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RESUMO 

 

O conceito de paisagem é um importante, pois possibilita uma leitura do espaço 

que contemple tanto os aspectos objetivos quanto subjetivos. Contudo, seu potencial se 

intensifica se o utilizarmos juntamente com outros conceitos, como o de território e 

territorialidade. Desta forma, pode-se pensar em uma leitura do espaço partir do 

imbricamento dos conceitos de paisagem e território. A proposta deste artigo consiste 

nesta reflexão, espacializada nos municípios do Vale do Rio Três Forquilhas – RS, onde 

a paisagem, as referências, os símbolos e territorialidades vêem-se impactadas pela 

construção da Rodovia Rota do Sol (RS 486), cujo objetivo é aproximar a região dos 

sistemas econômico-regionais de Caxias do Sul, do Litoral Norte e da Região 

metropolitana de Porto Alegre. 
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O espaço, enquanto campo dos eventos ditos globais e locais, compõe um 

mosaico de vida humana. São múltiplas as referências e territorialidades e paisagens que 

podem coexistir, de forma pacifica ou conflituosa.  O conceito de paisagem em 

geografia cultural constitui-se como um importante referencial para a leitura quanto às 

representações sociais. No entanto, deve-se fazer um importante contraponto com a 

paisagem fragmentada/compartimentada, que nem sempre dá conta de apreender a 

diversidade de relações que o espaço compõe. Para tanto, propomos aqui uma discussão 

acerca do conceito de paisagem e seu intrínseco imbricamento com o de território. O 

resultado revela a natureza transglóssica das paisagens culturais contemporâneas, que se 

constituem a partir do cruzamento de diversas espacialidades. 

Essa discussão surgiu a partir das reflexões acerca da paisagem cultural e 

territorialidades existentes nos municípios do Vale do Rio Três Forquilhas. Sua 

paisagem é formada por múltiplas esferas que se cruzam, sobrepõem e relacionam, 

compondo um mosaico de referências com fortes vínculos socioespaciais.  

 

CONCEITOS 

 

A paisagem cultural, enquanto recurso teórico, possibilita uma apreensão do 

espaço a partir de sua complexidade, pois consiste em um conceito que explicita um 

modo de identificar o fato geográfico. Ao utilizar o conceito de paisagem cultural, tem-

se o enfoque voltado para as expressões humanas, o trabalho, as heranças, etnias, 

intersubjetividades, representações, enfim, o que contém e está contido no espaço, que 

influência as transformações espaciais e é influenciado pelas mesmas, mas que não é 

explicito, e sim oculto nas práticas cotidianas. 

Diferente da perspectiva tradicional de paisagem cultural homogênea e concreta 

tem-se a necessidade de uma leitura plural, destacando, simultaneamente, as 

participações individuais e coletivas responsáveis pela composição da paisagem 

cultural. Essa necessidade foi contemplada a partir da década de 70, como 

ressurgimento da geografia cultural. “O ressurgimento da geografia cultural se faz num 

contexto pós-positivista e vem da consciência de que a cultura reflete e condiciona a 

diversidade da organização espacial e sua dinâmica” (CORREA, 1998, P.51). A 

paisagem cultural pressupõe as transformações do homem e da natureza como sendo 



intrínsecas e co-influenciadas, pois como afirma Gosgrove (1998, p. 102) “a cultura é, 

ao mesmo tempo, determinada por e determinante da consciência e das práticas 

humanas”. 

A compreensão da paisagem cultural não é completa se percebida apenas por 

seus elementos objetivos, como forma, função e estrutura. Os fatos objetivos, mais 

facilmente mensuráveis, não captam, integralmente, a amplitude das manifestações 

culturais que, cada vez menos se assentam sobre o conteúdo material, e sim sob 

“sistemas de representação e valores, que permitem às pessoas se afirmarem, se 

reconhecerem e constituírem coletividades” (CLAVAL, 1999, p.63). 

Os significados da paisagem estão ocultos no viver cotidiano. É no cotidiano que 

são construídas e reforçadas as relações entre sociedade e o meio, entre técnica e 

natureza e, os significados e representações que possam mediar o entendimento dos 

sujeitos envolvidos. “A cultura não é algo que funciona através dos seres humanos; pelo 

contrário, têm que ser constantemente reproduzida por eles em suas ações, muitas das 

quais são ações não reflexivas, rotineiras da vida cotidiana” (COSGROVE, 1998, 

p.101). 

Contudo, ainda que de apreensão difícil, os aspectos subjetivos da cultura 

deixam suas marcas no espaço e, “interpretar os significados indica decifrar os modos de 

vida, as ações humanas, enfim, as marcas que o homem imprime no espaço” (NEVES, 

2003, p. 17). Cabe então destacar que a paisagem cultural possui temporalidades que, 

embora distintas, são contemporâneas nas construções simbólicas e representações 

sociais. 

A compreensão se enriquece à medida que é possível associar, ou apreender a 

partir da análise da paisagem cultural, os elementos que compõem o pertencer de um 

grupo à sua localidade, ou seja, sua territorialidade e sua identidade. Os símbolos 

(bandeiras, hinos, entre outros) trazem consigo representações do espaço e das 

relações que uma coletividade tem com ele. São construções humanas cujo intuito é 

o de legitimar e reforçar ao longo do tempo sua relação com o espaço e o território. 

As relações da sociedade com o espaço têm como conseqüência direta a 

produção de marcas e a delimitação e posse, tanto concreta quanto simbólica, do 

território, que segundo Haesbaert (2003) possui três vertentes básicas: uma jurídico-

política; uma culturalista e, por fim, uma econômica. Contudo, adverte que: “(...) 

uma noção de território que despreze sua dimensão simbólica, mesmo entre aquelas 



que enfatizam o seu caráter eminentemente político está fadada a compreender 

apenas uma parte dos complexos meandros do poder” (HAESBAERT, 2003, p. 14). 

Tem-se então, claramente o indicativo inerente ao território: as relações de 

poder e controle. É o resultado de relações desiguais de forças envolvendo o domínio 

do espaço. Já a territorialidade pressupõe “interação, movimentação e contato 

humano que são transmitidos pela energia e informação para afetar, controlar e 

influenciar idéias e ações de outros e ter acesso aos recursos destes” (SACK, 1980, p. 

26). 

A objetividade de uma territorialidade, na qual se visualize certa 

singularidade da relação sociedade-espaço, é resultado de vínculos que um grupo, 

uma coletividade ou um sujeito estabelece com o espaço. Pode ser de posse (de estar, 

de localizar-se), de valor (de uso, de produção econômica e de transformação do 

meio em utilidade social e cultural) e de pertencimento, ligados à produção de uma 

consciência e representação simbólica (HEIDRICH, 2006, p. 26-29). 

A partir desta leitura, pode-se compreender a territorialidade e a paisagem 

como fatos imbricados, que envolvem relações de poder, usos e concepções de uso, 

sentimento de pertencimento e de identidade. A opção de entrelaçar estes conceitos 

vem de uma perspectiva onde o espaço deve ser analisado a partir de sua 

complexidade, por se tratar de “um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não consideradas 

isoladamente (...)” (SANTOS, 2004, p. 63). 

 

DA PAISAGEM ENCAIXADA À PAISGEM TRANSGLÓSSICA 

 

Pensar as dinâmicas do Vale do Rio Três Forquilhas, nos conduziu a questionar 

o encaixamento da paisagem. A geomorfologia do Vale permite que se pense no mesmo 

enquanto compartimentos, a partir de uma análise da morfologia da paisagem, 

considerando basicamente apenas seus aspectos físicos. Contudo, uma leitura que 

contemple a relação da sociedade com o espaço nos conduz a uma reflexão 

diferenciada, contrapondo a paisagem encaixada a um mosaico de influências ou, nas 

palavras de Ortiz (1999) de espacialidades, como as que seguem abaixo: 



� O processo de colonização, através do qual se estabeleceu uma colônia alemã, 

com a posterior vinda de outros elementos, como os africanos (primeiramente na 

condição de escravos), açorianos, os “nacionais” e os japoneses e seus descendentes, 

apresenta ainda hoje importantes marcas na paisagem, como a singularidade de hábitos, 

confissão religiosa e a memória dos moradores. 

� Uma primeira aproximação da paisagem cultural pode ser obtida pelo uso da terra 

(FIG. 1,2 , 3 e 4), meio pelo qual se dá a relação da posse e uso dos recursos, em relação 

às necessidades de reprodução social e inserção dos habitantes num sistema de relações 

de produção e comerciais. Trata-se de uma imagem objetiva e elementar da paisagem, 

que também manifesta aspectos da cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                       
 

� Há a coexistência de temporalidades diferentes, como o convívio de segmentos 

plenamente inseridos em uma dinâmica de mercado e outros completamente à margem 

do mesmo. A modernização da agricultura não ocorreu de modo homogêneo na 

geografia do vale. Atualmente se compõe por uma espécie de mosaico, com diferentes 

Figura 1 – cultivo de banana em área de Encosta – 
Três Forquilhas – Foto: Nola Gamalho - 2005 

Figura 2- cultivo de hortigranjeiros em          Três 
Forquilhas – Nola Gamalho -    2005. 

Figura 3: Campo em Itati.  Foto: Nola Gamalho -2005 Figura 4: Cultivo de abacaxi em Terra de Areia. Foto: 
Nola Gamalho - 2005. 



 

Figura 5 – Produtores de cana-de-açúcar e cachaça, Itati. Foto: 
Nola Gamalho, 2004. 

níveis de tecnificação, dependendo da combinação entre usos, articulação com os 

mercados, custo de produção, considerando-se mão-de-obra e tecnologia e a relação 

com o próprio meio. Não há, nesse sentido, uma configuração de paisagem cultural em 

que se denote um encaixe ou uma unidade que revele a combinação entre usos da terra e 

manifestações da cultura, claramente delineados e coerentes entre si. Revela-se, ao 

contrário, a ocorrência de uma multiplicidade de influências que se intercambiam e 

conferem completa dinamicidade à paisagem.  

Desta dinâmica, pode-se apontar o 

cruzamento entre  a influência das origens 

desde a ocupação do lugar, uma integração 

local e uma articulação com o mundo.  As 

unidades não são de paisagem, são muitas 

vezes de indivíduos ou de famílias e seus 

estabelecimentos (fig. 5). Na paisagem 

produzem uma visão complexa, que por vezes 

se agrupam e sugestionam a interpretação. Há 

a relação, tanto amistosa quanto conflituosa, entre as diferentes religiões (protestante, 

católica e pentecostais) que, através de seus símbolos comunicam e delimitam o espaço, 

em uma relação que mescla a cooperação com o conflito territorial. 

Estas diferenças produzem múltiplas territorialidades 

religiosas na mesma prisão original (RAFFESTIN, 1993).  

Pode-se observar uma série de referências territoriais e 

identitárias sobrebondo-se, dialogando, atritando-se, 

compondo um mosaico de conflitos e de integração 

socioespacial (HEIDRICH, 2001). 

Nesse sentido, podemos fazer alusão aos múltiplos 

patamares de representação social aos quais os indivíduos 

podem se referenciar. Os atores assumem, assim, posições 

diversas conforme sua intencionalidade, ou seja, as 

integrações socioespaciais podem se remeter às múltiplas referências às quais pertencem 

de acordo com a necessidade.  

As Igrejas, enquanto instituições religiosas tiveram um papel fundamental na 

história do Vale, pois havia uma quase inexistência do Estado, estimulando seu papel 

nas organizações sociais. Contudo, existe uma competição entre estas diferentes 

Fig. 6 - Igreja Católica em Itati –  
Foto: Nola Gamalho, 2006 



religiões e, consequentemente a adoção estratégias (SACK, 1986) territoriais de ambas. 

Destacam-se, como estratégias, as construções de igrejas (fig. 6), que  muitas vezes 

partem do sonho individual, Como pode ser observado neste relato: “ Eu queria 

construir uma igreja, tirar esse pessoal da bebedeira. Como pode Itati não ter igreja 

Católica?”3 

 Há também a particularização 

do sistema religioso, pois os membros 

da comunidade internalizam em suas 

residências os próprios símbolos de sua 

fé. Por meio deles, fortalecem seus 

vínculos comunitários, diferenciam-se 

dos demais cultos e manifestações e 

espalham as marcas pelo território (fig. 

7).  

  
 

� Por fim, podemos destacar os conflitos de ordem política, pois há no vale os 

partidários do galo (PDS) e do graxaim (PMDB). No período das eleições as fachadas 

das casas trazem sempre a opção política do morador, gerando inúmeros conflitos, como 

podemos observar nessa fala de um morador de Três Forquilhas: “É muito difícil a 

nossa região porque é uma coisa incrível, seja A ou seja B. Eles não querem meio 

termo, se o fulano é graxaim , nós não podemos fazer. Daí não faz a estrada da lavoura 

pro cara porque ele é graxaim. (...). Fazem  todo esse tipo de coisa, complicam a 

coisa”. 

Com base nestas múltiplas formas de espacialidade – todas produzem uma forma 

de reconhecimento do sujeito no espaço - um primeiro questionamento se coloca: como 

reconhecer o que é que define a paisagem cultural nesta área? Como, a partir da 

compartimentação do vale, podemos identificar paisagens culturais singulares? Por 

outro lado, há outro questionamento, dada a diferença com que se concebe atualmente a 

paisagem cultural, em relação aos estudos tradicionais, ou seja, trata-se de contemplar o 

que não é visto de antemão, o que não é exatamente imagem. 

                                                 
3 Relato do morador de Itati, responsável pela construção da igreja católica na área mais importante do 
município. 

Figura 7: Moradora Católica de Terra de Areia.  
Foto: Nola Gamalho, 2006. 



A imagem, enquanto fator de identificação de compartimentos ambientais é 

utilizada na dimensão cultural como um dos pontos de partida para o levantamento das 

informações, da mesma maneira que os dados estatísticos podem auxiliar na definição 

de detalhamentos posteriores.  

A relação sociedade-natureza, a história dos municípios, as diferenças étnicas e 

religiosas são alguns dos referenciais da paisagem cultural do vale. Por um lado, nos 

apoiamos, portanto, na concepção de paisagem cultural como uma relação que 

pressupõe tanto a transformação da natureza quanto do homem, entendendo, como 

expressou NEVES, a “paisagem natural como o meio, a cultura como o agente 

transformador (modelador) e a paisagem cultural como resultado, não final, mas 

contínuo, da ação do homem” (2003 p.16). Por outro lado, reconhecer que “a paisagem 

é um conceito impreciso” (DOLFUSS, 1998, p. 89), entendemos que a sua compreensão 

se efetiva no momento que se explicita por meio de referentes empíricos.  

Conseqüentemente, acolhe-se neste texto, como objeto de discussão, dois 

aspectos importantes: reconhecer a paisagem cultural do vale, por meio dos seus 

elementos definidores, refletindo o uso desse conceito para revelar a compreensão das 

manifestações da cultura em relação ao espaço em que ocorrem. 

 

CONSIDERAÇÕES PARA UMA LEITURA 

 

Se estabelece nos municípios do Vale relações  intensas com o espaço, 

destacando o sentimento de afeição com o seu território e sua história. Tem-se a 

constituição da identidade territorial, denotando as relações de posse e pertencimento. 

Neste sentido, justifica-se o embricamento entre a paisagem e a territorialidade em 

temporalidades que mesclam o tradiconal e o moderno. Não há um encaixe, mas sim o 

cruzamento das múltiplas identificações. 

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. 



Desta forma, não há encaixe, onde uma paisagem se apresente a articulação 

coerente entre a materialidade dos objetos e as representações e sentimentos. Como se 

viu, as unidades são muitas vezes individuais, familiares ou de pequenos grupos, 

mescladas com aspectos comunitários. Configura-se como uma paisagem híbrida, 

carregada de símbolos e significados onde os diversos elementos se cruzam na 

composição da identidade do seu morador. Ao mesmo tempo em que se expõem as 

marcas de tempos passados, há influências do novo, como um mosaico de vida humana 

com muitos patamares de significado. As identidades, assim, são múltiplas, resultantes 

de uma grande superposição de significações singularmente confinadas ao Vale e outras 

resultantes da sua abertura e articulação com o global.  Poderia se expressar, a 

contemporaneidade que as manifestações culturais da paisagem contêm, uma espécie de 

transglossia, como propôs originalmente ORTIZ, para se referir ao “lugar”, como um 

cruzamento de diversas espacialidades (1999, p.67). 

Do ponto de vista do método, portanto, deve-se considerar o conceito de 

paisagem cultural como um meio de desconfiar (face às amplas referências que lhe 

deram origem) e um objetivo a se chegar, com a intenção de leitura, como propôs 

Duncan, Como um propósito de revelar territorialidades não encaixadas, a maneira de 

um mundo transglóssico. 
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