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TERRITÓRIO E IDENTIDADE: 
o encontro entre “gaúchos” e nordestinos no Brasil 
 
Rogério Haesbaert *  
 
A atualidade da questão da identidade territorial 
 
A questão da identidade, inclusive a identidade mediada pelo território, tem se tornado 
cada vez mais relevante num mundo pós-Guerra Fria privado de referências/valores que 
possam, de alguma forma, dar maior coerência e integração aos grupos sociais através 
de referenciais simbólicos para os quais o espaço, especialmente o espaço nacional, foi 
(e em parte continua sendo) um símbolo fundamental durante a chamada “era 
moderna”. Autores como LAÏDI (1994:15) chegam a falar em “um mundo privado de 
sentido”, ou seja, sem fundamento - um princípio de base para um projeto coletivo; sem 
unidade - um conjunto coerente de “imagens do mundo” e sem finalidade - projeção em 
direção a um futuro melhor. Com a crise (relativa) do Estado nação e com os processos 
de globalização econômica formou-se ao mesmo tempo um processo veiculador de uma 
“cultura internacional-popular” (ORTIZ, 1994) e a retomada de identidades culturais 
em outras escalas. Ao lado do resgate de identidades vinculadas à religião, à língua e à 
origem histórica, que podem se dar ao nível de “grandes civilizações” (como sobre-
enfatiza HUNTINGTON, 1994), ocorre também a revitalização de identidades 
territoriais nas escalas regional (ou “intranacional”) e local. O território muitas vezes é 
tomado como um elemento essencial na mediação desses processos de produção de 
identidades, não só por sua carga histórica e paisagística (representando uma memória 
coletiva) mas também porque, dentro das várias vertentes do movimento ecológico, uma 
espécie de ecologismo e mesmo de biologicismo acabou dando origem a uma nova 
ideologia capaz de promover um reenzaimento territorial, muitas vezes reacionário, em 
busca de uma maior igualdade nas relações “sociedade-natureza” que se sobrepõe à luta 
pela maior igualdade entre os homens. Assim, ao lado de um discurso universalista da 
igualdade humana, cada vez mais questionado pelo discurso e pela prática neoliberal da 
“livre competitividade”, aos quais é inerente o acirramento da exclusão e das 
desigualdades, promove-se a retórica do “respeito às diferenças” que, embora muito 
relevante, acaba muitas vezes por acirrar os preconceitos e promover a segregação 
(inclusive a segregaçãos sócio-espacial). 
Neste contexto mundial o Brasil, especialmente por sua diversidade interna, pela 
intensidade de seus fluxos migratórios e seu federalismo de fachada, e apesar do 
estereótipo de “democracia racial”, tem vivido importantes processos de revitalização 
de identidades territoriais/regionais e embates político-ideológicos que, estimulados 
pela crescente desigualdade econômica, serão exemplificados aqui através do encontro 
inédito entre migrantes sulistas (genericamente conhecidos como “gaúchos”), 
principalmente descendentes de imigrantes italianos e alemães, e nordestinos 
(especialmente os baianos), onde as culturas “caboclo-sertaneja” e africana podem ser 
consideradas das mais influentes do país.  
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A questão das identidades regionais no Brasil 
 
Países de dimensões continentais e profundas desigualdades regionais são 
periodicamente marcados pelo reavivar de identidades territoriais à escala regional com 
o intuito de conquistar maior autonomia frente ao poder central, enfatizando para isso 
suas especificidades econômicas, políticas e/ou culturais, ou mesmo para propagar o 
separatismo, transformando assim um movimento regionalista num movimento de 
caráter nacionalista. Embora este seja bastante tênue no caso brasileiro, cabe salientar 
alguns discursos extremistas que surgiram nos anos 90, especialmente na figura de Irton 
Marx e sua “República do Pampa”, no estado do Rio Grande do Sul. Esses processos, 
que geralmente vêm à tona em períodos de abertura política (a ditadura Vargas foi 
emblemática no sentido de abafar os regionalismos, destruindo símbolos de autonomia 
como bandeiras e hinos estaduais), revelam os dilemas da centralização política, das 
desigualdades sociais e da diversidade cultural especialmente em países de dimensões 
continentais como o Brasil. Juntamente com o Sul, o Nordeste brasileiro, outra 
“periferia” que se considera marginalizada (e que já teve, como o Sul, um papel 
histórico-econômico relativamente mais expressivo), expressa também, periodicamente, 
seus interesses regionalistas, manifestados geralmente em torno do discurso da “região-
problema” e da seca (v. por ex. SILVEIRA, 1984 e CASTRO, 1992, sobre o uso 
político desses discursos ao longo do tempo).  
Além das regiões Sul e Nordeste, o Norte ou Amazônia, apesar da especificidade de 
suas problemáticas com presença constante hoje, inclusive na imprensa internacional, 
não teve até aqui um movimento de bases regionais nitidamente articulado. Quanto ao 
chamado Centro-Oeste, nunca existiu de fato como uma região, colocado como espaço 
de transição entre o Centro-Sul mais privilegiado e o Norte-Nordeste periférico. 
Finalmente, dentro da “área core” do país, que é o Sudeste, deve-se ressaltar a tradição 
do regionalismo mineiro (muito bem retratado em ARRUDA, 1990) e algumas 
proposições autonomistas lideradas por São Paulo, o grande coração econômico do país. 
 
A formação das identidades gaúcha e nordestina 
 
Desde os anos 80 temos analisado a formação da identidade gaúcha (especialmente em 
“RS: Latifúndio e Identidade Regional” - HAESBAERT, 1988) e, mais recentemente, o 
confronto ocorrido entre os “gaúchos” (na verdade sulistas) e nordestinos no interior da 
própria região Nordeste, de certa forma invertendo o fluxo migratório até então 
dominante, que era o de nordestinos em direção ao “Sul”, no caso, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Trata-se de um encontro inédito, pois pela primeira vez sulistas descendentes 
de italianos e alemães alcançam o Nordeste, estimando-se em 40.000 o número de 
sulistas apenas nos cerrados da Bahia (oeste do Estado e alto da Chapada Diamantina), 
sem contar os migrantes que se dirigem para o sul do Piauí (Corrente, Gurguéia) e sul 
do Maranhão (Balsas). 
Como toda identidade social, tanto a identidade regional nordestina quanto a gaúcha 
devem ser vistas sempre muito mais como processos de identificação em curso 
(ativados de acordo com os grupos/classes sociais e as circunstâncias econômicas, 
políticas e/ou culturais), mutáveis historicamente (geralmente fortalecidas em períodos 
de crise econômica e, no caso em estudo, pelo confronto direto com outro grupo 
identitário) do que como identidades de limites e características bem definidos, 
“naturalmente” dadas. Elas são múltiplas também em seu caráter geográfico, pois a 
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identidade “nordestina” é um produto histórico forjada no decorrer deste século, 
especialmente sobre a figura do sertanejo do interior semi-árido, com o qual muitos dos 
habitantes do litoral não se identificam, além das inúmeras distinções estabelecidas, por 
exemplo, entre o baiano, o pernambucano, o paraibano e o cearense (visto no oeste 
baiano como “nortista”). 
No Sul, o gaúcho tem suas origens na figura do estancieiro e do “peão de estância” dos 
latifúndios de pecuária extensiva da Campanha ou Pampa sul-rio-grandense, onde hoje 
é um personagem claramente minoritário mas que, por um curioso processo social de 
transposição geográfica, teve sua identidade levada para os centros urbanos, 
especialmente através dos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas), que reproduzem 
práticas vinculadas à estância latifundiária (com seus “galpões”, “invernadas” artísticas, 
“prendas” e “patrões”). Assim como a identidade nordestina, que começou tendo como 
espaço de referência identitária o espaço do engenho de cana-de-açúcar da “Zona da 
Mata” litorânea (que hoje volta a ser valorizada via telenovelas e o turismo), foi depois 
transposta para o Sertão semi-árido e daí, simbolicamente, para todos os estados do 
Nordeste (tal como definido por órgãos oficiais como a SUDENE e o IBGE), a 
identidade gaúcha passou da região da Campanha para todo o estado do Rio Grande do 
Sul (dos “pêlos-duros” descendentes de portugueses para os descendentes de italianos e 
alemães) e daí, junto com as correntes migratórias, para todo descendente de “sulista” 
no interior do Brasil (embora muitos façam questão de destacar que são paranaenses e 
catarinenses, deixando a qualificação de gaúchos apenas para os habitantes do Rio 
Grande do Sul). 
 
O confronto político-cultural entre “gaúchos” e nordestinos 
 
A migração de sulistas pelo interior do Brasil, especialmente aqueles ligados ao setor 
rural ou agroindustrial, remonta às primeiras décadas deste século, como conseqüência 
da concentração da terra e da divisão excessiva dos minifúndios no Rio Grande do Sul. 
Levas de migrantes se dirigiram, inicialmente para zonas de mata no oeste de Santa 
Catarina, sudoeste do Paraná (anos 30 e 40) e depois para o Mato Grosso do Sul (anos 
50/60), Mato Grosso, Goiás e sul da Amazônia (anos 70/80). Aos poucos começaram a 
alcançar também áreas de cerrado, que foram incorporadas em grande parte devido ao 
baixo preço da terra (considerada não-agricultável por muitos moradores “nativos”) e 
aos investimentos do Estado em biotecnologia que levaram à descoberta de sementes de 
soja (cultivo no qual os sulistas foram pioneiros) adaptadas aos solos ácidos do cerrado. 
Embora necessitando grandes investimentos em adubação e corretivos, o cultivo logo se 
expandiu e muitos sulistas foram em busca de terras baratas tanto para compra quanto 
para arrendamento (caso do Triângulo Mineiro). Com o fim dos subsídios ao 
financiamento bancário na área do Centro-Oeste e sua manutenção na área da SUDENE 
(Superintendência de Desenvolvimento da Região Nordeste), muitos sulistas acabaram 
alcançando os cerrados do oeste baiano que, mesmo tendo condições ecológicas muito 
semelhantes às do Centro-Oeste, estava incluída na área do “Polígono das Secas”, 
beneficiada com incentivos do governo. Ainda que com uma densidade demográfica 
rarefeita, esta área possuía comunidades centenárias de posseiros que foram destituídos 
de suas terras e o complexo agroindustrial da soja se implantou aí com uma velocidade 
inusitada ao longo dos anos 80. A região possui hoje as duas maiores indústrias de óleos 
vegetais do Nordeste e a cidade de Barreiras, maior centro regional, que contava com 
cerca de 15 mil habitantes em 1980, passou a mais de 100 mil nos anos 90, com uma 
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periferia miserável constituída por migrantes do Sertão semi-árido iludidos com as 
imagens (em 1991 foi inaugurada uma emissora local da Rede Globo) do “eldorado” da 
soja. Na verdade a soja é uma cultura altamente tecnificada que exige pouca mão-de-
obra, em geral especializada. No início do processo os próprios trabalhadores eram 
trazidos do Sul pelos capitalistas, e até hoje é muito difundido o preconceito de que os 
nordestinos são “preguiçosos”, “acomodados” e “sem iniciativa” (capitalista).  
Considerado o “povo mais trabalhador do Brasil”, por sua origem étnico-cultural 
européia, e com seus estereótipos de “pioneiro” e “desbravador”, o sulista ou “gaúcho” 
acaba se impondo ao mesmo tempo por seu “espírito capitalista”, que no oeste baiano 
tem uma expressão bastante evidente, e por uma forte identidade cultural moldada, 
paradoxalmente, no “tradicionalismo” gaúcho, difundido principalmente através de 
hábitos como o chimarrão e a difusão de CTGs (v. mapa 1). Ao mesmo tempo que se 
considera o “povo mais tradicionalista” do país, o gaúcho é um dos principais agentes 
da modernização agroindustrial, especialmente no que se refere ao complexo 
agroindustrial da soja. Isto significa que, ao mesmo tempo que se atrela aos circuitos 
econômico-funcionais do capitalismo globalizado, a maioria deles faz questão de 
manter fortes laços de identidade cultural/territorial, mesmo estando muito distantes de 
sua região de origem. É assim que, no decorrer do processo migratório, aparecem 
“bairros gaúchos” (Barreiras, BA; Balsas, MA), “municípios gaúchos” (Canarana, MT; 
Apiuí, AM; Mimoso do Oeste, BA) e mesmo uma “igreja dos gaúchos”, como é 
denominada pelos nordestinos a Igreja de Confissão Luterana, freqüentada basicamente 
por sulistas descendentes de alemães.  
Essa dinâmica acaba gerando uma segregação sócio-espacial que alia desigualdade 
econômica e forte identidade cultural. Como afirmam alguns mais exaltados, “onde há 
gaúcho há um quisto social”, “gaúcho onde chega quer separar”, “gaúchos só andam 
entre eles mesmos” ou ainda, referindo-se ao lado perverso da modernização (que em 
hipótese alguma é um processo exclusivo dos capitalistas “gaúchos”): “gaúcho é que 
nem gafanhoto, onde chega arrasa tudo”. O fato de praticamente deterem o monopólio 
dos financiamentos bancários também é um agravante nesse confronto com os 
nordestinos. Já a nível político, muitos nordestinos tentam resistir, não votando em 
candidatos gaúchos e retardando processos de emancipação, como o que ocorre para a 
formação do município de Mimoso do Oeste (em Barreiras, BA), localidade que mesmo 
com 10 mil habitantes (a maioria sulistas), 3 agências bancárias e a maior fábrica de 
óleos vegetais do Nordeste, não era em 1995 sequer sede de distrito. Não faltam porém 
contradições a demonstrar a maleabilidade das identidades: foi uma gaúcha, por 
exemplo, que, apesar da crítica dos sulistas e da desconfiança dos baianos, tomou a 
iniciativa de resgatar elementos da cultura local, praticamente desaparecidos; na 
política, um candidato gaúcho à Prefeitura que percebeu a inviabilidade de sua eleição 
tratou de formar alianças com o antigo coronelismo que ainda comanda a política 
regional. 
 
 
 
 
A formação de uma “rede regional gaúcha” no interior do Brasil 
 
A partir deste trabalho, que envolveu dezenas de entrevistas com políticos, capitalistas, 
dirigentes sindicais, agentes do setor cultural e migrantes mais pobres, elaboramos a 



 5

noção de “rede regional” para dar conta do fenômeno que acompanha os sulistas na sua 
ampla migração pelo interior do país, onde ao mesmo tempo que tentam integrar-se e/ou 
formar territórios a nível local, onde detenham o poder político formal, mantêm fortes 
laços com a região ou o espaço de referência identitária original, para o qual não faltam 
adjetivos como “pátria gaúcha”, “torrão natal”, “querência” etc. Esses laços são bem 
atestados através de mapeamentos da difusão de certas instituições, como aqueles que 
realizamos para os Centros de Tradições Gaúchas (mapa 1) e a Igreja Luterana no 
Brasil, cujas sedes nacionais encontram-se no Rio Grande do Sul. O Movimento 
Tradicionalista Gaúcho (MTG) mobiliza hoje, segundo seus dirigentes, um total de mais 
de 2 milhões de pessoas no Brasil (OLIVEN, 1992) e mesmo no exterior (existem hoje 
CTGs no Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Inglaterra e até no Japão). Embora sejam 
muitas as segmentações dentro da identidade gaúcha (seja pela classe social, pela linha 
político-ideológica ou pela descendência étnica), pode-se afirmar que ela constitui o 
“amálgama” que serve de base para a manutenção de uma rede regional “gaúcha” no 
interior do Brasil. 
O que aqui definimos como REDE REGIONAL é uma rede ao mesmo tempo material e 
simbólica, envolvendo laços de identidade cultural/simbólica que se entrelaça com 
indicadores mais concretos como a manutenção do poder político sobre determinados 
territórios e a construção de redes comerciais e financeiras que têm entre seus 
componentes uma variável cultural-identitária. Um exemplo muito claro foi o que 
encontramos no oeste baiano, em que os postos chave das agências do Banco do Brasil 
iam sendo gradativamente ocupadas por “gaúchos” e funcionários desta origem 
captavam muito mais recursos e clientes para o banco do que funcionários nordestinos. 
Trata-se de uma rede também no sentido econômico, pois são inúmeras as cooperativas 
e empresas rurais que se expandem por essas novas áreas mantendo suas sedes ou 
matrizes no Sul. A intensidade do fluxo de pessoas que não perdem seus laços com sua 
região de origem (além dos laços de parentesco mantidos entre vários “pontos” da rede) 
é bem manifestada pela quantidade e intensidade de ligações rodoviárias (linhas de 
ônibus) unindo muitas vezes localidades inusitadas, como Barreiras (BA) e Gurupi (TO) 
com Santa Maria (RS) ou Ji-Paranã (RO) com Cascavel (PR) e Altamira (PA) com 
Curitiba (PR), perfazendo muitas vezes distâncias de mais de 2.500 quilômetros. Além 
disso, os mais privilegiados dispõem de outras conexões como as redes técnico-
informacionais que vão desde o telefone, o fax e as antenas parabólicas (que sintonizam 
até mesmo emissoras de rádio do Sul) até um endereço “gaúcho” na Internet. 
Uma rede regional não seria uma região pela ausência de um território contínuo que, 
por tradição, marca as regionalizações em Geografia. Entretanto, ela possui traços de 
um regionalismo (na medida em que defende o poder do grupo cultural sobre territórios 
a nível local) e de uma identidade regional (mesmo manifestada de forma 
territorialmente descontextualizada) que muitas vezes se vê até mesmo refortalecida 
frente à identidade dos grupos diante dos quais se depara (é sempre no confronto com o 
Outro que a identidade social se fortalece e muitas vezes simplesmente começa a se 
manifestar).  
Assim, embora à escala local possamos divisar tentativas de reprodução de uma 
“territorialidade gaúcha”, mesmo muito distante do Rio Grande do Sul ou da região Sul, 
ganha visibilidade à escala nacional uma rede de múltiplas conexões que tem como um 
de seus núcleos articuladores o chamado Movimento Tradicionalista Gaúcho. Como se 
trata, porém, de uma identidade regional que é também, de certa forma, “transnacional”, 
na medida que é compartilhada por parte de nossos vizinhos uruguaios e argentinos, a 
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questão se torna ainda mais complexa  (segundo GORI, 1986:17, comentando Emilio 
Coni, o personagem do gaúcho foi elevado a categoria nacional na Argentina, “no 
sentido de que o pampa personifica a Argentina e é sede de nossa nacionalidade”). 
Portanto, nesta (in)conclusão, abrem-se novas questões, entre elas uma que está sendo 
objeto de um novo projeto de pesquisa: até que ponto o “gauchismo” sul-brasileiro está 
não só articulando uma rede regional à escala nacional, brasileira (onde o “ramo” 
nordestino é um dos mais importantes, pelo menos em termos dos confrontos que gera), 
mas está formando, especialmente no bojo das articulações do MERCOSUL, uma 
“região transnacional” que englobaria a expansão de agricultores sulistas pelo norte 
uruguaio e nordeste da Argentina. 
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