2 Utilizando mais uma vez as declarações do “caseiro” da fazenda de Piatã: “(...) quando chega num baile desses só 
tem pinga. Tu toma umas duas cachaças dessas brabas, já sobe pra cabeça e seja o que Deus quiser. (...) Uma vez 
eu fiz uma bagunça aí. Os caras fizeram o baile e disseram que se eu fosse homem e quisesse apanhar que eu fosse 
lá, aí não deu pra mim ir porque eu tava plantando, os caras tornaram a fazer outro baile e mandaram o aviso. 
‘Fala pr’aquele gaúcho lá da soja que se ele for homem e quiser apanhar que ele venha aqui que nós vamos dar 
um couro nele. Aí eu arrumei um 38 e enchi de bala e fui lá. Comecei a dançar e numa dessas a camisa subiu e 
apareceu o cabo do revólver. Pronto, ninguém mais abriu a boca”. – Mas porque eles queriam briga? “Por causa 
que nós fumo (sic) lá e o baile não prestou, tava meio ruim aquilo lá e nós começamos a bagunçar. Botei fogo no 
galinheiro (...), joguei uns pedaços de pau encima da casa (...). Teve uma porteira lá que eu também derrubei, 
com a Ford”. Por ter muito maior mobilidade, com sua moto e a “Ford” (do patrão), ele se impõe sobre toda a 
comunidade e passa uma imagem do gaúcho viril, poderoso e “decidido”, quando na verdade isso (incluindo 
os prováveis exageros de seu relato) corresponde a uma espécie de compensação pela marginalização a que sua 
condição, no Sul, o relegava.
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em que ele lutou contra os “bárbaros” caudilhos platinos, e nas zonas coloniais, 
onde teve a natureza e o indígena ou bugre como “competidores”, é como se 
aqui também, nas novas fronteiras do capital nos cerrados, o sulista continuasse 
uma espécie de conquista e missão civilizatória frente ao atraso, à rusticidade e 
à	ignorância,	agora,	do	sertanejo	nordestino.

Os estereótipos de valentia e virilidade dos “gaúchos” acabam sendo um pouco 
relativizados quando estes se deparam com remanescentes de “coronéis” e “jagun-
ços” do sertão. Estes também compartilham de mitos semelhantes e muitos sulistas 
acabam se surpreendendo com práticas sociais autoritárias que, embora prefiram 
ignorar ou rechaçar, mais os aproximam do que os distinguem dos nordestinos.

A ambigüidade dessas qualificações da identidade ficou visível em certas declara-
ções.	Dependendo	das	circunstâncias,	a	identidade	baiana	se	transforma	em	seu	
oposto: o sulista pode ser mais agressivo, mas nem por isso é sempre o mais sincero, 
na hora de xingar muitas vezes é o mais comedido, quem xinga mais é o baiano, 
quem é mais “audacioso”, transgredindo as regras dominantes no cotidiano, é o 
baiano. Como disse um agrônomo local: “O gaúcho é mais agressivo na forma dele 
ser, nos negócios, mas ao tratar as pessoas, é mais sutil. O baiano é mais caloroso 
nas suas relações humanas, é mais humano, mas é mais agressivo ao xingar, ao 
pular a roleta do ônibus, ao soltar um ‘porra louca’”.

Se o “gaúcho”, na sua “dureza”, é mais formal e o baiano, em sua modéstia, mais 
espontâneo,	nem	por	isso	o	primeiro	deixa	de	ser	“mais	direto”	e	o	segundo	deixa	
de fazer uso de “arrodeios” para se expressar:

O baiano é cheio de rodeios, “arrodeios” como a gente chama aqui (...) nós temos 
grande capacidade de “cantar” os outros, de convencer com rodeios, com o jeito 
baiano. O brasileiro tem um jeito, e especificamente o baiano, tem um jeito de 
rodear, de fazer o seu rodeio, e não dizer não, por exemplo, não ser taxativo, de 
não ferir... vem da índole, da coisa mais amável do baiano. (...) Talvez a soli-
dariedade nos levasse a sermos meio termo, sermos rodeio, muito mais do que 
direto (Clerbet Luiz).

Para uma jornalista gaúcha em Barreiras, “o baiano não sabe dizer não (...) 
parece que eles dizerem não é uma ofensa, né? Então, a boa política aqui é não 
deixar numa situação que eles tenham que dizer não. É uma coisa que a gente 
estranha (...).” Para quem tem fama de “decidido” e “direto” fica realmente difícil 
encarar o “jeitinho baiano de resolver as coisas”. Esses “arrodeios” e um ritmo 
mais comedido de tomar decisões são utilizados como um argumento a mais para 
comprovar a superioridade e a competência dos sulistas.
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A “ambição”, o caráter empreendedor e “decidido” e a conseqüente superioridade 
do sulista frente ao nordestino “despretensioso e resignado” tem muito a ver, 
conforme já ressaltamos, com as formas de sua inserção na moderna sociedade 
capitalista. Nesse sentido, o depoimento fornecido por Conceição de Oliveira foi 
muito rico, motivo pelo qual iremos comentá-lo com mais detalhe. Ela associa 
uma “mentalidade pré-capitalista” (na verdade mais uma variante embrionária 
de capitalismo do que um pré-capitalismo) com o coronelismo parcialmente ainda 
em vigor no interior nordestino:

[A mentalidade que havia era] pré-capitalista, era aquela mentalidade da ex-
ploração, mas do não assalariamento, (...) ele não pagava pelas suas horas de 
serviço, existia uma relação muito mais de troca, de que o patrão representava o 
poder, pra você... digamos, ir ao médico quando precisasse do médico, de comprar 
uma casa quando precisasse de avalista, e muito menos em termos de troca do 
trabalho pelo salário. Isso tinha mais exploração, exploração.3

A visão de que “aquilo que você deixa de ganhar você perde, é a visão do gaúcho”, 
do empresário, a visão do lucro e da criação de novas necessidades. O baiano, 
segundo ela “vivia mais em equilíbrio. Se a loja dele vendesse seis sapatos durante 
a semana, e se isso dava pra ele comprar carne e se manter, ele iria vender esses 
seis sapatos. (...) Ele não ia pensar em ampliar, não ia pensar em pagar seus em-
pregados com carteira assinada e melhorar a qualidade da venda, vender melhor. 
(...) eles estavam muito mais preocupados com o seu cotidiano: ‘vendi 6 sapatos, 
vou comprar minha carne, meu arroz, meu feijão, se sobrar eu compro minha 
TV’, entendeu?” Perguntei a Conceição sua opinião sobre a afirmação feita por 
muitos sulistas de que “o baiano não tem  ambição”:

Ele tem ambição, mas não passa por cima, por exemplo, do conforto, do conforto, 
digamos assim, espiritual dele. Se é para ele dormir preocupado porque tem uma 
dívida para pagar, ele não vai contrair a dívida. (...) ele prefere não se arriscar. 
Isso é o que eu verifico muito de perto lá em casa (...). “Meu pai, vamos fazer 
assim, a gente precisa mudar, precisa comprar mais, estocar mais, porque o senhor 
vende uma mercadoria assim, assim, (...) mas o senhor tem que ter outra visão 
administrativa”. “Ah, minha filha, mas se eu fizer isso eu vou ter que ter outras 
preocupações também, e eu não quero abrir mão da minha tranqüilidade”.

3 Segundo Conceição, mesmo “os donos de empresas não viam a empresa como empresa, viam como um 
meio, digamos, de vida (...), mas não tinham naquilo ali visão empresarial, ou seja, de acumulação, de 
acompanhamento de novas técnicas (...), muitas vezes nem sequer acompanhavam a contabilidade da 
empresa. Por exemplo, um computador para um empresário aqui, era uma coisa do outro mundo, ‘porque 
que eu vou usar um computador? (...) Escrituração contábil só serve para a gente sair da boca do leão, a 
escrituração só serve pra isso’, diziam”.
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É evidente que se confrontam aí pelo menos dois padrões de acumulação, vincu-
lados a dois ritmos ou duas concepções distintas do trabalho (conforme comen-
taremos no próximo item), da competição e da lucratividade.

Trabalho e disciplina, preguiça e festa
O povo do Sul foi educado pra trabalhar. Diferença? Nossa Senhora. Toda vida. 
Qualquer pessoa vê, qualquer pessoa. O baiano vive pra se divertir e o sulista vai 
ter que trabalhar. Sulista só tem esse defeito: foi feito pra trabalhar. (...) O que o 
baiano tem que os outros não têm? Muita festa, ha, ha... Em lance de festa eu tô 
por ver povo mais festeiro que o baiano. É demais(...). O pessoal fala que o baiano 
é preguiçoso. (...) É a maior mamata. Segunda-feira é como se não existisse. 
(paranaense, moradora do “bairro dos Gaúchos”, em Barreiras)

A sorte deles foi vir o pessoal do Sul pra lhes ensinar trabalho. São gente simples, 
de vida boa, sofrem e não reclamam. (...) não fazem nada, não têm ambição, mas 
são bonzinhos para tratar. O gaúcho tem visão mais ampla, mais motivação – e 
não é só por dinheiro, é “a razão pra viver”, ele “enxerga mais”. (dona-de-casa 
sulista em fazenda na Chapada Diamantina)

Os gaúchos vieram ensinar os baianos a trabalhar, o povo daqui é preguiçoso, 
não tem inteligência para ver o que se pode produzir – os gaúchos vieram com 
toda a garra. (baiana, presidente de associação de moradores em Barreiras)

A maior diferença é que os gaúchos são trabalhadores (...). Os daqui não têm 
coragem de enfrentar a terra. (baiana, moradora do centro de Barreiras)

O gaúcho aqui é nota 10 – quem faz supermercado é gaúcho, quem puxa o 
sindicato é gaúcho, quem compra grão é gaúcho... Gaúcho aqui é quem puxa 
tudo. (favelado baiano da Vila Papelão, em Barreiras)

Se o baiano fosse trabalhador como o gaúcho, Barreiras não seria o que é (...). 
Com um ano, dois de trabalho, já são donos da terra. (favelado baiano da Vila 
Papelão, em Barreiras)

Pessoal muito trabalhador os gaúchos (...). Baiano é mole, trabalha pouco. 
(moradora antiga do centro de Barreiras).

A propalada superioridade sulista, acompanhada sempre do sucesso nos empreen-
dimentos, da rapidez e inteligência nas decisões, aparece freqüentemente associada 
a uma outra qualidade, a de trabalhador, que por um lado tenta explicá-la e por 
outro acaba legitimando-a. O nordestino, em contrapartida, seria preguiçoso, 
lerdo, teria outro ritmo e daria outro valor ao trabalho. Trabalhador, “aquele que 
faz” e que “puxa tudo”, o sulista, com seu pragmatismo, sua objetividade e seu 
racionalismo (tipicamente “modernos”), muitas vezes entra em conflito com o 
idealismo, a “paciência”, a intuição e a sensibilidade (“tradicionais”) dos baianos:
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Eu acho que o pessoal chega com uma idéia de que eles são superiores, e essa 
experiência eu já vivi. Eles acham que eles são superiores. Na forma de trabalhar 
a gente é preguiçoso, não produz do mesmo jeito, não trabalha no mesmo ritmo 
(...), tem outros valores. A gente às vezes trabalha muito mais no plano das idéias. 
Não é dizer que somos sonhadores, mas no plano da análise, da observação, certo, 
e eles trabalham muito mais no plano de materializar a coisa, mesmo que eles 
não pensem tanto para materializar, mas eles querem construir, eles querem ver 
aquele resultado imediatamente. (Conceição de Oliveira)

Conceição sintetiza os princípios da “modernidade” veiculada pela maioria dos 
sulistas, modernidade no sentido mais comum, pautada no racionalismo prag-
mático, no interesse monetário e na funcionalidade. “Imediatistas”, os sulistas 
seriam moldados pela lógica do lucro e da acumulação. Muito mais integrados à 
sociedade de consumo, eles estariam também mais inseridos no circuito moderno, 
capitalista, na medida em que estariam “mais atualizados”, “no presente”, ou seja, 
mais “na moda”, do que os baianos.4

Por outro lado, junto ao imediatismo e ao “viver no presente” do sulista se coloca, 
de forma ambígua, o “viver no presente” do nordestino. Como disse uma dona-
-de-casa sulista, “o que o baiano faz é para hoje, não é para amanhã”. Muitos 
sulistas tentam viver um presente que é definido mundialmente, um tempo global 
das técnicas e da sociedade de consumo, corrida para estar sempre em dia com o 
que há de “mais moderno”, garantia, assim, de estar num processo de permanente 
“crescimento” e “avanço”, ou seja, onde o futuro possa estar assegurado como 
simples continuidade desse “estar em dia” com o presente, com a sociedade de 
consumo	que	é	quem,	em	última	instância,	define	o	que	é	e	o	que	não	é	“atual”.

O “viver no presente” e o aparente imediatismo baiano têm outro caráter. Para 
muitos nordestinos o presente se define dentro de um ritmo próprio, mais subjetivo, 
tentando respeitar, pelo menos em parte, a escala pessoal de vivência de cada um. 
O “não fazer nada para amanhã” do baiano, como dizem muitos sulistas, não tem 
como oposição um “só pensar no futuro” do gaúcho. Assim como este valoriza um 
presente em que ele está sempre “na moda”, sintonizado mundialmente com as 
“últimas”, acelerando ao máximo os seus ritmos, muitos nordestinos priorizam 
um presente que, por não envolver tanto essa tecno-lógica e o lucro, permitem-
-lhes manter, ainda que de modo às vezes ilusório, os seus próprios ritmos de 
trabalho (e de “festa”).
4 No que se refere a essa “necessidade” algo obsessiva de seguir “a moda”, sejam as últimas conquistas da 

tecnologia ou a moda em termos de vestuário, é interessante reproduzir um diálogo que presenciamos 
entre uma gaúcha, esposa de empresário rural, e uma secretária baiana. A gaúcha reclamava do atraso 
com que a “última moda” chegava a Barreiras e da “vergonha” que passava ao voltar ao Sul, nas férias, 
usando roupas que já estariam “fora de moda”, num estilo “ultrapassado”. A baiana, ironizando, sugeriu 
que, sendo assim, ela deveria ter ficado na “sua terra”.
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Além de “mais trabalhador”, o sulista seria também “mais competente”. Compe-
tência vista aqui, numa visão pragmática, como sinônimo de eficácia. A crença 
nesta superioridade sulista chega ao ponto de explicar as dificuldades de empresas 
locais pela “incompetência” da gestão “nordestina”. Um agrônomo do Sul, discu-
tindo conosco os problemas da primeira indústria de óleos vegetais da região, a 
Olvebasa, então pertencente ao grupo baiano Chaves, com sérios problemas pela 
concorrência com a fábrica da Ceval, do grupo Hering, sugeriu simplesmente, 
como solução para seus problemas, a colocação de um diretor sulista.

Oliveira (1987) afirma que essa vaga “falta de agressividade” e “falta de ‘menta-
lidade empresarial’“ do povo baiano “mistifica, botando defeito no plural, o que 
é um atributo do singular, da oligarquia, dos ricos e dos que mandam” (p. 35). 
Institui-se uma “sociedade da dissimulação” que, partindo das oligarquias locais 
(hoje muitas vezes travestidas de “burguesia regional”), mascara qualquer conflito 
de classe ou racial, num discurso da “incapacidade geral”, que “parece englobar 
a todos e não dirigir-se a ninguém especificamente” (p. 38).

Sucumbem assim não só as referências à oligarquia como também a outros grupos 
sociais, como os próprios negros, cujas diferenças “são dissimuladas no contexto 
do discurso sobre a ‘incapacidade geral’”. Isso, entretanto, “não apaga a divisão e 
a espoliação, a dura realidade da opressão sobre a cor, o sexo, o trabalho nas suas 
franjas, mas as dissimula, mascara, esconde, transforma: para uma não-forma 
geral. É dessas raízes, e sobre elas, que se prepara o discurso da ‘baianidade’, que 
serão mote e glosa nos tempos (...) da industrialização, e também dos ‘novos 
baianos’, da Amaralina, do acarajé para os turistas, e da fusão subordinada do 
grande capital bancário local com as burguesias importadas do Centro-Sul...” 
(OLIVEIRA, 1987, p. 38-39).

Aliado ao estigma da menor competência dos baianos, aparece também o da 
“falta de compromisso”: “o pessoal aqui não tem palavra. É horrível conseguir 
trabalhador de confiança. Tratam uma coisa, amanhã é outra”, afirmou-nos um 
motorista de caminhão, sulista, em Barreiras. “É duro precisar de alguém aqui, 
eles não querem trabalhar (...). Baiano tem que ser empurrado, todo dia se fala a 
mesma coisa para ele fazer”, diz uma dona-de-casa, esposa de um grande empre-
sário sulista, referindo-se à sua empregada. Já para o “caseiro” que entrevistamos 
em Piatã, na Chapada Diamantina, “aqui tu mandas o cara de manhã fazer um 
serviço, quando é nove horas tem que ir lá olhar pra ver. Tem que ficar em cima”.

Como a maior parte da mão-de-obra especializada nas lavouras ainda é provenien-
te do Sul, como vimos no capítulo anterior, a “falta de compromisso” e o trabalho 
“desqualificado” forjam fundamentos concretos para reafirmar a superioridade e a 
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ética do trabalho que caracterizariam os sulistas. Esquece-se, contudo, que sempre 
o trabalho mais pesado fica nas mãos dos trabalhadores (na maioria temporários) 
originários do interior nordestino, em geral fisicamente menos resistentes, pelas 
condições de miséria e subnutrição em que vivem, mas dos quais se reclama uma 
produtividade e uma jornada de trabalho extenuantes.

Nas palavras de um empresário local, o baiano

não sabe tocar um trator (...). Ele não sabe como é que faz para arar a terra, 
(...) o preparo do solo. Ele não resiste pro trabalho como nós fazemos com 12, 
14 horas diárias numa lavoura. (...) Então o que o povo [do Sul] faz? Na época 
do plantio (...) eles procuram pessoal no Sul e trazem pra cá, ficam 60, 90 dias, 
fazem o trabalho, depois voltam.

Um agrônomo sulista, em Mimoso do Oeste, também reclama que os nordestinos 
“não agüentam 14 horas de trabalho como os gaúchos. E tem que buscar e levar 
de volta da cidade”. Eles só esquecem que, impulsionando essas jornadas de tra-
balho absurdas de alguns sulistas está o mito burguês da mobilidade social pelo 
trabalho e a busca da “liberdade” que o descendente de imigrantes associa ao 
“trabalho por conta própria” e/ou à pequena propriedade rural.

Provavelmente uma das razões que explica uma certa resistência dos baianos 
ao trabalho no “esquema gaúcho”, visível pelo menos no início do processo de 
modernização, são as implicações que o regime assalariado envolve. Ainda que o 
assalariamento e as obrigações patronais, como já vimos, não sejam exatamente 
uma regra nas grandes empresas agrícolas “gaúchas”, muitos representantes 
da oligarquia pecuarista local não ficaram nem um pouco satisfeitos com a 
introdução de relações assalariadas na região, pois isso força a alteração de seus 
antigos sistemas de contratação de mão-de-obra, que os desobrigavam de qualquer 
compromisso legal e onde salário mínimo, por exemplo, era algo praticamente 
inexistente.

Hoje muitos trabalhadores, assessorados por sindicatos rurais relativamente atu-
antes, começam a reivindicar seus direitos. Não agrada nada aos latifundiários 
perder uma mão-de-obra semi-escrava, praticamente de graça (ou mantida pela 
troca de favores), que passa agora a exigir pagamento em dinheiro e carteira 
assinada. Por outro lado, a contraditória sensação de liberdade do trabalhador 
rural desatrelado do latifúndio tradicional vai logo sendo desmistificada quando 
ele entra na luta por trabalho nas fazendas e nos centros urbanos ou é explorado 
dentro da própria “modernidade” sulista, com seus salários aviltantes. É aí que 
ele descobre o que muitos sulistas, descendentes de pequenos proprietários, há 
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muito já descobriram – o valor (e mesmo a mistificação) do trabalho quando 
este é feito por conta própria:

Nós paramos de trabalhar pra fora, porque não dá resultado. (...) A gente tava 
trabalhando pros gaúchos. Mas uma vez eu trabalhei e não gostei, perdi todo 
o serviço. Porque o bicho era ruim demais. Fizemos o serviço pra ele pagar de 
imediato, depois ele tinha viajado e quando chegasse pagava. Resultado: quando 
nós fizemos o serviço que viemos embora (...) ele não podia pagar. Por isso nós 
perdemos completo (...) O negócio é que eu não tinha conhecimento com ele. 
Também ele foi embora, não vejo mais. Foi embora lá pro Paraná e pronto.

(...) A gente tem que fazer o seguinte: tem que trabalhar pra gente e não 
pros outros, porque se a gente desse valor aos outros e dessem valor pra 
gente, tudo bem, mas não dá não. Eu vejo aí, aqueles que não têm nada, 
têm a vida, é verdade, mas têm o trabalho de empregado, tá pior. (...) 
Eu achei até bom pra mim que não estou mais sacrificando minha vida 
como estava. (Seu Claudino, morador da comunidade rural do Km 30 da 
BR -242).

Para o trabalhador nordestino sem nenhum vínculo legal com o patrão (mas, em 
compensação, às vezes atrelado num sistema semi-servil à fazenda), geralmente 
trabalhando na pecuária, com jornadas extenuantes mas sem a rigidez do trabalho 
agrícola e assalariado, cumprir uma disciplina de trabalho pesado, com horários 
rígidos e ritmos regulares, não é um hábito comum. Muito menos tinham como 
alimentar a ilusão de que, nessas condições, com trabalho árduo, sua ascensão 
social estaria assegurada. Foi assim que muitos sulistas “se surpreenderam” com 
a facilidade com que o trabalhador nordestino deixava um emprego ou simples-
mente parava de trabalhar, prolongando e intensificando uma desterritorialização 
que as condições de trabalho (muitas vezes temporário), por si só, já implicavam.

No espaço urbano o que é mais enfatizado pelos sulistas sobre o ritmo “baiano” 
de trabalho é o atendimento no comércio e nos serviços locais. Alguns, como o 
empresário Zeno Massuchetti, reconhecem que quem vem de fora é que deve se 
adaptar, e que algumas mudanças nos costumes locais serão muito lentas. Ele 
afirma que, no início, “sofreu um bocado”, pois no Sul “estávamos acostumados 
numa tradição de fazer as coisas de uma forma certa, correta”, “atender rápido”. 
Já na Bahia:

Se tu quiser ter um susto tu vai (sic) numa loja de pessoal nativo. Tu entra na loja 
e fica esperando no balcão pra ver se vem alguém te atender. Não são costumes 
nossos, no Sul. No Sul o balconista vem ao teu encontro. Aqui você, cliente, é 
que tem que ir ao encontro do balconista. (...) a nível de atendimento público, é 
a mesma coisa. Não é que eles tenham má vontade, é um costume deles. É você 
que vem de fora que tem que se adaptar aos costumes deles e fazer com que eles 
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entendam que se eles agissem um pouquinho diferente seria mais proveitoso, 
inclusive para a empresa ou para o órgão público, mas isso só através do tempo.

Para uma dona-de-casa, baiana, de uma vila periférica da cidade, os gaúchos “têm 
coragem de trabalhar e trabalhando é que você vê o progresso. (...) Os gaúchos é 
que fizeram crescer a cidade”. Por outro lado, no mesmo bairro, outra nordestina 
acusa os sulistas de “preconceituosos” por acharem “que o baiano é preguiçoso”, 
e completa: “o baiano antes era mais feliz. O gaúcho chegou aqui e arrasou com 
tudo”. Perceber as duas faces da ideologia do “progresso pelo trabalho” que os 
sulistas difundem não é nada fácil.

Alguns “gaúchos” mais conscientes, percebem, afinal, o nível do preconceito e 
admitem que o baiano é “muito inteligente e trabalhador”. Uma das constatações 
refere-se ao fato de terem conseguido passar, em apenas cinco anos, “da não-
-comunicação para o computador”, como afirmou Salete Massuchetti:

Você (...) lá no Sul passou por um processo de tudo que foi te apresentando (sic): a 
televisão, o jornal, o rádio, e aquilo foi evoluindo, e aí foi aprendendo a trabalhar... 
com máquina de escrever, depois o telefone, o telex, depois veio o fax, e por último 
o computador. O que aconteceu com o baiano [do oeste]? Ele chegou em 1980 
e não tinha televisão, não tinha jornal e não tinha rádio; chegou em 85 ele já 
estava operando computador num banco. ... Eu acho que eles são inteligentíssimos 
demais, porque (...) eu sou de 1950 a 1979, trinta anos eu levei pra evoluir... (...) 
Então você vê que em cinco anos eles tiveram que sair do zero pro mil.

Raros, entretanto, são os que partem da premissa de que uma das bases, embora 
não a única, que alimenta o estigma do baiano “burro, preguiçoso e festeiro” frente 
ao sulista “inteligente, disciplinado e trabalhador” está na composição das classes 
sociais que distingue os dois grupos, um muito mais pobre e marginalizado, o 
outro numa migração onde as classes médias e os empresários têm um papel muito 
importante. Além disso, num sentido mais amplo, representações sociais há muito 
estruturadas colocam em confronto uma “herança imigrante”, européia e uma 
“herança escrava”, africana – como se ambos os grupos não fossem, no fundo, 
imigrantes, e como se o “cativeiro da terra” (ampliando o termo de MARTINS, 
1981, para o sistema de colonato) e da empresa não pudesse igualmente exercer 
um tipo de escravização do descendente de  europeus.

 Não podemos esquecer também que, dentro da nova ordem econômica que se 
instituiu no Brasil a partir do final do século passado, os negros, ex-escravos, foram 
preteridos em relação aos descendentes de europeus que, inseridos num projeto 
capitalista em expansão, tiveram oportunidades muito mais amplas de ascensão 
social. Na verdade, a ascensão social pelo trabalho, que estaria assegurada para 
o descendente de imigrante, “trabalhador por natureza”, e negada ao nordestino 
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“preguiçoso”, faz parte, como sabemos, de uma ideologia que impregna toda a 
sociedade capitalista e a modernização que ela propaga, descaracterizadora de 
elementos das culturas preexistentes, ditas tradicionais.

O que se observa, contudo, é que, mesmo convencidos da força desse mito capitalista 
da ascensão social pelo trabalho, onde “a capacidade de criar riqueza através do 
trabalho é concebida como uma virtude socializada, sem distinção de classes, que 
abre acesso ao capital e ao capitalismo a todo homem que trabalha” (MARTINS, 
1981, p. 133), muitos baianos não se engajam nele com facilidade e muitas vezes 
parecem mesmo oferecer resistência (ainda que passiva e inconsciente) a essa 
“virtude”. Isso significa que não podemos simplificar a questão dentro da lógica 
das “condições materiais” da estrutura econômica capitalista, pois ela é muito 
mais ampla, envolvendo elementos culturais e simbólicos mais complexos.

No caso brasileiro, ao caráter étnico do estigma da “negação do trabalho”, imposto 
ao negro, deve-se acrescentar, em parte por extensão deste, o caráter “quase étnico” 
do mesmo estigma atribuído ao nordestino, especialmente o baiano:

(...) as migrações dos nordestinos (...) reenviará de volta para o Nordeste um 
preconceito quase racial, no fundo de classe: os nordestinos que chegam a São 
Paulo e Rio, depois de 1920 começarão a ser identificados como “baianos”. Não 
é apenas a situação de classe, mas esta travestida numa diferença de etnia: em 
São Paulo e no Sul do Brasil, a herança da imigração estrangeira trabalha para 
criar o preconceito. Pelos idos de 1920, quando cessa a imigração estrangeira, 
estes já estão na segunda e terceira gerações: de trabalhadores, muitos já transi-
taram para uma situação de pequena burguesia (...). Os que chegam depois, os 
nordestinos, serão condenados a permanecerem como operários, trabalhadores 
do campo, trabalhadores dos serviços. A grande época da mobilidade social para 
cima havia terminado (OLIVEIRA, 1987, p. 109-110).

Mesmo sabendo que hoje a noção de raça, num sentido biológico, encontra-se 
teoricamente desacreditada, substituída pela de etnia (ainda que no senso comum 
esteja ocorrendo o contrário), além desses aspectos socioeconômicos é preciso con-
siderar que os estigmas que muitos sulistas associam ao baiano (ou ao nordestino 
como um todo) também têm suas bases numa determinada concepção de raça 
(ou de “sub-raça”, na expressão de Geraldo Rocha, já comentada). Associados em 
geral	à	“negrada”,	inclusive	por	seus	demais	conterrâneos	nordestinos,	os	baianos	
recebem qualificações pejorativas (como “burro” e “sem ambição”) ligadas a uma 
visão racista que tem longa e conhecida história.

Apenas para lembrar, foi o próprio Auguste Comte quem propôs a idéia de com-
plementaridade entre as três grandes raças, cada uma dotada de uma das três 
principais faculdades humanas: aos brancos ficaria a faculdade “especulativa” 
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(a inteligência, a razão), aos amarelos a faculdade “ativa” (o trabalho, a prática) 
e aos negros a “afetiva” (o sentimento, a festa...), numa evidente hierarquização 
do mais inteligente para o mais “instintivo” (COMTE, 1848-1854 apud TODOROV, 
1993, p. 48).5 Se entendermos raça num sentido muito mais amplo, vinculando-o 
ao conceito de cultura, podemos analisar de modo mais consistente o significado 
dos mitos vinculados ao “legado imigrante” dos sulistas que se encontra por trás 
dos estigmas atribuídos na distinção entre os dois grupos.

Entre os múltiplos condicionantes que ajudam a compor o quadro complexo em 
que se inserem esses estereótipos identitários, destacamos ainda o tipo de relação 
política mantido em vastas áreas do interior nordestino, onde o clientelismo 
coronelista subjuga de tal forma os miseráveis que estes acabam se dobrando a 
uma vida tutelada pelo poder dos mais fortes. É tamanha esta tutela que muitos, 
como a ex-vereadora Ignez Pita, de Barreiras, chegam a utilizá-la para explicar o 
“não-trabalho” dos baianos: “trabalhar para que, se até a casa ele pode construir 
com auxílio da prefeitura? (...). O papel da prefeitura [ = política clientelista] é 
fundamental para os baianos”.

Isso não impede, contudo, a articulação de formas de resistência que questionam 
a visão do nordestino passivo e resignado. Essas resistências, muitas vezes sutis aos 
olhos da modernidade capitalista, só podem ser compreendidas dentro da espe-
cificidade cultural dos “baianos”, que inclui, ao lado da distinção mais concreta, 
“de classe”, as representações simbólicas que moldam o espaço cotidiano. Para o 
baiano, tal como nas culturas africanas analisadas por Verhelst (1992), podemos 
afirmar que “há formas de luta que atestam” que ele “não está nem alienado da 
realidade, nem resignado: ele expressa o que sente através do sarcasmo, do silêncio 
significativo, do senso de humor, da arte de ridicularizar as personalidades políti-
cas” (por exemplo, as críticas contundentes e ao mesmo tempo bem-humoradas 
veiculadas pela literatura de  cordel).

Outra prova de que a distinção entre nordestino (ou “nortista”) “preguiçoso” e 
sulista “trabalhador” é também uma construção simbólica por parte dos agentes 
sociais hegemônicos encontra-se nas considerações de Tavares dos Santos (1993) 
em relação aos colonos sem-terras gaúchos no projeto de colonização de Terra-
nova, na Amazônia matogrossense. Ali, o sucesso dos colonos no projeto definia 
sua condição de “trabalhadores” ou “preguiçosos”.

5 Demonstrando as múltiplas repercussões desse tipo de raciocínio, pode-se reportar à sua apropriação pelos 
próprios defensores de uma “ideologia da negritude”, como Leopold Senghor, quando este afirma que “a 
emoção é negra assim como a razão é helênica” (apud CHÂTELET, PISIER-KOUCHNER, 1983, p. 374).
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O crescente número de “retornados”, colonos que voltavam ao Sul, vítimas da 
inadaptação e das condições precárias com que foi realizada a colonização, fez com 
que se transformassem de “bons agricultores”, trabalhadores “tenazes”, escolhidos 
“em detrimento dos camponeses do Nordeste, incapazes de gestão agrícola”, em 
“vagabundos, preguiçosos, sem vocação agrícola” (TAVARES DOS SANTOS, 1993, 
p. 171). A primeira imagem, difundida pelos órgãos encarregados de convencer os 
sulistas a migrar, foi facilmente desfeita pela própria cooperativa responsável pelo 
assentamento, auxiliada pela imprensa de Mato Grosso e pelos técnicos agrícolas. 
Para completar, o próprio papel de “colono modelo” foi praticamente transferido 
para antigos posseiros, muitos deles nordestinos, invertendo assim as posições de 
acordo com o atendimento aos interesses da elite local (p. 172-173).

Por fim, podemos concluir estas reflexões lembrando que o ritmo de trabalho 
predominante entre os sulistas, inserido, como já frisamos, dentro da temporali-
dade hegemônica (SANTOS, 1994) da globalização capitalista, faz parte também 
de um modelo monocultural de trabalho e de tecnologia que é, de certa forma, 
subvertido pela outra velocidade ou temporalidade predominante entre os baia-
nos. Descontadas as simplificações, trata-se de um exemplo muito pertinente a 
corroborar a afirmação de Santos (1994, p. 81) de que “a força dos fracos é o seu 
tempo lento”, pois um ritmo mais “humano” (e menos “técnico”, utilitarista) 
tem um grande potencial para proporcionar maior liberdade, maior autonomia 
e, conseqüentemente, maior criatividade entre os grupos sociais que o promovem.

A ordem na desordem: “territórios gaúchos” no Nordeste?
(...) basta ver o lugar onde os gaúchos moram, tudo que é casa bonitinha, lugar 
ajeitadinho em Barreiras, tu olha e vê que é coisa de gaúcho (migrante sulista 
moradora em Barreiras).

A partir das marcas construídas para/na distinção e confronto entre migrantes 
sulistas e “nativos” nordestinos, algumas iniciativas concretas de segregação 
redundaram na consolidação de espaços que, como expressa a declaração dessa 
sulista em Barreiras, parecem constituir, pelo menos na primeira década do 
processo, uma espécie de “territorialidade gaúcha” no Nordeste. Esta teria como 
um de seus elementos distintivos, na representação dos sulistas, a ordenação e a 
“limpeza”, frente à desordem e à “sujeira” nordestina.

Trata-se aí de um amálgama complexo entre diferentes redes e territórios. Como 
vimos, na moderna sociedade capitalista as redes da economia de mercado acabam 
compondo um jogo muitas vezes contraditório entre o processo desterritorializador 
que nelas predomina e a territorialidade do Estado, especialmente através de suas 
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fronteiras políticas. Embora essas fronteiras tenham muitas vezes um sentido 
meramente formal e/ou funcional, legitimando uma divisão do trabalho e com 
isso fortalecendo a hierarquia geoeconômica das redes capitalistas, às vezes elas 
estruturam aquilo que consideramos territórios stricto sensu, onde se conjugam 
a luta por um maior controle político e uma identidade que aglutina os grupos 
sociais.

No caso dos cerrados nordestinos a reterritorialização dos sulistas ou “gaúchos” 
é um bom exemplo dessa conjunção complexa e às vezes conflitiva entre as redes 
promovidas fundamentalmente pelo grande capital (transnacional por definição, 
ou seja, “sem pátria”), cuja lógica é sobretudo desterritorializadora, e os terri-
tórios, especialmente aqueles propostos pelos grupos que tentam, a nível local, 
resguardar elementos de sua cultura e exercer maior influência sobre as decisões 
políticas,	numa	dinâmica	reterritorializadora.

Dois exemplos concretos, em escalas diferentes, ilustram bem essa problemática. 
Começando pela escala intra-urbana, associada de modo mais explícito ao estigma 
da “desordem” nordestina, identificamos a relação casa/rua e a criação de um 
“bairro dos Gaúchos” na cidade de Barreiras. Dentro de uma dimensão política 
bem mais explícita e partindo dos remanescentes coronelistas de poder a nível 
local, encontramos na escala municipal a tentativa de emancipação do povoado 
(para alguns, “sulista”) de Mimoso do Oeste, englobando a área dos cerrados e 
da soja no município de Barreiras.

A casa “gaúcha” e a rua nordestina, 
a “decência” e a “imoralidade”
Roberto DaMatta identificou a casa e a rua como “duas ‘categorias sociológicas’ 
fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira de uma maneira glo-
balizada” (1991, p. 16), tornando-se “modos de ler, explicar e falar do mundo” 
(1984, p. 29):

(...) entre nós, estas palavras não designam simplesmente espaços geográficos 
ou coisas físicas mensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de 
ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais insti-
tucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, 
orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (1991, p. 17).

Em sua primeira alusão ao tema, no hoje clássico Carnaval, malandros e heróis 
(1983), DaMatta, a partir da obra País do carnaval, de Jorge Amado, associa a 
rua com o samba, o “descontrole e a massificação”, e a casa com a surra (do 
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personagem do romance, Paulo Rigger), o “controle e o autoritarismo” (p. 70). 
Com base nesta obra e no desdobramento da questão feito em A casa & a rua 
(DAMATTA, 1991), identificamos os seguintes contrastes:

 Casa Rua

 Controle, ordem Descontrole (ou “semicontrole”)

 Previsibilidade Imprevisibilidade/paixões, acidentes

 Autoritarismo Permissividade, desregramento

 Relações pessoais Massificação

 Tranqüilidade Perigo (malandro, marginal)

 Harmonia Movimento, novidade, ação

 Calma Confusão

 Calor e afeto Sensualidade

 Descanso Trabalho, “luta” e castigo

 Hierarquias rígidas Hierarquias mais fluidas

 (parentesco, sexo e idade) (engano, decepção, malandragem,
  “o ambíguo como instrumento de vida”,
  1983, p. 70)

 “o espaço é rigidamente “local público, controlado pelo
 demarcado e dividido” Governo” (1983, p. 72)

Oposição e ao mesmo tempo gradação, continuum, pois muitos podem ser os 
espaços de entrecruzamento e superposição, casa e rua não devem portanto ser 
vistas como entidades separadas. É na relação mútua entre casa (associada 
intimamente à família, domínio das relações pessoais) e rua (domínio das “leis 
impessoais”) que essas categorias se definem e freqüentemente “se englobam” 
uma na outra. Um terceiro espaço, a esfera do “outro mundo”, que para efeitos 
de nossa análise poderá ser dispensado, completa, segundo DaMatta (1991), a 
“gramática ideológica brasileira”.

Como “não somos efetivamente capazes de projetar a casa na rua de modo 
sistemático e coerente, a não ser quando recriamos no espaço público o mesmo 
ambiente caseiro e familiar”, é muito comum associar todos os problemas “fora 
de casa” como “problemas do governo”, seccionando radicalmente o público 
do privado: “Na rua a vergonha da desordem não é mais nossa, mas do Estado. 
Limpamos ritualmente a casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo” (1991, p. 
23). DaMatta, entretanto, esquece de fazer referência a importantes especificida-
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des que evidenciam a heterogeneidade cultural brasileira. Ao tomar como base 
(implícita) para suas conclusões o universo carioca e/ou nordestino, ele esquece 
que muitos desses atributos devem ser bastante relativizados quando transpostos 
para a sociedade sulina ou mesmo para o universo paulista.

Para muitos sulistas que migraram para o Nordeste na última década, a sua não 
identificação com a rua nordestina fazia com que a oposição rua-casa, público-
-privado, adquirisse tamanho valor distintivo que muitas vezes era o próprio 
nordestino que acabava assumindo a “identidade” da rua, na medida em que a 
vivência do espaço público, o comportamento do nordestino “na rua” iria contra 
todas as preconcepções que muitos “gaúchos” tinham da via pública como espaço 
de redisciplinarização do indivíduo. Para muitos sulistas na Bahia a rua, o “espaço 
liberal” dos baianos, ainda hoje é vista antes de tudo como o espaço da sujeira, da 
“perdição”, do desregramento, da “imoralidade” e da “ indecência”.

Uma das declarações mais contundentes que obtivemos, de uma dona-de-casa 
sulista, esposa de um empresário de Barreiras, mostra o extremo a que pode chegar 
essa postura abertamente segregacionista que faz uso da “casa” e da “rua” como 
“modos de ler, explicar e falar do mundo” (sulista e nordestino):

Todo gaúcho que tem boa casa, inclusive no campo, não vai ao centro da cidade. 
Ele foge, não é a realidade do vilarejo (sic). Podendo evitar eu evito. Não tem nem 
uma praça limpa. É horrível a sujeira. Eles não plantam, não fazem jardim, nem 
horta. Toda garotinha já é prostituta. E a mulher que se cuide, ou perde o marido.

Para muito “gaúcho”, ele é o mais caseiro, o mais familiar, o mais “regrado”, 
enquanto no caso do baiano até a casa “vira rua”, como extensão de seus atributos 
negativos, pois a casa também é suja, desordenada, um “vale-tudo”:

Eles tratam bem a gente, mas têm uma vida muito diferente, é só ver a casa de um 
gaúcho e a de um baiano. Tu chega (sic) no gaúcho tá tudo limpo, arrumadinho; 
na do baiano chega tem cachorro, sujeira e coisa. (adolescente, moradora do 
“bairro dos Gaúchos” em Barreiras).

Aqui o binômio de DaMatta pode ser transposto como “casa gaúcha” e “rua 
nordestina”, pois no conjunto de características por ele definidas, muitas vezes 
poderíamos perfeitamente substituir “casa” por sulista e “rua” por nordestino, pelo 
menos como uma das leituras presentes entre os migrantes sulistas no Nordeste, 
especialmente os de classe média e alta.

Assim, o nordestino pertenceria ao mundo da desordem, da permissividade, da 
massificação e do “perigo” (que se opõe à “pureza” dos sulistas, utilizando os 
termos de DOUGLAS, 1976). Na autoqualificação dos sulistas talvez a principal 
diferença em relação aos predicados que DaMatta atribui à rua diz respeito à rua 
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(ou ao nordestino, neste caso) como locus do trabalho (da “luta”), visto quase 
como um castigo. Na mentalidade capitalista dos descendentes de imigrantes o 
trabalho não só é uma qualidade que os distingue dos nordestinos, como é perce-
bido sobretudo de uma forma positiva. A propósito, talvez os únicos grupos sociais 
no Brasil que utilizam o qualificativo “trabalhador” para se autodefinirem sejam 
os gaúchos e os paulistas.

O sulista geralmente vai contra a mediação que DaMatta reconhece existir no 
Brasil entre a rua e o trabalho (o “batente”, tomado como “castigo”), onde a rua 
e o trabalho são descartados como “locais onde se pode honestamente enriquecer 
e ganhar dignidade”. Para o sulista, ou pelo menos para a principal parcela de 
migrantes nos cerrados nordestinos, a rua (e, mais do que ela, o campo, a estrada) 
é o lugar do trabalho e onde “enriquecer com dignidade” (como se isso excluísse 
a corrupção e a fraude) é um valor (ainda) preponderante.

No Sul, nas localidades do interior de onde provém a maioria dos migrantes, as 
pessoas costumam colocar as melhores roupas quando saem para as compras ou 
simplesmente quando passam pelo centro da cidade. A rua e os espaços públicos 
(em especial a igreja, durante a missa de domingo) tornam-se um pouco a pas-
sarela onde desfila a riqueza (material) e a “finura” de cada um. Para a classe 
média, ir ao centro “de chinelo de dedo” é considerado vergonhoso. Tenta-se 
competir em boa aparência e formalismos – os gestos e as falas muitas vezes são 
ensaiados e comedidos – qualquer deslize é logo denunciado. Ou seja, pretende-se 
que a rua seja também um espaço de ordem e disciplina, onde o indivíduo difunda, 
por extensão, predicados que cultiva dentro de casa.

Quanta diferença para a informalidade e o “à vontade” das ruas do interior do 
Nordeste! As ruas de Barreiras, porém, não eram exatamente “esse oceano de 
maldade e insegurança” que, no dizer de DaMatta, é uma das características mais 
difundidas na definição da rua brasileira. Cidade pequena do interior, suas ruas 
podiam ser vistas quase como uma extensão da casa, onde as calçadas viravam 
extensão da sala nos bate-papos de fim de tarde. Na visão dos moradores antigos, 
como já comentamos, foi apenas com a “invasão” dos sulistas que teve início um 
processo que culminou com o aumento gritante da criminalidade, dos assaltos, 
dos roubos e do tráfico de drogas.

O sentido proposto por DaMatta, entretanto, é muito mais amplo e não se restringe 
aos perigos “concretos”, estendendo-se também aos morais, pois é definido a partir 
da “segurança” e da tranqüilidade da casa, da família em moldes tradicionais. 
Amálgama entre o tradicional (a família, a casa) e o moderno (a rua, o espaço 
público, “legislativo”), a sociedade brasileira “sintetizou de modo singular o seu 
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lado tradicional, simbolizado no paradigma da casa, ou melhor, da casa como um 
modelo para a sociedade, e o seu lado ‘moderno’, representado por um conjunto 
de	leis	que	deveriam	tornar	o	país	uma	sociedade	contemporânea”	(DAMATTA, 
1991, p. 27).

No Brasil as interpretações sociológicas geralmente se estruturaram em função de 
linhas opostas: família ou economia; costumes ou classes sociais. “A visão da casa 
e da família seria de ‘direita’; a perspectiva da economia e das classes sociais seria 
de ‘esquerda’“ (DAMATTA, 1991, p. 26). Entretanto, mais importante que a oposição 
desses elementos “é a sua conexão, a sua relação”, um universo que transforma a 
sociedade brasileira naquilo que o autor denomina sociedade relacional.

Elementos desse conteúdo relacional no encontro entre sulistas e nordestinos são 
perceptíveis através de outro binômio que se manifesta nos atributos de identidade, 
o da “decência” x “imoralidade”. O “moralismo” (mantido em meio a uma intensa 
repressão) de grande parte dos sulistas é colocado em questão diante da “liberali-
dade” da rua baiana, onde muito do que os “gaúchos” do interior condenam em 
termos de relações pessoais acontece: as cantadas são muito mais naturais, as 
roupas podem exibir uma “sensualidade explícita”, os homens jogam em plena 
rua... (o jogo do bicho, por exemplo, é feito em plena calçada, e não atrás do 
balcão, como comumente ocorre no interior do Rio Grande do Sul).

Reproduzimos abaixo alguns depoimentos que demonstram bem a intensidade 
com que esses estereótipos, muitas vezes extremamente genéricos e simplificados, 
são difundidos:

(...) a coisa que mais choca o pessoal do Sul aqui é a falta de valores morais 
reinante. Você vê essa questão, que um grande número de famílias se desintegram 
aqui. (...) Essas mulheres baianas, elas têm um conceito de que todos os sulistas 
são bem de vida, e que eles podem dar alguma coisa pra elas que os baianos não 
vão dar. Então, elas dizem... elas são mais, elas têm uma mentalidade mais liberal, 
realmente. (gaúcha, esposa de pastor luterano em Barreiras)

O baiano (...) ele não tem tabu nem preconceito. Não existe tabu, e o sulista 
tem. Acontece que o sulista critica, mas ele faz. (...) O baiano não, o baiano faz 
e não esconde. Então eu vejo essa diferença em relação, por exemplo... quando 
eu vim pra cá, digamos que 90% das mulheres que eram mães solteiras, então 
tinham filhos e aceitavam os filhos. Elas tinham relação com um gaúcho (...). 
Ela aceita essas relações assim como com um homem casado. (...) Pra elas é o 
prazer, é o amor, não tem esse negócio de tabu, preconceito. Agora o gaúcho é 
muito preconceituoso. (...) a baiana sabe que o marido dela tem uma amante 
aqui, tem uma ali. E ela aceita. Agora, a gaúcha, se souber que ele tem se separa. 
Mas aí como ela não sai de dentro do reduto dela, ela não fica sabendo. E a própria 
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amante não faz questão de saber... Não tem esse negócio de fazer chantagem com 
o sulista. (Salete Massuchetti)

Em termos de moral, principalmente, a moral [do sulista] é fortíssima. Valores 
morais, condutas sociais, o pessoal baiano acha que eles seriam caretas, se enqua-
drariam numa escala de caretice.(...) A gente tem ouvido falar que o pessoal do 
Sul é... eles são diametralmente opostos à cultura, a esta tendência carnavalesca 
do baiano (...) Eles não têm aquela habilidade em termos de dança, ritmos de 
dança. (Clerbet Luiz, poeta barreirense)

Eu acho que o pessoal do Sul se cuida mais, não se mostra tanto. O pessoal do Sul 
se mostra menos. O pessoal do Nordeste não está nem ligando pra isso, nordestino 
em si não tá ligando pra essas coisas. (...) Acho bem mais conservador o pessoal do 
Sul. Lógico que depende da região de onde veio, também, de que cidade. O pessoal 
do interior é muito mais conservador. (Luiz Ricardi, grande empresário sulista)

Se você é jovem, você vai lá e olha para as meninas, a sulista dificilmente começa 
a namorar com você de vista (...) agora eu não vou julgar isso, se isso é positivo 
ou negativo, são padrões diferentes, toda uma cultura. (D. Ricardo Weberberger, 
bispo de Barreiras)

 Preconceituosa, “careta”, a “decência” e a moralidade sulistas são colocadas em 
questão, assim como a “imoralidade” baiana acaba virando uma espontaneidade 
“carnavalesca”, liberal, sem preconceito. Enquanto um esconde para manter a 
aparência, o outro escancara para “viver a vida”... Quanta simplificação, se to-
marmos estas afirmações isoladamente. Reunidas, relacionalmente conjugadas, 
contudo, pode-se compreender a ambigüidade que acaba transformando a “mo-
dernidade” sulista em um moralismo conservador e o tradicionalismo baiano em 
um liberalismo sem  preconceito.

A mulher sulista classe média que, como muitas afirmaram, “se não se cuida, 
perde o marido”, proporciona outro complicador nessa relação casa/decência 
sulista – rua/imoralidade nordestina. Se até no interior da casa “gaúcha” é ní-
tida a separação entre um espaço predominantemente masculino (a “área” ou 
varanda, a churrasqueira...) e feminino (a cozinha, as “saladas e o arroz” para 
o churrasco...), entre a casa e a rua a divisão ainda é mais pronunciada. Como 
o marido tem muito mais acesso à rua, ele atua como uma espécie de elo entre o 
mundo público da “indecência” (nos moldes com que costuma ser definida a rua 
nordestina) e o mundo privado da “decência” familiar, tido muitas vezes como uma 
prerrogativa dos sulistas. Por isso, o homem correria muito mais riscos (“perigo”), 
ao conviver muito mais de perto com a “desordem” e a “sujeira” da cidade baiana.

Com o argumento de que se deve “proteger os filhos” dos perigos da rua baiana, 
muitas mulheres sulistas se retraem no ambiente caseiro, familiar, tentando assim 
justificar seu conservadorismo. Como afirmou uma delas, “a casa é o que sobrou 
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pra gente”. Até escolas particulares são criadas por sulistas, onde a maioria dos 
professores e alunos são do Sul. “Como a senhora vê a educação aqui?”, perguntei 
a uma dona-de-casa, e ela, fazendo referência a sua filha de 9 anos e à “educação” 
na rua baiana: “Olha, é difícil, porque eu não saio com ela, é do colégio pra casa, 
(...) levo ela junto pra onde eu vou. (...) solta eu não deixo”.

Essa imagem de promiscuidade da rua baiana, onde “não se pode deixar criança 
solta”, é muito freqüente também entre os homens. Em Mucugê, na Chapada Dia-
mantina, encontramos um agrônomo sulista que só tinha amizade com famílias 
paulistas e mineiras: “As crianças daqui são indecentes, criadas soltas, tipo mole-
que de rua”. O principal problema seria a “questão social”, “o comportamento”, 
especialmente para quem, como ele, é muito caseiro e tem “jeito mais manso” 
do que outros colegas, solteiros, que “se soltam” mais e freqüentam bares e bailes 
da região, numa vida de relações visivelmente mais integrada com os baianos.

Para demonstrar mais uma vez que a questão é bem mais complexa, o bispo de 
Barreiras enfatiza o fato de que a mulher sulista, na lavoura, se engaja no trabalho 
quase tanto quanto o homem, e que isso pode exercer uma influência positiva 
sobre os baianos, surpreendentemente considerados por ele mais machistas. 
Defendendo o “padrão familiar” sulista (como seria previsível para um membro 
da Igreja), ele afirma:

(...) não é que o baiano não tenha, o baiano tem muita sensibilidade familiar, 
tem essa tradição de família, mas o sulista tem uma outra maneira de viver esta 
união familiar. Eu sou austríaco, eu sinto este tipo de... como os sulistas têm, eu 
sinto um valor que por um lado tem que preservar, e por outro lado... os baianos 
poderiam aprender com os sulistas, uma consciência mais nítida da mulher(...) 
A mulher sulista está trabalhando no trator (...) o trabalho para a mulher sulista 
tem um valor diferente do que para as baianas. E também eles aparecem juntos, 
eu vejo na igreja (...). A auto-consciência da mulher sulista que se realiza no 
trabalho (...) pode ter uma influência positiva aqui.

A dicotomia entre um espaço “liberal” onde se expõem a “bagunça”, a “sem-
-vergonhice” e a preguiça (ou a “festa”) e um espaço “conservador” da disciplina, 
do trabalho e do “recato” fez com que muitos sulistas buscassem “se resguardar”, 
mantendo assim a imagem de “pureza” e de ordem que tanto se atribuem/lhes é 
atribuída. As imagens do “pai de família exemplar” (até o dia em que apareça uma 
“baiana indecente”...) e do “bom capitalista” (até que surja um “baiano ingênuo” 
para ser levado por sua “esperteza”) que o estrato social dominante nos cerrados 
nordestinos tanto preza, precisam ser preservadas. Para isso, uma das estratégias é 
evitar o casamento com os “nativos”, como ficou claro nos seguintes depoimentos:
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Nesse ponto [o casamento] os nativos são mais liberais, têm mais simplicidade, 
não existe segregação. (...) o nordestino, o nativo, é muito acolhedor(...) o sulista 
reage, atacando pejorativamente as pessoas do local. (ex-vereador sulista Luiz 
Hashimoto)

Os sulistas dizem que não querem casar com baiano. Agora, o baiano quer casar 
com gaúcho. Tem muita mulher baiana, ela quer casar com o gaúcho. Ela tem 
idéia que o gaúcho tem dinheiro. (Salete Massuchetti)

Não houve resistência dos baianos. No entanto, do outro lado, a gente percebeu que 
os sulistas não querem, por exemplo, os pais não querem que filhos seus casem 
com baianos. Eles sabem que estão mais na frente, os sulistas. (freira austríaca 
da diocese de  Barreiras)

Ele me diz: “mãe, Deus que me perdoe, mas se for pra casar com baiana... eu vou 
lá pro Sul buscar uma, que lá tem bastante”. Ele tem amizade, gosta, mas pro 
futuro... Agora, elas adoram, é a paixão. (dona-de-casa do “Bairro dos Gaúchos”, 
referindo-se a seu filho adolescente)

Os gaúchos casam muito mais entre eles. A baiana é morena... Eles não gostam, 
são meio racistas. (baiana, secretária na Prefeitura de Barreiras)

O racismo de muitos sulistas se manifestaria também naquilo que uma baiana 
denominou “mudança do padrão de beleza” na região, com o próprio nordestino 
“radicalizando”,	valorizando	um	estilo	ainda	mais	europeu	(ou	germânico)	do	
que aquele enaltecido pelos “gaúchos”. Bem representativo dessa mudança foi um 
diálogo que presenciamos entre uma menina nordestina e sua mãe, a quem ela 
indagava porque Deus não havia lhe dado cabelos louros e olhos azuis.

Dessa forma, principalmente entre as classes mais privilegiadas, fica difícil esperar 
muitos casamentos intergrupais. Já entre os sulistas mais pobres, que começam 
a aumentar em número (principalmente no setor de comércio e serviços) e que, 
geográfica e socialmente, estão mais inseridos no espaço baiano, pode-se perceber 
uma quantidade maior de casamentos com nordestinos. Foi o que nos asseguraram 
sulistas como Adeli Possato, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 
Barreiras, ele próprio casado com uma baiana.

Se considerarmos a afirmação de um fazendeiro da Chapada Diamantina, de que 
“gaúcho novo” deve casar com gente da terra para ficar e se integrar, a integração 
ainda está longe de ocorrer. Empresários como Luiz Ricardi arriscam um prazo 
ainda de 10 anos para que uma integração mais efetiva se dê. Enquanto isso, 
iniciativas como a da formação de um “bairro gaúcho” em Barreiras mantinham 
a segregação até o início dos anos 90.
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O “Bairro dos Gaúchos” e a cidade, a limpeza e a sujeira
O bairro, muito próximo da rua de DaMatta e com ela mesmo, muitas vezes, se 
confundindo, é um espaço local onde se dão (ou se davam), tradicionalmente, as 
relações cotidianas do nosso “espaço vivido”. Souza (1989) mostra que, apesar 
das	profundas	transformações	da	cidade	contemporânea	e	da	massificação	que	
destruiu a vida de bairro, mesmo nas grandes metrópoles o bairro ainda é um 
referencial importante para os movimentos sociais e para a vida cotidiana.

Em Barreiras, uma cidade cujo crescimento só se acelerou de fato nos anos 80, o 
bairro era uma realidade praticamente inexistente. Talvez a exceção fosse Barrei-
rinhas, na outra margem do rio Grande, onde inclusive já foram geradas idéias 
emancipacionistas. A rápida urbanização dos anos 80 levou ao surgimento de 
inúmeros loteamentos, alguns totalmente isolados do resto da cidade, carentes de 
infra-estrutura. Estas carências, aliadas a interesses político-eleitorais, acabaram 
promovendo a criação de associações de moradores, muitas, entretanto, subor-
dinadas à prefeitura local ou mesmo propostas por ela, sem partir de vínculos 
efetivos de identidade com o espaço, muito importantes para a definição de bairro.

Embora raramente delimitada com precisão (não obstante os limites impostos 
pelos órgãos públicos), “é imprescindível que uma realidade, para ser um bairro, 
desperte empatia no citadino, pois é essa empatia, a sensação de entrar no bairro, 
por exemplo, como alude Kevin Lynch, que é a base da identidade do bairro” (SOU-
ZA, 1989, p. 149-150). Apesar de não propor um conceito mais explícito do bairro 
contemporâneo,	Souza	destaca	algumas	mudanças	em	relação	ao	“bairro	clássico”.	
Se o “conteúdo interacional” (“vida de relações no bairro, vida de bairro”) se dilui, 
o “composicional” (“composição de classe, de grupo, econômico-funcional, étnica” 
[p.156]) se amplia com o acirramento das desigualdades sociais e da segregação 
de classe (ou mesmo étnica, através dos guetos):

Os conteúdos interacionais podem se enfraquecer ou sofrer descaracterização, 
mas as diversidades composicionais são, no global, acentuadas com a complexi-
ficação da organização social (relações de produção, tecnologia, controle social). 
(...) Esse enfraquecimento é (...) “compensado” pelas diferenciações socioeco-
nômicas corporificadas na continuidade dos guetos, na proliferação de favelas, 
no surgimento de grandes condomínios fechados para uma elite insegura. E se 
desenvolvem	outras	“almas	próprias”,	decerto	menos	românticas	que	as	pinta-
das pelos culturalistas, mas nem por isso pouco contundentes: a atmosfera de 
fechamento do condomínio exclusivo; a superbadalada periferia de amenidades 
habitada pela elite; o estigma favelado (p. 164-165).

Revisando teoricamente as mudanças sofridas pelo conceito de bairro, o autor 
mostra que passou-se “do bairro sem conflitos para o conflito sem bairro” (p. 147), 
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como	se	na	dinâmica	social	urbana	o	espaço	não	exercesse	nenhuma	interferência.	
No caso de Barreiras, o “esboço” de bairro que os sulistas construíram nos anos 
80	é	uma	evidência	da	importância	da	análise	da	segmentação	espacial	da	cidade	
para o entendimento de seus conflitos.

Em 1991, quando realizamos ali o trabalho de campo, o “bairro dos Gaúchos” 
revelou-se o caso mais evidente, à escala local, intra-urbana, da segregação so-
cioespacial criada a partir da chegada dos sulistas. Sua condição de bairro ficava 
razoavelmente definida pela coesão de interesses de seus habitantes, pela identidade 
cultural e de classe que partilhavam (seu “conteúdo composicional” homogêneo) 
e pelas iniciativas conjuntas que mobilizavam os moradores, redundando em 
maior empatia com o bairro.

Os próprios moradores reconheciam que o bairro havia sido construído pro-
positalmente	 para	 aglutinar	 os	“conterrâneos”	 e	 afastá-los	 da	“sujeira”	 e	 da	
“desorganização” dos nordestinos. Apesar de já ter entre seus moradores algumas 
famílias de nordestinos ricos, ele podia até então ser caracterizado como um espaço 
segregado, econômica e culturalmente percebido como distinto no interior da 
cidade. Se a “vida de bairro” (seu “conteúdo interacional”) não era tão ativa, isto 
se devia mais à condição de empresários rurais de grande parte dos proprietários 
(trabalhando na fazenda e só retornando à cidade em média a cada 15 dias), do 
que à falta de uma identidade e de interesses comuns.

Na medida em que o sulista na Bahia “não é a realidade do lugar”, como disse 
uma moradora, seu caráter exógeno e “superior” devia ser mantido às custas até 
mesmo de uma reterritorialização segregadora que impedia a “mistura” com a 
sociedade local. A segregação cultural ocorria assim pari passu com a segregação 
econômica:

 Economicamente minha vida melhorou, e como o avanço econômico também 
traz crescimento social, a gente procurou morar num bairro melhor e perto de 
gente nossa, onde você tem um convívio mais selecionado, né? (professora e 
diretora de escola primária, catarinense)

Fisicamente, pelo menos, a “vila dos Gaúchos” constituía uma tentativa de 
“ordenar a desordem”, num espaço urbano de crescimento não regulado onde 
proliferavam os loteamentos sem nenhuma infra-estrutura. O bairro apresentava 
ruas asfaltadas e casas de alto padrão, praticamente todas com fossa sanitária, 
numa cidade que até 1993 não possuía rede de esgoto. Contudo, apesar desse 
aspecto à primeira vista ordenado e regulado, o bairro também participava da 
“ilegalidade” dominante numa cidade de crescimento extremamente rápido: 
muitos proprietários aproveitavam a falta de rigor da fiscalização e realizavam 
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construções sem autorização da prefeitura, que só há pouco tempo começou a 
embargar algumas obras. Ou seja, quando podem tirar vantagem, os sulistas não 
se recusam a participar da “desordem” ou da “desorganização” atribuídas aos 
nordestinos.

O asfaltamento só foi conseguido em época de campanha eleitoral, e com todos 
os moradores se comprometendo a pagar as despesas da prefeitura. A segurança 
também era garantida pelos próprios moradores, que dividiam os gastos com 
guardas noturnos. Alguns moradores mais ricos compraram até mesmo os móveis 
no Rio Grande do Sul. Um proprietário construiu sua casa, de madeira e em estilo 
“europeu”, trazendo todo o material diretamente do Sul. O bairro se tornou assim 
tão contrastante com o resto da cidade que virou uma espécie de atração turística. 
Como nos afirmaram duas donas-de-casa: “Gente de fora quando entra aqui já 
diz: aqui só dá sulista”; “o pessoal daqui mesmo vem aqui, dá uma volta de carro 
no bairro e diz: isso aqui não é Barreiras, parece outra cidade”. Por outro lado, 
isso reforçava o sentimento de identidade dos moradores.

No “Bairro dos Gaúchos” até mesmo as festas de São João eram motivo de disputa, 
visando identificar “quem organizava melhor”, como fica claro nestas declarações 
de duas moradoras, responsáveis pela festa promovida pelos sulistas:

A gente fala mal, mas tem coisa de bom. Eles também têm as tradições deles. Tem 
muita coisa que é bonita, mas o que é bonito mesmo é o São João deles. No ano 
passado fizemos festinha aqui na nossa esquina; fecha a rua, coloca mesinhas, 
cada um leva um prato; só que nós fizemos pra nós, né... Nós ‘tamos mantendo 
a tradição deles. Eles fazem, também, mas nós organizamos melhor. Agora 
eles já ‘tão achando bonita a nossa. Nós organizamos e convidamos todos os que 
moram aqui. Só que eles ficaram com ciúme, né, porque a gente é mais orga-
nizado. (...) Eles não fazem fogueira de São João, como nós, só um foguinho na 
frente de casa que fica lá, a noite inteira. O nosso costume é aquela fogueirona, 
né, bonita, quentão, pinhão... (grifos nossos)

Me infiltrei na casa deles [para conhecer as festas juninas] e acabamos fazendo 
festa mais bonita e organizada que a dos baianos.

A “maior organização” dos sulistas é constantemente enfatizada, como se os nor-
destinos partilhassem uma cultura da desordem, da despreocupação e do desalinho. 
“Infiltrar-se”, por sua vez, revela um pouco o sentido de “conflito não-declarado” 
e de “pacto” de convivência socioespacial limitada existente entre os dois grupos, 
assim como os subterfúgios utilizados para conhecer o que há de melhor “do 
outro lado” e superá-los, como se muitos sulistas simplesmente considerassem 
inconcebível o fato de não serem “os melhores em tudo”.
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Apesar das mudanças que vêm ocorrendo, com o aparecimento de outras “áreas 
nobres”, elitizadas, em Barreiras (incluindo o primeiro condomínio fechado), e 
a formação de uma classe de “novos ricos” que inclui empresários nordestinos 
e do Sudeste do país, o bairro ou vila dos Gaúchos permanecia como símbolo da 
modernização “sulista” no interior da cidade. Nas palavras de uma dona-de-casa, 
“tudo aqui é à moda antiga. Já o nosso bairro é uma coisa mais moderna”.

Políticos baianos, como o então prefeito Paulo Braga, que entrevistamos em 1991, 
tentavam minimizar a segregação:

(...) existe um bairro chamado vila Regina onde existe uma concentração maior 
de gaúchos, é um bairro novo, e como eles procuraram a prefeitura e fizeram 
um programa de contribuição de melhoria para asfaltamento, muita gente dizia: 
não, ali é o bairro dos gaúchos, mas na realidade tem muitos baianos também, 
nativos	(...).	Mas	não	deixa	de	ser	um	bairro	de	predominância	de	gaúchos,	pode	
ser até que o termo seja  justificado.

Para empresários que ali residiam, só o nome oficial era Vila Regina, pois “todo 
mundo conhece como vila dos Gaúchos”. A forte ligação dos moradores com o 
local ficava evidente em declarações como: “não gosto da cidade, gosto do bairro 
onde eu moro” (dona-de-casa); “a única semelhança daqui com o Sul que eu vejo, 
que quem vem de fora vê, é o bairro em que nós moramos” (empresário rural).

Apesar das afirmações do ex-prefeito, tentando ignorar a segregação socioespacial, 
as afirmações dos moradores deixam claro o grau de distinção que o bairro conferia 
a quem nele reside, locus ao mesmo tempo da “modernidade” e do “sulismo”. Não 
podemos esquecer que se trata fundamentalmente de um bairro de classe média 
e classe média alta, ciosa de um padrão identitário e de um conjunto de valores 
morais pelos quais deve zelar. Assim, o preconceito alimenta e ao mesmo tempo 
é estimulado por essa segregação no espaço. Ignorando a desigualdade social e a 
diferença de classes, a comparação entre a “limpeza” e a “ordem” do bairro com 
o restante da cidade eram utilizadas como provas concretas para a concepção 
previamente forjada de que o baiano ou o nordestino é indisciplinado e convive 
“normalmente” com a desordem e a sujeira.

Ainda que, a exemplo do que predomina no conjunto das cidades brasileiras, exista 
a tendência de se afirmar a segregação econômica sobre a segregação cultural 
(ou, talvez mais ainda, de confundi-las), muitas são as evidências de que, pelo 
menos até aqui, o componente cultural, o predomínio de sulistas na composição 
da população do bairro é um elemento crucial e que não pode ser menosprezado.

Um exemplo disso é dado pela declaração de uma moradora que, indagada sobre 
os traços da cultura baiana (em junho de 1991), assim se expressou: “A cultura 
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deles? É esgoto a céu aberto pra gente cheirar, essa é a cultura deles”, indignada 
com o morador nordestino do bairro, seu vizinho, que não havia construído 
fossa séptica e jogava o esgoto diretamente na rua. Mais uma vez se revela, aqui, 
o confronto entre a “sujeira” atribuída aos nordestinos (mesmo dos ricos) e a 
“limpeza” atribuída aos sulistas.

Douglas (1976) analisa os “rituais de poluição” ( = que provocam a sujeira) em 
diversas culturas, levando em conta oposições como pureza/impureza, limpeza/
sujeira e ordem/desordem, defendendo sua integração num todo funcional onde 
essas contraposições seriam relativizadas. A autora, corroborando fatos que cons-
tatamos entre os “gaúchos” no Nordeste, associa a sujeira com a desordem, parte 
rejeitada num processo de ordenação social:

Como se sabe, a sujeira é, essencialmente, desordem. (...) A sujeira ofende a 
ordem. Eliminá-la não é um movimento negativo, mas um esforço positivo para 
organizar o movimento (p. 12). Não há nada de amedrontador ou irracional 
em nosso evitar a sujeira: é um movimento criativo, um esforço para relacionar 
forma e função, fazer da experiência uma unidade (p. 13).

“Amedrontadora” pode ser, contudo, a forma com que alguns grupos lidam com 
essa “eliminação da sujeira” atribuída aos nordestinos e a imposição de uma 
ordem irrestrita, tecnocrática, onde “forma e função” devem estar perfeita e 
permanentemente  articuladas.

No processo da imposição da ordem, seja na mente ou no mundo exterior, a 
atitude para com os pedaços e partes rejeitados passa por dois estágios. Primeiro 
estão, reconhecidamente, fora de lugar, uma ameaça à boa ordem, e assim são 
considerados desagradáveis e varridos vigorosamente. (...) Este é o estágio em que 
são perigosos; sua semi-identidade ainda adere-se a eles e a claridade da cena na 
qual se intrometeram é prejudicada pela sua presença. Mas, um longo processo 
de pulverização, decomposição e putrefação aguarda qualquer coisa física que 
tiver sido reconhecida como suja. No fim, qualquer identidade desapareceu. 
(...) Enquanto a identidade está ausente, o lixo não é perigoso. Também não 
cria percepções ambíguas, pois pertence, claramente, a um lugar definido, um 
monte de lixo de uma espécie ou outra. (...) Onde não há diferenciação não há 
contaminação (DOUGLAS, 1976, p. 194-195).

Ao contrário da sujeira a que se refere a autora, no caso da sujeira que muitos 
sulistas atribuem aos nordestinos, eles sabem que, por sua abrangência, ela 
não pode simplesmente ser “varrida” e/ou transformada “num monte de lixo” 
sem identidade. Seria praticamente impossível generalizar o estigma da sujeira 
nordestina ao ponto de fazer com que seus portadores produzissem um espaço 
indiferenciado, cuja identidade, associada a uma configuração confusa, seria dada 
pela própria falta de identidade, ou seja, de coesão e de ordem. Como diz a autora, 
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“a sujeira foi criada pela atividade diferenciadora da mente”, sendo portanto 
“um subproduto da criação da ordem” (p. 195). Assim que é discriminado como 
espaço da desordem, o espaço nordestino, baiano, se torna também uma ameaça 
às distinções aparentemente tão claras que moldam o mundo dos valores, das 
convenções e dos pré-conceitos “gaúchos”.

Uma identidade clara, “decidida”, “dona-de-si” e “limpa”, como a que muitos 
sulistas pensam difundir, se assemelha à pureza, no sentido de que esta “é ini-
miga da mudança, da ambigüidade e do comprometimento” (DOUGLAS, 1976, 
p. 196). Como a “pureza”, a lógica identitária é uma lógica da não-contradição. 
Mas no momento da experiência, da prática, como sugere a autora, nada é assim 
tão simples.

Os gaúchos, por exemplo, que no Sul muitas vezes são tão ciosos de sua pureza, no 
sentido de autenticidade dos símbolos e mitos que estruturam seu tradicionalismo 
(“os tradicionalistas estão constantemente preocupados em demarcar fronteiras, 
separando o puro do impuro”, afirma Oliven, 1993, p. 405), ao se defrontarem com 
a “sujeira” e a “desordem” nordestina se vêem questionados e as ambigüidades 
de sua identidade podem rapidamente vir à tona. “Normalmente destrutiva”, diz 
Douglas (1976, p. 193), a sujeira, como a desordem, precisa ser vista também em 
sua virtualidade criadora.

Como fica bastante claro nas reações de muitos sulistas classe média no Nordeste, 
“a reação à sujeira é contínua com outras reações à ambigüidade ou anormalida-
de” (DOUGLAS, 1976, p. 15), pois o nordestino é temido justamente pela “ambi-
güidade a-normal” de sua “ginga” e de sua liberalidade (muitas vezes mais fábula 
do que realidade nas representações moldadas pelos “gaúchos”). Estas, no olhar 
sulista, significariam subversão e desordem num mundo firmemente alicerçado 
em noções que se pretendem nem um pouco ambíguas de certo e errado, puro e 
impuro, ordem e desordem.

Douglas decompõe o combate à “sujeira” em duas partes: “cuidado com a higiene 
e respeito por convenções” (p.19). Poderíamos dizer que o “respeito às convenções”, 
uma característica atribuída mais aos sulistas do que aos baianos (ou melhor, 
as convenções baianas seriam mais maleáveis), é associado à “limpeza”, pois a 
“sujeira” da rua e da casa nordestina, na visão “gaúcha”, é sempre tratada como 
uma “falta de respeito” (termo muito utilizado pelos sulistas em várias situações); 
ou seja, falta de respeito às regras convencionadas como o padrão social ideal a 
ser seguido.
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É por ter uma ligação profunda com a pureza e com o “sagrado” (uma expressão 
também muito freqüente) que o “ser limpo” e o viver num lugar limpo adquire 
conotações tão fortes no discurso das classes médias sulistas no Nordeste. Embora 
os padrões de religiosidade sejam muito diversos, é verdade que uma das caracte-
rísticas das classes médias do interior da região Sul, geralmente descendentes de 
italianos e alemães, é a prática católica ou protestante (luterana) muito arraigada. 
Daí que não se pode negar também o vínculo com uma fundamentação religiosa 
na distinção limpeza/sujeira que envolve esses grupos. Comumente associar-se-
-ia pureza (o “sagrado”) com o limpo e impureza (o “profano”, o “maculado”) 
com o sujo. Mas, como “o que é limpo em relação a uma coisa pode ser sujo em 
relação a outra e vice-versa” (DOUGLAS, 1976, p. 21), a ambigüidade também 
permeia esses atributos.

No	Nordeste	 os	 parâmetros	 ditos	“europeus”	de	muitos	migrantes	 acabam	 se	
impondo sem as nuanças de que “no Sul nem tudo é tão limpo”. No confronto 
com a alteridade nordestina forja-se um quadro muito genérico de um modelo de 
sociedade sulina “limpa”, organizada e disciplinada, ocultando toda e qualquer 
contradição. Algumas declarações de sulistas, mesmo deixando entrever o precon-
ceito, relativizam, entretanto, essa oposição que alia o nordestino à desordem e à 
sujeira e o sulista à ordem e à limpeza:

...todos dizem que esta cidade é imunda (...). Se você servir de exemplo pra eles, 
garanto que eles vão aprender, porque o baiano não é acostumado à limpeza e 
de repente o gaúcho vem pra cá e em vez de ensinar, critica, mas também não 
faz. O gaúcho também não faz. Se olhar a quantidade nesses bairros gaúchos, o 
lixo está dessa altura, lá em cima. (empresário sulista)

O pessoal mesmo, a sujeira da cidade, era tudo estranho pra gente. (...) Isso aqui 
é... o povo não ajuda. O prefeito, querem fazer, ajudar na limpeza, tudo, mas o 
povo não ajuda. (...) ...e os sulistas quase entraram no ritmo dos baianos (...) 
tem baianos que não querem ver a sujeira mesmo, mas tem outros que parece 
que não vivem sem aquilo. (dona-de-casa, moradora do bairro dos  Gaúchos)

Douglas (1976) destaca a natureza contraditória da desordem, que ao mesmo 
tempo que “estraga o padrão”, fornece o material para construí-lo, tem um po-
tencial, significando ao mesmo tempo perigo e poder:

Admitindo-se que a desordem estraga o padrão, ela fornece os materiais do 
padrão. A ordem implica a restrição; (...) uma limitada seleção foi feita e de 
todas as possíveis relações foi usado um conjunto limitado. Assim, a desordem 
por implicação é ilimitada, nenhum padrão é realizado nela, mas é indefinido 
seu potencial para padronização. Daí porque, embora procuremos criar ordem, 
nós simplesmente não condenamos a desordem. Reconhecemos que ela é nociva 
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para os modelos existentes, como também que tem potencialidade. Simboliza 
tanto perigo quanto poder. O ritual reconhece a potência da desordem. (p. 117).

Machado (1993) corrobora esta assertiva:

Se é verdade que a ordem/organização foi postulada como necessária, em prin-
cípio para reduzir o dispêndio de energia, a ideologia econômica e tecnocrática 
transformou em resíduo do irracional a existência de conflitos e os riscos de 
instabilidade.	Na	perspectiva	 dos	 sistemas	dinâmicos	 complexos,	no	 entanto,	
ordem e desordem ocorrem simultaneamente, e o não-equilíbrio pode gerar efeitos 
construtivos na medida em que os sistemas nessa situação podem transformar 
em fator de organização aquilo que se afigurava, de início, como “informação 
sem significado” ou “desordem” (p. 86).

Cabe assim, portanto, estimular o diálogo entre sulistas e nordestinos, a fim de 
que a “descoberta da desordem” signifique a predisposição para reavaliações e 
mudanças, um novo rearranjo socioespacial no rumo de uma sociedade capaz de 
enfrentar ao mesmo tempo os riscos perversos da desordem e o conservadorismo 
que a sobrevalorização da ordem acaba sempre promovendo.

Como veremos no próximo item, a preservação da ordem, num sentido mais 
explicitamente político, em escalas mais amplas do que as do espaço público-
-privado cotidiano, se encontra muito arraigada também na sociedade nordestina, 
colocando por terra não só o estigma do sulista moralmente conservador x baiano 
liberal como o do sulista politicamente mais democrático x baiano conservador.

A “democracia” gaúcha e o “coronelismo” nordestino
 O baiano é resistente e não permite invasão do sulista na política. (...) A única 
coisa que sobrou pra ele é a parte política, que a terra já é do sulista, a parte 
econômica já é do sulista, a cultura já está sendo invadida, então a única coisa 
que ficou na mão deles é a política, então eles não permitem que o sulista entre 
na política. Ele resiste. (Salete Massuchetti)

 A região era muito isolada, não tinha meio de comunicação, as estradas eram 
péssimas (...) Ora, existia aqui aquela coisa de coronel, a figura do coronel, do 
chefe político. (...) Só que aquela pessoa representava além do poder econômico 
o poder político e até o poder divino. Poder divino, diz ela, lembrando uma con-
versa em que havia participado há pouco tempo numa loja em Angical: “Olha, 
minha filha, você cale a sua boca”, ele me disse, não sabendo que eu era filha do 
“chefe” de quem ele estava falando. “A gente aqui não é ninguém não, quem são 
aqui são os Oliveiras, você pode calar a sua boca, (...) quem manda aqui são os 
Oliveiras, se eles me mandarem fazer alguma coisa ou mandar chover aqui, vai 
chover, entendeu? (Conceição de Oliveira, neta e filha de “coronéis” de Angical)

O coronelismo (...) antes era absoluto, (...) já está sendo abalado, questionado. 
Agora, vai depender dos sulistas, que também não são um grupo compacto... pode 
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ser que grupos de sulistas se sintam bem em compactuar com certos coronéis, 
sem modificar essa estrutura, mas se em uma estrutura existente onde, digamos, 
cinco coronéis mandam, e depois vem o poder econômico de fora, é saudável, 
a priori é saudável. Só o poder econômico, evidente, se esse poder é econômico, 
automaticamente vira poder político também. Se esse poder econômico se alia 
ao poder político existente não é vantagem, mas se esta chegada dele significa 
uma maior democratização das estruturas políticas, então é positivo. (D. Ricardo 
Weberberger)

Lógico que os baianos são mais unidos. São eles contra nós. Sempre foi e vai ser 
durante esses próximos 10 anos... (grande empresário sulista)

(...) na época que os nortistas [cearenses] vieram para Barreiras era prefeito da 
cidade o Sr. Baltazarino Andrade, que menosprezava os nortistas. Ele chegou a 
dizer numa campanha política que o nortista ele comprava com uma dúzia de 
banana e uma cuia de farinha. (...) Em relação aos sulistas ele não acreditava 
na potencialidade do cerrado e não gostou da vinda dos sulistas para Barreiras e 
ele dizia também que os sulistas vieram numa D-20 e ele queria vê-los de costas 
montados num jegue. Isso eu utilizei na campanha e fez aumentar ainda mais 
o distanciamento do meu adversário com os sulistas e os nortistas [cearenses]. 
Por isso eu criei o slogan da campanha: ‘Barreiras sem fronteiras’, porque eu 
receberia de braços abertos todos os brasileiros que quisessem morar em Barreiras. 
(Saulo Pedrosa, prefeito de Barreiras pelo PSDB, gestão 1992-1995, em entrevista 
concedida em outubro de 1993)

Na construção de territórios, ou seja, no processo de apropriação do espaço e de 
consolidação de parcelas de domínio, o amálgama mais eficaz pode ser dado 
tanto pelo mergulho numa identidade que mescla o espaço (a própria paisagem, 
em suas representações) e os grupos sociais numa mesma unidade simbólica, 
quanto pelas formas políticas concretas de domínio e gestão que, estabelecendo 
diversos tipos de limites e fronteiras, fortalecem o controle sobre uma porção do 
espaço. Quando há uma tendência dessas duas dimensões se conjugarem, como 
tentam fazer algumas vezes os “gaúchos” no Nordeste, fortalece-se um processo 
de (re)territorialização.

No encontro entre “gaúchos” e nordestinos nos cerrados do Nordeste, especialmente 
no oeste baiano, uma das bases para a compreensão do atual processo de (re)
territorialização que deve ser amplamente considerada é a herança coronelista da 
prática política que, como já vimos no Capítulo 3, envolveu esses dois grupos no 
passado. Embora as diferenças regionais desse coronelismo tenham sido relevan-
tes, ficou claro que a associação no senso comum entre “política moderna, mais 
democrática”, do sulista, seu “sentimento público” mais pronunciado, e “política 
tradicional, mais autoritária”, do nordestino, visando mais a ampliação do poder 
privado e de caráter local, deve ser bastante relativizada.
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Primeiro porque a política do Sul do país, como já vimos, especialmente aquela 
praticada nas regiões latifundiárias da Campanha e do Planalto Médio, também 
tem um forte passado coronelista. No Nordeste, principalmente em zonas do inte-
rior do sertão, ainda hoje são claros muitos traços típicos do coronelismo, como 
o personalismo clientelista, o autoritarismo e o caráter muitas vezes carismático 
das relações de poder, aliados a uma base geográfica alicerçada no domínio de 
grandes propriedades rurais.

O senhor da soberania, o povo que vota e decide, cala e obedece, permanece mudo 
ao apelo à sua palavra. O bacharel reformista, o militar devorado de ideais, o 
revolucionário intoxicado de retórica e de sonhos, todos modernizadores nos seus 
propósitos, têm os pés embaraçados pelo lodo secular. Os extraviados cedem o 
lugar, forçados pela mensagem da realidade, aos homens práticos, despidos de 
teorias e, não raro, de letras. No campo, no distrito, no município, o chefe político, 
o coronel tardo e solene, realista e autoritário (...) municipaliza a expressão eru-
dita, comunicando-lhe, de seu lado, sentido e conteúdo, converte o freio jurídico 
do governo no buçal caboclo (FAORO, 1989 p. 620).

Esta sucinta e inspirada caracterização do coronel feita por Raymundo Faoro 
ainda tem muito a ver com os “homens práticos” da política tradicional do oeste 
baiano. Embora tenham sofrido muitas mudanças a partir da chegada dos sulis-
tas, como já ficou patente nos depoimentos com que abrimos este item, muitos 
traços desse coronelismo ainda permanecem. As mudanças na economia e na 
política brasileiras até a década de 1930 não tinham sido suficientes para abalar 
a “base de sustentação do ‘coronelismo’, que é a estrutura agrária”. A afirmação 
feita por Victor Nunes Leal em 1949 ainda permanece válida para algumas áreas 
do interior brasileiro:

Essa estrutura continua em decadência pela ação corrosiva de fatores diversos, 
mas nenhuma providência política de maior envergadura procurou modificá-la 
profundamente, como se vê, de modo sintomático, na legislação trabalhista, que 
se detém, com cautela, na porta das fazendas. O resultado é a subsistência do 
“coronelismo”, que se adapta, aqui e ali, para sobreviver, abandonando os anéis 
para conservar os dedos (LEAL, 1975, p. 256).

Os antigos “coronéis” defendiam seus territórios de comando com muito vigor, 
com os municípios constituindo muitas vezes uma espécie de extensão de sua 
fazenda e os seus habitantes sendo tomados (respeitada a rígida hierarquia social) 
como uma espécie de extensão de sua família. Tratava-se de um tipo específico 
de território tradicional, como propusemos inicialmente, onde uma base agrária, 
fundamentada no domínio econômico e político de base local, mais “em superfície” 
do que em linhas e pontos (“redes”), estabelecia fronteiras claras e permitia uma 
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identificação de seus habitantes com a “região” (ou o município), confundida 
com a própria figura do coronel e/ou dos grupos familiares dominantes.

Léda (1993), com base especialmente na obra Jagunços e heróis: a civilização do 
diamante nas lavras da Bahia, de Walfrido Moraes, realiza uma síntese muito 
interessante sobre a construção de uma territorialidade que denominaremos 
aqui de “coronelista”, identificando a própria imagem do coronel (e, obviamen-
te, o território sobre o qual exercia seu poder e sua influência) como símbolo e 
amálgama de uma identidade socioterritorial bem consolidada. O sentimento 
de pertencimento comum a um lugar se confunde, indica o autor, com o poder 
privado do coronel.

Contendas entre coronéis no interior do estado vinculadas ao seu forte atrelamento 
ao governo estadual, eventualmente se refletiam no aparecimento de territórios 
“dissidentes” ou “infiéis” ao governador, vítimas de pesadas sansões. É interessante 
verificar que esse tipo de mentalidade ainda hoje se reproduz parcialmente na 
prática de políticos como Antônio Carlos Magalhães, que se recusa até mesmo a 
“entrar” em municípios comandados por seus opositores. A geografia dos “domí-
nios” de Antônio Carlos Magalhães (PFL) e seu rival Nilo Coelho (PMDB) no início 
dos anos 90 refletia muito bem, assim, a face territorial que ajuda a compreender 
o jogo das disputas entre oligarquias políticas no interior baiano.

Retomando análise já apresentada (Pampa e sertão: natureza e “raça”, heroís-
mo e resignação) e tendo por base as análises clássicas de Leal (1975) e Faoro 
(1989), encontramos entre as principais características que sintetizam o sistema 
coronelista:

•	 uma	base	territorial	 local,	municipalista,	especialmente	os	“municípios	
rurais ou predominantemente rurais”, onde a fraca urbanização e o iso-
lamento são condições importantes para sua manutenção (LEAL, 1975, p. 
251);

•	 uma	“afirmação	anormal	do	poder	privado”,	geralmente	(mas	não	de	modo	
exclusivo) vinculada aos grandes latifundiários, que, apesar de decadente, 
“funciona como processo de conservação do seu conteúdo residual” (p. 
252);

•	 “uma	relação	de	compromisso	entre	o	poder	privado	decadente	e	o	poder	
público”, especialmente o estadual, em fortalecimento (daí o fenômeno ter 
sido mais característico da chamada Primeira República), compromisso 
este que implica a função eleitoral/eleitoreira do “coronel”, assegurando 
por todos os meios a vitória situacionista/governista (p. 252 e 253).
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Comparando essas características com a situação do oeste baiano, especialmente 
na figura emblemática do “coronel” Baltazarino de Araújo Andrade, encontra-
mos ainda nos anos 80 e mesmo no início dos 90 uma série de características 
paralelas. Para o fundador do Partido dos Trabalhadores em Barreiras, o sulista 
Adelir Veronesi Possato, “o coronelismo ainda impera” na cidade: “A política aqui 
é muito conservadora. E tem uma coisa, é perigosa, porque o chefe político que 
tem mais força, o Baltazarino, é muito perseguidor”.

Prefeito de 1973 a 1976 e de 1984 a 1988, concorrendo pelo PDS e pelo PFL, 
Baltazarino esteve “por trás” do governo de Paulo Braga, de 1989 a 1992, só per-
dendo sua hegemonia nas eleições municipais de 1992, em que venceu o médico 
local, Saulo Pedrosa, pelo PSDB, num processo vinculado, em parte, à atuação 
dos sulistas. Em um artigo do Jornal do Brasil (9 abr. 1987, p. 9), o repórter Bob 
Fernandes assim se referiu ao que ele chamou de o “império” de Baltazarino:

Que não se duvide do império do prefeito Baltazarino. No início da década (anos 
80) ele, à época ex-prefeito, deu um tiro no então prefeito de Barreiras, Octacílio 
Franca: ‘Dei um tirinho só, porque tinha muita gente olhando. Ele é da Paraíba, 
metido a valente, é grandão, com mais de um metro e setenta, e eu sou baixinho. 
Então eu dei um teco nele’.

A prática da violência e o autoritarismo, num sistema jurídico extralegal é outro 
traço característico do coronelismo que também aqui se encontra presente.

Indagado por nós sobre as diferenças entre a prática política de sulistas e baianos, 
Baltazarino Andrade deu uma resposta contraditória mas muito representativa 
do “modo de fazer política” tradicional do interior brasileiro:

Não, política é conversa, e eles conversam tanto quanto os nordestinos. Política é 
promessa, política é prometer. Agora, não se sabe é se vai cumprir com a promessa, 
política é promessa e promessa. Não existe outra forma a não ser esses corruptos 
que vêm com dinheiro e compram, e tem muito, na Bahia tem demais.

Embora Faoro (1989) ressalte que “o coronel não manda porque tem riqueza, mas 
porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito” (p. 622), é evidente 
que	a	importância	do	“coronel”	Baltazarino	em	meio	à	oligarquia	latifundiária	
do oeste baiano foi um dos elementos que contribuiu para que o seu poder privado 
se ampliasse para a esfera pública. Fato que não impediu, contudo, os conflitos 
com outros chefes políticos locais, como o ex-prefeito Octacilio Franca.

Nos laços de compromisso com o governo estadual são muito conhecidos os 
vínculos entre o governador Antônio Carlos Magalhães e o poder local nas mãos 
de Baltazarino, por longo tempo uma garantia de vitória inconteste do partido 
de ACM na região. Enquanto ele garantia os votos, o governo estadual retribuía 
com a distribuição de cargos públicos que passavam pela aprovação ou mesmo 
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indicação do líder local. Ainda em 1991, um professor universitário afirmava-
-nos que até a nova direção da faculdade em Barreiras devia receber o aval de 
Baltazarino. Mesmo após a ascensão do PSDB à prefeitura municipal, em 1993, 
Baltazarino manteve parte de seu poder graças a esses vínculos com o governo do 
estado, o que lhe garantiu a vitória nas eleições para deputado estadual em 1994.

Como afirmou Faoro (1989), o coronel “se irmana à oligarquia das unidades 
federadas, num recíproco jogo de interações ativas. O comando do sistema caberá 
ao governador. (...) Entre o governador e o coronel a relação é de obediência, au-
toritariamente garantida pela milícia estadual e pelos instrumentos financeiros 
e econômicos que partem daquele. Obediência não significa, todavia, passividade, 
dada a relativa autonomia econômica da fazenda (...)”, podendo ocorrer periódicas 
escaramuças entre chefes locais e governo estadual (p. 629). Conforme já comen-
tamos no Capítulo 3, trata-se do que Victor Nunes Leal denominou de “sistema 
de reciprocidade” entre os poderes local e estadual: “(...) de um lado, os chefes 
municipais e os ‘coronéis’, que conduzem magotes de eleitores como quem toca 
tropa de burros; de outro lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe 
do erário, dos empregos, dos favores e da força policial, que possui, em suma, o 
cofre das graças e o poder da desgraça” (LEAL, 1975, p. 43).

Um dos indicadores ainda hoje muito representativo desse atrelamento município-
-estado na política de Barreiras refere-se ao controle do aparelho policial. Uma 
série de omissões e “intervenções dirigidas” recentes da Brigada de Polícia Militar 
provocaram a indignação do prefeito Saulo Pedrosa, para o qual o comandante 
da Brigada local tem uma “postura subserviente” que “faz com que ele se trans-
forme num verdadeiro capacho” do governador do estado (NOVA FRONTEIRA, 5 
abr. 1994, p. 3).

Aqui, como na década de 40 analisada por Leal (1975), ainda é válida, pelo menos 
em parte, a máxima de que “o maior mal que pode acontecer a um chefe político 
municipal é ter o governo do Estado [e também, principalmente hoje, federal] 
como adversário” (p. 49). Como, na falta de uma “autonomia legal (...) os chefes 
governistas sempre gozaram de uma autonomia extralegal”, um governo munici-
pal não situacionista em relação ao governo do estado, como se configurou a partir 
de 1992, em Barreiras, “terá (...) de se mover estritamente dentro dos mirrados 
quadros de sua autonomia legal, que só tem disposto de uma receita pública 
insuficiente para atender aos encargos sociais locais mais elementares” (p. 51).

O autor aponta como uma das causas da manutenção do coronelismo, “na sua 
expressão governista”, a “fraqueza financeira dos municípios”, fator que se man-
tém até hoje, principalmente nos paupérrimos municípios do interior do Nordeste, 
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obrigando muitas vezes os governos locais a estabelecer alianças diretamente com 
o governo federal. É interessante lembrar que, durante o governo Collor, o então 
prefeito de Barreiras, Paulo Braga, fiel aliado de Baltazarino Andrade naquela 
ocasião, foi um dos primeiros prefeitos a declarar seu apoio irrestrito e a receber, 
em troca, verbas federais relativamente vultosas (especialmente se considerarmos 
a crise que o País enfrentava).

Outro traço remanescente do coronelismo, muito nítido pelo menos até a gestão do 
prefeito Paulo Braga (1989-1992), é o da relação clientelista e mesmo paternalista 
da Prefeitura e dos políticos em geral para com a população pobre. Segundo Adelir 
Possato, “em quase tudo eles dependem da Prefeitura, recorrem sempre (...)”. 
Alguns constróem suas casas em etapas, acrescentando um novo cômodo a cada 
campanha eleitoral, pois é muito comum a troca de votos por sacos de cimento, 
caixas d’água e caçambas de barro para a construção de moradias.

Como resumiu muito bem um antigo posseiro na comunidade rural do Km 30 
da BR-242, indagado sobre quem é que vem pedir voto para eles: “Aqui é todo 
mundo”. Todos eles? “É, todo mundo. Acho que eles se sentem tudo amigo da 
gente, tudo conhecido, passou, ninguém vê nada. É só promessa. Eu até hoje 
de política arrumei uma lapiseira, até hoje”. Estas afirmações sintetizam bem 
o processo dominante de obtenção de votos na região, na base de “promessa” e 
“presente”, deixando explícito que, para os pobres, política geralmente se resume 
a assistencialismo e clientelismo.

Conceição de Oliveira relata assim a prática das eleições quando seu avô, político 
tradicional de Angical, era candidato:

(...) meu avô naquele tempo foi candidato a prefeito, eu era pequena, mas o voto 
era aquela coisa assim: “faz aí uma feijoada, tal dia, assim na véspera, pega as 
chapas, vamos ensinar o povo a votar”. Aí pegava aquele caminhão de pessoas... 
Isso há bem pouco tempo atrás. E aí ensinava, “vota aqui, assim, fulano”, dava 
a chapa, “é aqui, assim”, e em troca dava prato de comida naquele dia... Não se 
discutia partido, as pessoas eram até muitas vezes endeusadas (...) era tudo em 
torno da pessoa, e (...) do poder econômico: “ah, mas o fulano é mais rico que 
fulano, ele vai levar, tem mais dinheiro pra gastar”.

O “voto-mercadoria”, é outro traço que marca o sistema coronelista, pelo menos 
em uma de suas versões, pois o mais tradicional, como ainda ocorre em áreas mais 
isoladas (como o interior da Chapada Diamantina), era o “voto-de-cabresto” ou, 
como resumiu um fazendeiro sulista, agricultor em Mucugê, “eles ainda votam 
de medo”. Nessa relação entre o coronel e seus subordinados (incluindo-se aí o 
que Faoro denomina os “subcoronéis” e os “capangas”) desdobram-se vínculos 
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como o do compadrio, do qual são uma evidência o sem-número de afilhados que 
possui o chefe político Baltazarino Andrade na região de Barreiras.

O pastor luterano Valter de Oliveira considera a forma local de fazer política 
“muito diferente da do Sul”, pela “própria maneira deles cativarem esse povo; 
com qualquer coisinha, qualquer cobertor, 20 cruzeiros, eles ganham voto. É um 
povo muito fácil de se dominar, de se manipular, porque não tem educação, não 
tem escola, a escolaridade é muito pouca, o maior índice de analfabetos do País, 
e com essa de analfabeto votar...”

Em	seu	 trabalho	 sobre	o	“escândalo”	Erundina,	Maura	Penna	 reproduz	uma	
declaração de um jornal paraibano afirmando que, “se morasse aqui, [Erundina] 
não se elegeria vereadora. O povo daqui (...) vota em troca de uma telha, de um 
quilo de feijão, de uma nota de mil. (...) ninguém votaria em Erundina” (CORREIO 
DA PARAÍBA, 26.11.88, p. 4, apud PENNA, 1992, p. 146).

Essa imagem de uma política “sulista” muito mais moderna e democrática frente à 
política “coronelista, autoritária e tradicional” dos nordestinos foi uma constante 
nos depoimentos que obtivemos nos cerrados nordestinos. Associando geralmente 
a permanência de uma herança coronelista aos estigmas atribuídos ao nordestino, 
comentados no capítulo precedente, o sulista acaba muitas vezes caindo num 
círculo vicioso que pode culminar com os preceitos de que “só morrendo pra 
mudar” (trabalhador gaúcho, referindo-se à política do município de Mucugê) 
ou de que a política local “é uma máfia que não vai acabar nunca” (empresário 
referindo-se à dificuldade dos sulistas ingressarem na política local).

O baixo nível de educação e os elevados índices de analfabetismo (que chegam a 
alcançar até 80% em algumas áreas rurais, segundo estimativas da igreja local) 
tornam a população facilmente manipulável e por isso são freqüentemente apon-
tados como fatores que explicam essa “resistência” de um poder em moldes mais 
tradicionais e clientelistas. Igualmente importantes, embora nunca citados nos 
depoimentos, são a já comentada debilidade financeira dos municípios, que os 
obriga a uma dependência ainda maior dos governos estadual e federal, e especial-
mente a sobrevivência de uma estrutura agrária calcada no latifúndio de criação 
extensiva, componente básico da “territorialidade” coronelista. Para Leal (1975):

(...) a decomposição do “coronelismo” só será completa, quando se tiver ope-
rado uma alteração fundamental em nossa estrutura agrária. A ininterrupta 
desagregação dessa estrutura (...) é um processo lento e descompassado, por 
vezes contraditório, que não oferece solução satisfatória para o impasse (p. 257).

Mesmo escrevendo em 1949, suas palavras, por incrível que seja o intervalo histó-
rico, mantêm muito de sua atualidade. Vide os lobbies dos latifundiários, União 
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Democrática Ruralista à frente, impedindo a transformação (do padrão capitalista, 
vale lembrar) dentro do campo brasileiro, e o sucesso ainda limitado do Movimento 
dos Agricultores Sem-Terra que, mesmo reconhecido internacionalmente, pouco 
tem conseguido, concretamente, alterar a situação.

Como já vimos no legado de intelectuais como Oliveira Vianna (Capítulo 3), aos 
gaúchos era imputado o mérito de serem mais politizados, de “respeitarem o poder” 
e de possuírem uma “vocação de mando” pautada no aprendizado das guerras pela 
situação fronteiriça onde viviam. À “anarquia”, “algaraba, corrimaça, desordem 
do poviléu e dos demagogos” que caracterizaria as manifestações políticas do 
Norte, Vianna (1973) acrescenta que “o homem do norte (sertanejo), como, aliás, 
o do centro-sul (matuto), embora temam o poder, não o amam, não o respeitam 
como os gaúchos” (p. 177).

Essa “vocação de mando” acaba muitas vezes se transformando em posturas 
machistas, a nível de relações cotidianas, e em autoritarismo e/ou populismo, 
como na participação de políticos sulistas no movimento militar de 1964 e, ao 
mesmo tempo, na sua resistência, via brizolismo. É esse confronto relativamente 
constante entre diferentes facções da classe dominante que marca, desde o século 
passado, a política gaúcha, e é basicamente neste sentido que se pode aceitar a 
afirmação de que se trata do “estado mais politizado do país”, pois mesmo quan-
do o situacionismo era quase uma regra no restante do país, no extremo-sul se 
digladiavam segmentos antagônicos da elite regional, sintetizado no conflito entre 
maragatos e pica-paus.

São esses mitos da prática democrática do poder e da capacidade de mando atri-
buídos desde o século passado aos gaúchos e legitimados de modo contundente 
na análise de Oliveira Vianna que, incutidos tanto do interior da sociedade sulina 
quanto pela imagem que lhe é atribuída de fora, se reproduz entre muitos mi-
grantes que se consideram “naturalmente destinados” a exercer o poder político 
e a “promover a ordem” em relação aos “nativos atrasados” das áreas onde se 
instalam. No Nordeste, porém, o encontro com outra “raça de homens fortes” (no 
dizer de Euclides da Cunha) e com os remanescentes de seus “coronéis”, não tem 
se revelado fácil para a imposição de novas lideranças políticas.

Luiz Ricardi, o “rei da soja” e potencialmente um dos líderes mais influentes da 
“comunidade” sulista, que chegou a propor sua candidatura nas eleições muni-
cipais de 1988 em Barreiras, assegurou-nos que o maior problema para a entrada 
efetiva dos sulistas na política local é a sua divisão frente à união muito mais 
firme dos baianos. Como que atestando a histórica disputa entre pelo menos duas 
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facções da classe dominante no Rio Grande do Sul, ele afirma que “o Sul sempre 
foi e sempre vai ser” dividido.

Para sulistas que entrevistamos nos Gerais da Chapada Diamantina, os políticos 
locais são fechados, retrógrados e resistentes: “o que eles não querem é perder o 
mando”. Depreciativamente, o município de Mucugê foi definido como “cento e 
poucos anos de emancipação e burrice”. É “aquele tédio, a gente vai lá [na cidade] 
só pra comer uma carne e fazer uma bagunça”, disse um administrador de fazenda. 
“Garanto que se trouxessem uma fábrica pra cá eles iam impedir de instalar”, 
acrescentou outro. Reproduzindo também na política o estigma da “sujeira” nor-
destina, muitos, por fim, caracterizaram-na genericamente como “muito suja”.

Em sua resistência visando manter o poder político formalmente instituído, na 
conservação de postos como os de vereador e prefeito, a elite local nordestina foi 
vista por muitos sulistas como “mantenedora do poder político, mesmo já tendo 
perdido o poder econômico”. Essa assertiva, contudo, deve ser muito relativizada, 
pois parte de uma dicotomia entre “poder político” e “poder econômico”, como 
se o sulista não pudesse realizar acordos e alianças com as lideranças políticas 
locais e como se estas tivessem perdido todo o seu “poder econômico”.

Se em parte é verdadeiro que uma das poucas formas de resistência da elite baiana 
à “invasão” dos sulistas se deu através das decisões políticas, “cortando coisas que 
o gaúcho quer fazer, atrapalhando”, não é verdade que “a única coisa” que sobrou 
para o nativo foi a política, como afirmaram alguns entrevistados. Muitas foram as 
estratégias ao mesmo tempo de resistência e de assimilação entre os dois grupos. 
Embora a reação inicial tenha sido, como já ficou claro, de “desconfiança” e “res-
guardo”, logo os baianos, ou melhor, as frações locais da classe dominante foram 
sendo cooptadas e/ou conseguiram impor algumas condições às lideranças sulistas.

Uma das provas de que a herança coronelista representou um entrave para a en-
trada dos sulistas na política (pelo menos em seu sentido mais formal, através da 
ocupação de cargos administrativos) foram os obstáculos para a aceitação popular 
de um candidato “gaúcho” à Prefeitura de Barreiras. A crença de que o poder do 
“coronel” (quase “sagrado”, como muitos afirmaram) advém não apenas de sua 
riqueza material e da coersão autoritária mas também de “dons excepcionais” 
dos quais ele seria portador (daí a conquista do eleitorado pelo paternalismo e 
o clientelismo), ou seja, o caráter freqüentemente carismático da delegação de 
poder que lhe é atribuída, dificulta a mudança de liderança sem que esse “dom”, 
com	freqüência	“hereditariamente”	 transmitido	(vide	a	 importância	dos	“clãs	
familiares”), possa ser delegado a alguém que, além de tudo, não é nativo da região.
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Vejamos alguns depoimentos a esse respeito:

No momento eu tenho notado um certo bairrismo de parte à parte. Isso da parte 
do nativo em relação à não aceitação de um sulista e também dos sulistas em 
relação ao nativo, em função eu acho que da própria cultura. (prefeito Saulo 
Pedrosa, indagado em 1993 sobre a possibilidade de eleição de um prefeito sulista)

Seria praticamente inviável, pelo menos por enquanto... permitir outro político 
diferente do que o povo tá acostumado. (...) É uma forma totalmente diferente 
de fazer política... você troca os votos por qualquer coisa. (jornalista gaúcha 
residente em Barreiras)

Acho [que poderia ser eleito um sulista prefeito], mas para ele ser vai ter 
que entrar no mesmo método, é o que eu estou lhe dizendo, porque para o 
eleitor prevalece ainda (...) a visão da compra do voto. (...) Eu concordo 
(...) qualquer mudança que retire essa coisa do coronelismo vem para 
melhor, e lhe digo mais, eu acho que essa ação tem que ser de um sulista 
(...), porque neste aspecto o sulista, apesar de todas essas diferenças, ele 
tem uma visão empresarial mais abrangente. (Conceição de Oliveira)

Não votaria em gaúcho porque os baianos aqui de Barreiras são mais 
legais, ajudam mais. (moradora há 3 anos na Vila Brasil, periferia de 
Barreiras)

Votaria em gaúcho para prefeito para mudar, tenho grande fé. Ele nunca 
perde, é que nem aqueles que aparecem no programa do Sílvio Santos. 
(migrante de Irecê, desempregada, moradora há 1 ano em Barreiras)

Não votaria em candidato gaúcho, não tem nada a ver, eles não conhecem 
os nossos problemas. (moradora antiga do centro de Barreiras)

Eu acho que o sulista não tinha que se meter [na política]. Por quê? Eu 
acho que eles podem achar uma traição, acho que não pega bem um 
sulista entrar na prefeitura. Eles vão querer fazer do jeito lá do Sul (...) 
e o baiano não vai aceitar. (dona-de-casa sulista, “Bairro dos Gaúchos”, 
em Barreiras)

Já teve possível candidato a vice-prefeito. Só que o pessoal do sul acaba 
sentindo que quem elege é o povão mesmo, e por essa resistência que existe 
o pessoal não se atreve, não se arrisca tão fácil, né. Com a possibilidade 
de um candidato sulista à prefeitura, o pessoal baiano falava: “Será que 
nós vamos ter que obedecer as leis de um tchê?” E isso vindo de uma 
pessoa esclarecida, ligada ao setor de educação. (professora primária, 
“Bairro dos Gaúchos”)

Não querem gaúcho na política, tem aquela elite, muita gente que ainda vive 
no tempo dos coronéis, ainda. Por isso não admitem. A gaúcha, vereadora mais 
votada, teve apoio dos sulistas. Mas uma gaúcha no meio de todo aquele povo, o 
que vai fazer? (dona-de-casa sulista)

Toda essa resistência a um papel mais explícito dos migrantes sulistas na política 
regional não significa, contudo, que o “gaúcho” simplesmente não se candidata 
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porque não tem apoio. Em contatos que mantivemos com a população nordestina 
na periferia de Barreiras, alguns, como a migrante que revelou “ter muita fé” 
em quem “sempre ganha”, como os sulistas, manifestam um desejo de mudança 
que independe de seu atrelamento às oligarquias locais; mesmo porque, em se 
tratando de uma massa crescente de migrantes desenraizados, desatrelados de 
territórios políticos dominados por determinados grupos, fica mais fácil imaginar 
mudanças, pelo menos no sentido dos velhos compromissos com uma ordem 
coronel-clientelista que o próprio avanço da urbanização, como já ressaltava 
Nunes Leal, vai destruindo.

Dos depoimentos do empresário Luiz Ricardi deduz-se que haveria também uma 
“resistência” de parte dos sulistas, ainda mais preocupados com o lucro, com seu 
êxito econômico do que com a participação direta na política, para ele sinônimo 
de “fazer a região”, “consolidar um processo”: “O problema é o seguinte: ninguém 
veio pra fazer... o pessoal não está pensando ainda em fazer outras coisas, conviver 
politicamente, socialmente”. A única forma de inserir-se diretamente na política 
local seria partindo de uma “convivência social” muito mais fortalecida com os 
“nativos”: “o político se faz convivendo socialmente. (...) O negócio básico pra 
se fazer política é viver socialmente com o outro povo, se misturar. Ou participar, 
ou fazer alguma coisa, lançar um nome, esse negócio... então, eles [os sulistas] 
não têm um nome forte pra fazer política”.

Além da restrição de “nomes” ou da falta de liderança e do pouco interesse (ainda) 
em participar diretamente da política local, outro problema reconhecido seria o 
peso do eleitorado, o número de eleitores ainda reduzido de sulistas em relação ao 
de nordestinos. Mas é o próprio Luiz Ricardi quem afirma que “hoje quem decide 
eleições aqui é o pessoal do Sul, pode ter certeza. (...) Claro. Nós temos 5 mil votos. 
Num município que tem 30 mil votos, 5 mil dá pra decidir eleições pro lado que 
você quizer, e isso é que é o negócio, dá 17%. Pro lado que pender, qualquer um 
ganha as eleições, né?”

Ricardi não mencionou dois fatos ainda mais relevantes: o primeiro, que é por 
deterem o “poder econômico”, como dizem, que os sulistas podem “decidir eleição”, 
pois o apoio financeiro dos principais empresários, principalmente no interior do 
País, é que geralmente define o resultado de uma eleição; e o segundo, de que “a 
falta de interesse” dos sulistas pela política local pode ser atribuída em parte ao 
fato deles contarem (especialmente o próprio Luiz Ricardi), praticamente desde 
a sua chegada à região, com o apoio de importantes lideranças locais e estaduais.

Apesar	das	muitas	tendências	políticas	que	dividem	os	sulistas	e	da	importância	
das alianças, especialmente dos grandes empresários, com as oligarquias regionais, 
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não podemos negligenciar, como afirmou Luiz Ricardi, o peso de 5 mil eleitores 
sulistas, principalmente se considerarmos que alguns deles efetivamente contri-
buíram para a difusão de uma visão mais crítica da sociedade e da política locais. 
O	próprio	prefeito	Saulo	Pedrosa	deixou	clara	a	importância	dos	sulistas	para	
sua eleição: “Na primeira eleição [em 1988, quando se candidatou a prefeito e 
foi derrotado] eu tive 12% dos votos dos sulistas. Na eleição de deputado estadual 
eu tive 48% dos votos dos sulistas e agora na eleição para prefeito eu tive 68% dos 
votos dos sulistas”.

Sem que tivesse sido indagado sobre essa distribuição de votos entre sulistas e 
nordestinos, Saulo Pedrosa trazia os números de cor, demonstrando assim a 
importância	que	o	recorte	sulistas	x baianos adquire para os políticos no côm-
puto das eleições locais. A sua declaração na introdução deste capítulo também 
demonstra como ele utilizou essa dissociação em sua campanha (“eu aproveitei, 
explorei esse dado”, disse ele), apropriando-se do discurso do candidato rival, 
que em outras eleições teria menosprezado “gaúchos” e “nortistas” (cearenses). 
A vitória de Saulo foi também, em certo sentido, uma vitória sulista, não só pelos 
mais de 60% de votos que ele teria obtido deste grupo,6 como também pelo fato de 
que, pelo menos para seus correligionários sulistas do PSDB, ele “está tão com a 
gente que quase se pode dizer que é sulista”, como afirmou um de seus dirigentes.

A vitória de Saulo Pedrosa (numa coligação inédita que reuniu sete partidos de 
centro-esquerda) representou uma reviravolta significativa nos rumos da política 
local. Se isso significa uma tendência mais ampla ou é um fato circunstancial, 
fica difícil, ainda, afirmar. Vários indicadores, contudo, a exemplo do que já vem 
ocorrendo há mais tempo no estado do Ceará, permitem-nos afirmar que esses 
indícios bastante claros de modernização política têm ligação com as transfor-
mações capitalistas da região, a partir da formação, ainda embrionária, de um 
empresariado de bases locais intimamente associado ao capital e ao grande coo-
perativismo “sulista” e da conseqüente desestruturação dos territórios de antigos 
clãs familiares amparados no grande latifúndio de pecuária extensiva.

Bacelar (1992) afirmou que, no caso do Estado do Ceará, “mais de 80% do capital 
integralizado nas indústrias incentivadas do estado [conforme dados de pesquisa 
da Sudene e BNB] tem (...) composição mista”, articulando capitais extra-regionais 
com capitais locais, ao contrário do que ocorreu na Bahia e em Pernambuco, onde 
“predomina largamente o capital extra-regional”. A participação econômica cada 

6 Não entraremos aqui no mérito da credibilidade dos dados, calculados com base nas seções eleitorais onde 
predominam os sulistas, ressaltando apenas que se trata de mais uma evidência da segregação espacial 
que envolve esses grupos, permitindo assim uma definição razoável do eleitorado sulista em função das 
áreas de votação.
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vez mais importante desses “novos segmentos urbanos” acabou sendo a base de 
“uma ruptura política” onde velhos coronéis foram destronados e “o setor público 
não precisa mais ser usado ao exagero como ‘cabide de emprego’. (...) Movimento 
episódico para alguns, nova tendência para outros: o caso cearense gera polêmica. 
Chama a atenção. Aponta para a complexidade, que se opõe à visão simplista do 
discurso conservador” (p. 5).

A vitória de partidos de centro-esquerda nas últimas eleições para a prefeitura 
de Barreiras não deve, entretanto, ser explicada de maneira simplista como uma 
conseqüência das mudanças trazidas pelos sulistas. Na verdade a conjugação 
de fatores revela-se muito mais complexa. Primeiro, porque práticas políticas 
progressistas já vinham sendo gestadas na região mesmo antes da sua chegada, 
principalmente através da Igreja e dos sindicatos rurais. Segundo, porque apesar 
de ter contado com o voto da maioria dos sulistas, o atual prefeito não contou 
em sua campanha com o apoio de grande parte da elite empresarial local, basi-
camente sulista.

A vitória oposicionista se deu ao mesmo tempo a despeito da força econômica que 
apoiou Baltazarino e da “máquina” do estado da Bahia, principalmente os meios 
de comunicação, em especial a TV Oeste, emissora do sistema Globo sediada em 
Barreiras. Difundindo a programação da TV Bahia, principal afiliada da Rede 
Globo no estado, ela tem entre seus sócios o filho (deputado federal Luiz Eduardo 
Magalhães) e o genro (César Mata Pires) do governador Antônio Carlos Magalhães. 
A mídia é reconhecidamente, hoje, um dos instrumentos fundamentais através do 
qual as oligarquias mantêm o seu poder, o que leva cientistas sociais como Carlos 
Guilherme Mota a falar de um “neocoronelismo” controlador da opinião pública 
via “currais eletrônicos”, onde a “modernidade” torna-se apenas aparente, pois 
“trocaram a política da enxada e voto pela mídia” ( JORNAL DO BRASIL, 18 nov. 
1994, p. 7).

Localmente, é claro que foi decisiva para essa mudança a influência renovadora 
dos “gaúchos”, tanto no sentido meramente econômico, construindo uma divisão 
do trabalho muito mais complexa e com isso introduzindo novos interesses de 
classe e redes de base extra-regional que abalaram os territórios dos políticos 
tradicionais, quanto no sentido da renovação do pensamento político proposta 
por alguns sulistas (ressalte-se que os primeiros presidentes do PT e do PSDB em 
Barreiras eram gaúchos). Outro fator foi o aval político recebido tanto da maioria 
dos sulistas quanto da massa de novos migrantes nordestinos, não identificados 
com o coronelismo local remanescente. Por fim, o passado político e profissional 
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(como médico muito popular) do candidato da coalizão de centro-esquerda 
também teve seu papel.

A nível federal, além do acirramento da crise econômica (visualizada principal-
mente através do processo inflacionário), foi decisivo também um fator de ordem 
política, ligado ao impeachment do presidente Fernando Collor, pois este repre-
sentou um duro golpe para as lideranças tradicionais, já que o prefeito anterior 
fora um dos primeiros a apoiar e a receber apoio de Collor. Na esfera nacional, o 
PSDB recebeu durante sua campanha o apoio do governo federal através do então 
ministro baiano Jutahy Magalhães.

A partir desse quadro, percebe-se que o fato de eleger ou não um “prefeito gaúcho” 
perde	sua	importância,	pois	ao	contrário	do	que	se	difunde	no	senso	comum	isso	
não implicaria obrigatoriamente numa mudança substancial das práticas políti-
cas locais. Além disso, muito mais do que a construção de espécies de “territórios 
gaúchos” na região, trata-se de solidificar as alianças intraclasse dominante para 
agilizar o processo de modernização capitalista. Por trás da moldura desenhada 
pelo recorte sulistas/baianos sobressaem aqui as relações (nem sempre confli-
tivas) entre modernização política (encarada sobretudo no sentido de maior 
democratização), de um lado, e manutenção de estruturas tradicionais de poder 
(o coronelismo), de outro.

Trata-se, de certa forma, de um processo que pode ser verificado praticamente 
em toda a América Latina. Como enfatiza Touraine (1989), deve-se evitar essa 
dicotomia entre oligarquia tradicional e capitalistas modernos, pois:

Em pleno século XX, a mistura dos elementos tradicionais e modernos continua 
o fato predominante. No Brasil, L. Martins criticou a idéia de burguesia nacio-
nal, mostrando a fusão dos interesses industriais e financeiros de um lado, e 
agricolas, de outro, na elite dirigente. (...) A mesma ausência de oposição entre 
interesses rurais e interesses industriais e financeiros é encontrada na Argentina 
e no Chile (p. 86).

“Elite dirigente” mais do que “classe dirigente”, essa oligarquia, na segunda 
metade do século XX, “não exerce nenhuma hegemonia sobre o processo de de-
senvolvimento e não controla o Estado, ainda que os governos tenham, em geral, 
uma política que lhes é favorável” (TOURAINE, 1989, p. 87). Como quase não há, 
“em nenhum lugar da América Latina, correspondência direta entre interesses 
econômicos e forças políticas”, na oligarquia tradicional “se fundiam proprietários 
de terras, banqueiros e industriais” (p. 88). Os industriais “devem incorporar-se 
a uma coalisão politica, cujo princípio de unidade é o fortalecimento do Estado 
mais do que a defesa de interesses de classe, o que explica a heterogeneidade das 
forças sociais que apóiam os regimes nacio nais-populares” (p. 88).
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Ficou claro, assim, que uma genérica modernidade política “gaúcha”, obvia-
mente, é uma imagem distorcida, e que os novos territórios políticos em gestação 
são muito mais complexos do que se supõe. Resumindo, constituem evidências 
dessas  contradições:

•	 as	alianças	de	capitalistas	do	Sul	com	as	oligarquias	locais,	como	é	o	caso	
do grupo Ricardi e seu apoio à elite política tradicional de Barreiras, vin-
culada por sua vez ao grupo de Antônio Carlos Magalhães;7

•	 os	 empresários	 sulistas	 com	pretensões	 a	 cargos	 políticos	 fazendo	uso	
das mesmas práticas clientelistas dos “coronéis”, como a distribuição de 
alimentos e bolsas de estudo à população pobre;

•	 as	famílias	sulistas	mais	poderosas	e	“tradicionais”,	buscando	manter	a	
hegemonia sobre as novas localidades em formação nos Gerais (como, por 
exemplo, os Fontana em Bela Vista).

Entretanto, ficou claro também o quanto, dentro de sua diversidade política, o 
grupo sulista tem conseguido influenciar a política do oeste baiano, ainda que não 
de uma maneira formal, pois os únicos cargos políticos que ocupa se referem às 
câmaras	municipais,	com	três	vereadores	em	Barreiras	em	1991	e	dois	em	1993.	
Em síntese, podemos dizer que “se culturalmente encontramos vários pontos de 
convergência, politicamente ‘ser gaúcho no Nordeste’ não é nem um pouco simples, 
identificando-se pelo menos três grandes papéis:

•	 amparo	ao	coronelismo	local	(...)	[especialmente	no	que	se	refere	às	classes	
dominantes];

•	 agente	 da	modernização,	 introduzindo	 eleições	menos	 fraudulentas	 e	
gestões menos clientelistas, como na eleição de 1992 em Barreiras (...) 
[especialmente no que se refere à classe média e a alguns empresários 
menos conservadores];

•	 fortalecimento	de	uma	mentalidade	de	esquerda	(...)”	(HAESBAERT,	1994,	
p. 16).

As mudanças na divisão social do trabalho e o acirramento dos confrontos políticos 
trouxeram para os cerrados nordestinos (e para o oeste baiano em particular) não 
só esse múltiplo engajamento dos sulistas como também o fortalecimento de novos 
agentes políticos locais, fora da política estritamente partidária, e que incluem uma 

7 Apenas para tornar mais concreto o exemplo, ainda em 1986, durante sua “festa da soja”, o grupo Ricardi 
reunia na Fazenda Odisséia (pioneira no plantio de soja na região), o então ministro das Comunicações, 
Antônio Carlos Magalhães, e o governador baiano João Durval. O encontro serviu para os jornais anun-
ciarem que “O oeste da BA fecha com a candidatura de Josaphat”, da coligação PFL-PDS-PTB (Correio 
da Bahia, 26 abr. 1986).
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série de novas associações envolvendo as mais diversas classes sociais. Enquanto 
os capitalistas e a oligarquia local se organizavam em torno de entidades como 
a Maçonaria (com influência maior do que se imagina na política do interior do 
país) e a União Democrática Ruralista – UDR (que reunia em Barreiras a “nata” 
dos latifundiários e grandes grileiros de terras), os trabalhadores passavam a 
engajar-se em sindicatos, associações de moradores, entidades pela defesa dos 
direitos humanos e setores progressistas da Igreja, verdadeiras redes de resistência 
à opressão e/ou exclusão dominantes.

Muito sintomática dessa renovação dos agentes sociais de resistência em função 
da nova divisão social do trabalho foi a emergência do sindicato dos trabalhado-
res da construção civil de Barreiras como um dos fóruns de reivindicação mais 
importantes da classe trabalhadora, substituindo o sindicato dos trabalhadores 
rurais (que fora o mais atuante na década de 80) e participando inclusive nas 
denúncias de trabalho escravo no campo.

No conjunto da sociedade civil, entretanto, são iniciativas que, como já havíamos 
ressaltado	para	o	âmbito	rural	(“Desterritorialização	e	‘aglomerados’	humanos :	
a exclusão no campo e na cidade”, p. 143), com o crescimento avassalador da 
massa de excluídos, têm uma eficácia muito relativa, envolvendo um grupo de 
pessoas muito restrito. Como afirmou o cientista político W. G. dos Santos (1993), 
sob nosso formalismo democrático ou “poliárquico” (utilizando a terminologia de 
DAHL, 1971)8 existe uma sociedade que, “embora plural quanto à multiplicidade 
dos grupos de interesse, é essencialmente hobbesiana”, onde os traços democráticos 
não passam de “minúscula mancha na turbulenta superfície do país”:

O pertencimento a múltiplas associações que, conforme a doutrina, impediria o 
agravamento dos conflitos, não existe ou, se existe, é insuficiente como redutor da 
hostilidade intergrupos (...) A poliarquia brasileira restringe-se a pequena mancha 
institucional circunscrita por gigantesca cultura da dissimulação, da violência 
difusa e do enclausuramento individual e familiar (SANTOS, W., 1993, p. 80).

Se esse é o quadro no Brasil como um todo, numa “fronteira” de exploração (no 
sentido capitalista) como os cerrados do Nordeste esses fragmentos de democracia 
e “territórios locais” de cidadania são ainda mais frágeis. Articular-se em redes 
a nível do território nacional é muitas vezes a única saída para se fortalecer ou 
8 Com base neste autor, W. SANTOS (1993) afirma que o conceito moderno de democracia é o de poliar-

quia, onde se conjugam a liberalização, isto é, o “grau de institucionalização alcançado pelas regras de 
competição política e o acatamento de seus resultados” e a participação, “proporção da população a que 
tais direitos e liberdades são garantidos” (p. 27). “O ideal democrático, obviamente, é representado pelo 
sistema político que seja plenamente institucionalizado e que compreenda toda a população” (p. 28). 
Ainda que para os liberais ele seja um modelo já alcançado nas sociedades modernas dos países centrais, 
na verdade fica muito claro que, no sentido de compreender “toda a população” ele não passa mesmo de 
um “ideal”.
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mesmo sobreviver, dadas as condições “hobbesianas” locais de violação da lei, 
autoritarismo e impunidade. É assim que alguns sindicatos começam a filiar-se a 
organizações nacionais de trabalhadores e que começam a ser criadas entidades de 
defesa dos direitos humanos nacional ou mesmo internacionalmente articuladas.

Trata-se de uma desterritorialização num sentido positivo na medida em que 
fragiliza os territórios “coronelistas” e permite às classes subalternas reterritoria-
lizarem-se através de redes muito mais amplas de resistência. A grande questão 
é que esta des-reterritorialização das classes subalternas ocorre paralelamente à 
das classes hegemônicas, cujas redes e territórios, como já vimos, são muito mais 
poderosos, estando nacional e/ou globalmente articulados.

Como, entretanto, trata-se de uma fase de transição, e já ressaltamos que não se 
trata de um processo unilateralmente desterritorializador e “globalizante” a nível 
local, a escala municipal merece ser melhor analisada. O domínio de prefeituras 
municipais	 ainda	 tem	 sua	 relevância,	 especialmente	 em	 localidades	 de	 infra-
-estrutura precária e necessidades sociais urgentes, não só visando a reprodução 
da força de trabalho e o “controle” dos excluídos mas também para a atração de 
novos investimentos.

A criação de novos municípios é capaz, então, de mobilizar vários grupos sociais, 
especialmente, como veremos no próximo item, quando esses grupos possuem uma 
razoável identidade cultural na área que reivindicam, como é o caso dos sulistas 
que buscam a emancipação de Mimoso do Oeste, locus da maior parte do capital 
agroindustrial gerado no município de Barreiras. Aí, além do reconhecimento a 
nível político-administrativo de uma nova divisão territorial do trabalho, trata-se 
também da manifestação de uma rivalidade política com bases culturais relativa-
mente distintas e que envolve a relação indissociável entre o “coronelismo” tradi-
cional nordestino e a “vocação de mando” de uma pretensa modernidade sulista.
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Mapa 4 – Barreiras/Mimoso e a área da soja

Mimoso do Oeste: município “gaúcho” na Bahia?
Antes da analisar mais objetivamente e questionar a utilização do recorte iden-
titário entre sulistas e nordestinos no processo de emancipação de Mimoso do 
Oeste, tomarei a liberdade de reproduzir um relato pessoal, feito por ocasião da 
inauguração do templo católico daquela localidade:
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Domingo ensolarado em Mimoso do Oeste. O movimento aumentava rapidamente. 
Chegavam carros último tipo, camionetes, caminhões (carregados de soja, inclu-
sive). Outros, moradores próximos ou mais humildes, vinham a pé, mas a roupa 
era sempre um distintivo claro: domingueira e, mais do que isso, à altura de uma 
festa rara como aquela, para a inauguração da primeira igreja da comunidade.

Apesar de um tanto “fora do lugar”, pois havia chegado à localidade no dia 
anterior, senti-me como que transladado no tempo, quando da minha primeira 
comunhão na igreja de Mata, cidadezinha de 1.000 habitantes na serra de coloni-
zação	ítalo-germânica	no	centro	do	Rio	Grande	do	Sul.	As	mães	carregando	bolos	
e tortas para vender na festa, as meninas vestidas a rigor, todas de branco, vestido 
de renda, laço de fita no cabelo. E loiríssimas, como se tivessem sido escolhidas a 
dedo	na	sua	pureza	germânica	para	abrilhantarem	a	frente	da	procissão.

Estáticas à porta do vasto salão da Associação de Moradores, que também funcio-
nava como clube, onde começaria o cortejo, mais pareciam um quadro de Renoir 
pintado de forma surrealista sobre o cálido e tropical cerrado baiano. Quando tirei 
os olhos daquela cena e deparei ao meu lado com três moleques negrinhos, mal 
vestidos e à vontade, soltando rojões, totalmente alheios ao formalismo daquelas 
estatuetas arianas, segurando seus cestinhos brancos à espera do toque de partida, 
deu vontade de gritar. Era contraste demais reviver toda aquela “tradição” num 
ambiente tão diverso, num tempo aparentemente tão distante, tradição que um 
dia fora tão “natural”, tão “sagrada”, e que agora me agredia fundo.

A ambigüidade, é claro, logo se faria presente: tenho laços ou no mínimo história, 
“raízes” comuns com essa gente, não adianta querer negar. Nunca soube bem o 
que é “ser gaúcho”, é verdade, mas a sensação, paradoxal, muitas vezes, é a de que, 
mesmo sem defini-lo, nunca consegui deixar de sê-lo. Trocando o “nordestino” por 
“gaúcho”, repito como minhas as palavras de Rachel de Queiroz que, indagada 
sobre sua condição de nordestina num programa de televisão (“Fantástico”, Rede 
Globo, 12/06/1994), disse mais ou menos assim: “essa condição de ser nordestino 
é tão forte que a gente não sabe se é, não sabe se não é; tem que tomar cuidado 
para não ser tanto”.

A procissão parte e, como que para contentar-me um pouco, num ecletismo 
“à brasileira”, a imagem no alto é de Nossa Senhora Aparecida, a Maria afro-
-brasileira, um elo aparente com esta terra baiana. Mas quem a carrega são os 
gaúchos mais ilustres do lugar, “benfeitores” que conseguiram erguer a igreja, 
“talvez a mais bela da região”, como disse o padre. Templo católico, aqui, como 
no Sul, é um importante símbolo de status para a comunidade.

Acompanhei a procissão ao largo, aproveitando para fotografar os fogueteiros 
que, sem fósforos, à última hora, apelaram para um baiano mais humilde que 
passava. Um dos principais mentores da festa, que é também um dos agricultores 
mais ricos da região, falou-me com um enorme sorriso, numa satisfação meio 
infantil, que “um dos quatro padres que trouxemos pra missa, italiano, vindo de 
Ibotirama, ficou encantado com o foguetório já um dia antes da festa, e disse ‘mas 
hoje ‘tão soltando fogos? Isso realmente não é Nordeste!’” Que festança! Em todos 
os sentidos ela teria que ser a maior, a mais animada de toda a região, afinal de 
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contas, estava sendo realizada, aos olhos de muitos, na primeira “comunidade 
sulista” da Bahia. E se a igreja não é a maior, é certamente uma das maiores de 
todo o oeste baiano.

Durante a missa foi muito aplaudida a comissão criada para a construção da 
igreja e foi contada sua história, desde a primeira missa no local, em 1983. O 
templo, em forma de um amplo leque, é de fato monumental. Discreto nas formas, 
ele se impõe pelo tamanho. Uma ampla estrutura metálica apóia o teto de zinco, 
lembrando	um	grande	silo	graneleiro.	As	janelas	em	forma	de	triângulo,	mais	
de uma dúzia, exibem enormes vitrais. Apesar de já estarem prontas apenas as 
da parte frontal, o padre fez questão de ressaltar que as demais já haviam sido 
doadas, e que em breve seriam instaladas.

Não há como negar a força de coesão da comunidade para uma iniciativa desse 
tipo, aliando a religiosidade efetiva de uns, a vaidade ostentatória de outros e o 
símbolo de trabalho e união que, para todos, de uma forma ou de outra, o grande 
templo construído com recursos próprios representa.

O padre, durante o sermão, fez breve alusão ao problema do racismo e da segre-
gação: “o mulatinho, o mais escurinho, o japonês, o branco, o mais branquinho, 
todos são iguais perante Deus, e a comunidade tem que avançar unida, unindo 
costumes tão diferentes...”. Destacou também a necessidade de “construir mais 
solidamente os alicerces” do novo município que lutam por conseguir: “como 
disse Cristo, no evangelho, precisamos primeiro construir as bases, sólidas, erguer 
nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia”, e “em Mimoso ainda falta muita 
coisa: ruas calçadas, médicos, apesar de tudo que já se fez, ainda falta muito...”.

Na	igreja,	durante	a	missa,	apesar	da	nítida	preponderância	de	sulistas	classe	
média, o que reflete apenas em parte a real composição da população local, 
parecia ocorrer uma total irmandade com os baianos, em geral mais pobres, es-
tabelecendo-se uma democracia fictícia, onde todos cantavam juntos hinos como:

 Com Maria estamos a caminho, 
sempre em busca da terra prometida 
que o Senhor deu ao povo com carinho 
e que deve ser por todos repartida.

Sim, ó Pai, te bendizemos 
pois os justos vão vencer, 
os pequenos e humildes 
em teu reino vão viver.

(...)

A pobreza invadiu a humanidade 
nossa gente morre aos poucos, sem alento. 
Falta pão, amor e paz neste momento, 
ó Maria vem nos dar fraternidade.

Sim, ó Pai te bendizemos 
Os humildes exaltais, 
os soberbos e orgulhosos 
de seus tronos derrubais.

Um momento puramente simbólico de igualdade e denúncia de injustiças sociais 
que,	com	os	cânticos	e	orações	inflamadas,	participativas,	chegava	a	emocionar.	
Permaneci numa das laterais da igreja, junto a uma das janelas abertas, olhando 
ora a multidão multicolor no interior do templo, ora a incrível imensidão dos 
cerrados, disposta na planura da chapada, com uma ou outra casa e velhas 
árvores retorcidas, sobreviventes da devastação agrícola ao redor. Mesmo com 
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todos os visitantes de Barreiras, amigos sulistas que vieram para a festa, a igreja 
não lotou. Imagino em outros dias, o vazio deste prédio imenso, capaz de abrigar 
provavelmente duas vezes a população atual da localidade. Certamente o prédio foi 
projetado prevendo, num futuro não muito distante, o crescimento que Mimoso 
promete apresentar.

No churrasco e no jogo de bocha que se sucederam à missa, o domínio dos sulistas 
era total. Não só por serem hábitos alheios à gente da terra, mas também pelo 
preço (Cr$ 2.500, uns US$ 6, o espeto), o que excluía os mais pobres, representados 
basicamente pelos baianos. Não é à toa que a “periferia” ou “o outro lado” de 
Mimoso (loteamento à margem sul da rodovia asfaltada que corta a localidade) 
é ocupado pelos “outros”, os baianos pobres, vindos de Irecê, Xique-Xique, Pilão 
Arcado.

Acabei almoçando com uma família de Bela Vista, uma localidade que havia 
visitado há alguns meses próximo à divisa com Tocantins, numa das áreas mais 
férteis dos cerrados. Pequenos agricultores no planalto gaúcho, eles migraram 
para a região em busca de terras, e acabaram conseguindo comprar cerca de 50 
hectares, o que é considerado muito pouco nos Gerais. Na ocasião eles afirmavam 
que sua casa no pequeno vilarejo ficava sobre a “linha divisória” entre a área 
habitada pelos descendentes de italianos e a habitada pelos descendentes de 
alemães, que só se reuniam pra valer nas festas da Capela e nos jogos de bocha, 
demonstrando a complexidade dos recortes no interior da pretensamente mo-
nolítica “identidade gaúcha”.

As competições esportivas, logo vi, geralmente associadas às festas religiosas e aos 
“fandangos” (bailes “à gaúcha”), representavam ao mesmo tempo um momento 
de congraçamento e uma ocasião para cada “comunidade” sulista dos Gerais 
mostrar a sua força. Assim, durante o almoço foi grande a discussão sobre “os 
melhores” de Mimoso, Novo Paraná, Bela Vista, Placas, como se já começassem a 
se	delinear	ali	as	primeiras	identidades	com	esses	novos	territórios	de	âmbito	local.

À tarde percorri cerca de 2 quilômetros a pé, em um loteamento deserto ainda 
tomado pelo cerrado, até encontrar a área habitada pelos migrantes do sertão 
nordestino, casas autoconstruídas ou barracos rudimentares, improvisados, em 
terras de antiga fazenda do “coronel Aroldo”, doadas para os primeiros mora-
dores. Dona Maria das Dores, uma das primeiras a chegar, há 3 anos, já havia 
cedido uma parte de seu terreninho (“que não dá nem pr’uma roça”) para outra 
migrante, jovem com 5 filhos. Seu marido, segundo ela, “ganha uma ninharia” 
num emprego que conseguiu na Ceval, que à época estava construindo sua fábrica 
de óleos vegetais, a maior da Bahia. Não há luz elétrica, a escolinha, improvisada 
na igreja “dos crentes”, é particular, e a água vem de um poço rústico, com 17 
metros de profundidade.

Enquanto do outro lado o templo católico é ponto de convergência e representa 
de certa forma, juntamente com o salão da Associação de Moradores (onde até 
então se realizavam as missas), o centro articulador da vida social comunitária, 
a maloca ou periferia pobre de Mimoso já nasce com sua “igreja dos crentes”, 
primeiro ponto de reunião e da coesão social ainda incipiente entre os moradores. 
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Ficou nítida, ali, a função aglutinadora do templo pentecostal na organização 
do espaço comunitário do migrante nordestino, tanto quanto o templo católico 
(e suas festas onde é revivido o “tradicionalismo” gaúcho) o é para os migrantes 
 sulistas.

Como nos disse uma migrante de Pilão Arcado, que havia chegado há um ano, 
“a fama desse Mimoso corre a Bahia toda, moço”. Desse jeito, dá pra imaginar o 
que será a cidade daqui a uns 20 anos – mais um retrato das violentas contradi-
ções, “insolúveis”, desse imenso e tão rico país. Nestes primeiros anos, contudo, 
as iniciativas pela emancipação e a resistência, nem sempre explícita, da elite 
política baiana revelam bem que Mimoso ainda é vista como uma “comunidade 
gaúcha” nos Gerais baianos.

Na escala municipal, considerando a imensa área da maioria dos municípios na 
região do oeste baiano, a luta pela emancipação de Mimoso do Oeste é o melhor 
exemplo de como o recorte identitário entre baianos e gaúchos permeia as relações 
sociais e os conflitos em curso na região, complexificando-se e fortalecendo-se 
através do espaço. Isto fica ainda mais explícito através dos seguintes depoimentos:

(...) os sulistas de certa forma estão agindo de uma maneira corporativista e com 
a idéia separatista de Barreiras. Eles querem e fazem um esforço muito grande de 
emancipar Mimoso do Oeste para se desligarem eu diria até dos nativos, criarem 
um território gaúcho em Mimoso do Oeste. E isso eu não vejo com bons olhos 
porque eu prego a integração dessas raças, dessas comunidades. (prefeito Saulo 
Pedrosa, em entrevista concedida em outubro de 1993)

(...) no fundo é interesse imobiliário. Isso aí eu chamo esbulho. Eles não têm 
mortos enterrados lá. Eles não viram seus filhos nascerem lá. Eles não derramaram 
o suor lá como nós derramamos. Eles não têm uma dezena de anos, nós temos 
gerações e eles não têm geração nenhuma. Então é esbulho. É esbulho. Esse é 
um problema de sentimento. Eles não têm, é chegar e entrar, isso é invasor, é 
posseiro, e posseiro não tem vez. E outra coisa é o problema que nós não temos 
espaço, nós vamos ficar sem espaço. Barreiras vai expandir pra onde? (Marlan 
Rocha, assessor de deputado e diretor da Fundação Geraldo Rocha, em entrevista 
concedida em 1991)

(...) podendo ser um grande eu não quero ser dois pequenos ou médios. Eu acho 
que Barreiras deve crescer como município é justamente usando toda a sua área. 
Aí sim nós podemos ser um grande município. Acho que nenhum outro, nem 
Mimoso, nem um outro povoado hoje teria condições de se emancipar aqui de 
Barreiras. Acho que pode ocorrer no futuro. (Paulo Braga, quando prefeito de 
Barreiras em 1991)

Na prática o Mimoso já é emancipado de Barreiras. Falta só uma Prefeitura 
propriamente dita. A Associação de Moradores tem uma estrutura invejável e já 
realizou mais obras que a maioria das prefeituras da Bahia. Os lotes da sede são 
urbanizados, com água corrente, luz, arborização, linha de telefone e tudo muito 
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mais organizado e limpo que Barreiras. A verdade é que o Mimoso tem uma cara 
e Barreiras tem outra, completamente diferente. (...) (NOVOESTE, 21 maio 1992)

É	muito	importante	ressaltar	que,	apesar	da	importância	do	jogo	de	identidades,	
essa disputa se trata antes de tudo de uma disputa entre o novo capital agroin-
dustrial emergente e o poder da oligarquia tradicional de base pecuarista. Como 
já vimos, não se trata de uma relação dicotômica, na medida em que muitos 
segmentos do empresariado sulista se aliou e/ou cooptou o comando político 
dos antigos “coronéis”. Mas no continuum entre agentes mais modernizantes e 
manutenção de estruturas mais tradicionais, os momentos de ruptura também 
devem	ser	assinalados.	Mimoso	se	encaixa	nessa	dinâmica	de	múltiplas	faces.

Segundo Lavinas (1987), na nossa opinião com um certo exagero, Mimoso par-
ticipa de uma “contratendência à metropolização” em curso na área urbana de 
Barreiras, correspondendo à “nova cidade dos modernos produtores de soja do 
oeste da Bahia” (p. 103). Nascida a partir de um loteamento proposto por um 
“coronel” goiano, dono de uma empresa de colonização, previa-se a construção 
de 3 mil casas e uma população de 15 mil habitantes. Em 1992, dados bastante 
otimistas da agência do IBGE em Barreiras falavam de uma população de mais 
de 8 mil habitantes em toda a área dos Gerais reivindicada por Mimoso.

Decisiva para desencadear o processo de valorização dos lotes foi a doação de 
extensa àrea à Cooperativa Cotia, em 1985. Essa associação entre pequeno capital 
imobiliário e capital agroalimentar consolida, segundo Lavinas (1987),

uma estrutura administrativa, financeira e política própria, relativamente in-
dependente da interferência das elites tradicionais locais que compõem ainda o 
quadro político-institucional regional (...). As oligarquias locais parecem ignorar 
tal empreendimento e continuam dedicando-se a implementar poucas melhorias 
[apenas] em Barreiras (p. 104-105).

Lavinas destaca também o papel político que Mimoso desempenha:

A estratégia (...) [dos] capitais agrário e agroindustrial no sentido de criar um 
espaço específico de controle e representação, tanto quanto possível imperme-
ável às pressões de setores tradicionais (oligarquias), traduz um outro sentido 
da urbanização: a construção de um poder político”. Processo que é distinto do 
anterior (“de cima para baixo”, global-homogeneizante), “na medida em que 
parte da particularização para constituir uma identidade social, antes forjada no 
acesso a um padrão de consumo urbano e a valores culturais como elementos 
distintivos de seu lugar social” (p.105).

A autora ignora, entretanto, nessa constituição de uma nova identidade social, o 
papel desempenhado pela identidade gaúcha, tantas vezes confundida, como já 
vimos, com o próprio processo de modernização em seu conjunto. Talvez por sua 
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capacidade de mascarar a presença de importantes agentes de outras “naturali-
dades”, como paulistas, mineiros e cariocas, é que essa identidade sulista passou 
despercebida ou foi menosprezada por muitos cientistas sociais que estudaram 
a região.

É à escala local/regional, nas estratégias de ordenação político-cultural do terri-
tório (num processo de territorialização, portanto), que essa identidade gaúcha 
é estimulada e chamada a exercer seu papel de coesão. Quando analisamos as 
alianças entre o coronelismo das velhas oligarquias e a política mais moderna 
de grande parte dos sulistas, ficou claro que o “espaço específico de controle e 
representação” que os novos agentes pretendiam constituir em Mimoso não era 
assim tão indispensável. A “impermeabilidade às pressões dos setores tradicionais” 
também se revela inalcançável quando a própria configuração da “cidade limpa 
e organizada” que os sulistas propõem se vê “maculada” pelo rápido crescimento 
de uma periferia miserável de migrantes vindos do sertão  nordestino.

Entretanto, em certos níveis, a disputa com Barreiras, vista como uma “cidade 
nordestina” e “suja”, desordenada, é muito nítida. Trata-se de uma disputa que 
vai além da nova divisão territorial do trabalho estabelecida com a chegada da 
modernização agrícola, desdobrando-se também numa espécie de divisão cultural 
do território que constrói, pelo menos ao nível das representações simbólicas, opo-
sições que fornecem uma distinção clara entre sulistas e “nativos”. Como nessas 
declarações de moradores muito influentes em Mimoso do Oeste:

[Barreiras] tem clima ruim, o ambiente é outro. Aqui [Mimoso] é um ambiente 
mais sadio. O pessoal se respeita mais, a conversa é outra. ( Jerônimo Motta, 
presidente da AMMO, depois vereador em Barreiras)

(...) gente de Barreiras (...) eu digo pra eles que eles moram no meio do lixo, 
que Barreiras é um lixo. Um dia um amigo me disse que era bonita, limpa, e 
eu perguntei se ele já tinha saído daquele eixo que é a BR, o centro da cidade... 
(Alcides Trento, empresário rural sulista, primeiro morador de Mimoso do Oeste)

Como pode-se observar, também aqui se utilizam as distinções limpeza x sujeira e 
ordem x desordem, já identificadas como dualidades fundamentais em meio aos 
estereótipos utilizados por muitos sulistas em seu processo de identificação frente 
aos nordestinos. A luta pela emancipação de Mimoso do Oeste e as dificuldades 
impostas	pela	Câmara	Municipal	de	Barreiras	e	mesmo	pelo	governo	estadual	têm	
relação com essa segregação existente entre os dois grupos  sociais.

“Isso aqui não é Nordeste, os costumes são completamente diferentes”, afirmou 
o padre que veio de Ibotirama para rezar a missa de inauguração da nova igreja 
católica, em 1991. Pelos contatos que mantivemos em Mimoso pode-se afirmar 
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que, pelo menos até 1991, a comunidade sulista era tão ciosa da sua diferença que 
fazia até questão de que o médico local e os professores fossem do Sul e o padre 
descendente de europeus. A rivalidade com Barreiras, a sede do município, instalou-
-se logo no início, quando surgiram as primeiras iniciativas pela emancipação.

Declarações mais recentes do relator do processo de emancipação encaminhado à 
Assembléia Legislativa, em 1993, Edaléio de Souza, são bem representativas dessa 
disputa intramunicipal:

Com Barreiras vamos continuar tendo a mesma boa convivência. Devemos ressal-
tar que não temos nada contra ela. Não existe nenhuma rivalidade, o que existe, 
isso sim, é uma grande ansiedade do filho menor ao se tornar adulto e tomar 
conta da sua própria vida. (...) Queremos que a população de Barreiras entenda 
que o desmembramento de Mimoso do Oeste não é tão prejudicial como julgam, 
Barreiras será sempre um centro regional de administração pública, comércio e 
serviços (NOVA FRONTEIRA, 5 abr. 1994, p. 6).

Solicitado a deixar uma “mensagem” no final da entrevista, ele assim se  expressou:

Minha mensagem final é de manter com nosso município-mãe um relacionamen-
to na maior cordialidade. Não há rivalidade. Somos povos que vieram de outras 
regiões. Estamos aqui produzindo, desenvolvendo, ganhando dinheiro. Hoje não 
se nota que não há mais (sic) aquela discriminação contra sulistas. Já houve a 
integração sulistas/baianos. (...) Barreiras continuará sendo sempre o centro, 
a cidade grande, e Mimoso correndo atrás para ser grande também. Se houver 
alguma rivalidade é pensamento de uma minoria que não representa nada no 
Mimoso. Emancipando ou não vamos continuar tendo bom relacionamento.

Ao explicitar a existência de uma “rivalidade” e de uma “discriminação” que teriam 
desaparecido, embora Mimoso vá continuar “correndo atrás para ser grande” e 
superar Barreiras, a defesa de uma integração que ele pretende já existir entre 
sulistas e baianos e o “bom relacionamento” Barreiras – Mimoso acaba não 
convencendo. Na divisão do trabalho, a Barreiras é delegada a função de centro 
comercial e financeiro, de serviços, ficando Mimoso com a área de produção 
agrícola e pelo menos a maior indústria da região, a Ceval.

Nesse sentido, é muito importante lembrar também a força do corporativismo 
sulista na estratégia locacional dessa grande firma (responsável, segundo dados 
extra-oficiais, por 28% do ICM recolhido em toda a região em 1992-1993), ofe-
recendo todas as vantagens para que ela acabasse transferindo sua implantação 
de Barreiras (onde já havia adquirido terreno) para Mimoso. Inicialmente pro-
posta para o futuro distrito industrial de Barreiras, onde o grupo Hering havia 
adquirido lotes, a empresa acabou sendo convencida de que a localização em 
Mimoso do Oeste era mais lucrativa. Um dos fatores alegados foi a proximidade 
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das áreas produtoras e a conseqüente redução dos gastos com transporte até a 
fábrica (40% dos produtores entregam a soja diretamente na fábrica). A carência 
de infra-estrutura, especialmente de energia, não foi empecilho. Em acordo com 
o governo do estado, a própria Ceval acabou levando para Mimoso o “linhão”, 
integrando-a assim à rede energética estadual. Na verdade, a primeira indústria 
de óleos vegetais do estado, a Olvebasa, do grupo baiano Chaves, estabelecida em 
Barreiras, representava uma séria concorrente.

A disputa pela localização da fábrica da Ceval e a competição com a Olvebasa (fir-
ma que já enfrentou sérias crises financeiras) são provavelmente a demonstração 
mais evidente da repercussão, a nível econômico, da disputa entre “baianos” e 
“gaúchos”, muito ligada à disputa entre os múltiplos segmentos do novo grupo 
capitalista hegemônico. Isso demonstra que nem só entre latifundiários da oli-
garquia	tradicional	e	modernos	empresários	tem	relevância	o	recorte	sulistas/
nordestinos, representado, no caso, pelas disputas político-econômicas entre 
Barreiras e Mimoso do Oeste. Mesmo no interior da classe capitalista é possível 
perceber essas nuanças.

Outro fenômeno constatado e que reforça a tese da segregação sulista no processo 
de emancipação de Mimoso do Oeste é o de que muitas famílias sulistas residentes 
em Barreiras manifestam sua intenção de mudar para aquela localidade caso ela se 
emancipe, sendo que muitas até já adquiriram terrenos: “Muita gente de Barreiras 
tem lotes aqui e vive me perguntando como é que tá o Mimoso, pra mudar pra cá”, 
afirmou-nos o empresário Alcides Trento. Várias donas-de-casa entrevistadas no 
bairro dos Gaúchos, em Barreiras, confessaram o desejo de mudar para Mimoso. 
Entre os motivos alegados está o fato de que lá “os gaúchos estão todos juntos”, 
o	clima	e	o	“ambiente”	são	melhores	e	a	distância	das	fazendas	é	muito	menor	
(um raio médio de 50 quilômetros, contra até 150 a partir de Barreiras).

Numa demonstração do papel que possui hoje o Banco do Brasil (e os vínculos 
com o capital financeiro que ele proporciona) na estruturação econômica dos 
novos municípios no interior do País, alguns afirmam que “a única coisa que 
falta” para se transferirem para Mimoso é uma agência do Banco do Brasil. “Se 
botarem Banco do Brasil aqui”, diz Alcides Trento, “ninguém mais precisa ir a 
Barreiras. E é o sulista que leva o capital pra Barreiras – no comércio”. Alguns 
baianos, num visível exagero, chegam a recear que Barreiras, mais uma vez, 
repetindo a histórica ascensão e crise de “ciclos econômicos”, venha a retroceder 
a partir da emancipação.

A partir desses fatos pode-se depreender as dificuldades que o processo de emanci-
pação enfrenta. A crítica de alguns baianos, acusando os sulistas de corporativistas, 
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“separatistas” e até mesmo afirmando que eles formariam “um quisto social”, 
acaba servindo para fortalecer a identidade com o território dos Gerais e, mais 
especificamente, criando uma expectativa de que Mimoso do Oeste como município 
seria capaz de superar os graves problemas urbanos vividos em Barreiras. Como 
afirmou um jornal local em edição especial dedicada àquela localidade:

O Mimoso tem personalidade própria, uma pujante economia, um povo brioso e 
trabalhador e futuro brilhante. Se seus habitantes falam com sotaque, são feios 
ou	bonitos,	votam	em	A	ou	B...	Nada	disso	justifica	a	pretensão	da	Câmara	de	
Barreiras (que incompreensivelmente negou ao Mimoso a condição de distrito) 
e da Assembléia Legislativa de negarem ao povo mimosense o direito de autogo-
vernar-se, direito conquistado pelo povo de mais de 4.000 municípios brasileiros, 
a maior parte deles bem menores e menos importantes que o Mimoso do Oeste 
(NOVOESTE, 21 maio 1992).

Uma das entrevistas mais contundentes que obtivemos, condenando a eman-
cipação, foi a de Marlan Rocha, diretor da Fundação Geraldo Rocha e um dos 
idealizadores do movimento pró-Estado do São Francisco. Ele assim se  expressou:

Sou contra a criação do município de Mimoso por uma razão: aquele cerrado é a 
área disponível que Barreiras tem (...). Se eles criarem, estão os dois inviabilizados. 
O Mimoso não tem como ele implantar um centro comercial, vai ser um centro 
produtor de agricultura, inclusive árida (sic), e eu vejo mais, pode escrever isto, 
eu vejo mais como uma solução do problema imobiliário do que propriamente a 
intenção de criar uma cidade. Aquilo é inviável, até o cerrado com agricultura, ali, 
que eles tão fazendo, não vai longe. Vai desertificar aquilo. Além disso, a cidade, 
aquele espaço, não tem paisagem pra ser uma cidade, aquilo é monótono, aquilo 
ali mata um. Você teve lá, não teve? Quem é que agüenta aquela monotonia?

Ao lado de argumentos nada convincentes, fruto de sua profunda indignação, 
Marlan Rocha enfatizou em primeiro lugar (declaração na abertura deste item) 
a falta de “raízes”, de história local dos sulistas e a falta de espaço para Barreiras 
se expandir: “Sujeito chega com menos coisas, entra, mal planta já quer colher? Já 
quer tirar? É bom saber que a terra tem dono. Pode escrever o que eu tô dizendo. 
Que eles saibam que a terra tem dono”.

As ligações com o espaço, com o território, aqui, ficam mais do que evidentes: se-
gundo Marlan Rocha, os sulistas não poderiam, em questão de apenas uma década, 
quando muito, criar laços de identidade com o território baiano ao ponto de se 
intitularem “donos” do novo espaço. A expressão “essa terra tem dono” sintetiza 
bem o cunho territorial de um espaço, sendo atribuída por Marlan, mais do que à 
apropriação legal, jurídico-política, à apropriação simbólica, cultural e “histórica”. 
Os sulistas necessitariam de memória, de “gerações”, de “mortos enterrados”, de 
“suor derramado”, para alegarem seu pertencimento e, conseqüentemente, sua 
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defesa de novos territórios políticos. Ele utiliza até mesmo o termo posseiro em 
alusão a uma apropriação “ilegal”, à falta de “propriedade cultural”, simbólica, 
do espaço.

Analisemos agora os depoimentos dos três últimos prefeitos de Barreiras e sua 
posição em relação ao processo de emancipação. Paulo Braga e Baltazarino An-
drade, vinculados à estrutura oligárquica tradicional (e aliados, como já vimos, 
a uma importante parcela politicamente mais conservadora da elite sulista), 
enfatizam a “inviabilidade” de Mimoso. Quando questionamos sua afirmação de 
que Mimoso “não teria condições nenhuma de se manter”, pois se trata da área 
de maior produção agrícola do município de Barreiras, Paulo Braga respondeu:

Não, Mimoso não é área de grande produção, e posso lhe assegurar que nenhu-
ma dessas áreas de grande produção quer passar a ser município de Mimoso, 
preferem continuar a ser município de Barreiras. Existe o seguinte: existe um 
posto de gasolina onde a cidade cresceu em cima desse posto de gasolina, mas 
na realidade não é a área de produção.

A tática utilizada para revidar uma evidência inquestionável era a de considerar 
como área de Mimoso apenas a porção leste dos Gerais, justamente sua área mais 
seca e menos produtiva. Assim, localidades onde está a maior zona produtora, a 
oeste, principalmente em torno de Placas e Bela Vista, não pertenceriam a Mimoso. 
A própria gestão de Paulo Braga utilizou a estratégia de investir prioritariamente 
nessas localidades a fim de conquistá-las politicamente e impedir assim que 
viessem a fortalecer o movimento capitaneado por Mimoso.

Na proposta do então vereador Luiz Hashimoto, fundador da associação de Mora-
dores de Mimoso do Oeste, o distrito ficaria com mais de 60% da área de Barreiras, 
englobando a maior parte da área de soja dos Gerais, como mostra o Mapa 4 (p. 
215). Segundo o “coronel” Baltazarino Andrade:

Existe um movimento aí que eu sei pra criar um distrito mas, (...) quando apareceu 
foi botando logo 7000 km2 para esse distrito. Quer dizer, não se pode criar outro 
município que Barreiras vai ficar... Barreiras tem 10.544, e um distrito desses 
ficaria com sete. Agora Placas, Bela Vista e Novo Paraná ficam como? Passam a 
ser o que? Satélites?

Contando com o apoio direto do governador do estado, Antônio Carlos Magalhães, 
Baltazarino Andrade alegou também que, apesar de existirem vários municípios 
muito menos viáveis do que Mimoso, durante o governo de ACM “só se emancipa 
quem tem condições de colocar o município pra frente. Não é emancipar para 
depois chegar na porta com uma cuia pedindo”.
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Como é possível observar em um dos depoimentos que abrem este item, o então 
prefeito Saulo Pedrosa, na oposição política em relação aos dois anteriores, também 
se posicionou contra o novo município, admitindo abertamente que estaria se for-
mando ali um “território gaúcho”, segregado em relação ao espaço dos “nativos”. 
De forma contraditória, mas compreensível se considerarmos os interesses políticos 
em jogo e o caráter mais reservado da entrevista que nos concedeu, pouco tempo 
depois ele revelou idéia oposta, apoiando os sulistas:

O atual governo estadual é um governo de fachada. Quer continuar pregando 
mentiras e não tem vontade política de realizar [quando estiveram na localidade, 
em campanha, inúmeros políticos governistas, inclusive o gov. Antônio Carlos 
Magalhães, haviam assegurado a emancipação]. Pois se esse governo tivesse a 
vontade de conceder a emancipação política do Oeste e dos 115 distritos que já 
se encontram com seus processos de emancipação instruídas, já teria feito há 
muito tempo (entrevista do prefeito Saulo Pedrosa ao jornal Nova Fronteira, 5 
abr. 1994).

Em sua defesa da emancipação, Saulo utiliza o argumento, bastante questionável, 
de que “quanto mais se divide, melhor se administra”. Para ele, o governador “é 
radicalmente contra as emancipações sob a alegação que [haveria] uma pulveri-
zação	de	recursos	para	distritos	sem	nenhuma	importância	socioeconômica.	Mas	
nós (...) achamos que quanto mais se divide melhor se administra. Do contrário, os 
pequenos distritos ficam penalizados porque as sedes carreiam todos seus recursos 
e não direcionam nada para os distritos que geram as riquezas”.

Um discurso da “troca desigual” é muito utilizado pelos sulistas na defesa da 
emancipação e, numa interpretação distinta, também pelos políticos barreirenses 
tradicionais, que vêem na separação um “enfraquecimento geral” do município, 
alegando muitas vezes justamente a tese contrária à de Saulo Pedrosa. O então 
prefeito Paulo Braga, por exemplo, em entrevista que nos concedeu em 1991, 
indagou: “se eu posso ser um grande porque vou ser dois menores?”

Para os sulistas, a “ausência do Estado” (muito questionável, como já observa-
mos) seria um dos principais fatores a fortalecer o movimento emancipacionista. 
Neste sentido, eles enaltecem o papel da “comunidade” – “aqui tudo é feito pelos 
moradores”, generalizam. Apesar de divisões político-partidárias que freqüente-
mente provocam atritos internos, a associação de moradores é uma entidade que, 
juntamente com o CTG, já comentado, fortalece a coesão do grupo e, ao suprir 
necessidades (água, serviços médicos, telefonia) com o apoio dos capitalistas locais, 
amplia o fosso que os sulistas dizem existir entre Mimoso e a sede do município.

A nível institucional, uma das contradições sobre a emancipação é que a localidade 
de	Mimoso	já	é	reconhecida	como	município	no	próprio	âmbito	da	companhia	
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telefônica estadual, tendo prefixo próprio e ligações telefônicas com Barreiras 
consideradas interurbanas. Este fato parece revelar que algumas redes técnico-
-informacionais conseguem impor sua própria lógica espacial, antecipando-se ou 
sobrepondo-se à formalização política de novos territórios político-administrativos.

Para grandes grupos capitalistas como a Ceval, em plena era do discurso neoliberal 
e do “Estado mínimo”, Mimoso do Oeste já dispõe do que eles necessitam: “para 
que precisamos de Prefeitura”, indagou-nos o gerente regional, “se até energia 
trouxemos para Mimoso?” Para ele, acreditando no “estouro” da localidade (“tem 
tudo lá: escola, posto de saúde, clube, hotel, banco...”), a emancipação é uma 
simples questão de tempo: “deixa o Mimoso estourar. Aí não vai ter quem segure”.

Como bem se expressa Machado (1993), a “geopolítica do governo local”, entendida 
como “uma estratégia ou conjunto de estratégias possíveis de serem elaboradas 
ao nível do governo do território local”, deve incluir, entre outros, o “reconheci-
mento, dentre as múltiplas territorialidades possíveis, da dimensão institucional 
do território, quando este é definido como estado-nação, estado-local, município 
ou cidade”, pois mesmo com todo o seu poder as empresas transnacionais “não 
podem se estabelecer como entidades político-legais que governam uma determi-
nada área territorial: não podem e, se poderia agregar, não lhes interessa” (p. 87).

Se para as empresas que operam à escala internacional não interessa o jogo pelo 
poder a nível local, ou interessa de forma secundária, como ocorreu na estratégia 
locacional da unidade industrial da Ceval, para os empresários com interesses re-
gionais mais pronunciados, como o grupo Ricardi, cujas bases estão concentradas 
na própria região, o poder regional e/ou local se torna muito mais relevante. Já 
para grande parte dos migrantes sulistas que enfrentam a instabilidade de uma 
nova fronteira econômica e o confronto com um espaço culturalmente muito 
distinto, com toda a coesão que sua identidade proporciona, ter maior controle 
sobre a territorialidade que eles produzem torna-se fundamental.

É como se o território, arquitetado e esquadrinhado de cima para baixo, vinculado 
a redes econômicas e políticas extralocais e seccionado entre projetos de coloni-
zação preconcebidos (ou induzidos, via publicidade), novos loteamentos/ cidades 
e propriedades rurais, fosse teimosa e às vezes insistentemente reconstruído à 
escala local, cotidiana, num “espaço vivido” de luta pela cidadania e de resistência 
político-cultural, nas disputas pelo controle de entidades e associações de base local.

Algumas transformações recentes manifestam um processo gradativo de integração 
entre as “comunidades” sulista e baiana em Mimoso do Oeste, mas o fato parece 
se	restringir,	por	enquanto,	aos	estratos	do	ápice	e	da	base	da	pirâmide	social:	o	
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primeiro geralmente movido pelos interesses políticos da elite local, o segundo 
por força da necessidade de sobreviver, partilhando dilemas e aspirações comuns. 
Como entre os sulistas de Mimoso predomina a classe média, o afluxo de migrantes 
pobres do interior do Nordeste acaba fortalecendo o preconceito e a segregação, 
concentrados que estão, como já vimos, numa área a alguns quilômetros do 
principal núcleo urbanizado.

A maioria da população não partilha mais do sonho de formar uma cidade com-
pletamente nova, revivendo o mito de Brasília nos Gerais baianos, uma cidade 
imune às chagas que afligem os espaços urbanos brasileiros. A intensificação da 
violência (assaltos a ônibus na BR-O2O, roubos de carros e em residências e até 
o seqüestro do filho de um empresário), a incipiente infra-estrutura comercial e 
de serviços e as poucas opções de lazer são características que relativizam muito 
a diferença “positiva” tão propalada de Mimoso do Oeste em relação a Barreiras.

A formação das primeiras favelas, apesar de todo o empenho de lideranças locais 
em impedir o processo, não pode ser evitada, embora muitos ainda tentem negar 
sua existência. Edaléio Barbosa de Souza, presidente da associação de moradores 
(AMMO), rechaçando a “suposta declaração” de um vereador de Barreiras ao 
jornal Folha do Vale (16 abr. 1994) de que “Mimoso já pode se emancipar pois 
até favela possui”, ironiza, explicando que “os únicos favelados do Mimoso são os 
precários estabelecimentos comerciais clandestinos erguidos na faixa de domínio 
da BR-020” e que “estranhamente” obtiveram alvará de funcionamento e ligações 
à rede elétrica da Coelba (NOVA FRONTEIRA, 28 abr. 1994, p. 6).

Edaléio, ele próprio, como primeiro presidente baiano da associação de moradores 
(mesmo sob protestos de muitos sulistas), uma evidência da gradativa integração 
entre os dois grupos, comprova bem o jogo e as contradições em que se insere 
a afirmação de identidades culturais e de classe. Ora os nordestinos podem ser 
confundidos com as classes subalternas (onde efetivamente predominam) e acu-
sados de “responsáveis” pela pobreza que atinge Mimoso do Oeste, ora podem ter 
sua identidade regional diluída ao partilharem os mesmos anseios das classes 
média e alta locais.

É assim, por exemplo, que o CTG local começa, embora de modo ainda tímido, 
a receber freqüentadores nordestinos. Trata-se, segundo nos afirmaram muitos 
moradores, de um processo lento de integração e que certamente ainda levará 
muitos anos para se consolidar, permanecendo sempre uma segregação social 
vinculada ao mesmo tempo às desigualdades socioeconômicas e às identidades 
de ordem cultural. Nem por isso, como provamos aqui, é justo tomar a emanci-
pação de Mimoso do Oeste como a consolidação de um “território gaúcho” nos 
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Gerais baianos. Talvez com a expansão de interesses comuns em outras escalas, 
mais amplas, como a que envolve o movimento pela criação do estado do São 
Francisco,9 a integração possa se dar de modo mais efetivo – ainda que priorizando 
aí, também, determinados segmentos da população.

9 Para um detalhamento maior sobre a proposta de criação do estado de São Francisco e a (re)invenção de 
uma identidade são-franciscana, ver HAESBAERT (1996).
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A REDE REGIONAL GAÚCHA

Atenção parabólicas

Se você é gaúcho, tem antena parabólica e quer matar as saudades dos pagos, 
aqui vai a dica:

Sintonize a qualquer hora o Canal da Record e gire o comando de áudio dois 
graus à esquerda. A Rádio Gaúcha está entrando com som local. É um balaço. No 
esporte tu podes acompanhar os jogos do Grêmio e do Internacional.

Notícias de todo o Brasil com aquele sotaque e músicas galponeiras com os re-
sultados das últimas Califórnias [principal festival de música regional gaúcha, 
realizado anualmente em Uruguaiana, RS]. E tome um mate! (NOVA FRONTEIRA, 
5 jul. 1994, p.12)

Esta citação mostra de modo flagrante a que ponto chegam os “laços com a 
querência” que muitos sulistas mantêm, mesmo muitos anos depois de iniciado 
o fluxo migratório (14 anos em 1994, no caso dos “gaúchos” no oeste baiano). 
Estes laços formam verdadeiras redes amalgamadas não só pelos elos da moder-
nização capitalista que muitos grupos empresariais difundem mas também pela 
identidade cultural e o regionalismo “tradicionalista” que a maioria reproduz 
nos espaços para onde migra, tentando reconstruir ali, como vimos para o caso 
dos cerrados nordestinos, arremedos de territórios gaúchos, contraditórios e ma-
leáveis, é verdade, mas ainda assim produtos e fortalecedores de um sentimento 
de solidariedade e coesão do grupo frente às comunidades locais, nitidamente 
segregadas e/ou desterritorializadas.

A reterritorialização gaúcha, focalizada neste capítulo, encontra-se articulada 
através de múltiplas redes que, além de manterem localmente a coesão do grupo ou 
de uma fração dele, se estendem extra-regionalmente, num realimentar constante 
de seus vínculos com o Sul, especialmente aqueles relacionados à sua identidade 
cultural e sociopolítica. Como uma espécie de conclusão prévia, reuniremos aqui 
algumas constatações empíricas, em grande parte já comentadas pontualmente 
ao longo do trabalho, visando definir de forma mais clara aquilo que propomos 
denominar de rede regional difundida por muitos “gaúchos” em sua diáspora 
pelo interior do país.
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É como se, finalizando o trabalho, substituíssemos a metáfora da “diáspora”, uti-
lizada na introdução, pela concepção, teoricamente elaborada, de “rede regional”, 
reproduzindo através dela toda a complexidade de um processo concomitantemente 
territorializador e desterritorializador, “moderno” e “tradicional”.

É bem conhecida a característica dos sulistas de, como afirmam muitos, “ter 
um pé lá e outro cá” no decorrer de seu processo migratório, principalmente na 
primeira década, quando ainda não participam diretamente da ordem política 
que tenta articular e controlar territórios a nível local. A quantidade de termos 
utilizados no linguajar sulino para se referir à região de origem (inclusive pelos 
inúmeros migrantes que entrevistamos no Nordeste): “pátria gaúcha”, “torrão 
natal”, “querência” (nome inclusive de um novo município no norte do Mato 
Grosso), “pago”, “rincão”, “estância”, “chão”, e a freqüência de seu uso, é bem 
representativa da força da identidade territorial (dos “ardores terrunhos”, como 
disse o escritor Assis Brasil), esse apego ao Rio Grande, seu espaço de referência 
identitária (conforme aludimos no Capítulo 3).

Às vezes é entre os migrantes que, paradoxalmente, essa ligação com o Sul e com o 
gauchismo aparece com mais força, como se o aumento da distância e o confronto 
com outros grupos culturais fortalecesse uma identidade, estratégia capaz de, 
em parte, eliminar a própria distância. Articula-se também uma rede migratória 
pautada no parentesco que, capitaneada pelos homens, “chefes da casa”, pode 
muitas vezes fragmentar a própria família, na medida em que a mulher resiste 
mais a migrar (“é sempre a mulher que puxa pela raíz”, disse-nos uma gaúcha 
da Chapada Diamantina), às vezes retardando a mudança (o marido segue na 
frente), e também na medida que muitos filhos, principalmente no que se refere 
à classe média, permanecem “no meio do caminho”, estudando ou trabalhando 
em centros urbanos maiores.

A nostalgia de um Sul que é ainda mais mistificado diante das condições muito 
precárias das regiões para onde os sulistas se dirigem, encontra-se sempre presente, 
principalmente por parte das mulheres que, em geral mais atreladas, como vimos, 
ao espaço doméstico e/ou privado, alimentam uma visão muito estigmatizada em 
relação ao espaço público local, que pouco vivenciam.

A ligação muito mais forte da mulher sulina com a terra de origem e a sua subor-
dinação às decisões do marido fica nítida em declarações como esta:

  — O que a levou a migrar para o Nordeste?



227

 — Eu não, o meu marido. Mulher nenhuma eu acho que gosta daqui. 
Vou ser sincera... Mas é o trabalho do marido, a gente tem que acom-
panhar, né. É... coisas da vida.

Menos resignada, outra sulista fez uma declaração emocionada, lembrando a 
pequena propriedade que deixaram no Paraná e que ela “quase brigou” para 
que o marido não vendesse:

No fim tive que ceder, totalmente a contragosto, pois é sempre a mulher que cede. 
Eu cedi sempre. Só consegui foi que ele não me levasse pra fazenda e comprasse 
esta casa na cidade. Finquei pé e disse: só fico se for pra morar na cidade, chega 
de sofrimento.

A exemplo de outras, lamentou também “a separação da família”, com três filhas, 
cada uma morando hoje em um estado diferente do país.

Segundo a ex-vereadora barreirense Ignez Pita,

O sonho de fazer Barreiras nunca foi um sonho das mulheres gaúchas, é dos 
maridos. (...) o marido, enquanto agricultor, não perdeu sua identidade quando 
veio pra cá, mas a mulher perdeu. Perdeu a casa dela, a amiga, o mundo dela, 
tudo. (...) O marido, nem tanto. Mas ela sim, não veio perseguindo um sonho, 
ela veio porque foi obrigada a vir.

Uma das donas-de-casa entrevistadas no “Bairro dos Gaúchos”, em Barreiras, 
indagada sobre o desejo dos sulistas de retornarem ao Sul, fez uma distinção 
importante: “voltariam, principalmente a mulher. Agora, o homem não desiste 
tão fácil...” A situação da mulher migrante, muitas vezes subjugada às decisões 
do marido e relegada ao espaço doméstico, representa, por si só, um tema extre-
mamente rico para pesquisa.

Este processo desterritorializador fundamentado na desigualdade econômica e 
que atinge de modo muito mais brutal o espaço feminino, as classes médias e os 
pobres, é comandado por empresários, capitalistas que, apesar de partilharem 
da lógica de um capital “sem pátria”, sempre em busca de espaços onde possam 
obter maiores lucros, também podem manter fortes ligações com seu território 
de origem. Trata-se aqui, como vimos, principalmente no caso dos cerrados 
nordestinos, da ampliação dos circuitos econômicos vinculados ao complexo 
agroindustrial da soja, cultura “tradicional” entre grande parte dos sulistas e 
que estes se encarregaram de difundir e/ou estimular em várias áreas de terras 
baratas no interior do país.

Como exemplo temos muitos empresários que ainda hoje mantêm a sede prin-
cipal de suas empresas ou propriedades no Sul, na esperança de “fazer um pé de 
meia” e depois retornarem (alguns mantêm apenas um administrador em suas 
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propriedades no Nordeste), sem falar, no caso específico do oeste baiano, das várias 
cooperativas sediadas na região Sul que estenderam suas áreas de atuação para o 
Nordeste. Tanto grandes como pequenos produtores rurais muitas vezes trouxeram 
o maquinário, móveis e algumas vezes até mesmo a casa (pré-fabricada) do Sul.

A maior indústria na área dos cerrados nordestinos, a Ceval, do grupo Hering, tem 
sua matriz em Santa Catarina. Vimos também a importância da migração de tra-
balhadores sulistas, base da mão-de-obra especializada local: muitas vezes linhas 
de ônibus são mantidas pelas próprias empresas rurais com a finalidade exclusiva 
de garantir o suprimento de mão-de-obra. Além disso, no início do processo, até 
mesmo a soja chegou a ser exportada pelos portos de Paranaguá e São Francisco 
do Sul (SC) e o arroz era parboilizado no Rio Grande do Sul.

As relações com o Sul são bem atestadas não só pela intensa utilização das redes 
técnico-informacionais (telefone, rádioamador, fax, telex, televisão via antenas 
parabólicas), das quais participam especialmente os mais privilegiados, como 
também pelo fluxo de pessoas, através de linhas de ônibus que, conforme verifi-
camos, servem basicamente aos grupos migrantes, unindo diariamente Barreiras 
com o norte e o centro do Rio Grande do Sul. Pelas informações obtidas junto às 
empresas, essas ligações têm servido praticamente apenas ao grupo de migrantes 
do Sul, sem promover um fluxo contrário, de nordestinos em direção ao extremo-
-sul do país. A segregação é visível nos próprios ônibus, dotados quase sempre de 
ar condicionado e com serviço de bordo capitaneado pelo chimarrão, hábito quase 
que exclusivamente gaúcho.

Conforme verificamos no nosso relato de viagem na linha Santa Maria-Barreiras, 
reproduzido na introdução, esses ônibus atendem a uma área de origem da popu-
lação migrante que se estende da Campanha gaúcha até o norte do Paraná, e uma 
área de destino que se estende do Triângulo Mineiro ao oeste baiano, passando 
pelo sul de Goiás e o Distrito Federal. Uma linha mais recente, inaugurada pelo 
grupo Itapemirim em 1992 (que, pelo monopólio exercido em grande parte do 
país, certamente afetará a concorrência até aqui existente entre três empresas do 
Sul), atende uma área ainda mais extensa de origem e destino dos migrantes, pois 
liga Pelotas (RS) a Fortaleza (CE), passando pelo sul do Piauí, “frente da frente” 
de expansão da migração sulista no Nordeste.

Em várias entrevistas que realizamos ficou clara a importância, para os migrantes, 
do retorno ao Sul pelo menos uma vez ao ano. Através das principais linhas de 
ônibus do Sul com as regiões Norte e Nordeste (Mapa 5) pode-se deduzir os grandes 
eixos da migração sulina e a intensidade de suas relações com o Sul.
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Tavares dos Santos (1993), numa abordagem fundamentalmente de ordem socio-
econômica, identifica também entre os camponeses, minifundiários e sem-terras 
do Sul que migraram para a Amazônia via projetos de colonização, um importante 
conjunto de relações (redes) entre a “região de origem” e a “região de destino”. 
A “dimensão espacial” do que ele denomina “processo de colonização agrícola” 
compreende assim “alguns fenômenos sociais” que se reproduzem sobre um “eixo 
que coloca em relação duas regiões” e cuja existência “tanto sobre uma quanto 
sobre a outra, e (...) sobre as duas ao mesmo tempo, é ‘sobredeterminado’ por 
este lugar neste ‘espaço social’ bipolarizado do processo de colonização agrícola”. 
“Em outras palavras, este ‘espaço social’ representa a dinâmica de um fluxo cujos 
diferentes pontos – trata-se aqui dos diversos elementos sociais – estão sempre e 
necessariamente em interação contínua e recíproca” (p. 257).

O autor se refere a uma rede que podemos considerar geograficamente comple-
mentar, difundida pelas agências responsáveis pela colonização e forjada sobre 
imagens tanto da região de origem (a “crise” dos colonos no Sul, associada de 
forma simplista ao “minifúndio improdutivo”) quanto da região de destino (à 
qual só se atribuíam imagens positivas, “a terra prometida”). Em contraposição:

(...) as lutas sociais pela terra nas regiões de origem tiravam seu alento nas 
experiências e relatos dos colonos retornados dos programas de colonização, 
de tal forma que pudemos demonstrar a formação de uma luta social contra a 
colonização nas regiões do Sul do país. Ora, o eco dessas mesmas lutas influen-
ciava os colonos nos programas de colonização, porque o seguiam com atenção 
e avaliavam suas novas chances de reassentamento no Sul (...). Enfim, pode-se 
perfeitamente afirmar que o projeto de estabilização desses camponeses se nutria 
das experiências recíprocas, prática e simbolicamente trocadas, através de múlti-
plas redes familiares e de vizinhança, interativas e recíprocas, entre as regiões de 
origem e as de destino (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 261-262).

Tavares dos Santos só esquece de salientar que não era apenas a identidade do 
grupo enquanto camponês, mas também enquanto gaúcho e descendente de 
imigrantes, que proporcionava essa coesão e essa solidariedade, mantendo uma 
vasta rede de relações mesmo entre espaços física e culturalmente tão distantes.

Além destes elos Sul-Nordeste (e, por extensão, Norte), reforça ainda mais a idéia 
de uma rede regional o fluxo inter-áreas de migração sulista, como as relações 
entre o oeste baiano, os estados de Tocantins e Goiás e o norte de Mato Grosso, de 
onde provêm muitos trabalhadores e empresários sulistas. Neste caso a ligação 
rodoviária é mantida por empresas do Nordeste, pois o maior fluxo é de migrantes 
nordestinos (realizando o sentido contrário), com linhas que unem o sertão baiano 
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a Mato Grosso e Rondônia. Confundem-se aí, quem sabe, uma “rede gaúcha” e 
uma “rede nordestina” articulada pelos migrantes.

Seria muito difícil distinguir até que ponto essa manutenção de vínculos socio-
-econômicos com o Sul é uma decorrência mais estrita da lógica capitalista 
(muito distinta de acordo com as classes sociais) e até que ponto decorre da 
interação com uma lógica simbólica, onde intervém a identidade cultural entre 
os migrantes e destes com a região de origem. Neste trabalho confirmou-se que 
a análise da simples lógica econômica torna-se, no mínimo, bastante limitada 
frente à complexidade da questão. Isto fica mais claro na análise das relações 
político-culturais manifestadas pelos migrantes.

No sentido político, a rede gaúcha pelo interior do país revela alguns comporta-
mentos-padrão muito importantes. Um deles é o voto comprometido com o grupo 
cultural identificado com as raízes sulistas e a descendência européia. Mesmo em 
áreas muito distantes, como o sudeste do Amazonas, encontramos municípios cuja 
política é totalmente controlada pelos sulistas: em 1993, em Apuí, no Km 640 da 
Rodovia Transamazônica, o prefeito era catarinense e o vice paranaense ( JORNAL 
DO BRASIL, 9 maio 1993). Duarte (1988) analisou este comportamento político 
entre os migrantes sulistas no norte de Mato Grosso, onde:

(...)a sociedade nova, com padrões não tradicionais (...) contribuiu para sua 
transformação econômica e espacial, mas mantém laços com suas origens no 
Sul. Estes laços são culturais, econômicos e, também, políticos. Uma análise desses 
elementos leva à conclusão que se está formando um ‘novo regionalismo’ no 
norte de Mato Grosso, que não está relacionado às tradições mato-grossenses e, 
muito menos, cuiabanas. (...) uma comunidade que vive (...) naquele território, 
mas (...) está voltada para os interesses capitalistas extra-regionais. Entretanto, 
o espaço que produziu tem que ser mantido porque, através dele, viabiliza sua 
reprodução social. Esses interesses já surgem ao nível do discurso político-eleitoral 
em 1986 e a imprensa nacional constatou o fato (1988, p. 264).

O autor também faz referência ao que ele denomina de “voto étnico”, uma “nova 
forma de representação política” em que “candidatos migrantes disputavam o voto 
de seus conterrâneos e, como uma forma de campanha, apelavam para interesses 
étnicos comuns. Havia uma espacialidade étnica, com eleitores de mesma origem: 
paranaense, catarinense, gaúcha. Isto foi explorado como uma reivindicação 
regional” (1988, p. 264).

 Essa manifestação do “voto étnico” já havia sido identificada por Teresa Cardoso 
em artigo no Jornal do Brasil de 27 de setembro de 1986:

Um novo tipo de representação política está surgindo em Mato Grosso (...): é a 
multiplicação de candidatos a cargos eletivos que vieram de fora e que podem se 
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eleger por eleitores que também não são de Mato Grosso. Os candidatos migrantes 
do Paraná estão disputando corpo-a-corpo os 160 mil votos dos paranaenses e não 
é menos intensa a competição pelos 40 mil votos gaúchos. Tudo indica que Mato 
Grosso está inaugurando no país o voto étnico, isto é, produzido por grupos 
culturalmente aglutinados, que vão colocar no legislativo políticos mais pre-
ocupados com seus interesses peculiares e menos com o estado (grifo nosso).

No caso de Mato Grosso, “é evidente que toda a corrida aos votos dos migrantes 
cria ressentimentos nos candidatos locais”, sendo que muitos alegavam que iriam 
“proteger os filhos de Mato Grosso contra os de fora” ( JORNAL DO BRASIL, 27 set. 
1986). Várias prefeituras locais já são comandadas por prefeitos sulistas e seu peso 
na política estadual é cada vez mais acentuado.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho em Mato Grosso, apesar da constante ênfase 
do regimento interno ao seu caráter “apolítico”, revela-se cada vez mais como um 
núcleo de apoio e articulação política. Congregando grande parte dos empresários 
sulistas, cuja força econômica torna-se cada vez mais evidente (“ajudando a 
descobrir o Mato Grosso e a torná-lo um celeiro nacional”, como afirmou Dante 
de Oliveira em discurso durante o I Congresso Tradicionalista Gaúcho do Mato 
Grosso [Tradição, n. 182, p. 10]), os 39 Centros de Tradições Gaúchas do estado 
acabaram desenvolvendo laços muito fortes com o poder político instituído.

O I Congresso Tradicionalista Gaúcho do Mato Grosso, por exemplo, congregou, 
além de vários candidatos a cargos políticos, o governador do estado, cinco se-
cretários (dois deles “gaúchos”), um senador, deputados e vários prefeitos. Um 
acompanhante do candidato a governador foi indicado pelo jornal Tradição (31 
ago. 1994) como o “único candidato a deputado estadual legitimamente vinculado 
ao tradicionalismo no Mato Grosso”. Dante de Oliveira, tratado no título de um 
artigo do mesmo jornal, um mês antes da realização das eleições, como “o futuro 
governador”, afirmou que em seu roteiro pelo norte de Mato Grosso o almoço em 
Juína, a reunião em Juara e o jantar em Alta Floresta seriam todos realizados nos 
respectivos Centros de Tradições Gaúchas.

No que se refere ao oeste baiano, além das campanhas políticas de candidatos 
sulistas (especialmente às câmaras municipais), que também reproduzem com-
portamentos semelhantes, a própria passagem de Leonel Brizola por Barreiras, 
em sua campanha como candidato à presidência da República, em 1989, foi 
reveladora dessa “busca do voto dos conterrâneos”, pois em seu discurso ele se 
referiu basicamente aos “gaúchos”, como se só houvesse sulistas na região, o que 
deixou muitos baianos ao mesmo tempo surpresos e indignados.
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Em termos políticos, outra iniciativa que demonstra o interesse dos migrantes 
em manter os laços com a área de origem é a recusa ou demora em transferir 
o título de eleitor, pelo menos enquanto não possam participar e interferir mais 
efetivamente (e à sua maneira) na política local, que geralmente consideram, 
como já vimos, retrógrada e “suja”. Muitos foram os políticos locais que nos de-
clararam sua preocupação com este fato. Para o “coronel” Baltazarino Andrade, 
muitos sulistas não transferem o título “porque aproveitam a oportunidade pra 
fazer um passeio na terra e voltar”. Segundo o empresário sulista Alcides Trento, 
dez mil sulistas votaram em trânsito em 1989.

O então vereador Luiz Hashimoto, indagado em 1991 sobre a manutenção desses 
vínculos com o Sul, afirmou:

Eu vou analisar pelo campo político. Eu tenho observado que 50% da população 
sulista que veio pra cá e que está nos Gerais ainda não transferiu seus títulos para 
cá. O que explica isso? Eu vou dar uma explicação (...) pessoal: isso significa que 
ainda existe um ponto de interrogação nisso aí, em termos de viabilidade, existe 
uma incógnita (...). Existe ainda uma certa instabilidade pessoal. (...) numa 
eleição que tem 1200 inscritos, 3500 votam no correio. Uma fila para a votação, 
para decidir o processo político aqui e outra fila para justificar a ausência lá.

Considerando o volume da migração e seu peso eleitoral, a manutenção do “voto 
em trânsito” é de fato preocupante. Segundo a revista Veja (5 abr. 1989), o Rio 
Grande do Sul era o sexto estado brasileiro que mais “exportava” eleitores, após 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Nada menos que 900 mil 
gaúchos votavam fora do estado (pode-se estimar então que existam hoje cerca 
de um milhão e duzentos mil gaúchos fora do Rio Grande do Sul, sem falar nos 
milhares de migrantes paranaenses e catarinenses que partilham dos mesmos 
traços culturais).

No âmbito sociocultural, podemos destacar dois fenômenos que reforçam a cons-
tituição de uma rede gaúcha no interior brasileiro. O primeiro diz respeito ao 
movimento tradicionalista gaúcho, há pouco comentado, que, conforme vimos no 
item “A reinvenção da tradição” (p. 84) e podemos observar de modo muito claro 
no Mapa 6, dissemina Centros de Tradições Gaúchas por quase todas as áreas de 
migração. Embora em algumas áreas, como o interior de São Paulo, ele não seja 
tão atuante (apesar do grande número de CTGs, poucos têm atividades regulares) 
e apareça vinculado fundamentalmente a grupos locais (ligados à tradição dos 
“tropeiros”, por exemplo), em geral pode-se afirmar que são os descendentes de 
gaúchos que promovem o movimento.

O segundo fenômeno vincula-se à religião, através da difusão da Igreja Luterana, 
que também é um indicador bastante claro da presença dos sulistas no interior 
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do país, já que ela está intimamente associada aos “colonos” descendentes de 
alemães (Mapa 7). Pelo menos em um programa de colonização, o de Canarana, 
no Mato Grosso, o processo foi obra principalmente de pastores luteranos, que 
tiveram participação direta no processo inclusive difundindo mensagens, no Sul, 
a favor da colonização (TAVARES DOS SANTOS, 1994, p. 72).

Com suas sedes nacionais no Rio Grande do Sul, as igrejas de Confissão Luterana 
do Brasil (ICLB) e Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) têm seu 
processo de expansão geográfica no país, descontados alguns grupos capixabas 
provenientes da área de colonização alemã daquele estado, ligado basicamente 
ao fluxo migratório dos sulistas, onde um grande percentual corresponde aos des-
cendentes de alemães. Com base em boletim anual da ICLB (1992), computamos 
os seguintes dados gerais: do total de 375 paróquias no Brasil, 237 (63%) estão 
na Região Sul, 64 no Sudeste (sendo quase a metade [31] no Espírito Santo), 29 
na região Norte (sendo 17 na área de colonização sulista em Rondônia), 26 no 
Centro-Oeste (das quais 14 no Mato Grosso) e apenas 18 no Nordeste, que é a 
segunda região mais populosa do país. No caso da IECLB (Mapa 7), esta pequena 
presença na região Nordeste e concentração nas áreas de colonização sulista 
(apesar dos núcleos junto às colônias do Espírito Santo e em São Paulo) é ainda 
mais pronunciada.

Dessa forma, nos cerrados nordestinos as igrejas luteranas são localmente conhe-
cidas como “igrejas dos gaúchos”, o que não agrada nem um pouco aos pastores, 
que tentam com muita dificuldade conquistar fiéis nordestinos. Como afirmou-nos 
o pastor Valter de Oliveira:

Eu acho [a integração entre sulistas e baianos] muito importante para não 
criarmos essa imagem da ‘igreja dos gaúchos’..., como alguns ainda vêem; 
então nós estamos procurando não criar essa imagem porque é uma imagem 
negativa e eles vão querer somente passar de lado, à distância, olhar a ‘igreja dos 
gaúchos’, ‘dos ricos’, porque muitos vêem isso mas na realidade não é (entrevista 
concedida em 1993).

A Igreja Luterana se estabelece nessas áreas em média de dois a quatro anos após 
a fixação dos primeiros migrantes sulistas, conforme levantamento que realiza-
mos com base em dados fornecidos pela Igreja de Confissão Luterana do Brasil. 
Para confirmar esta relação entre a Igreja Luterana e a migração sulista, além 
da distribuição das paróquias da IECLB em todo o Brasil (Mapa 7) levantamos 
alguns dados referentes à criação de novas paróquias em áreas de “fronteira”, 
referentes à ICLB. Hierárquica e espacialmente organizada em torno de regiões, 
distritos, paróquias e congregações, relacionamos abaixo o ano de criação das 
paróquias da ICLB nos distritos Brasil Centro-Oeste (ao qual pertence Barreiras), 
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Mato Grosso, Rondomat (sudeste de Rondônia e noroeste de Mato Grosso), Alto 
Rio Madeira (norte de Rondônia e Acre) e Rio Machado (centro de Rondônia):

•	 Brasil	Centro-Oeste:	Goiânia	(1953),	Brasília	(1958),	Taguatinga	(DF,	1969),	
Mineiros (GO, 1982), Planaltina (DF, 1985), Barreiras (BA, 1986).

•	 Mato	Grosso:	Porto	dos	Gaúchos	 (1961),	Cuiabá	 (1971),	Sinop	 (1975),	
Jaciara (1978), Barra do Garças (1979), São José do Rio Claro (1980), Vila 
Rica (1984), Alta Floresta (1985), Canarana, Matupá, Primavera do Leste 
e Sorriso (pós-1986).

•	 Rondomat:	 Vilhena	 (RO,	 1976),	 Colorado	 d’Oeste	 (RO,	 1977),	 Juína	 e	
Juruena (MT, pós-1986).

•	 Rio	Machado:	Cacoal	(quatro	paróquias:	1974,	77,	78),	Pimenta	Bueno	
(1976), Colorado d’Oeste (1977), Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste 
(1978), Espigão d’Oeste (2) e Nova Brasilândia d’Oeste (pós-1986).

•	 Rio	Madeira:	Ji-Paraná	(RO,	1976),	Porto	Velho	(RO,	1983),	Itapuã	d’Oeste	
(RO) e Rio Branco (AC, pós-1986).

O pastor da paróquia da ICLB de Barreiras, na Bahia, atende também às “filiais” 
de Baianópolis e Corrente, no sul do Piauí, ambas criadas em função de famílias 
luteranas sulistas, descendentes de alemães. Em viagem com o pastor de Barreiras 
até Corrente, visitamos também o “ponto de missão” de Morro Redondo, onde 
mensalmente era ministrado culto. Apesar de somente uma família de sulistas 
ser membro da igreja na localidade, o culto era assistido por muitos nordestinos. 
A única família nordestina que havia se tornado oficialmente membro, contudo, 
desligou-se da igreja pouco tempo depois, segundo o pastor “porque eram inte-
resseiros”, esperando da igreja uma função assistencialista que eles não podiam 
proporcionar. A família sulista luterana em Morro Redondo, entretanto, tem um 
filho estudando em São Paulo graças ao apoio da Igreja.

Este forte vínculo entre o protestantismo luterano e a migração sulista pelo interior 
do país constitui, juntamente com o chamado tradicionalismo gaúcho, um dos 
elementos mais representativos da diferenciação cultural dos sulistas frente aos 
grupos sociais das áreas para as quais se destinam. Embora numericamente pouco 
expressivo, já que a maior parte dos migrantes professa o catolicismo, o papel da 
“igreja dos gaúchos” compreende uma projeção simbólica que vai muito além 
de seus efeitos puramente quantitativos (em termos de número de praticantes), 
propagando inclusive um padrão ético (protestante) que estimula, para além de 
seus membros, uma prática capitalista através da valorização da disciplina, do 
trabalho e dos (re)investimentos no setor produtivo, tal como demonstrado por 
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Max Weber (1981) em seu clássico A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
Dada a relevância da questão, deixamos aqui a proposta para um estudo mais 
aprofundado sobre o tema.

Outro indicador da rede regional que toma forma a partir da migração sulista 
é a presença de profissionais, especialmente nas áreas da saúde e educação, mas 
também religiosos, trazidos do Sul para o atendimento nos novos núcleos urbanos, 
onde muitas vezes faz-se questão que eles sejam sulistas. Talvez o exemplo mais 
destacado da influência “gaúcha” na área da educação seja a criação da Funda-
ção Educacional do Sul do Piauí, em Corrente, promovida pela Universidade de 
Passo Fundo, cujo reitor possui terras na região. Este vínculo chega ao ponto de 
professores piauienses freqüentarem cursos de aperfeiçoamento a mais de 2.500 
km de distância, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Para finalizar, lembramos um último exemplo indicativo da conexão Sul-Nordeste: 
uma rede de prostituição estabelecida pela boate, sintomaticamente denominada 
“Quebra Gaúcho”, em Barreiras, que trazia prostitutas do Sul. Alguns freqüenta-
dores afirmavam, de modo irônico, que ali era o único local em que os baianos 
conseguiam “levar a melhor” frente aos gaúchos.

Todos esses elos, mais concretos, aliados à força simbólica do espaço de referência 
identitária que é o Sul (especialmente a Campanha Gaúcha), unem o espaço 
de origem dos migrantes e seus novos territórios, deixando claras as múltiplas 
dimensões da rede regional que os conecta, associada por sua vez aos diferentes 
segmentos e classes sociais no interior do grupo sulista. Como já constatamos, o 
fato de muitos sulistas, enquanto capitalistas, atuarem no sentido de estimular 
nacionalmente a difusão de uma modernização tecnológica na agricultura e 
na agroindústria (embora também sejam inúmeros os contra-exemplos a essa 
“modernidade”), não impede que, localmente, de várias formas, outros (ou os 
mesmos) “gaúchos” busquem construir territórios onde esteja resguardada ou 
mesmo fortalecida sua identidade cultural e onde consigam reproduzir de maneira 
mais efetiva o seu poder político.

Um exemplo muito claro é Canarana, no Mato Grosso, município que já há algum 
tempo vem sendo sugerido pelos sulistas para sediar a capital do novo estado 
do Araguaia. Fundada em 1972 por pastores luteranos, emancipada em 1981, a 
cidade passou a ter um Centro de Tradições Gaúchas a partir de 1984, onde hoje 
se realizam vários eventos “nativistas”. Segundo palavras do jornal Tradição (fev. 
1996, c. 2, p. 1):

Viaja-se dois dias de ônibus de Porto Alegre a Canarana, no chamado “Nortão de 
Mato Grosso” e, não mais que de repente, parece que estamos no nosso Rio Grande 
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do Sul, pois desde o Prefeito, passando pelo Presidente da Câmara Municipal, do 
Sindicato Rural, aos comerciantes, agricultores, pecuaristas, à comunidade, enfim, 
quase todos falam o “gauchês”, trajam bombacha, botas e as mulheres vestidos 
de prenda e quando damos por conta estamos num festival de música nativa 
como um dos melhores organizados no Rio Grande do Sul. (..) em torno de 80% 
dos habitantes (cerca de 17.000) são originários do Rio Grande do Sul ou seus 
descendentes. A imensa maioria procede de Tenente Portela e adjacências (...).

Esse poder político de base local, fundamental num processo de reterritorialização, 
manifesta-se principalmente na formação de novos municípios (onde às vezes se 
travam verdadeiras “guerras de secessão”, como na referência da repórter Mari-
lene Felinto aos 2 mil gaúchos de Serra dos Gaúchos, no noroeste mineiro [Folha 
de S. Paulo, 31 jul. 1994, p. 6-10]) e mesmo de novos estados (como ocorreu na 
participação sulista no Movimento Pró-Estado do São Francisco e como se percebe 
nas propostas pela formação dos estados de Gurguéia, no sul do Piauí, de Guaporé, 
entre Rondônia e Mato Grosso, e do Araguaia, entre Mato Grosso, Tocantins e Pará).

É como se, dependendo da escala e da classe social envolvidas, o grupo manifestasse 
seus múltiplos interesses, vivenciando realidades distintas:

•	 o	grande	capitalista	(como	ficou	claro	na	entrevista	com	um	dirigente	da	
Ceval) vê a reterritorialização local/regional praticamente circunscrita ao 
âmbito da espacialização econômica, voltada para as redes transnacionais 
(como ao propor um ramal da ferrovia Norte-Sul até Barreiras), priorizando 
em termos de espaço político a escala nacional; seu raciocínio dirige-se 
sempre para os circuitos globais onde se ajustam as redes de financiamentos, 
produção e circulação (ligadas, no caso, ao complexo agroindustrial da 
soja);

•	 o	médio	empresário	(às	vezes	“grande”	em	relação	à	estrutura	econômica	
das “novas fronteiras”), com bases produtivas e de comercialização mais 
voltadas para a escala regional, busca por isso interferir no poder político 
da região, como é o caso do grupo Ricardi, em Barreiras, cujo diretor já 
chegou a candidatar-se à vice-prefeitura (retirando sua postulação diante 
da rejeição demonstrada pela população local); é nessa escala (em termos 
de espaço e classes sociais) que se manifestam os principais conflitos e 
alianças entre migrantes (sulistas) e “nativos” (bai anos), especialmente 
aqueles vinculados à antiga oligarquia latifundiária;

•	 a	base	da	população	sulina	na	região,	especialmente	os	pequenos	e	médios	
agricultores, comerciantes, profissionais liberais e trabalhadores agrícolas, 
estes sim, sofrendo de modo muito mais direto as agruras da desterrito-
rialização enquanto migrantes (embora não tanto quanto os sem-terra e 
camponeses sulistas que predominam em outras “fronteiras agrícolas”); 
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mesmo nesta condição eles acabam forjando uma reterritorialização 
que, reforçada pelas desigualdades sociais impostas por uma estrutura 
econômica perversa, alimenta o preconceito e a estigmatização frente às 
populações e à cultura local; conseqüentemente, recusam-se a perder os 
laços com a “querência”.

“Nessas condições”, tomando por empréstimo a afirmação de Milton Santos (1994), 
“o que globaliza separa” e “é o local que permite a união” (p. 36). Lutando por 
um determinado nível de domínio territorial (numa comunidade rural ou num 
novo município, por exemplo), muitos sulistas reforçam seus laços de identidade, 
fundam CTGs, associações e movimentos comunitários. Esta solidariedade, apesar 
de muitas vezes nada progressista em seus propósitos, pode se manifestar como 
contraponto à racionalidade funcional das grandes redes, fundadas basicamente 
pelos interesses da economia de mercado. Em seu freqüente reacionarismo e em 
sua preocupação em “não perder as raízes”, muitos sulistas acabam parcialmente 
se contrapondo ao tempo breve e utilitário-mercantil de uma modernização que, 
contraditoriamente, eles próprios difundem.

Dizendo-se dotados de um verdadeiro “destino civilizatório” frente aos caboclos, 
“bugres” e caipiras “atrasados” do vasto interior brasileiro, os “gaúchos”, desde 
muitos sem-terra (expropriados mas ainda assim ciosos de sua “origem européia” 
e sob o mito da ascensão social via propriedade da terra) até grandes capitalistas, 
de distintas maneiras, como vimos, acabam fortalecendo sua identidade e os 
estigmas que dela decorrem. Manter os laços com a terra, com o “pago”, torna-se 
imperioso. Realimenta-se assim a certeza de permanecer incólume ao “contágio” 
com todo o caráter negativo atribuído aos grupos culturais não-sulistas.

Ler Zero Hora (o principal jornal diário do Rio Grande do Sul), ouvir a Rádio 
Gaúcha, acompanhar os últimos festivais de música “nativista”, trazer erva-mate 
do Sul, demonstrar uma união muitas vezes fictícia, restrita a uma ou outra roda 
de chimarrão: tudo isto garantiria, principalmente para importante parcela das 
classes médias, a manutenção de suas “origens”, termo muito utilizado pelos 
migrantes para caracterizar seu não-desenraizamento.

Essa ligação ambígua com seu espaço de origem e o conseqüente reforço das 
relações intragrupais (pelo menos para fazer frente a outros grupos sociais, pois 
as divisões e os conflitos internos, como vimos, são muito relevantes), acabam 
contribuindo para reforçar expressões do tipo: “o gaúcho faz seu ninho entre si 
mesmo”, “estão sempre juntos”, “sulista é sulista em qualquer lugar” e, por isso, 
“onde chega quer separar”.
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Contudo, mais ainda do que territórios com fronteiras bem definidas e expressiva 
homogeneidade interna, os sulistas, inseridos em outras malhas territoriais muito 
complexas, acabam mesmo promovendo uma rede onde o elemento básico é sem 
dúvida a manutenção, em diferentes graus de intensidade, de uma identidade 
regional forjada sobre um espaço de referência simbólica comum. Evidenciaram 
bem este fato, em todo lugar por onde eu andava, as reações à medida em que 
também me identificava como gaúcho: subitamente eu me tornava quase um “da 
casa”, como se fosse um velho amigo e partilhasse com eles todos os estereótipos 
de superioridade e hospitalidade “naturais” dos sulistas.

Apesar da complexidade com que se reproduz, essa rede regional pode ser caracteri-
zada de forma genérica como um híbrido1 entre a territorialidade mais tradicional 
ou orgânica, num sentido amplo,2 e as redes funcionais do atual período técnico-
-científico. Para compreendermos esse caráter plural e muitas vezes ambíguo dos 
elementos e processos que compõem o espaço contemporâneo, como ocorre com 
a rede regional, é preciso retomar conceitos discutidos no início deste trabalho, 
como os de região e identidade regional. Isto porque, a princípio, a denominação 
rede regional pode parecer contraditória, já que região seria muito mais um 
território (em seu sentido mais amplo de superfície apropriada, delimitada por 
uma fronteira) do que uma rede, em seu sentido mais literal (envolvendo fluxos 
que se conectam através de pontos e  linhas).

Na nossa distinção entre os processos de territorialização e desterritorialização, 
concluímos que a rede, embora na atualidade esteja ligada mais à desterrito-
rialização, por incorporar um caráter muito mais econômico-funcional do que 
simbólico, figura numa posição ambivalente, ou seja, pode gerar a coesão no 
interior de um território, alimentando uma territorialidade, e/ou promover o 
desenraizamento através da aceleração dos fluxos e da mobilidade exteriores a 
esse território. Enquanto a primeira pode se realizar no âmbito de uma raciona-
lidade mais orgânica e solidária, a segunda se verifica fundamentalmente através 

1 Embora utilizemos aqui o termo proposto por Latour (1991), para este o processo de hibrid(iz)ação é 
mais amplo, pois se refere sobretudo às relações entre cultura e natureza que resultam hoje na produção 
de objetos cuja identificação dentro de um único domínio (social, natural ou técnico) é cada vez mais 
difícil e mesmo contraproducente. Voltaremos ao tema no próximo item.

2 Não confundir esta noção de solidariedade orgânica com aquela que Durkheim (1983) propôs para as 
sociedades complexas, produzida pela crescente divisão do trabalho e autonomização do indivíduo frente 
à sociedade (por oposição à “solidariedade mecânica” das sociedades mais tradicionais, onde o indiví-
duo estava subordinado ao social). Pela ausência de mediações simbólicas e seu sentido basicamente 
instrumental, a sociedade moderna contemporânea, com sua complexa divisão do trabalho, muito mais 
do que essa solidariedade orgânica imaginada por Durkheim, estaria moldada por uma “solidariedade 
mecânica”, no sentido de diluir a autonomia do indivíduo, subordinado agora ao “mecanismo” opressor 
de uma sociedade manipuladora através de seus processos de estratificação e massificação.
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de uma razão instrumental onde o que importa é a funcionalidade, o caráter 
pragmático da rede.

Como já destacamos várias vezes, e nosso estudo empírico revelou isso de forma 
muito clara, não existem processos exclusivamente desterritorializantes ou terri-
torializantes, mas sim o predomínio de uma dessas dinâmicas em determinado 
momento, local (e escala), grupo ou classe social e conforme a dimensão social 
(econômica, política, cultural...) que estivermos enfatizando. Assim, o que cha-
mamos aqui de rede regional é uma rede que geralmente (e não de maneira 
exclusiva) proporciona solidariedade ao grupo social a que se refere, tentando 
reterritorializá-lo dentro do movimento (ou “rede”) desterritorializador em que, 
como migrante e dentro de uma modernização capitalista arrasadora, o grupo 
ou classe social está inserido.

Não basta assim que exista uma rede de interesses econômicos ligando os “gaú-
chos” do Sul e do Nordeste. Enquanto rede no sentido funcional, ela pode promover 
sobretudo a desterritorialização – seja a mais sutil, de muitos capitalistas que, 
de modo utilitário e individualista, só se identificam com sua rede econômica, 
voltados para a obtenção da máxima lucratividade, praticamente não interessando 
o “território” onde se situam (como na expressão, simplista, de um sulista classe 
média: “rico se dá bem em qualquer lugar” pois “não tem lugar ruim se você tiver 
dinheiro”), seja a mais radical, de agricultores sem-terra que, apesar de uma forte 
ligação com a terra (e muitas vezes, de modo mais específico, com as terras do 
Sul), são dela totalmente excluídos e obrigados a vagar pelo interior do país em 
busca de novas áreas e/ou de possibilidades de trabalho, alijados da rede de fluxos 
econômicos monopolizada pelos grandes proprietários.

Enquanto rede regional esta rede “gaúcha” adquire obrigatoriamente um forte 
caráter reterritorializador, ainda que os novos territórios que ajude a construir 
não sejam exatamente regiões, mas territórios de base local. Ela é (re)territoriali-
zadora porque, tal como na região em sentido estrito, é constituída por fenômenos 
sociais que vão além da simples divisão territorial do trabalho, envolvendo ao 
mesmo tempo uma identidade cultural (territorial/regional) e um poder político 
identificado, de alguma forma, com esta mesma base regionalista (como vimos 
na “vocação de mando” e na “maior politização/democratização” atribuídas ao 
grupo sulista).

O que faz com que a rede regional não seja propriamente uma região, mesmo 
contendo alguns de seus elementos básicos, como os traços de uma identidade 
cultural e política “regionalistas”, é o fato de a territorialização à qual ela dá 
forma envolver fundamentalmente outras escalas, de caráter muito mais local 
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(e não aquela que se coloca em posição imediatamente inferior à do Estado-
-nação), imbricando-se a múltiplas outras redes e territórios onde nem sempre 
ela assume um papel dominante. Em síntese, então, o que diferenciaria a rede 
regional da região?

Retomando pontos já trabalhados no item “Dimensão simbólica e identidade 
regional” e em Haesbaert, 1988, podemos identificar a região, entre outros as-
pectos, como:

•	 um	território	estruturado	frente	ao	Estado-nação	(em	escala	intranacio-
nal, portanto), base ao mesmo tempo de uma identidade cultural e de 
uma representação política relativamente autônoma (ou em busca dessa 
autonomia);

•	 autonomia	que	é	reivindicada	para	esse	território	em	função	de	determina-
dos interesses, geralmente (mas não apenas) de ordem econômica, a partir 
fundamentalmente de seus grupos hegemônicos (frações regionais da classe 
dominante [DULONG, 1977] ou blocos regionais de classe [SILVEIRA, 1984, 
retomando a noção de bloco histórico de Gramsci]).

Pouco discutida na conceituação proposta em nosso trabalho anterior (HAES-
BAERT, 1988), enfatizamos aqui a vinculação entre região e território, tendo em 
vista que este, ao priorizar uma dimensão espacial horizontal ou em superfície, 
delimitada por uma fronteira e dotada de uma relativa coesão interna, é na região 
a dimensão privilegiada (ao contrário da rede contemporânea, onde os fluxos e a 
verticalidade/hierarquização são os elementos dominantes). É importante lembrar 
que a própria origem da noção de região (do latim regere), está intimamente 
associada à idéia de controle, domínio, ou seja, da necessidade de territorializar 
os espaços, de ordená-los, diferenciá-los e neles, de alguma forma, “se enraizar”. 
Mesmo para autores que enfatizam a região num sentido econômico, fruto mais 
de uma “solidariedade regulada ou organizacional do que orgânica” (SANTOS, 
1994, p. 37), ela é vista sobretudo como um “espaço das horizontalidades” (p. 55).

 Enquanto a região, trabalhada pelos geógrafos sobretudo como uma região-
-território, no seu sentido mais estrito, tem portanto como traços espaciais a 
continuidade física, uma relativa homogeneidade interna (seja ela de caráter 
econômico e “natural”, simbólico e/ou político-cultural) e uma fronteira rela-
tivamente bem delimitada, a região vista preferencialmente como rede admite a 
superposição de áreas, a heterogeneidade e uma maior relativização das fronteiras. 
Tomar a região unicamente como rede, entretanto, significa, no nosso ponto de 
vista, descaracterizá-la e menosprezar um processo que, apesar da globalização 
em curso, não perdeu sua relevância empírica.
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Por isso nossa noção de rede regional não é uma simples derivação dentro da 
concepção de região como rede. No nosso entender, a região deve continuar sendo 
definida privilegiando mais suas características enquanto território do que enquan-
to rede (embora, como sempre enfatizamos, estes se encontrem indissociavelmente 
ligados), ou melhor, inserida mais num processo reterritorializador do que dester-
ritorializador. Daí a importância que sempre demos ao regionalismo político e à 
identidade cultural regional na definição de região, uma das escalas geográficas 
de apropriação e domínio, ao mesmo tempo concreta e simbólica, do espaço.

O que faz com que a rede regional não seja propriamente uma região, ainda que 
contenha alguns de seus elementos básicos, como os traços de uma identidade 
cultural e política “regionalistas”, é o fato de que a territorialização à qual ela 
dá forma envolve sobretudo outras escalas, de caráter muito mais local (e não 
aquela que se coloca em posição imediatamente inferior à do Estado-nação), e 
imbrica-se a múltiplas outras redes/territórios onde nem sempre ela assume um 
papel dominante.

É como se os processos sociais que compõem essa dinâmica se manifestassem 
mais sob a forma de rede à escala regional-nacional e de “território” à escala 
local. Nesse sentido, poderíamos mesmo afirmar que muitas vezes a distinção 
entre redes e territórios é uma simples (nada simples...) questão de escala, pois 
ao mudarmos nosso foco de observação encontramos outras configurações, outros 
efeitos e outras combinações socioespaciais. O que se manifestava como rede em 
uma escala pode se manifestar como “território” em outra, este como elemento 
daquela, e vice-versa. Por exemplo, redes “regionais” como a rede gaúcha, internas 
ao território nacional-estatal, podem se tornar elementos deste, assim como os 
“territórios locais” construídos pelos sulistas podem ser pontos, ou seja, elementos, 
dentro da escala mais ampla das redes regionais.

Trata-se, de certo modo, de um paradoxo, pois o “conteúdo” dos territórios inclui 
fortes traços de regionalidade, alimentado pela rede que os conecta, enquanto 
sua forma básica (que não deve em hipótese alguma ser vista como sinônimo de 
aparência ou de simples elemento acessório), fragmentada, assegura a reprodução 
social muito mais ao nível das relações locais (na escala do município, por exem-
plo) do que propriamente regionais (numa escala mais diretamente posicionada 
frente ao Estado-nação, como a da formação do estado do São Francisco, em que 
reinventam-se traços culturais e políticos totalmente alheios à identidade sulina).

O que este trabalho demonstra é que, se a região não se fragmenta (pois perde-
ria assim uma de suas características básicas que é a continuidade territorial, 
muito importante para reforçar as reivindicações por autonomia política), pelo 
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menos alguns de seus pressupostos, especialmente uma certa identidade cultural 
e política, se reproduzem de modo fragmentado sobre o espaço, configurando 
uma verdadeira rede regional que, se pode prescindir de um território unificado, 
acaba construindo “territórios locais” (e não “regionais” no sentido mais estrito) 
articulados entre si ao mesmo tempo que se imbricam de modo complexo com 
outras formas/processos de estruturação do espaço. Isto demonstra a força de uma 
dimensão simbólica do espaço e/ou de uma identidade territorial-regional, capaz 
de projetar-se muito além de sua territorialidade de origem.

A geografia produto da difusão dessa rede simbólica e material de caráter regio-
nal, “gaúcha”, compreende então, ao lado de um espaço simbólico de referência 
identitária, territórios concretos, muito complexos, de caráter basicamente local, 
onde, como no caso do processo de criação do município de Mimoso do Oeste, 
aqui analisado, a produção do espaço é uma decorrência não apenas da lógica 
global-nacional dos complexos agroindustriais, mas de sua imbricação com ele-
mentos de ordem local-regional como a identidade cultural e política do principal 
grupo migrante.

Neste caso, a migração não representa simplesmente, como é mais comum, “o 
abandono não-desejado da rede tradicional de relações, longamente tecida através 
de gerações” ou “a entrada, já como perdedor, em outra arena de competições, 
cujas regras ainda têm de aprender”, numa dramática “ruptura cultural” (SANTOS, 
1986, p. 67). No caso dos “gaúchos”, mesmo que se tratem das classes subalternas, 
subordinadas ou excluídas, existem traços culturais mais gerais, como vimos, que 
ajudam no seu processo de reterritorialização e que difundem um sentimento 
controvertido de superioridade frente às populações “nativas”.

As “fidelidades e cimentos que recriam sociabilidades e colaboram até mesmo para 
a eficácia das administrações”, aos quais se refere Santos (1986, p. 68), acabam 
sendo de alguma forma reconstruídos, ainda que de forma fragmentada, ambí-
gua e muito diferenciada segundo as classes sociais. Embora quase sempre com 
pouca “autonomia e autenticidade”, geograficamente descontextualizados, esses 
cimentos atuam como complicadores na reordenação social desencadeada pelo 
processo de modernização capitalista. Eles contradizem, de algum modo, o mito 
da desterritorialização impiedosa e inexorável que caracterizaria a globalização 
neste período crítico da “ultramodernidade”.

Não basta portanto a “ditadura do movimento” (VIRILIO, 1984) para desenraizar 
os grupos sociais. Ela pode tanto trazer para dentro de casa o mundo quanto levar 
nosso mundo cotidiano para todo lugar por onde andarmos. Se fizermos parte do 
seleto grupo que tem acesso fácil a essa mobilidade (física) planetária e partilhar-
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mos da “cultura internacional-popular” a que se refere Ortiz (1994), certamente 
levaremos o mundo conosco, freqüentaremos os mesmos hotéis e restaurantes, 
compartilharemos dos mesmos signos culturais e de poder que se reproduzem nos 
“espaços-clone” dessa geografia replicante da “modernidade-mundo”.3

Mas existem também os despossuídos que, partilhando de uma “mobilidade 
forçada” e fazendo uso de redes clandestinas ou paralelas, encontram-se impos-
sibilitados de partilhar desse nivelamento econômico-cultural e acabam muitas 
vezes reforçando suas identidades de origem. Certamente, assim, tão importante 
quanto a perda do espaço (ou do território) concreto é a perda de um espaço de 
referência identitária, um “espaço de memória”, o que nem sempre é uma simples 
decorrência da maior mobilidade física.

É o próprio Virilio quem afirma que “nós estamos numa sociedade ameaçada 
de colapso (effondrement) mnésico pela simples razão de que nós não criamos 
mais espaço de memória”. Ele se refere a uma “amnésia topológica”, uma perda 
de percepção devida não exatamente à mobilidade espacial quase ilimitada que 
afeta certos grupos, mas à imobilidade corporal imposta pela mídia. É possível 
acrescentar que, mesmo permanecendo dentro de casa podemos estar mais dester-
ritorializados e/ou alienados em relação aos nossos vizinhos do que um migrante 
que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, não perdeu os laços com sua 
comunidade de origem.

Esta paralisia do imaginário, esta incapacidade de ver o mundo segundo seus 
próprios deslocamentos é compensada (...) pelo desenvolvimento de próteses óticas 
(lupa, telescópio, câmera...) que transfere o olhar para imagens desconhecidas: 
“a logística da percepção... cria a telescopagem do próximo e do distante, um 
fenômeno de aceleração que abole nosso conhecimento das distâncias e das 
dimensões” (VIRILIO, 1988, apud GAUTHIER, 1992, p. 226).

Essas “próteses óticas” que ajudam a “abolir” ou confundir as distâncias, resultam 
da aceleração técnica e levam ao enfraquecimento da “memória topológica”. Nesse 
sentido, o “ter o mundo dentro de casa” que essas redes técnicas proporcionam e 
que pode praticamente paralisar o indivíduo ao atrelá-lo à “mobilidade imóvel” 
de seus aparatos, aproxima-se, paradoxalmente, da amnésia provocada exata-
mente pelo seu oposto, a pouca ou quase nula mobilidade espacial provocada 
pelo “atraso” técnico, como ocorria em antigas comunidades isoladas nos Gerais 

3 “A desterritorialização prolonga o presente nos espaços mundializados. Ao nos movimentarmos percebemos 
que nos encontramos no “mesmo lugar”. Neste sentido a idéia de viagem (saída de um mundo determi-
nado) encontra-se comprometida. (...) o viajante (...) carrega consigo seu cotidiano. Ao se deparar com 
um universo conhecido, sua vida ‘se repete’, confirmando a ordem das coisas que o envolvem. Por isso 
Fredric Jameson dirá que as sociedades ‘pós-modernas’ têm uma ‘nostalgia do presente’” (ORTIZ, 1994, 
p.133).
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baianos.4 A complexidade se torna maior quando verificamos que são essas mesmas 
próteses desterritorializantes que contribuem para que muitos sulistas, mesmo 
tão distantes fisicamente de seu espaço de referência identitária, reforcem laços 
de solidariedade, corroborando assim um processo de reterritorialização.

Como vimos no anúncio jornalístico reproduzido na abertura deste item, a difusão 
de novas tecnologias, a modernidade no seu sentido clássico, racionalista-instru-
mental, tão condenada como fator de alienação e desenraizamento, especialmente 
via televisão, acaba servindo também, algumas vezes, para fortalecer os laços entre 
os “deslocados”, pela facilidade de manter relações com a região de origem, e com 
isso preservando, embora transformada, sua identidade enquanto grupo étnico-
-cultural. As novas tecnologias facilitam assim não só maiores deslocamentos e 
a desterritorialização, num sentido amplo, como também, contraditoriamente, 
podem promover a manutenção de relações/redes com as áreas de origem, con-
tribuindo para que os migrantes fortaleçam os laços com suas raízes culturais e 
com seu antigo território.

4 Ressaltando-se porém, que, enquanto um grupo define seu “lugar” pela tradição e pelo enraizamento que 
ela proporciona, numa identificação/controle muito forte com seu pequeno território, o outro o define 
pelo entrecruzamento de inúmeras redes sobre as quais ele em geral não exerce o menor controle e com 
as quais vaga e/ou isoladamente se identifica.
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Linhas de ônibus
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Mapa 5  – Principais linhas de ônibus do Sul para o Mato Grosso, Norte e Nordeste.
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Mapa 6 – Os Centros de Tradições Gaúchas no Brasil

• CTGs (Centro de Tradições Gaúchas)
245 Número de CTGs em estados com mais de 50 centros
Fontes: CBTG (Confederação Brasileira do Tradicionalismo Gaúcho) e
 MTGs (Movimento do Tradicionalismo Gaúcho)
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Mapa 7 – Distribuição da Igreja Luterana (IECLB) no Brasil

• Distritos Eclesiásticos com mais de cinco Paróquias no Sul e no Espírito Santo
 Paróquias em outros estados

Fontes: Anuário Evangélico – 1994  – São Leopoldo, Ed. Sinodal.
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AS MÚLTIPLAS FACES  
DA DES-TERRITORIALIZAÇÃO

Concluindo, apresentaremos uma síntese final, reavaliando teoricamente o 
processo de des-re-territorialização, principalmente em relação àquilo que po-
demos denominar seus produtos geográficos, ou seja, os territórios, as redes e os 
aglomerados de exclusão, e também no que diz respeito ao debate que relaciona 
des-territorialização, modernidade e identidade. 

Retomando as concepções inicialmente discutidas de modernidade e moderni-
zação, o que se observou ao longo da pesquisa é que, se a “modernidade” que os 
sulistas (em especial os grandes empresários) dizem propagar deve ser questionada 
mesmo em seu sentido mais concreto, moldado sobretudo pela difusão de uma 
racionalidade instrumental intimamente ligada à expansão capitalista (e a uma 
relação de domínio sobre a natureza), muito mais distantes eles se encontram 
da modernidade “ideal”, enquanto conjunto de valores pautado sobretudo num 
projeto de autonomia do indivíduo e da sociedade através da propagação de uma 
racionalidade crítica, aberta à emergência do novo e à uma nova relação com a 
natureza.

Apesar da heterogeneidade de sua composição social e dos interesses que veicu-
lam, os “gaúchos” e sua controvertida modernização difundem uma identidade 
cultural dita “tradicionalista”, avaliada sempre positivamente e que se refortalece 
diante de uma identidade marcada por estigmas (no sentido de GOFFMAN, 1988, 
analisado no item “Residências e confronto de identidades”), como é o caso da 
identidade nordestina.  Ela gera ao mesmo tempo a coesão e a segregação social: 
a primeira na forma de redes de solidariedade internas ao grupo, a segunda 
através de uma reterritorialização diferenciadora e muitas vezes conflitiva frente 
à alteridade nordestina. 

Apesar de amalgamada por uma tradição inventada e/ou reatualizada com base 
na vida latifundiária e pastoril, essa identidade não tem como signos apenas 
uma “herança histórica” de heroísmo e resistência (como vimos no Capítulo 3), 
cujo saldo contemporâneo acaba eivado de conservadorismo e reminiscências 
oligárquicas. Uma das razões para a aparente contradição dessa “modernização 
tradicionalista” foi justamente a construção do gauchismo conjugando mitos 
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enraizados ao mesmo tempo nas tradições do gaúcho da Fronteira, descendente de 
lusos, indígenas e espanhóis, e a “modernidade” dita européia do colono da Serra, 
descendente sobretudo de alemães e italianos. Esses símbolos e conjuntos de idéias 
acabaram se fortalecendo frente à crise do Estado e da política a nível nacional, 
com os quais muitos sulistas cada vez menos se identificavam, voltando-se para 
suas “raízes” onde se valoriza a valentia e as conquistas de uma nostálgica terra 
natal há muito transformada. 

Os gaúchos assumem então uma tradição que, num aparente paradoxo, é também 
profundamente moderna, na medida em que enaltece valores como o trabalho, 
a disciplina e a ordem (ou a “limpeza”), em relação aos quais sempre se sentem 
superiores aos habitantes do restante do país.1  Ao buscarem o “novo” nas áreas 
agrícolas recentes do interior, no sonho permanente do maior lucro ou da simples 
apropriação privada da terra, os colonos fazem jus à “tradição do novo” que, como 
vimos, é a tradição por excelência da modernidade. 

Trata-se, contudo, de uma relação ambígua, pois esse “pioneirismo”, esse enfrentar 
o novo dos sulistas se refere geralmente a um espaço rural/agrícola que representa 
para grande parte deles o “vazio” (caso de algumas áreas da Amazônia, onde a 
presença do índigena é quase sempre ignorada) e o “atraso” (como nos cerrados 
nordestinos), e sobre os quais eles podem fazer valer sua alegada superioridade, que 
muitas vezes parece resumir-se ao domínio de algumas tecnologias agrícolas e ao 
acesso ao crédito bancário (ou, nas palavras de alguns baianos, à sua “esperteza 
econômica”). De fato, como vimos no decorrer deste trabalho, fica difícil imaginar 
esses gaúchos “do interior”, geralmente bastante conservadores, enfrentando o 
cosmopolitismo, a diversidade conflitiva e a insegurança profundamente “mo-
dernas” das grandes cidades.

Foi possível demonstrar, assim, que o processo de desterritorialização atribuído 
principalmente à “modernidade sulista” nos cerrados do Nordeste é na verdade 
muito mais nuançado e complexo do que as interpretações econômicas (freqüen-
temente economicistas) fazem crer, pois ele:

•	 não é apenas desterritorializante e não se compõe apenas de redes funcio-
nais, capitalistas, desenraizadoras e de tendência francamente globaliza-
dora;

1 Exceção feita aos paulistas, os únicos que também são considerados “trabalhadores” (o legado da imigração 
italiana e japonesa como a explicação mais freqüente). Mas o bairrismo se manifesta também aí, como 
que corroborando as históricas escaramuças com os paulistas: nas palavras de um sulista nos cerrados 
baianos, mesmo considerados “tão trabalhadores” quanto os gaúchos, os paulistas, contudo, “não têm 
tradição” – “a tradição deles? Foi perder pra nós na revolução de 32” (diálogo informal entre membros 
do CTG em Mimoso do Oeste).
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•	 não é apenas “moderno”, mesmo no sentido mais difundido de moderni-
zação, que enfatiza uma modernidade racional-tecnicista, instrumental. 

Abordemos, então, outros elementos de caráter conclusivo, além daqueles que 
nos permitiram identificar a formação de uma rede regional gaúcha, focali-
zada no capítulo anterior. Trata-se sobretudo de definir melhor o processo de 
territorialização-desterritorialização a partir da espacialidade por ele produzida, 
ou seja, seus territórios, redes e aglomerados de exclusão – vistos aqui tanto como 
dimensões quanto como elementos do espaço geográfico, quer dizer, podendo ao 
mesmo tempo ser dissociados e participando de um processo comum.

A face da modernização (aqui denominada de arrasadora) que mais se difunde nos 
cerrados do Nordeste faz parte, sem dúvida, de uma globalização desenraizadora 
cuja base é uma mercantilização nunca antes tão difundida (praticamente trans-
formando toda diferença em desigualdade) e um capitalismo financeiro nunca 
antes tão hegemônico. Sendo mundiais por excelência, as relações profundamente 
desiguais impostas na concorrência por mercados e pelo domínio tecnológico 
impõem uma mobilidade atroz onde se processam imensos fluxos migratórios, 
como aquele que leva os sulistas para os cerrados nordestinos ao mesmo tempo 
em que expulsa os sertanejos do Nordeste, transformando a “nova fronteira” de 
uns no “espaço-passagem” de  outros.

No caso dos sulistas nos cerrados do Nordeste a convivência da desterritorialização 
com a reterritorialização deve ser ressaltada não apenas pelo simples fato de que 
se trata de um mesmo processo, intrinsecamente ligado, mas também porque 
são dinâmicas que, em distintos níveis de domínio a cada momento, coexistem 
de forma desigual conforme a dimensão social e a escala a que estivermos nos 
referindo. Assim, enquanto a desterritorialização é promovida especialmente pelas 
redes nacionais-globais dos complexos agroindustriais capitalistas, a reterritoria-
lização “gaúcha” tem um importante componente político-cultural e se revela 
mais nítida à escala local, em termos de território, e regional, em termos de rede. 

Como vimos no capítulo anterior, essa dinâmica inclui sempre a presença de uma 
rede-território, pois enquanto desterritorializa numa escala nacional, promovendo 
o fluxo migratório (com todas as suas nuanças, dependendo das classes sociais que 
envolve), acaba reterritorializando em outra, de nível local ou municipal, onde os 
sulistas fazem uso de múltiplas estratégias para manterem certo enraizamento e 
certo controle sobre o território e os grupos sociais locais. 

A desterritorialização em curso na região não pode ser entendida unilateralmente, 
nem no sentido de afetar exclusivamente os nordestinos, enquanto grupo “tradi-
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cional” desterritorializado (pois muitos sulistas, dependendo de sua classe social, 
também chegam à região e ali permanecem na condição de desterritorializados), 
nem no sentido de abarcar concomitantemente e com a mesma intensidade todas 
as dimensões sociais, do econômico ao político e ao cultural. Ficou claro que, se a 
desterritorialização tem hoje na constituição de redes econômicas cada vez mais 
ampliadas a sua principal mola propulsora, a reterritorialização tem no controle 
e identificação com o espaço cotidiano, vivido, a sua fonte primeira e mais eficaz 
de realização.

A desterritorialização de que falamos aqui está profundamente ligada a um proces-
so dito moderno de desenraizamento dos indivíduos em relação ao seu território, 
envolvendo-os em múltiplas redes que desfazem a interlocução e a solidariedade, 
promovendo a competição, o individualismo e/ou a massificação. Isso não quer 
dizer que, embora mais raramente hoje em dia, a desterritorialização não tenha 
também um aspecto positivo, justamente quando se constitui numa etapa para a 
construção de uma reterritorialização em redes/territórios de maior fraternidade 
e solidariedade. Na maioria das vezes, porém, a desterritorialização ocorre frag-
mentando os indivíduos, tanto pelo fato de desconectá-los em relação ao espaço 
e à natureza, destruindo seus marcos culturais de identidade, quanto pelo fato de 
atingir desigualmente e desarticular as dimensões econômica, política e cultural, 
fragilizando os movimentos sociais e tornando muito mais ambíguas as relações 
entre grupos e territórios.2 

Esse espaço fragmentado que vivenciamos não é, em hipótese alguma, um privilé-
gio das classes subalternas, como ficou evidente entre os favelados da Vila Papelão 
que temiam a chegada “iminente” da Guerra do Golfo a Barreiras. Gerentes de 
grandes empresas como a Ceval e a Cotia, por nós contatados, à primeira vista 
parecem deter o monopólio da informação, tamanha a desenvoltura com que 
transitam pelos problemas e pela “cartografia” regional em suas explanações. 
Conhecendo o espaço vivido de outros segmentos da população, contudo, perce-
bemos que a profundidade desse saber se relativiza, pois não vai muito além do 
raciocínio conectado pelas grandes redes da economia de mercado e os territórios 
das grandes corporações ou jurídico-formais do Estado. Ele pouco ou nada nos 
diz das redes solidárias, dos territórios de resistência e da força “nômade” dos 
imensos aglomerados de excluídos que dão outra vida, e algumas vezes outros 

2 A convivência (nada simples) do “tradicionalismo” e a defesa de uma identidade cultural dos sulistas com 
a “modernidade” econômica (que eles compartilham com os demais grupos hegemônicos nas regiões onde 
se instalam) reflete um pouco uma característica do mundo contemporâneo onde a lógica dos interesses 
econômicos pode se apresentar em oposição à lógica das relações culturais (vide, por exemplo, em escala 
internacional, as relações profundamente ambíguas do Irã com seus vizinhos, especialmente o Azerbaijão 
e a Turquia).
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usos e sentidos às redes funcionais (no sentido técnico-instrumental) impostas 
pelos grandes capitalistas. 

Apesar da fragmentação advir sobretudo da “tribo – união de homens por sua 
semelhança” e do lugar, “união dos homens pela cooperação na diferença” (SAN-
TOS, 1994, p. 36), os agentes das grandes redes também acabam fragmentando 
e provocando a desordem na medida em que impõem uma ordem cada vez mais 
artificial, não só pelo seu caráter estritamente técnico-funcional como também 
por sua desvinculação com a escala local, o mundo vivido da grande maioria da 
população que, por mais que eles tentem, não conseguem inteiramente dominar 
(ou disciplinar, para utilizar o termo enfatizado por Foucault [1984] em sua aná-
lise da sociedade moderna como “sociedade disciplinar”). Diz-nos Santos (1994):

(...) o processo de unificação se faz por intermédio do que se chama de redes. Seria, 
portanto, pela unificação que adviria o fracionamento. As redes são vetores  de 
modernidade e também de entropia. Mundiais, veiculam um processo de ordem, 
uma regulação a serviço dos atores hegemônicos na escala planetária.  Locais, 
essas mesmas redes  são portadoras de desordem (p. 57).

Além disso, “o espaço-rede é, paradoxalmente, um espaço de conectividade/ 
integração e de distúrbio e descontrole no que se refere à organização espacial” 
(MACHADO, 1993, p. 87), pelo simples fato de que não existe a pura “ordem”, pois 
há sempre constrangimentos (“rugosidades”, permanências) a serem incorporados 
e porque “a ‘malha de redes’ tem o potencial de conectar (abrir)” e ao mesmo 
tempo de “excluir (fechar) os lugares” (p. 86). Para Latour (1991) “não existem 
caminhos contínuos para levar do local ao global, do circunstancial ao universal 
(...) senão à condição de pagar o preço das conexões”, as quais envolvem sempre 
“lugares particulares” (p. 159).

Considerando essas múltiplas faces da desterritorialização e da (re)territorializa-
ção, das redes e dos territórios, podemos agora, à guisa de síntese conclusiva e ao 
mesmo tempo de abertura para novas questões, ampliar o quadro de elementos 
que propusemos na caracterização inicial desses processos (p. 106) e que acabou 
se revelando muito mais complexo no decorrer do trabalho.

O quadro a seguir, mesmo simplificado, apresentando territórios, redes e aglome-
rados como uma espécie de tipos ideais, nunca encontrados nessas formas “puras”, 
traz indicadores que permitem perceber a complexidade com que se manifestam 
hoje os processos concretos de desreterritorialização, através da imbricação dessas 
três formas elementares de organização do espaço geográfico onde o que domina 
são sobretudo formas mistas, intermediárias, tal como mostramos para o caso da 
“rede regional gaúcha” aqui analisada. 
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Quadro 3

(Re)Territorialização Desterritorialização

(Qualifica, identifica e/ou distingue, diferença, 
alteridade)

(Qualifica, massifica e/ou padroniza, na rede: 
desigualdade/hierarquia)

Território Rede Aglomerado

Grupo social,  
comunidade, nação Indivíduo, classe Massa, subclasse  

(deslocados/”desclassificados”)

Simbólico e funcional Funcional e simbólica a/ou disfuncional

Estabilidade relativa: coesão 
pela diferença (identidade)

Mobilidade “técnica” controle 
hierárquico ou complementar

Mobilidade “de massa” 
virtualmente incontrolável

Identidades “regionais” Identidade individual ou 
“global” Sem identidade

Tradicional / Moderno Legal / Ilegal Conjuntural / Estrutural

Assim como não existem processos exclusivamente desterritorializantes, também 
não existem redes ou aglomerados humanos de exclusão que não estejam, sob 
diversas formas e intensidades, permeados por diversos processos de reterrito-
rialização. Alguns tipos de território, redes (tradicionais/modernos, funcionais/
simbólicos, legais/ilegais) e aglomerados (conjunturais/ estruturais) são citados 
nesse quadro como simples indicação da imensa gama de diferenciações que eles 
possuem. Na verdade, por trás dessas classificações simplificadoras se desdobra 
um continuum (tanto linear como circularmente) que se estende desde o apego 
mais irrestrito a um território (territorialização que produz territorialismos) até 
o desenraizamento mais radical (a desterritorialização dos aglomerados humanos 
de exclusão praticamente total).

Enquanto o território mais tradicional geralmente manifestava uma efetiva alte-
ridade, no território moderno a preponderância de relações de caráter econômico-
-funcional, acompanhada de uma dessacralização e racionalização crescente do 
mundo, acabou conformando territórios normatizados, viabilizadores de uma 
ordem/rede econômico-mercantil (hoje também financeira e informacional) que 
se pretende (ou se pretendia, já que a fragmentação é também uma das marcas 
da sociedade dita “pós-moderna”) a mais universalizante possível. Convivem 
com o indivíduo-cidadão de fato integrado nessa territorialidade moderna, o 
indivíduo-usuário e simples consumidor, imerso nas redes desterritorializantes 
da economia e da cultura-mundo, e o não-indivíduo que pode facilmente passar 
da exclusão e do desenraizamento mais violentos (em muitos acampamentos de 
refugiados, por exemplo) aos territorialismos mais retrógrados (como no caso de 
alguns fundamentalismos étnicos e religiosos).
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O território moderno, especialmente na forma “universal” do Estado-nação (uma 
etapa na racionalização do mundo, como propôs Max Weber), teve sua força 
ligada cada vez mais à funcionalidade econômica (e também política, através de 
uma pretensa universalização da cidadania), aliada às grandes redes, e menos ao 
enraizamento simbólico que suas fronteiras muitas vezes propunham.3  Mesmo 
assim, o recurso a tradições impostas sem reflexão e a construção de um novo tipo 
de holismo, excludente, de caráter nacionalista, acabou muitas vezes originando 
totalitarismos onde a identidade com a “pátria” e, por extensão, com o território, 
revelou os profundos paradoxos da relação nacional versus universal.4 

Diante do quadro sobre a des-re-territorialização e especialmente considerando 
o contexto concreto aqui abordado, é possível perceber a dificuldade, hoje, para 
estabelecer limites aos conceitos com os quais trabalhamos. Podemos apenas falar 
em predomínio de uma dinâmica – mais territorializante ou mais desterritoria-
lizante – sobre a outra, pois o que se manifesta é aquilo que Latour, já citado, 
denominou muito apropriadamente de “híbridos”. Segundo este autor, antigamen-
te era possível lidar com os objetos como se pertencessem a um único domínio, 
social, natural ou técnico. Hoje eles ultrapassam essas fronteiras, mesclam-se, 
tornam-se híbridos. Para compreendê-los, o autor considera a rede, num sentido 
muito amplo, como a noção fundamental: “mais flexível que a noção de sistema, 
mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é 
o fio de Ariadne dessas histórias mescladas” (LATOUR, 1991, p. 10) e que permite 
“passar continuamente do local ao global, do humano ao não-humano” (p. 165).5 

A proliferação de híbridos seria justamente uma das marcas que definem o atual 
período da modernidade, sem que no entanto um raciocínio correspondente te-
nha se difundido. Poderíamos acrescentar ainda que, enquanto os pré-modernos 
totalizam sua leitura do mundo, geralmente via sua sacralização, mas produzem 
uma territorialização segmentada e excludente, culturalmente “não-híbrida”, os 

3 Habermas (1989) vincula Estado-nação e universalismo: “a idéia subjacente ao Estado nacional (...) teve 
em sua origem um sentido completamente universalista. (...) Este elemento cosmopolita teria que ser 
reavivado e desenvolvido hoje no sentido de um multiculturalismo” (p. 118). Ortiz (1994), por sua vez, 
associa nação, modernidade e desterritorialização: “a cultura nacional pressupõe um grau de desterri-
torialização, liberando os indivíduos do peso das tradições regionais geograficamente enraizadas”, isto 
porque a formação das nações se sustenta sobre o surgimento da modernidade, em que “os homens se 
desterritorializam, favorecendo uma organização racional de suas vidas” (p. 45).

4 Schnapper (1994) propõe por isso analisar o Estado-nação, enquanto “comunidade ideal de cidadãos”, 
e o nacionalismo, “fechamento em particularismos extremados”, que reivindica direitos de solo ou de 
sangue.

5 Mais do que geográficas e/ou materiais, concretas, produto de uma prática social, Latour define-as de modo 
muito amplo, considerando-as “ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como os discursos, 
coletivas como a sociedade” (p. 15).
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modernos fragmentam aquela leitura (especialmente pelos recortes natural/social 
e técnico/simbólico) ao mesmo tempo em que globalizam sua ação através de 
redes que promovem a imbricação de múltiplas escalas e domínios.6  

Esses híbridos, pode-se afirmar, são fruto da convivência, concomitante mas desi-
gual (dado o predomínio da segunda), de duas lógicas socioespaciais: 

•	 uma lógica territorializante, que seria uma lógica mais da alteridade (ou 
da diferença stricto sensu) do que da desigualdade, mais do significado 
do que da função, mais da diferenciação do que da padronização, mais 
cultural e política do que econômica; ela se manifesta pelo menos sob 
duas vertentes: uma, de caráter mais político, preocupada sobretudo com 
a autonomia/poder proporcionada também através da territorialidade, e 
outra de caráter mais cultural, ligada sobretudo ao reconhecimento das 
especificidades e identidades culturais;7 

•	 uma lógica desterritorializante, mais da des-igualdade do que da diferença 
(stricto sensu), mais hierarquizante do que complementar, mais econômi-
co-funcional do que cultural-simbólica; ela pode ser tanto globalizadora, 
através das grandes redes que destroem territorialidades locais/regionais 
e podem promover uma reterritorialização ao nível mundial (defendida 
por muitos “universalistas”), quanto fragmentadora e desagregadora, ao 
disseminar a desintegração, a exclusão e a desordem dos aglomerados.

Produzem-se assim vários tipos de território, desde aqueles que aliam domínio 
ou autonomia político-econômica (sempre relativa) e apropriação simbólica a 
nível local (que poderíamos denominar de território-lugar) até aqueles que se 
transformam em simples escalas na articulação das grandes redes globalizadoras 
(que poderíamos denominar de territórios-suporte).  

A partir de sua relação com as redes e da intensidade do controle da acessibilidade 
que suas fronteiras promovem (lembrando aqui a concepção de territorialidade 
de SACK, 1986), podemos caracterizar três tipos de território:

•	 os territórios-clausura, de fronteiras mais rígidas, cultural e politica-
mente fechados ou resistentes às pretensões universalistas (“em rede”) 
da modernização, hoje bastante raros mas evidentes, por exemplo, no Irã 
de Khomeini ou em algumas áreas sob controle do Sendero Luminoso, no 
Peru, de Pol Phot no Cambodja e do movimento fundamentalista islâmico 

6 Para Latour (1991, p. 22), enquanto os “pré-modernos”, genericamente, se atinham a pensar os híbridos, 
eles impediam sua proliferação; na modernidade, ao contrário, quanto mais difícil se torna pensar os 
híbridos, quanto menos se raciocina nestes termos, mais eles se disseminam.

7 Podemos afirmar que o movimento atualmente denominado de “multiculturalista” (que, para alguns, se 
contrapõe ao “universalismo”), tenta reunir essas duas vertentes (TAYLOR, 1992 ; MARRAMAO, 1993).
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na Argélia; genericamente, podemos dizer que eles predominavam nas so-
ciedades tradicionais (onde seriam “territórios tradicionais”), embora nem 
sempre sob a forma de fronteiras rigidamente demarcadas (por exemplo a 
territorialidade dos índios norte-americanos Chippewa estudada por SACK, 
1986).8  

•	 os territórios-constringentes, que impõem uma certa resistência e obri-
gam os agentes das redes/hierarquias que neles desejam penetrar a uma 
certa barganha política, cultural ou mesmo econômica, como parece ser 
o caso de alguns movimentos regional-nacionalistas contemporâneos; 
embora de maneira muito mais fluida que nos “territórios-clausura”, 
ainda tentam aliar controle político e determinadas identidades culturais; 
os “constrangimentos” que eles oferecem podem ser predominantemente 
de caráter político-econômico (caso dos “territórios” do coronelismo no 
oeste baiano) ou político-cultural.

•	 os territórios-suporte (ou territórios[subordinados à]-rede), quando 
servem basicamente como patamar (de caráter administrativo ou funcio-
nal) subordinado a interesses (na forma de redes) externos, sustentando 
ou fortalecendo as redes da divisão social do trabalho, como é o caso das 
fronteiras estaduais propostas para os novos estados de São Francisco, 
Gurguéia e Maranhão do Sul, na região Nordeste (no caso do estado de São 
Francisco, podem forjar-se identidades territoriais confusas e, pelo menos 
inicialmente, artificiais, desconectadas da realidade cotidiana vivida pela 
maioria dos seus habitantes).

Com a velocidade e o avanço técnico que marcam a ultramodernidade contem-
porânea podemos encontrar esses tipos de território (ou, mais propriamente, de 
territorialidade) entrecruzando-se e alternando-se no tempo e no espaço. Assim, 
um estado que era um “território-constringente” pode se transformar num 
“território-suporte” de acordo com a conjuntura política, e uma rua que à noite 
foi fechada e se tornou “território-clausura” de uma gangue pode se tornar um 
“território-suporte” ou uma simples rede funcional durante o dia.  

8 Podemos considerar uma “derivação moderna” de território-clausura, de origem muito distinta dos ter-
ritórios tradicionais, os territórios-reserva que os problemas ecológicos (no caso das reservas naturais) 
e a valorização da memória (no caso dos patrimônios culturais) levaram a preservar, com fronteiras 
que variam do fechamento total ao acesso controlado. Nos cerrados nordestinos, onde a modernização 
arrasadora não tem deixado espaço para a constituição de territórios-reserva (a área em torno do Salto 
do Acaba Vidas é praticamente a única proposta para preservação), antigas comunidades rurais das vere-
das, profundamente arraigadas em seus territórios, poderiam ser um exemplo de “territórios-clausura” 
(embora cada vez mais raras, em 1990 ainda podiam ser encontradas comunidades bastante isoladas, 
com contatos muito esporádicos com as áreas urbanas).
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Essa busca de uma definição mais consistente para os processos de des-re-territoria-
lização deve ser vista muito além de seu aspecto puramente formal e classificatório. 
Toda uma transformação histórica se desdobra por trás desses aspectos sincrônicos, 
obrigando a associar o Quadro 3 com o dos padrões diacrônicos de Lévy (1992), 
comentados no item “Redes e des-territorialização”. Ao mesmo tempo que eles 
proporcionam uma visão diacrônica, desde as sociedades mais territorializadas do 
“conjunto de mundos” até a desterritorialização dos não-lugares – tanto na forma 
mais integrada de redes niveladoras, criando espaços-clone como o dos turistas e 
tecnocratas, quanto de aglomerados excludentes, na forma de acampamentos de 
refugiados, por exemplo – é possível distinguir, sicronicamente, suas múltiplas 
dimensões: cultural/simbólica, política e econômica. 

Poderíamos complementar o quadro ampliado a partir de Lévy, 1992 (Quadro 1, 
p. 98), acrescentando o complexo encadeamento entre redes, territórios e aglo-
merados no espaço contemporâneo, sintetizado graficamente no Quadro 4. Temos 
aí, mais do que a representação das dimensões horizontais enfatizadas no Quadro 
1, a dimensão vertical9  e suas múltiplas escalas (simplificadas em apenas três). 
Apesar do domínio, hoje, das redes em sua dimensão vertical, é importante perceber 
que nem tudo é global-hierarquizante, abrindo margem para a discussão sobre 
a exclusão (a formação de aglomerados) e os neoterritorialismos que também 
marcam nossa  época.

Quadro 4 - A interseção de redes, territórios e aglomerados

9 Relacionadas, de modo aproximado, àquilo que SANTOS (1994) denomina as “horizontalidades” (“o 
alicerce de todos os cotidianos”, “cimentadas pela similitude das ações ou por sua associação e comple-
mentaridade”) e “verticalidades” do espaço (“áreas ou pontos a serviço dos atores hegemônicos não raro 
distantes”, “vetores da integração hierárquica regulada” [p. 54]).

AGLOMERADOS REDE 
HIERÁRQUICA

REDE 
COMPLEMENTAR

TERRITÓRIOS 
REDE 

TERRITÓRIOS 
TRADICIONAIS 
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Poderíamos afirmar que a modernidade enquanto projeto, especialmente na linha 
de autores como Habermas (1992) e Castoriadis (1990), respeitadas as divergências 
filosóficas entre eles, é a busca de uma espécie de equilíbrio entre as tendências 
da desterritorialização e da territorialização mais extremadas. Contudo, a moder-
nidade “real” acabou se caracterizando pelo domínio da desterritorialização, de 
efeito globalizante à escala mundial (reterritorializador em relação às grandes 
corporações transnacionais) e fragmentador ao nível do espaço cotidiano, onde, 
quando não somos totalmente excluídos desse processo, somos transpassados 
simultaneamente por diversas escalas e múltiplos territórios (identidades) e redes, 
como tenta mostrar a representação gráfica acima.

 Assim, se nas sociedades tradicionais, relativamente estáveis, podemos afirmar 
que havia um amplo domínio dos processos de territorialização, configurando 
territórios que circunscreviam redes, de caráter muito mais centrípeto do que 
centrífugo, amalgamados por laços simbólicos, comunitários ou holistas, na 
sociedade moderna clássica (do capitalismo industrial) passaram a dominar, 
gradativamente, os fluxos/redes de desterritorialização que se reterritorializam 
criando novos tipos de território, extrovertidos e conectados entre si, territórios-
-rede dos quais o Estado-nação é o exemplo mais notável.

Na modernização arrasadora deste final de século, comandada por um mercado 
(de força de trabalho, mercadorias, capitais e informações) nunca antes tão glo-
balizado, ao mesmo tempo mais centralizadora e mais flexível, ou seja, pautada 
pela complexidade, a potência da globalização econômica via redes técnico-
-informacionais e a mundialização de uma cultura internacional-popular (ORTIZ, 
1994), conjuga-se dialética e/ou paradoxalmente com sua antítese, a fragmentação 
de ordem simbólico-cultural vinculada à crise dos valores e da produção global 
de sentido. O próprio caráter global, totalizante e sistêmico das redes técnicas é 
relativo na medida em que elas, ao se estruturarem através de pontos e linhas (e 
não de superfícies), podem se estender por quase todos os lugares, se expandir no 
tempo e no espaço, sem no entanto preencher o tempo e o espaço em seu conjunto 
(STENGERS, 1983 apud LATOUR, 1991, p. 160). 

O gap existente entre “a capacidade de produzir sentido (expedir uma mensagem 
universalista) e a de gerar a potência” (LAÏDI, 1992, p. 15, aprofundado em LAÏDI, 
1994) ou, em outras palavras, o avanço do poder material (econômico-militar) 
frente ao debilitamento do – ou de um determinado – poder simbólico (a “perda de 
sentido” do mundo contemporâneo), que marca a des-ordem mundial pós-guerra 
fria, alimenta também outros tipos de rede, redes que não se encontram ligadas pri-
mordialmente à racionalização instrumental da des-reterritorialização econômica 
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globalizante, mas sim à reterritorialização político-cultural “regionalizadora”, de 
caráter mais simbólico e de solidariedade do que econômico e funcional.

Assim, surgem também redes-território, como a rede regional gaúcha construída 
entre o Sul e os cerrados do Nordeste, onde pode ser promovida tanto a dester-
ritorialização (principalmente da parcela mais pobre, dominante, da população 
“nativa”, extremamente fragilizada tanto em sua base material como simbólica 
de reprodução) quanto a reterritorialização (tanto das elites locais, ao perceberem 
sua hegemonia contestada, quanto dos sulistas que buscam reconstruir laços 
culturais e político-econômicos de coesão social). 

De qualquer forma, considerada em suas diversas segmentações internas em ter-
mos de classes, posições políticas e práticas culturais, a presença dos “gaúchos” 
nos cerrados nordestinos, inserida dentro de um processo muito mais amplo de 
expansão do capitalismo, veio afirmar naquele espaço uma multiplicidade de 
tempos e espaços que também pode ser considerada de um ponto de vista positivo. 
Rompendo com o provincianismo de um mundo praticamente voltado para si 
mesmo e reproduzindo relações seculares de exploração, a modernização de caráter 
conservador, apesar de reproduzir uma desigualdade ainda mais perversa, acaba 
abrindo algumas perspectivas para o questionamento e para o novo que somente 
este convívio entre múltiplos tempo-espaços pode proporcionar. 

A aceleração dos movimentos, vinculada a uma divisão do trabalho muito mais 
complexa e uma maior diversidade de visões de mundo, faz do confronto uma 
prática cotidiana e, com ele, surge a possibilidade de algumas conquistas pelo 
diálogo mais aberto que a ordem anterior raramente promovia, pautada numa 
racionalidade mais rígida imposta pelos raros detentores do saber-poder, pretensos 
monopolizadores da criação e manutenção de tradições. 

Embora num processo árduo, não raro violento, essa modernização arrasadora, 
sob a hegemonia do tempo acelerado da técnica e do consumo capitalistas, pode 
ser contestada por esse “tempo plural” de um cotidiano que ainda dá margem à 
fecunda multiplicidade do acontecer. Nesse sentido, o encontro entre “gaúchos” 
e “baianos” está virtualmente impregnado de um frutífero diálogo, tal como já 
identificávamos no início da pesquisa, ao ressaltarmos que:

(...) é preciso superar os estereótipos do sulista aventureiro, desbravador a qual-
quer custo, e do baiano, preguiçoso e festeiro. Da ousadia e da racionalidade 
“moderna” de alguns sulistas e da resistência e da sensibilidade “tradicionais” 
de muitos baianos pode nascer um amálgama, inédito no país, ao entrecruzar 
culturas tão ricas e distintas – onde se mostre ao mesmo tempo a disciplina e 
o amor ao trabalho (contra a exploração e a usura) e o gosto pela vida, num 



261

ritmo que não massacre o homem nem o reduza à mera condição de máquina 
(re)produtora (HAESBAERT, 1991, p.  4).

Se de fato, como afirma Santos (1994), “a força dos fracos é o seu tempo lento” (p. 
81), o império da velocidade e dos trajetos em linha reta, privilégio e ao mesmo 
tempo sina dos ricos, não lhes permite visualizar e conhecer, muito menos pre-
encher os recantos (ainda) singulares/sinuosos do mundo, privando-os também, 
pela rapidez utilitarista de suas ações, de uma criatividade efetivamente inovadora 
e positiva que possa advir de uma prática mais comedida e não seduzida ou con-
taminada pela “miragem de imagens pré-fabricadas”, “perdição” dos abnegados 
(p. 84). Diz o autor:

Para os migrantes e para os pobres de um modo geral, o espaço “inorgânico” é 
um aliado da ação, a começar pela ação do pensar, enquanto a classe média e 
os ricos são envolvidos pelas próprias teias que, para seu conforto, ajudaram a 
tecer: as teias de uma racionalidade invasora de todos os arcanos da vida, essas 
regulamentações, esses caminhos marcados que empobreceram e eliminam a 
orientação ao futuro. Por isso, os “espaços luminosos” da metrópole, espaços 
da racionalidade, é que são, de fato, os espaços opacos (SANTOS, 1994, p. 85).

Apesar do migrante sulista, na dinâmica aqui abordada, inverter as posições, 
sendo visto como o “homem da velocidade”, e o “nativo” baiano como o “homem 
da lentidão”, a base da argumentação permanece a mesma e até se reforça, na 
medida em que o ritmo mais lento atribuído aos nordestinos não advém apenas 
da pobreza dominante, que geralmente os priva do acesso a esses circuitos de alta 
velocidade, mas também de traços identitários e de sua história, onde o tempo 
(ainda) estaria impregnado de outros valores e vivências, respeitando mais os 
ritmos cotidianos locais do que se dobrando ao ritmo acelerado da globalização. 

Como na afirmação da baiana Conceição de Oliveira, comentada no item “Resis-
tências e confronto de identidades”, talvez o baiano, “mais observador”, trabalhe 
mesmo mais no plano da afetividade e da criatividade do que no da racionalidade 
disciplinada e eficaz de técnicas preconcebidas (afinal, não foi nem mesmo o 
sulista, como vimos, o grande responsável pela viabilização técnica da soja nos 
cerrados). Os “gaúchos”, mais impregnados pela lógica da lucratividade capita-
lista, seriam em geral mais imediatistas, buscando uma pronta “materialização”, 
de resultados rápidos e eficazes. Mas, por outro lado, eles também reproduzem 
muitas vezes profundos laços de solidariedade, numa ligação constante com a 
“querência”, um fecundo elo afetivo com seu território de origem.

Fica evidente, assim, a importância da complementaridade entre essas duas 
experiências de espaço e de tempo. Trata-se, pois, de estimular, nesse processo 
de reterritorialização, uma integração socioespacial que não passe nem pela 
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construção de “territórios gaúchos” no Nordeste, selando assim um apartheid 
econômico-cultural (seja ele contínuo ou fragmentado em termos espaciais),10  
nem pela dissolução amorfa das tradições e experiências que distinguem e enri-
quecem os grupos sociais.

Se reenraizar-se tem seu valor, inclusive como uma forma de resistência dentro do 
domínio de um desenraizamento avassalador, precisamos antes de tudo distinguir 
com clareza quem é este Outro frente ao qual a reterritorialização se fortalece. 
O potencial conservador desses processos é muito bem conhecido. Reenraizar-se 
como uma forma saudável de preservação de uma cultura, da etno-diversidade 
planetária, ao mesmo tempo que se abre para o novo, para o diálogo (pela dife-
rença), sem mergulhar na anomia nem no apartheid social, é uma prática cada 
vez mais necessária e ao mesmo tempo de difícil execução, pois:

Em um dos extremos, é ao medo da desterritorialização que sucumbimos: nos 
enclausuramos (...), nos anestesiamos a toda sensação de mundo – endurecemos. 
No outro extremo – quando já conseguimos não resistir à desterritorialização e, 
mergulhados em seu movimento, tornamo-nos (...) pura emoção de mundo -, um 
outro perigo nos espreita. Fatal agora pode ser o fascínio que a desterritorialização 
exerce sobre nós: ao invés de vivê-la como uma dimensão – imprescindível – da 
criação de territórios, nós a tomamos como uma finalidade em si mesma. E 
inteiramente desprovidos de territórios, nos fragilizamos até desmanchar irre-
mediavelmente (GUATTARI,  ROLNIK, 1986, p. 284).

Muitos são os autores, hoje, que mesmo numa posição crítica frente à “ultramoder-
nidade” capitalista acabam de alguma forma seduzidos pela desterritorialização, 
vendo nela mais uma finalidade em si mesma do que um meio para a criação de 
novos territórios. Ela traduziria assim um cosmopolitismo rumo à “sociedade-
-mundo” vista positivamente por Lévy, 1992 ou a uma “cultura internacional-
-popular”, vista criticamente por Ortiz, 1994.11     

Para Brunet et al. (1993, p. 481), “(...) o progresso da humanidade consistiu nota-
damente em se desprender da territorialidade exacerbada – ou a remeter o campo 

10 Sob o pretexto de ser mais democrático, pelo respeito aos direitos de minorias étnico-culturais, difunde-se 
cada vez mais uma prática que poderíamos denominar, consideradas as críticas já feitas ao termo, “pós-
-moderna” de fragmentação do espaço político, formando incríveis quebra-cabeças territoriais como o que 
foi proposto para a solução dos conflitos na Bósnia-Herzegóvina, o que resultou do acordo entre palestinos 
e israelenses e a recente redivisão dos distritos eleitorais americanos visando dar maior representatividade 
política às minorias étnicas (Courrier International n. 202, 15 a 21 set. 1994).

11 Outros autores, advogando a manutenção de uma territorialidade moderna fundamentada na propriedade 
privada, num sentido conservador, pregam a existência e proteção da propriedade como uma das “condições 
políticas mais elementares” da existência humana. Para Thüne (1991, p. 90-91), citando Hannah Arendt, 
“a desapropriação é um dos modos através dos quais se realiza a ‘alienação em relação ao mundo’”, sendo 
necessário “desenvolver uma filosofia contra a ‘desapropriação’ e a favor da reconstrução da dignidade e 
da responsabilidade na propriedade”.
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à escala do globo como um todo. Um pouco de territorialidade cria a socialidade e 
a solidariedade, muita territorialidade as assassina”. Se uma “cidadania mundial”, 
ao contrário de uma “cidadania regional” ou “nacional”, como afirmam muitos 
autores, é (ainda) inviável,  nem por isso vamos deixar de sonhar com a integração 
entre nossas pátrias chicas e o “território-mundo”, cada vez mais imprescindível. 

 Autores como Hannah Arendt consideram utópica uma cidadania mundial, já que 
“ninguém jamais poderá ser cidadão do mundo do mesmo modo que é cidadão 
da própria terra, bem delimitada” (ARENDT, 1981, apud THÜNE, 1991, p. 90-91). 
Tuan (1980, p. 116) afirma que “tal como o pretenso ‘amor pela humanidade’ 
levanta nossas suspeitas, também a topofilia soa falsa quando é manifestada por 
um extenso território. Parece que a topofilia necessita um tamanho compacto, 
reduzido às necessidades biológicas do homem e às capacidades limitadas dos 
sentidos”.

Se muitos sulistas no Nordeste mostraram sobretudo uma face “tradicional” da 
identidade, através de seu caráter conservador, exclusivista e de uma reterritoria-
lização exacerbada, outros evidenciaram também que a riqueza das diferenças 
culturais na interlocução com os baianos pode ser mutuamente transformadora, 
antevendo a conformação de territórios de um convívio plural, locus de uma 
identidade cultural efetivamente moderna onde, sem apagar as diferenças, põe-se 
em prática uma identificação não-redutora e uma “distância reflexiva com res-
peito à nossa própria tradição” (HABERMAS, 1989, p. 121), pautada nos múltiplos 
pertencimentos que só uma sociedade realmente autônoma e mais igualitária 
nos possibilita construir.

Habermas (1989) se refere à enorme ambivalência das tradições que conformam 
nossa identidade, lembrando que esta não é apenas um legado mas também um 
projeto. 

É certo que não podemos buscar nossas próprias tradições mas sim que devemos 
saber que está em nossas mãos decidir como podemos prossegui-las (...), pois 
todo prosseguimento da tradição é seletivo, e é precisamente esta seletividade que 
deve passar hoje pelo crivo da crítica, de uma apropriação consciente da própria 
história (...) (p. 121). 

Trata-se de fomentar aquilo que Rochlitz (1992) denomina identidades “reflexivas” 
ou “pós-convencionais”. Deste modo, nem territorialidade fechada em si mesma, 
nem rede frouxa, aberta à globalização indiferenciadora, uma espacialidade 
“autônoma” deveria primar pelo convívio entre “fronteira” e “fluxo”, território e 
rede, delimitação e abertura. “Um indivíduo é autônomo”, diz Castoriadis, “quando 
ele (ou ela) está efetivamente em condição de modificar lucidamente sua própria 
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vida. Isto não quer dizer que ele controle sua vida: jamais controlamos nossa 
vida, pois não podemos eliminar o inconsciente, eliminar o fato de que fazemos 
parte da sociedade... Num certo sentido, nós temos que ser a fonte das normas e 
valores que são propostos por nós a nós mesmos” (CASTORIADIS, 1987, p. 42), o 
que somente uma transformação radical da sociedade capitalista poderá instituir.

Para Castoriadis (1990), 

(...) um sujeito não é nada se não for a criação de um mundo para ele numa 
clausura relativa. (...) Essa criação sempre é a criação de uma multiplicidade. (...) 
Essa multiplicidade se desenvolve sempre de dois modos: o modo do simplesmente 
diferente, como diferença, repetição (...); e o modo do outro, como alteridade, 
emergência criadora, imaginária ou poiética  (p. 248), 

ou seja, em outras palavras, a des-igualdade e a diferença a que aludimos na 
discussão conceitual introdutória.

Assim, este estudo permite afirmar que a multiterritorialidade contemporânea, tão 
enaltecida por alguns, deve ser interpretada em sua dupla face: a reterritorialização 
pode ser libertária, sugerindo opções e contrastes, permitindo a livre manifestação 
de identidades, e ao mesmo tempo opressora, quando se fecha, voltando-se apenas 
para seus “iguais” e ignorando o diálogo e o confronto renovadores. Trata-se aí de 
uma fragmentação pela supervalorização do território. Por outro lado, a fragmen-
tação pela valorização das redes e da globalização, a todo momento impelindo-nos 
a rápidas mudanças de escala (e, conseqüentemente, de parâmetros identitários) 
também pode ao mesmo tempo gerar a insegurança e o medo, fragilizando-nos, ou 
o desafio e o conflito, no sentido de permitir múltiplos pertencimentos, a vivência 
concomitante de múltiplas identidades.

Nesse sentido, Genestier (1989) defende tanto uma diversidade dos tempos sociais 
quanto uma multiplicidade de espaços, onde cada um fizesse coexistir “uma re-
lação livre ao espaço amplo de sua vida institucional e uma relação mais estreita 
ao espaço (...) limitado de uma sociabilidade mais direta”. Frente à ampliação das 
escalas institucionais de decisão (como no caso da unificação européia) o autor 
imagina, em contrapartida, “o desenvolvimento de modalidades participativas de 
decisões sobre os problemas locais” (p. 57).

“Existem duas vias para se reconhecer, de algum modo, o Outro: a hierarquia e o 
conflito”, afirma Dumont (1985), mas “somente o conflito se qualifica (...) como 
integrador” (p.277). Pela forma mascarada e pouco explícita com que geralmente 
se manifestam os conflitos entre sulistas e baianos nos cerrados do Nordeste, é 
de se prever um processo ainda muito lento de integração, e que provavelmente 
acabará por impor a hierarquia (de uma “superioridade” sulista, cada vez mais 
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confundida com o poder dos grandes capitalistas em seu conjunto) muito mais 
do que a fraternidade igualitária efetivamente integradora. Por isso:

É preciso apostar contra o universalismo que constitui a tradução de uma arro-
gância, e apesar de tudo manter o primado da igualdade dos semelhantes. De fato 
é apenas se eles são iguais que os semelhantes podem ser outros. É a igualdade 
que faz reemergir o poder de alteração da alteridade que dissimula o quase-outro 
(BORREIL, 1991, p. 146). 

Num mundo cada vez mais fragilizado pela desarticulação não só entre espaços 
“integrados” (incorporados ao sistema globalizador) e excluídos, ordenados e 
desordenados (ou, em outras palavras, entre redes, territórios e aglomerados), 
mas também entre as esferas sociais – mercado, poder político-militar e cultura, 
fica a lição da força (positiva ou negativamente mobilizada) que pode ter uma 
visão não fragmentada do mundo e do território. Sem dúvida a coesão de um 
território é proporcional à capacidade que seus membros possuem de aliar, num 
espaço comum, controle político e produção de sentido, exercendo assim um poder 
material e simbólica/afetivamente articulado. 

O exemplo de muitos “gaúchos” que conseguem de alguma forma superar o dilema 
da desterritorialização nas redes técnico-informacionais em que estão imersos, 
transformando em ação concreta, reterritorializadora, os símbolos de uma iden-
tidade que lhes proporciona determinada solidariedade, mesmo em territórios 
não-contíguos e geralmente com um caráter bastante conservador, é revelador 
da coesão que o grupo, apesar de suas contradições internas, é capaz de difundir.

Um dos grandes dilemas da modernidade “real”, como ficou evidente neste traba-
lho, diz respeito à dissociação entre as dimensões cultural-simbólica e econômico-
-funcional da vida social. Numa sociedade de classes (tanto no sentido da explo-
ração de um grupo pelo outro quanto do domínio de uma racionalidade técnica, 
classificatória e padronizadora) e de exclusão, a “solução” política imposta foi 
implantar territórios moldados muito mais pela sua funcionalidade e eficácia para 
o sistema do que pela difusão de uma verdadeira cidadania que deve, entre outras 
coisas, assegurar o convívio de práticas culturais diferenciadas/diferenciadoras. 

Na crise contemporânea uma das respostas, muito perigosa, como vimos, tem sido 
a dos neoterritorialismos excludentes e segregadores. Trata-se, sem dúvida, de 
discutir, em diferentes escalas e de acordo com os grupos sociais envolvidos, até 
onde se deve estimular as redes integrativas e universalizantes e até onde devem 
vigorar as fronteiras (ou os territórios) entre Nós e os Outros. Ou ainda, como diz 
Touraine (1992), como combinar as identidades culturais com o universalismo da 
razão e dos direitos humanos. Tão importante quanto refuncionalizar e “legalizar” 
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o espaço, disciplinando-o e delegando-lhe novas finalidades, é ressignificá-lo, 
atribuindo-lhe novos sentidos capazes de mobilizar os indivíduos de forma menos 
excludente e mais criativa e solidária – incluindo-se aí, é claro, um novo sentido 
para o próprio território. A questão que fica nesta (in)conclusão é: até que ponto 
a universalização de “territórios de cidadania” (enfatizando mais sua natureza 
política do que cultural ou identitária) permite a convivência, em seu interior, de 
múltiplas territorialidades manifestadas pelas diferenças culturais?

No caso da “rede regional gaúcha”, como vimos, a  integração de bases regionais 
moldada pelo tradicionalismo que muitos deles promovem acaba se associando, 
em outra escala e aparentemente sem grandes contradições, à modernização 
econômica globalizadora de que participam especialmente os mais privilegia-
dos. Caberia retomar essa conexão sob novas bases, muito mais democráticas e 
participativas, sabendo que uma sociedade efetivamente nova, política e econo-
micamente muito mais igualitária, só pode emergir em um território ao mesmo 
tempo uno, integrador, e múltiplo, inserido nas várias escalas e redes que compõem 
a territorialidade moderna, onde o amálgama entre dimensões mais materiais 
do poder esteja integrado a uma produção de sentido nunca definitivamente 
fixada e concomitantemente diferenciadora e universalizante, territorializante 
e desterritorializante.

Finalmente, para combatermos o caráter arrasador dessa modernização tecnicista, 
simples instrumentalizadora da natureza, não basta uma nova territorialidade 
“social”, pois esta deve se expandir também para a esfera da natureza, estabe-
lecendo com ela uma nova relação (talvez incluindo um “contrato natural”, 
como defende Serres, 1991). Isto significa que o território, em um sentido mais 
pleno e renovado, não pode ser visto apenas como uma forma de apropriação 
(econômico-política e simbólica) do espaço, como tem ocorrido até aqui, mas 
também como uma “interação comunicativa” ou mesmo “afetiva” com a própria 
natureza, cujo papel não se resume ao suprimento de necessidades materiais, mas 
se estende aos múltiplos estímulos para nossa identificação e recriação simbólica 
do/com o mundo.
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