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A estrada estendia-se deserta; à esquerda os campos desdobravam-se a perder de 
vista, serenos, verdes, clareados pela luz macia do sol morrente, manchados de 
pontas de gado que iam se arrolhando nos paradouros da noite, à direita, o sol, 
muito  baixo,  vermelho  dourado,  entrando  em  massa  de  nuvens  de  beiradas 
luminosas. (NETO, 1976: 6)

Este  artigo  tem  por  objetivo  principal  discutir  o  processo  de  constituição  da 

memória  e  a  sua  relação  com uma  dada  paisagem.  Para  tanto,  toma  como  objeto  de 

investigação a relação existente  entre  a identidade e a paisagem gaúcha – o pampa -  , 

construída ao longo da história e as mudanças recentes na referida paisagem, de modo a 

acompanhar  possíveis  transformações  na  identidade  do  habitante  desse  espaço  rio-

grandense. 

O Pampa e o Gaúcho

O estado do  Rio  Grande do  Sul  é,  desde  tempos  remotos,  conhecido  por  uma 

imagem que associa o gaúcho à paisagem do Pampa, caracterizada, predominantemente, 

por grandes extensões de terra, vegetação rasteira e gado pastando. 

O Pampa Gaúcho ou,  de acordo com o IBGE, os campos do Sul  do Brasil,  se 

estendem por uma grande extensão de terras na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul e 

estão incluídos no bioma Pampa. Para o presente trabalho é considerado como Pampa o 

espaço que compreende o extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, que envolve uma 

área  de  aproximadamente  176  mil  km2.  Esta  área  situa-se  no  entorno  da  cidade  de 

Jaguarão, no extremo sul do estado, até o entorno da cidade de São Borja, no noroeste do 

estado, podendo ocorrer em outras áreas isoladas.

O Pampa, na definição, da bióloga Luiza Chomenko: 
Caracteriza-se por um conjunto vegetacional campestre relativamente uniforme 
em relevo de planícies, onde predomina a cobertura vegetal em estepe e savana 
estépica, que correspondem aos campos do planalto e da campanha, e vegetação 
mais densa, arbustiva e arbórea, nas encostas e ao longo dos cursos d’água; além 
disto se caracteriza também pela ocorrência de banhados. (CHOMENKO, 2006)
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Essa  caracterização  da paisagem pampiana  tem sua  historicidade  registrada  nos 

trabalhos de August de Saint-Hilaire, botânico que viajou pelo Brasil no início do século 

XIX e registrou os traços  de cada  região,  e  que assim descreveu a  campanha3 do Rio 

Grande do Sul:
Até  agora  tenho  atravessado  sempre  planícies  uniformes  sem  o  mais  leve 
acidente e unicamente animadas pela presença do gado aí  apascentando.  [...] 
Distinguem-se estâncias e chácaras. Uma estância é uma propriedade onde pode 
existir alguma cultura, porém ocupando-se principalmente da criação de gado. A 
chácara tem área menor e só se destina à agricultura. (SAINT-HILAIRE, 1974, 
91-139)

No prefácio  de  seu  livro  “O mito  da  desterritorialização”  o  Geógrafo  Rogério 
Haesbaert descreve o Pampa

Do alto podia-se ver o imenso chapadão da serra Geral e a Campanha – o Pampa 
- a perder-se de vista no horizonte. Ali eu descobria outra fronteira para nosso 
território, campos e planuras sem fim, uma abertura que me fascinava, longe dos 
constrangimentos da Serra. [...] Na Campanha, tudo parecia se revelar ao mesmo 
tempo,  nada  se escondia,  nada  parecia  restar  por  apreender.  (HAESBAERT, 
2004, 16)

Permanece  ainda  hoje  uma  definição  da  paisagem,  como  a  atribuída  pelos 

geógrafos Marcelo Chelotti e Vera Pessôa 
A  Campanha  Gaúcha  é  um  espaço  regional  localizado  no  sudoeste  do  Rio 
Grande  do  Sul/Brasil,  na  linha  fronteiriça  entre  Argentina  e  Uruguai,  cuja 
característica principal é a presença de campos nativos, os quais particularizam a 
paisagem  regional  como  sendo  o  pampa  gaúcho.  (CHELOTTI  & PESSÔA, 
2006)

O gaúcho é assim, uma denominação dada 
às  pessoas  ligadas  a  atividade pecuária  em regiões  de ocorrência  de campos 
naturais  do  vale  do  Rio  da  Prata,  entre  os  quais  o  pampa,  supostamente 
descendente  mestiço  de  espanhóis,  portugueses,  indígenas  e  negros.  As 
peculiares  características  de  seu  modo  de  vida  pastoril  teriam  forjado  uma 
cultura própria [...] (CHELOTTI & PESSÔA, 2006:6)

Segundo o antropólogo Ruben Oliven, o gaúcho é um tipo formado pela inserção 

do sujeito com o meio ambiente e pela sua experiência desde muito cedo com a guerra, 

para ele “o gaúcho é socialmente um produto do Pampa, como politicamente é um produto 

da guerra”. (OLIVEN, 1992:11)

Como se pode perceber há uma associação entre o Pampa e o gaúcho, como que a 

constituir  uma  identidade  entre  ambos.  Esta  identidade  começou  a  se  formar  já  na 

colonização do Rio Grande do Sul, a partir da ocupação de seu território e se estende até os 

dias atuais, através da propagação dos centros de tradições gaúchas dentro e fora do Brasil.

3 Campanha: como também é chamada a região do Pampa rio-grandense.



A paisagem e a construção da identidade do gaúcho
O estado do Rio Grande do Sul teve sua ocupação tardia em relação ao restante do 

país. De acordo com Sandra Pesavento (1994), somente ao final do século XVI, através de 

expedições litorâneas de exploração e comércio do pau Brasil, que se tomou conhecimento 

do estado. Naquele momento foram feitas descrições da costa litorânea, porém foi somente 

a  partir  do  século  XVII  que  o  território  foi  ocupado,  primeiramente  pelas  Missões 

Jesuíticas Portuguesas (a partir de 1605) que não prosperaram e, em seguida, (por volta de 

1626) pelas Missões espanholas que penetraram no Rio Grande do Sul, vindas do Paraguai 

e se estabeleceram na zona de Ijuí, Piratini, Jacuí, Taquari,  Ibicuí, Guaíba e Rio Pardo, 

formando grandes estâncias4 de criação de gado.

Com as expedições dos Bandeirantes ao encalço dos índios que ali habitavam, os 

jesuítas espanhóis abandonaram as terras e foram para a outra margem do rio Uruguai onde 

fundaram os Sete Povos das Missões. O gado que era criado nas missões foi solto e se 

multiplicou  livremente,  tornando-se quase selvagem.  Aos poucos  a  região  das  missões 

tornou-se importante produtora e exportadora de erva-mate, assim como de extração do 

couro  do  gado (PESAVENTO,  1994:  12).  Em  1726  a  Coroa  Portuguesa  concedeu  a 

primeira sesmaria a Manoel Gonçalves Dias Ribeiro em Tramandaí, onde se estabeleceram 

as estâncias de criação de gado, que abasteciam as charqueadas. 

Em meio  a  um ambiente  pastoril,  com grandes  distâncias  a  serem percorridas, 

ganha destaque a figura do peão, por sua habilidade com os cavalos e facilidade para se 

locomover.  A  construção  deste  tipo  foi  gradual  e  levou  um  longo  período  para  se 

desenvolver. No princípio da ocupação do território rio-grandense o gaúcho, tal como seu 

homônimo vindo da Argentina, tinha um caráter pejorativo: 
No período colonial o habitante do Rio Grande do Sul era chamado de guasca e 
depois  de  gaudério,  este  último  termo  possuindo  um  sentido  pejorativo  e 
referindo-se aos aventureiros paulistas que tinham desertado das tropas regulares 
e adotado a vida rude dos coureadores e ladrões de gado. (OLIVEN, ANPOC). 

Ao longo do século XVIII essa interpretação se transforma e na metade do século 

XIX, quando da formação das estâncias, o gaúcho passou a designar o peão e guerreiro. E 

este  guerreiro  é  sempre  retomado no imaginário  gaúcho para designar  essa identidade. 

Primeiro o guerreiro dos campos, depois da Guerra do Paraguai, da Revolução Farroupilha, 

da Revolução Federalista. 

4 Estâncias – s. Estabelecimento rural destinado à criação de gado, como são chamadas as fazendas de 
produção de gado, devido à influência da língua espanhola.



Com o  passar  do  tempo,  o  modo  de  vida  pastoril,  típico  do  extremo  Sul,  foi 

adaptado e estendido a todo habitante do Rio Grande do Sul. Não importa de que região do 

estado se esteja falando, o gaúcho é figura quase unânime para a representação do povo 

rio-grandense. Essa representação do gaúcho aparece até mesmo nas áreas de colonização 

alemã e italiana, num indicativo de que o mito do gaúcho foi absorvido até mesmo pelos 

imigrantes que lá chegaram. Assim, o ideário gaúcho sobrevive apesar de sofrer outras 

influências culturais. De acordo com Oliven
a tradição e a historiografia regional tendem a representar seu habitante através 
de um único tipo social:  o gaúcho,  o cavaleiro  e peão de estância da região 
sudoeste do Rio Grande do Sul. Embora brasileiro, ele seria muito distinto de 
outros  tipos  sociais  do  país,  guardando  às  vezes  mais  proximidade  com seu 
homônimo da Argentina e do Uruguai (OLIVEN, 2000: 49-50)

Constata-se que o gaúcho nasceu identificado a uma dada paisagem e uma dada 

atividade, que embora tenha sofrido algumas transformações, acabou por ser considerada 

como  o  modo  de  ser  dos  habitantes  do  estado  sulista.  Práticas  e  representações 

consubstanciaram  então,  uma  identidade  do  gaúcho  como  o  habitante  da  região  dos 

Pampas.

Ao longo do século XIX a região experimentou uma diversificação da produção 

agrícola, diante das atividades dos imigrantes europeus. Surgiram as primeiras indústrias 

na região Sul, nas cidades de Pelotas e Rio Grande,  com isso as charqueadas do local 

sofreram um abalo, porém a introdução de frigoríficos acabou por intensificar a criação de 

gado. Durante a Primeira Guerra Mundial caíram as exportações de carne e isso resultou na 

falência de muitos criadores e na diminuição da produção de charque.  Nesse momento 

houve  uma  grande  expansão  da  lavoura  arrozeira.  Apesar  dessas  transformações,  a 

paisagem do pampa pouco se modificou até meados do século XX. A região da campanha 

continuou a ser entendida como um local de tradição na criação de gado, favorecida por 

uma dada paisagem de campo.

Transformações da paisagem

A partir de meados da década de 1960, o processo de modernização da agricultura, 

fez com que muitos dos pequenos produtores rurais, principalmente da região norte do 

estado, não podendo se ajustar a essa nova situação, fossem expropriados, tornando-se sem 

terras. Para Chelotti e Pessoa
as  propriedades  rurais  da Campanha Gaúcha passaram a ser  vistoriadas  pelo 
INCRA, em função de apresentarem baixos índices de produtividade. Apesar da 
forte  resistência  regional  às  vistorias,  o  instituto  realizou  uma  série  de 



desapropriações, com o objetivo de implantar assentamentos rurais de reforma 
agrária. (CHELOTTI: 2006).

Com a política de reforma agrária implantada pelo governo estadual, na década de 

1990, grandes áreas até então de pecuária, foram desapropriadas, municípios como Bagé, 

Hulha  Negra  e  Santana  do  Livramento  tiveram mais  de  17.000  hectares  destinados  a 

reforma agrária.  Desta forma houve uma significativa modificação na paisagem, até então 

de campos e pastagens, onde a agricultura familiar foi intensificada.

Já no ano 2000, o agravamento da crise na produção pecuária no Rio Grande do 

Sul, e a grande quantidade de latifúndios, chamaram a atenção das empresas produtoras de 

celulose  e  papel,  sendo  que,  muitas  fazendas  foram incorporadas  por estas  empresas. 

Também pequenos produtores arrendaram5 parte de suas propriedades para o plantio de 

florestas de pinus e eucalipto.

Desta  forma,  em  finais  do  século  XX  e  início  do  século  XXI,  verificaram-se 

profundas transformações na paisagem do sul do Estado, modificando o que se concebe 

como Pampa. Grandes extensões de terra que serviam à criação do gado passaram a ser 

utilizadas para o plantio de árvores para a extração da celulose, assim como para outras 

atividades agrícolas. Onde antes se via pastagem agora se vêem florestas. A transformação 

não é só visual, pois também implica em mudanças na fauna e na flora.

Se entendermos que a paisagem não existe por si só (Santos, 1997), mas que é 

resultante  das  relações  que  envolvem  o  homem  e  o  ambiente,  temos  claro  que  as 

modificações no ambiente, resultam em alterações na paisagem e consequentemente têm 

influência sobre a constituição das memórias. De acordo com Ecléa Bosi, a permanência 

espacial proporciona estabilidade e equilíbrio ao grupo; uma modificação pode causar um 

desenraizamento  intolerável  e  “o  desenraizamento  é  uma  condição  desagregadora  da 

memória:  sua  causa  é  o  predomínio  das  relações  de  dinheiro  sobre  outros  vínculos 

sociais” (BÓSI, 2003: 443- 447).

Paisagem e Memória

A paisagem,  segundo  Armando  Correa  da  Silva  é  “o  lugar  social  percebido  e 

compreendido, enquanto expressão de ações, relações e objetos sociais – é o fazer-se físico 

da natureza, seu ser para outro” (SILVA, 1991). Sharon Zukin, por sua vez, nos diz que a 

paisagem é um conceito chave para nos apoderarmos da transformação espacial. “Seja do 

5 Esse arrendamento é chamado de “poupança florestal” - Parte dessas pequenas propriedades são utilizadas 
para o plantio das florestas, sendo que a empresa fornece as sementes e os insumos, na colheita o pequeno 
produtor recebe pela venda do eucalipto. 



ponto de vista histórico ou estrutural, a paisagem é claramente uma ordem espacial que é 

imposta ao meio ambiente construído ou natural”. 

Simon Schama, entende que 
Se a visão que uma criança tem da natureza,  já pode comportar lembranças, 
mitos e significados complexos, muito mais elaborada é a moldura através da 
qual nossos olhos adultos contemplam a paisagem. Pois conquanto estejamos 
habituados a situar a natureza e a percepção humana em dois campos distintos, 
na  verdade  elas  são  inseparáveis.  Antes  de  poder  ser  um  repouso  para  os 
sentidos,  a  paisagem  é  obra  da  mente.  Compõe-se  tanto  de  camadas  de 
lembrança quanto de estratos de rocha. (SCHAMA, 1996: 16 e 17)

Segundo Milton Santos, a paisagem existe no espaço social, através das relações 

sociais que envolvem o homem e o espaço presente. A paisagem é assim o conjunto de 

formas que,  num dado momento,  exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre homem e natureza,  enquanto que o espaço “são essas formas 

mais a vida que as anima” (SANTOS, 1996). A paisagem, diz Santos, “não se cria de uma 

só vez, mas por acréscimos, substituições”. Ela é assim “uma escrita sobre a outra, é um 

conjunto  de  objetos  que  têm idades  diferentes”,  então  a  paisagem “é  uma  herança  de 

muitos momentos já passados” (SANTOS, 1996).

Dessas  leituras  pode-se  compreender  que  paisagens  são  “pedaços  de  tempos 

históricos  representativos  das  diversas  maneiras  de  produzir  as  coisas,  de  construir  o 

espaço” (SANTOS, 1996). Se há modificações substanciais no modo de construir o espaço, 

há modificações também no modo de representá-lo. As representações são constituídas por 

um processo de produção de sentidos, nos quais é fundamental o arcabouço intelectual que 

os sujeitos dispõem, são produzidas a partir do conhecimento, da visão de mundo que o 

sujeito adquiriu em sua vivência (CHARTIER, 1990).

O conceito de representação permite fazer a ligação necessária entre paisagem e 

memória,  posto  que  a memória  se  relaciona  com  vivência,  com  fato  acontecido  e 

vivenciado.

Para Michel Pollak memória tem a ver com acontecimentos vividos efetivamente 

ou  “por  tabela”,  ou  seja,  mesmo  que  uma  pessoa  não  tenha  vivido  pessoalmente 

determinado acontecimento e sim tido conhecimento através do grupo a que pertence, “são 

acontecimentos  dos  quais  a  pessoa  nem  sempre  participou,  mas  que,  no  imaginário, 

tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber 

se  participou  ou  não.”  (POLLAK,  1992:  2).  Além  dos  acontecimentos,  a  memória  é 

constituída por personagens e lugares. Os sabores, os cheiros, a paisagem, são elementos 

evocativos da memória de determinado grupo ou pessoa. Para Pierre Norá “só é lugar de 



memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica [...] só entra na categoria se for 

objeto de um ritual". (NORA, 1993: 21)

Maurice Halbwachs enfatiza que nossos pensamentos e nossos movimentos estão 

ligados à sucessão de imagens que nos rodeiam, ou seja, nos acostumamos a ver os lugares 

de acordo com o que apreendemos deles, ao longo do tempo. Cada sociedade recorta o 

espaço a seu modo [...] de modo a constituir um quadro fixo onde encerra e localiza suas 

lembranças. (HALBWACHS, 1990: 160)

Pode-se dizer então, que a memória se sustenta na paisagem, no lugar, nos objetos, 

a capacidade de evocação encontra ali uma base para a sua permanência e é nesta base que 

se  formam  as  identidades.  De  acordo  com  Paul  Claval  “a  paisagem  constitui  um 

documento-chave para compreender as culturas, o único que subsiste freqüentemente para 

as sociedades do passado” (CLAVAL, 1999, 14)

Ao trazer esta discussão para as transformações sofridas pela paisagem da região do 

Pampa rio-grandense, me deparo com um problema: é evidente que a cultura é dinâmica e 

que as  populações  modificam o meio  de  acordo com suas  necessidades,  “seus  valores 

enraízam-se, suas escolhas encontram aí sua legitimidade, o ambiente que moldam torna-

se, assim, conforme às suas preferências e aspirações.” (CLAVAL, 1999:13)

Daí decorre o questionamento: até que ponto a aceleração da paisagem, a mudança 

brusca  e  veloz  do  espaço  pela  ação  humana  interfere  na  produção  da  imagem  e  na 

identidade do habitante desse lugar com esse espaço velozmente modificado? Nossa tarefa 

é justamente de inquirir por esses meandros. 

Para isso, faço uso do recurso à história oral em busca de respostas. Sei do desafio 

de trabalhar com essa metodologia, da importância de saber lidar com uma multiplicidade 

de memórias fragmentadas  e internamente divididas,  todas, de uma forma ou de outra, 

ideológica e culturalmente mediadas (PORTELLI, 1998: 106). O trabalho do historiador é 

o de fazer a distinção entre fatos e representações e saber considerá-las juntas para então 

distingui-las, pois representações e fatos não existem em esferas isoladas.

O uso da história oral torna-se essencial para o desenvolvimento do trabalho, pois 

somente  o  relato  do  vivido,  e  a  percepção  do  meio  que  os  rodeia  poderá  ajudar  a 

compreender  a influência  ou não das transformações  da paisagem sobre a memória  da 

população diretamente atingida. 

Das informações até então levantadas, pode-se perceber algumas indicações de que 

as  transformações  na  paisagem  têm  sido  sentidas  pelos  gaúchos.  De  acordo  com 



reportagem publicada  no Jornal  Extra  Classe,  o  jornalista  Roberto  Belmonte  destaca  a 

percepção de uma proprietária de um sítio vizinho às plantações de eucalipto
A ex-professora de Educação Física Ana Camila Caringi, de 57 anos, costuma 
passar os finais de semana em seu sítio de oito hectares em Piratini (RS), na 
Zona Sul do Estado. Como a família tem terras na região desde o século 19, a 
ligação  com  o  local  é  intensa.  Desde  a  meninice  em  Pelotas  ela  adora  a 
paisagem  dos  campos,  as  árvores  dos  capões,  os  arbustos  e  as  múltiplas 
pastagens. O gado solto, os pássaros e os animais, como a coruja, que há tempos 
já não é mais vista por aquelas bandas. [...]
Mas de maneira inesperada, o sonho bucólico da gaúcha foi embaçado por uma 
imagem  exótica:  a  plantação,  em  filas,  de  256  hectares  de  eucalipto.  [...]O 
plantio  uniforme,  de  uma  grande  indústria  de  celulose,  apareceu  ao  lado  da 
chácara [...].(BELMONTE, 2005) 

Já de acordo com Heinrich Hasenack, Professor da Universidade Federal do RGS, é 

necessário estar atento a essa modificação
caso se queira manter alguns locais com características da paisagem original do 
pampa, onde se formou a cultura do gaúcho. Temos que nos preocupar porque 
essa paisagem está sumindo de maneira muito rápida. Com os cultivos florestais, 
a tendência é que essa paisagem seja reduzida mais rapidamente ainda do que 
vinha sendo reduzida devido a outros  tipos de cultivo.  (HASENACK,  2007) 
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Segundo o relatório do Workshop “Estado atual e desafios para a conservação dos 

campos”, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Além da paisagem ser um atrativo para o turismo, a sua manutenção é essencial 
para a identificação cultural das comunidades locais e seu bem-estar. Ou seja, 
conservar  os  ecossistemas  campestres  tem  relevância  também  para  a 
conservação  da  cultura  rio-grandense.  É  evidente  que  “o  gaúcho  existe  pelo 
pampa”, e por isso é imprescindível incluir o homem do campo nos programas 
de  conservação  do  bioma  Como  exemplos  de  bens  culturais  (e  genéticos) 
específicos às regiões de campo no Estado foram citados o “gado franqueiro”, a 
“ovelha  crioula”,  as  “taipas”  (cercas  de  pedra  que  dividiam  as  antigas 
propriedades e outras que serviam de corredores para conduzir as tropas).

E conclui
Os campos constituem a base natural da cultura e da identidade rio-grandense, 
associada desde tempos imemoriais à criação tradicional de gado. Na medida em 
que  essa  atividade  é  substituída  por  um uso  mais  intensivo  do  espaço,  esse 
patrimônio  natural  e  cultural  do  Rio  Grande  do  Sul  tende  a  desaparecer. 
(PILLAR, 2006)

Para o professor do Departamento de Botânica da UFRGS, Paulo Brack
As culturas seculares das famílias ligadas à pecuária (bovina e ovina) vão sendo 
substituídas pela atividade empresarial que não tem vínculo maior com as lidas 
do  campo.  O  agricultor  também  acaba  abandonando  a  enxada  e,  com  o 
arrendamento de suas terras para as empresas, fica esperando por seis anos o 
crescimento das árvores, perdendo o aprendizado das culturas tradicionais. As 
sementes de alimento não servirão mais, sendo então adquiridas nos mercados 
das cidades. Nestas, o alcoolismo é um caminho comum para quem perde suas 
raízes. (BRACK, 2007)

Desse modo, ainda que em fase inicial, posso conjeturar que as transformações na 

paisagem  pampiana  têm  provocado  estranhamentos  no  modo  contumaz  do  gaúcho  se 



identificar com o espaço que habita. A continuidade da pesquisa indicará a propriedade 

dessa conjetura. 
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