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Espaço, paisagem, território e lugar são categorias usuais em Geografia.
Geralmente tomamos uma ou outra destas concepções para referenciar o
estudo. Uma análise territorial não é exatamente aquela que recorre ao conceito de paisagem para construir sua abordagem. Muitas vezes, referências
a lugar pretendem demonstrar relações próximas e é isso que demarca diferença em relação ao estudo que toma o território como base analítica, já que
ambos permitem tratar sobre vínculos de identidade. Em Geografia Cultural, paisagem, território e lugar têm permitido realizar importantes análises
e a escolha teórica, a falar de um determinado e específico contexto.
Quando, porém, na geografia cultural predominaram os estudos da
morfologia das paisagens, do reconhecimento de padrões de uso da terra
e suas manifestações culturais correspondentes, as dinâmicas em superfície eram únicas. Nas escolas mais influentes, como na geografia alemã, nos
estudos sauerianos ou na tradicional geografia francesa, o reconhecimento
de unidades singulares do espaço geográfico levou a construção de referenciais explicativos que permitiram associar arranjos espaciais a modos
de vida. Uma determinada maneira de interferência no meio, estruturas de
posse, formas da arquitetura e significações culturais estiveram associadas
nessas explicações.
A urbanização da humanidade, porém, trouxe inúmeras inconsistências
explicativas (SORRE, 1963; 1964). O intercâmbio e as relações econômicas
passaram a sobredeterminar as relações singulares dos lugares e regiões.
Mais do que as dinâmicas de urbanização, a ampla modificação da geografia, dada pela articulação de inúmeras geografias nos diz que não há apenas
uma única dinâmica em superfície. Deste modo, questiona-se qual deve ser
a paisagem ou o território escolhidos. De uma determinada dinâmica? Do
espaço em situação integral? De um determinado olhar?
A renovação da abordagem cultural em geografia é, em grande parte,
também uma revisão do próprio conceito de paisagem, através da qual as
culturas se apresentavam singularizadas. O conceito agora, mesmo se mantendo ancorado naquilo que é visível, acolhe o campo das representações e
das identidades. A relação proposta por Augustin Berque (1998), que expõe
uma dialética entre paisagem marca e paisagem matriz, é fundamental nessa revisão. Nem tudo, porém, é paisagem. Campos de representação e de
identidades se referem muitas vezes mais a territorialidades do que a um
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campo de paisagem na qual se entrecruzam processos locais, universais de
variados matizes.
Nesse sentido, torna-se compromisso essencial à construção teórica
presente tratar do desencaixe entre paisagem, território e espaço. As manifestações da cultura no espaço envolvem complexos, sobreposição de
imagens, multiplicação de territorialidades e espaços que não possuem
correspondência direta em paisagem.

Paisagem, território e espaço
Ruy Moreira discute o uso das categorias e conceitos usuais em geografia, apresentando um esquema lógico e claramente articulado sobre a interdependência entre paisagem, espaço e território (MOREIRA, 2007). Segundo
o autor, “para adquirir uma feição geográfica, a relação homem-meio deve
se estruturar na forma combinada da paisagem, do território e do espaço”
(Ibid, p. 116). O método para o autor, com o uso destes referenciais, é possível se estiver articulado ao que chama de Princípios Lógicos da Geografia:
localização, distribuição, extensão, distância, posição e escala. Somente após
esse procedimento se poderia efetuar a análise.
Tudo na geografia começa então com os princípios lógicos.
Primeiro é preciso localizar o fenômeno na paisagem. Vem,
então, a distância entre as localizações dentro da distribuição. E
com a rede e conexão das distâncias vem a extensão, que já é o
princípio da unidade do espaço (ou do espaço como princípio
da unidade). A seguir, vem a delimitação dos recortes dentro da
extensão, surgindo o território. E, por fim, do entrecruzamento
desses recortes surge a escala e temos o espaço constituído em
toda sua complexidade (Ibid, p. 117).

Como proceder, porém, uma análise que envolve a consideração de
distâncias, posições e localizações tendo-se em conta que grande parte
de processos e fatos do mundo estão se desencaixando desses princípios
lógicos?2
Nesse sentido, por exemplo, relativamente aos processos de comunicação, Paul Claval (1999) observou que seu caráter simbólico apresenta du-
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pla função geográfica, pois permite que indivíduos instalados em lugares
distantes sintam-se solidários, ao mesmo tempo em que aqueles situados
geograficamente próximos participam de concepções de mundo opostas.
Para ele
(...) os grupos humanos participam de um duplo sistema
de distâncias: as do espaço físico, que as técnicas permitem
controlar mais ou menos bem; [e] as dos espaços psicológicos,
que cavam fossos entre os sistemas culturais, ou os preenchem,
independentemente das distâncias físicas (Ibid., p. 71).

Este é um dos aspectos que geram polêmica entre os pressupostos originais do enfoque cultural na geografia e as necessidades do mundo contemporâneo.

Paisagem e sensibilidade
O conceito de paisagem, por exemplo, embora não se mantenha como
única ferramenta teórica nas novas abordagens (CORRÊA; ROSENDAHL,
2000, p. 11), apresenta nítida diferença em seus significados, em relação as
suas primeiras formulações. Enquanto a concepção original de paisagem
cultural busca revelar “o conteúdo geográfico de uma determinada área ou
o complexo geográfico de um certo tipo” (WAGNER; MIKESSEL, 2000, p. 133),
como a disposição e o estilo de materiais utilizados, que refletem um específico modo de vida em interação com o quadro natural (Ibid., p. 136), passase a enfatizar a interpretação de seus significados, no lugar de caracterizá-la
em sua morfologia (COSGROVE; JACKSON, 2000, p. 19).
A paisagem é, por isso, uma maneira de ver, é método que permite calibrar o olhar para perceber e também é maneira de ver que depende do que
se conhece de uma relação de objetos, formas e dinâmicas. Em qualquer
um destes dois sentidos, então, o conceito é pertinente a uma relação entre
quem olha e o alcance desse olhar. A esse respeito, Cosgrove (1998, p. 100)
diz que paisagem:
Ao contrário do conceito de lugar; lembra-nos sobre nossa
posição no esquema da natureza. Ao contrário de meio ambiente
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ou espaço, lembra-nos que apenas através da consciência e razão
humanas este esquema é conhecido por nós, e apenas através da
técnica podemos participar dela como seres humanos3.

O olhar de um turista, ou mesmo de um geógrafo, para a praia do litoral
do Rio Grande do Sul nas proximidades da Lagoa do Peixe pode expressar
a visão de um cordão retilíneo de areia,“sem quase mudança na sua relação
com o mar”, quase sempre agitado, de águas escuras (ditas barrentas) devido à presença de algas e poucas habitações junto à orla. Nos balneários, que
volta e meia surgem no cenário, há moradores locais, veranistas e alguns
pescadores. Fora deles, algumas povoações de pescadores, predominantemente. Cabos de rede são freqüentes nessa paisagem. Tudo isso diz respeito
à relação destes com o meio e o lugar. Tudo isso também é reconhecido por
um pescador do lugar, mas o elemento principal dessa paisagem para ele é
a identificação da quadra4.
A noção de quadra é essencial para o pescador do lugar. Trata-se de
uma combinação de dois tempos – o cronológico e o meteorológico – naquele lugar. A sucessão de ventos e a permanência de um ciclo, ora de nordeste (alíseos), ora de sul (frente fria), ou as raras situações de ausência de
ventos é o que determina a pesca. Daí deriva sua sabedoria da posição onde
encontrar o peixe, qual tipo de peixe poderá ser pescado e quando deve se
iniciar a pesca.
De forma semelhante, ao olhar antropológico a paisagem é inicialmente tratada de um ponto de vista objetivo, um conhecimento já existente que
diz respeito à paisagem de um povo particular. Posteriormente, o conceito
tem uso para compreender “o significado imputado por um povo local aos
seus arredores físicos e culturais (i.e. como uma paisagem particular, vista
por seus habitantes)” (HIRSH; O’HANLON, 2003, p. 5). Em termos culturais,
então, a paisagem refere-se a uma relação entre pessoas e um lugar, uma
extensão de espaço.
Rafael Mata (2006, p. 18), em argumento que justifica a política de gestão européia para a preservação da paisagem5, afirma que:
A territorialização da paisagem, isto é, o reconhecimento de que
cada território se manifesta paisagisticamente em uma fisionomia
singular, dinâmica e em plurais imagens sociais, faz da paisagem
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um aspecto importante da qualidade de vida da população,
porque a paisagem é, antes de tudo, resultado da relação sensível
das pessoas com o seu entorno percebido, cotidiano ou visitado.
Por isso mesmo, a paisagem é também elemento de afinidade e
identidade territorial, e manifestação da diversidade do espaço
geográfico que se faz explícita na materialidade de cada paisagem
e suas representações sociais.

A nosso ver, porém, as dinâmicas conflitivas que envolvem as diferentes concepções de uso da terra, as contradições entre o que demanda a
sociedade nacional (e muitas vezes internacional) e comunidades locais e
mesmo as atitudes resultantes de representações repercutem em não haver
exata correspondência entre paisagem e território, como também com o
espaço. Não se trata de uma contradição entre formas, não é uma dialética
entre paisagem e território ou paisagem e espaço, já que elas não agem entre si com autonomia, senão apenas como formas objetivadas pelo social6.
“A paisagem é história congelada, mas participa da história viva” (SANTOS,
Op. Cit., p. 86).

Conflitos de uso, territorialidades, paisagem e
representação
Qualquer território, seja relativo ao Estado, seja a definições legais de
uso, seja resultante de dinâmicas mais fluídas de territorialização, envolve a
sua compreensão por duas feições: o limite e o conteúdo. O domínio, a posse
ou a apropriação não bastam para a criação do fato territorial. Como resultado do poder7, está sujeito à relação. Um território pode ser anulado, mas o
espaço e a paisagem da mesma área permanecem. O uso, associado ao limite,
é uma construção da permanência. Uso do espaço é, em essência, geração
de valor, de utilidade. Posse/domínio e uso/valor dizem respeito a limite e
conteúdo territorial. Tratando-se de fato humano e social, a compreensão da
ação que impõe limite e faz uso da área definida é o que dá condição deste
ser um objeto geográfico8. Paisagem pode fazer parte disto. Como história
congelada, porém, é objeto de posse e uso, nem sempre coerente em relação
às dimensões e funcionalidades.
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Formas conflitivas de uso da terra têm trazido modificações na paisagem dos “Campos de Cima da Serra” 9, no Rio Grande do Sul10. Nesta região,
há algumas Unidades de Conservação, de âmbito nacional, estadual e, também, municipal, regidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei nº. 9.985 de 18/07/2000). Na área do Parque Estadual do
Tainhas11 há uma paisagem e um cotidiano historicamente vinculados à
criação extensiva de gado, muito embora o uso da terra esteja em profunda transformação na região, com a introdução do plantio florestal de Pinus
elliotis. Além disso, encontra-se em menor grau alguns pequenos estabelecimentos de pequenos criadores e agricultores.
Mesclam-se lógicas de latifúndio, arrendamento capitalista e pequena
produção familiar. E, como novidade na região, há o plantio florestal e as unidades de conservação. Trata-se de uma paisagem em transformação e de
um novo território: o Parque Estadual do Tainhas. O cotidiano e a representação social que vigora, porém, ampara-se no universo simbólico da criação,
nos costumes campeiros, e na paisagem tradicional de campos entremeados por capões de mata com araucária.
Além das diferentes territorialidades e formas de uso da terra, há grande importância nesta área da representação que se faz da paisagem, tradicionalmente associada a um sistema de uso, ordenamento e valores sociais,
que coexistem e se combinam com as novas formas de reprodução do capital e das perspectivas de consumo da paisagem (sítios). O modo de viver
e de pensar na região dos Campos de Cima da Serra estabelece valor simbólico (1) à propriedade, vista como terra, pois é da sua posse efetiva que se
origina o sistema de criação extensiva; (2) ao manejo (tradicional) da criação
que envolve a organização do estabelecimento em pasto nativo, sistemas
de invernadas, renovados pela prática de queimadas; e (3) ao significado
da quantidade de terras em posse que notabilizam a pessoa do proprietário-criador, hábitos e costumes ligados ao mundo vivido que reúnem um
universo culinário, festivo e de “lidas” campeiras. Todo esse conjunto “naturalmente” se opõe às novidades12 que vêm ameaçar essa tradição.
Como argumenta MacIver (1942, apud MOSCOVICI, 2003, p. 82),“é a exceção, o desvio, a interferência, a anormalidade que estimula nossa curiosidade
e parece exigir uma explicação”. A representação, como diz Pierre Bourdieu
(1989), depende do conhecimento e do reconhecimento. Primeiramente ela
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é idéia, depois, realidade. Para Moscovici (2003, p. 70), “os sistemas de classificação e de nomeação (...) não são, simplesmente, meios de graduar e de rotular pessoas ou objetos (...). Seu objetivo principal é facilitar a interpretação de
características, a compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações
das pessoas, na realidade, formar opiniões”. Daí que a questão crucial para
um espaço em transformação e coexistência de distintas lógicas é o que se
apresenta em posição distinta do que é tradicionalmente aceito.
A superposição das territorialidades do parque sobre a territorialidade
dos diferentes sistemas de produção gera, no espaço social em questão, de
modo diacrônico, situações de coexistência e conflito. Neste espaço geográfico, que mescla o plantio florestal à tradição da criação de gado, é em
função de certa fartura de terras e um modo de pensar onde se diz ser pelo
uso desta terra que se viabiliza geração de produto, que se pode explicá-la
como alternativa econômica.
A pecuária tradicional não se apóia em lógica de reprodução ampliada,
como um empreendimento empresarial, mas se mantém pela extensão da
terra. Sua lógica é extrair da terra a renda que ela proporciona. A criação
extensiva de gado é uma das maneiras de se possibilitar isso. Além de permitir a reprodução do proprietário de campo como senhor de terra, dá a ele
a possibilidade de ter rendimentos por isso. Enquanto a área for extensa,
permitindo manter caráter de latifúndio, ceder pedaços de terra para moradores e, com isso, garantir mão-de-obra, a forma e o sistema se mantêm.
A expansão do plantio de pinus ocorre nos estabelecimentos com
grande disponibilidade de terras, de pecuária tradicional, em estabelecimentos organizados em lógica empresarial, mas também em pequenos estabelecimentos de pequena produção familiar, revelando-se uma situação
bastante complexa para sua compreensão. Além dos usos em destaque, outras estratégias de reprodução social e possibilidades de geração de renda e
poupança são mobilizadas, como a aposentadoria e atividades profissionais
externas à economia rural. Os pequenos estabelecimentos, de pecuária e
agricultura familiar, com esta característica, além de lugar de moradia, revelam a organização de sistemas com significativa presença de estratégias de
subsistência e não desprezível comercialização de produtos, como gado e
o conhecido queijo serrano. Outras características presentes na paisagem e
no cotidiano são:
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- Um absenteísmo que se aproxima de 40% dos estabelecimentos;
-	Reduzida imigração, revelando possuírem os moradores locais, em
absoluta maioria, vínculos de parentesco com proprietários predecessores;
-	Significativa “rarefação” demográfica;
- Fortes laços de identidade, embora a vida comunitária não seja
comparável a de comunidades camponesas que necessitam recorrer com maior freqüência à ajuda mútua, que vivenciam situações
demográficas mais densas e contatos de vizinhança facilitados pela
proximidade.
Nos diferentes sistemas de produção ressalta-se a presença de uma
representação comum, embora desigual, a respeito de duas novidades antepostas ao universo estabelecido das representações sociais – a tradição:
as paisagens de plantio de pinus e os territórios do parque. Apesar de formas distintas de reprodução social, o universo tradicional é referencial não
apenas da identidade, mas de como se conduz a vida, e o que possui valor
simbólico. Assim, por exemplo, muito embora na pecuária e agricultura familiar não seja a lógica da fartura de terra que condicione a reprodução, as
imagens e o cotidiano associados à criação do gado, os costumes e as práticas sociais permitem compartilhar o mesmo universo cultural.
Por outro lado, a empresa pecuarista e de silvicultura também necessita de terras em abundância, posto que tanto a produção de gado como
de madeira conseguem auferir produtividade ao capital por meio da concentração da produção. Como em boa parte o plantio de pinus ocupa área
dos mesmos estabelecimentos da pecuária, também não se contradizem
ao universo simbólico. A favor do plantio de pinus também há o fato da região ter sido fornecedora de madeira nativa, especialmente araucária, para
madeira de corte.
O plantio florestal, entretanto, é um elemento novo, para o qual se elaboram argumentos. Relatam, alguns moradores, que a sua aceitação se origina de uma estratégia: recuperar o valor da terra em face da ameaça da
desapropriação13. Recuperar um valor econômico. Mas há uma complexidade, pois juntamente com o valor econômico que o plantio de pinus pode
resgatar, o universo simbólico situa a paisagem de campo e mata nativa
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como um de seus referentes fundamentais. É esta paisagem que a maior
parte dos moradores gostaria de ver no futuro.
A contradição ocorre em duas situações: uma, quando o plantador de
pinus se depara com esta perda, não concorda com o novo território do parque e se rende à expectativa de renda futura que a madeira poderá lhe fornecer. Neste caso é a terra como símbolo de poder social e econômico que
ganha expressão. Outra, ocorre quando vizinhos ou até mesmo familiares
se deparam com estratégias distintas: uns procurando manter a reprodução
tradicional, outros acolhendo a alternativa do plantio florestal. Combina-se
com esta problemática a expectativa de alguns almejarem a mantença do
universo simbólico combinada à possibilidade de oferecê-lo, juntamente
com a paisagem, ao consumo turístico.
Não se nota a presença de discurso ou argumento local, plenamente
aceito, que perceba a implantação do parque como possibilidade de preservação do universo simbólico tradicional e da paisagem nativa. A favor e
contra a implantação do Parque Estadual do Tainhas, encontram-se a reprodução social fundada na fartura da terra e o apego e a afeição a um sistema
tradicional em que paisagem nativa é seu elemento fundamental. O parque
em si, por suas dimensões, não se consubstancia diretamente em ameaça,
posto que atinge poucas propriedades e permitiria conservar um setor da
paisagem característica dos Campos de Cima da Serra, um dos elementos
importantes do universo simbólico. Mas afeta a propriedade pelo símbolo
que representa.
Considerar uma problemática como essa, em que paisagem original e
representação social se apresentam sem coerência, algumas vezes confusas,
frente aos novos usos da terra e territorialidades, é indicativo de que apenas
um uso conceitual revela-se precário para nossos estudos.

Transglossia
Já nos foi possível reconhecer uma outra dificuldade relativamente ao
uso do conceito de paisagem, dada a multiplicidade de formas, originárias
de externalidades e tempos diferentes. Refere-se à busca de uma compreensão sobre a paisagem e suas relações com a territorialidade no Vale do
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Rio Três Forquilhas, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (GAMALHO; HEIDRICH, 2006). Pode-se registrar, nessa paisagem, diferentes territorialidades
superpostas, vinculadas:
- à ocupação do vale por diferentes etnias: portugueses, alemães, negros e, em período mais recente, japoneses; que demarcam a predominância de duas territorialidades: dos descendentes de alemães e
dos descendentes de portugueses.
- ao modo de viver campesino, nas localidades rurais e dinâmicas
tipicamente urbanas, com crescimento de periferias, cotidiano vinculado à força das ligações comerciais entre o Vale e a Região Metropolitana de Porto Alegre;
- à presença marcante e influente das igrejas católica e protestante,
além da presença de inúmeras pentecostais; e
- às territorialidades demarcadas por identidades socioeconômicas.
A paisagem é, desta maneira, híbrida, compósita de dinâmicas que se
entrelaçam, mas também imagens e sentimentos que não se referem a uma
única representação social e identidade.
Os vínculos dos moradores com o vale são formados por um rico
quadro de diversos fatores: desde sua relação com o meio, como
forma de apropriação e sustento, os aspectos étnico-religiosos, a
condição de pequeno agricultor, que é predominante, a influência
do progresso em combinação com a permanência de elementos
do passado. O processo de colonização e, conseqüentemente a
diversidade étnica e religiosa, a inserção do agricultor em uma
economia de mercado ou sua relativa continuidade em um
modo de viver camponês, assim como as influências externas, são
elementos responsáveis pela composição de sua paisagem. Ainda
é forte a permanência de um cotidiano rural em que o espaçotempo é percebido como continuidade do presente, embora
contraditoriamente articulado com temporalidades externas
(Ibid., p. 9).

Diferentemente de um diálogo entre as formas e dinâmicas, trata-se do
cruzamento de diálogos e, às vezes, da sua ausência. Processos dessa natureza foram identificados por Renato Ortiz (2005, p.61-62) como transglossia, para se referir ao “lugar” – como cruzamento de diversas espacialidades.
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Questão importante a considerar, é reconhecer tais cruzamentos na marca
e na matriz, no método sugerido por Berque, como já havia alertado Olivier
Dollfus ao final de seu texto (BERQUE, Op. Cit., p. 90-91).
Como sugeri na introdução deste texto, o problema que se antepõe
para a leitura da cultura no espaço é a não correspondência dos processos
numa mesma superfície. Paisagem e espaço, em muitos casos, não se referem à mesma realidade. A paisagem, que se refere à superfície, pode resultar
de um compósito de diferentes paisagens, segundo o olhar, porém não se
pode mais falar de uma única superfície. Por isso, o espaço é mais complexo que a superfície. É realidade de distintos meios (SANTOS, Op. Cit., p. 186192). Não há dúvida de que se trata de modificação do espaço geográfico,
mas as mudanças que dizem respeito às novas superfícies se referem a um
amplo espaço que, produzido a partir do geográfico, eleva a geografia para
situações que envolvem territorialidades que, porém, não se referem propriamente a paisagens. Tem elas como pontos de partida, mas cotidianos,
representações e sensibilidades que lhe parecem externas.

Espaço social: descolamentos e fraturas
O espaço, que contém o meio técnico-científico-informacional, é o que
modifica as conexões entre lugares e facilita a realização de fluxos. Essa
condição altera profundamente a comunicação, um elemento importante
na estruturação da comunidade (LEDRUT, 1968, p. 260). Ela passa a ser cada
vez mais impregnada de informação. Mas ela depende da técnica científicainformacional e, por isso, modifica a vivência entre as diferentes temporalidades do espaço social, destacadamente do urbano.
Nesse sentido, estar no lugar não quer dizer propriamente vivê-lo14.
Estar e viver se distinguem, então? Este é um dos problemas que afetam
diretamente o espaço social, pois, originalmente, a cidade é um corpo que
compreende as relações de um coletivo, que envolvem constituição de espaços públicos e de encontro da cidadania. A cidade
[é] uma reunião de homens que mantêm relações diversas. Por
certo, tais relações se estabelecem mediante a espacialidade,
isto é, por meio das coisas que formam determinado espaço, e
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isto ao menos na mesma medida em que o fazem por meio da
linguagem (LEDRUT, Op. Cit., p. 23).

Nas cidades, especialmente nas de condição metropolitana, uma particular dinâmica de expansão urbana combina suburbanização, periferização
e a multiplicação de centros. A dinâmica suburbanização/periferização tem
envolvido a produção de rupturas da continuidade do tecido urbano.
[Tal] processo envolve ao mesmo tempo aglomeração e
descentralização dispersas numa escala regional em expansão.
(...) Encadeando as milhares de atividades ao longo do espaço
regional estão modos hierárquicos de organização social ligados
por telecomunicações, campos eletrônicos de processamento de
informação e pela troca maciça de população através das formas
de transporte (VIDAL-KOPPMANN, 2006, p. 16).

As modificações nos espaços de moradia das camadas de alta renda,
por meio da implantação de condomínios fechados, ignoram a rede urbana local (UEDA, 2006). E tais conjuntos permitem a participação numa integração relativa e tecnicamente opcional, à medida que são providos de
sistemas de “segurança”, que selecionam as conexões locais, e de sistemas
de comunicação, que articulam a moradia a espacialidades não locais.
As modificações no espaço social urbano criam novas centralidades,
espaços de consumo e habitação fechados e produzem uma espacialidade
que tende a anular prerrogativas da temporalidade anterior, como relações
de vizinhança e até formalidades sociais que codificaram a vida coletiva. A
paisagem permanece, mas nem tudo está organicamente interligado porque a forma geográfica não garante a solidariedade e a integração local.
A técnica permite interligar, mas depende da ação, do evento e nota-se a
tendência à multiplicação de territorialidades que não dizem respeito à paisagem, já que envolvem acessos que não são desta superfície.
A esse respeito, notamos, em Porto Alegre, a tendência de distanciamento das formas tradicionais das relações sociais e com os lugares em
territorialidades de classes médias e ricas, em decorrência da adoção de recursos tecnológicos modernos que, ao mesmo tempo, permitem maior individualidade, formalidade e impessoalidade nas relações e aproximam as
pessoas de uma integração mais global – a uma extraterritorialidade, como
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sugere Zygmunt Baumann (2003, p. 53-54). Como era de se esperar, entre
territorialidades de classes populares, conservam-se formas tradicionais,
muito embora já apareçam sinais de alguma mudança, pela intensificação
do uso de cartão de crédito e do acesso à internet.
Predominam as relações de vizinhança, pouco freqüentes nas territorialidades de classes abastadas, tendendo à intensificação nas territorialidades
de menores rendas. A dinâmica da cidade e do espaço urbano apresenta
relações com as modificações econômicas de alcance global e com as tecnologias que dão suporte a esse processo. As tecnologias (televisão a cabo e
internet) e os espaços sociais (condomínios fechados e shoppings) reforçam
esse processo, ao mesmo tempo em que correspondem a uma relativa perda do vínculo territorial local. Nos bairros populares, mantêm-se maior sociabilidade e vida comunitária mais intensa, pois se observa movimentação
mais intensa de pessoas nos espaços públicos, em pequenos comércios e
prestadores de serviços locais. Os espaços públicos e os aparelhos urbanos
(praças, calçamentos, clubes, etc.) revelam, muitas vezes, notável precariedade.
Destas observações, faz-se necessário o reconhecimento de duas formas: o “descolamento” do lugar em relação a sua vizinhança e a fratura socioespacial, demarcada pelo “emuralhamento”. Fazem parte, porém, de um
único espaço social. Trata-se da marca do espaço social do meio técnico
científico-informacional: de permitir a existência de uma geografia absoluta
em planos diferenciados e de geografias relativas. Se estiverem em contigüidade, compõem paisagem, mas são parcialmente e relativamente vividas. A desigualdade, o estranhamento e a segregação possuem razões de
várias ordens (moral, econômica, ética, etc.), mas as técnicas e as disciplinas
permitem que o que não se encontre no mesmo plano – em paisagem –
não entre em conflito, não tenha direta relação.
* * *
A imagem desse processo evidentemente compromete nossa reflexão
sobre as relações espaço e cultura. Parece indicar a necessidade do uso articulado das categorias analíticas, como espaço, território, paisagem e lugar.
É como se estivéssemos na presença de fractais, nos quais os perímetros se
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ampliam, mantendo-se a mesma área. Nos casos aqui explorados, trata-se
da produção de mais espaço a partir das mesmas paisagens, porém, que levam a novos planos, novas superfícies. O início de tudo, a paisagem primeira, é a que provoca a sensibilidade humana, mas como vimos, por vezes ela é
desfocada, por causa de nossas próprias contradições, de lidarmos também
com a realidade do território e das representações. Esses produtos da nossa
relação com o mundo não precisam estar em conformidade entre si. Cabe a
nós dar conta disto, assim como o reconhecimento dos múltiplos processos
em planos ou superfícies que não dialogam entre si.

Notas
1

Agradeço a revisão textual de Ana Stumpf Mitchell.

Nas conclusões da argumentação, Moreira afirma que os princípios lógicos foram
abandonados e, por isso, temos hoje “uma geografia com conteúdo e sem forma”
(MOREIRA, Op. Cit., p. 118).
2

3

Grifo no original.

Noção transmitida por pescadores do município de Mostardas e junto ao Parque
Nacional da Lagoa do Peixe (Rio Grande do Sul, Brasil), em novembro de 2007.
4

Como a que vem sendo construída pela Estratégia Territorial Européia relativa às
“ameaças sobre as paisagens culturais” (Cf. Mata, Op. Cit., p. 19).
5

6

A discussão desse tema é atenta e detalhada por Milton Santos (1997, p. 83-88).

Poder em geral, social. Quando se confunde poder, com poder político, só cabe
uma forma do território: a do território político. Cf. Max Weber (1997, 43; 59 et
passim).
7

Diferentemente de se compreender a construção de territórios por sua natureza,
política, econômica ou cultural, que implicaria reconhecer uma tipologia,
entendemos que a ação humana ou social não separa poder, uso e representação.
Nesse sentido, entende-se melhor, compreender o fato territorial como resultante
de ações em relação ao espaço (e à paisagem), estabelecendo vínculos. Essa
concepção já expuz em HEIDRICH (2004 e 2006). Sob o argumento das tendências
para a formação da territorialidade, Robert Sack permite compreender o território
como fruto da relação sociedade-tempo-espaço (1986, p. 31-42).
8

Porção noroeste do Rio Grande do Sul de colinas em substrato basáltico,
predomínio de vegetação de campo e porções de mata subtropical com
pinheiros araucária. O uso da terra, desde a ocupação da região por portugueses e
brasileiros, é predominantemente de criação de gado.
9
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10

Cf. Verdum, 2007.

Criado pelo Decreto nº. 23.798 de 12/03/1975, do Estado do Rio Grande do Sul,
classificado como de proteção integral conforme o artigo 8º, inciso III e artigo 11º,
parágrafo 4º.
11

As plantações florestais e a Unidade de Conservação “Parque Estadual do
Tainhas”.
12

Em dez anos se pode fazer o corte do pinus e, se diz, que a produção em um
hectare resulta em valor maior do que o que vale a própria terra atualmente.
13

14

Cf. Marc Augé, 1994.
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