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Apresentação 

Geografia, literatura e arte: que bela tríade para ensejar uma conversa sobre ciência, 

arte e a vida! As interfaces e potencialidades que este diálogo tem aberto para os geógrafos 

vêm se frutificando na forma de trabalhos e grupos de pesquisa que buscam inspiração, 

conhecimento e (por que não?) emoção nas páginas das mais diferentes literaturas e nos 

suportes mais variados da arte. A discussão, a princípio ligada ao campo humanístico-cultural 

dos estudos sobre o espaço geográfico, transcende hoje o escopo de uma orientação teórico-

metodológica puramente disciplinar, passando a abranger, igualmente, todos os limites e as 

conexões que amplificam e diversificam a investigação científica em geografia. 

 

Primeiros passos 

 

O presente evento surge a partir de uma conjunção de iniciativas e vontades, 

originalmente articuladas em torno do Grupo de Pesquisa em Geografia e Literatura 

(USP/CNPq).  O coletivo foi criado em 2011, na cidade de Goiânia, durante o segundo 

encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE). 

A primeira edição da conferência anual da ANPEGE, realizada em junho de 2010 na 

cidade de Salvador, remonta, por sua vez, o esforço de professores da Universidade Federal 

da Bahia que, há quase duas décadas, discutem o tema em questão a partir de uma disciplina 

ofertada no mestrado em Geografia, cujo título é: “Geografia, Literatura e Cidade”. 

Igualmente importantes são ainda os trabalhos e reflexões produzidas pelo Grupo de Pesquisa 

“Geografia Humanista Cultural” (UFF/CNPq). 

Essas várias iniciativas, que se tornaram muito numerosas na última década, encontra-

se, hoje, difundidas por todo país, sendo já inúmeras as dissertações, teses e outros trabalhos 

publicados sobre o assunto pauta. Avoluma-se, assim, o conjunto dos autores, abordagens, 

gêneros, tempos e espaços literários visitados, conferindo maior importância e solidez às 

produções e pesquisas na referida área. Outras artes, como cinema, fotografia, música e 

dança, também têm, neste sentido, atravessado a porta aberta pela literatura, permitindo aos 

geógrafos novos caminhos para pensar e fazer geografias. 

 

Por que SIGEOLITERART? 

 

A organização dos Simpósios Nacionais e Internacionais para discutir Geografia, 

Literatura e Arte (SIGEOLITERART) tem como meta primordial reunir pesquisadores de alta 

qualificação de diversas áreas que estudam, no Brasil e no mundo, a relação entre três campos 

de saber em questão. Estes investigadores têm, juntos, uma preocupação em comum: 

compreender a dinâmica do avanço teórico-metodológico e seu significado para o ensino. 

O III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte/II Simpósio 

Internacional de Geografia, Literatura e Arte, a realizar-se, este ano (2015), em Goiânia, 

favorecerá, então, o encontro de um grande número de pesquisadores consolidados que, 

juntamente com seus orientandos de mestrado, doutorado e iniciação científica, deverão 

contribuir para o enriquecimento de todos os participantes no que concerne à incorporação de 

novos aportes teóricos, metodológicos e históricos. Buscam todos, neste sentido, não somente 

consolidar as reflexões em andamento, mas também abrir, a partir do contato entre 

pesquisadores de lugares, teorias e posições estético-políticas diversas, caminhos para 

conhecimento novo, fundamental, sobretudo para as pesquisas de pós-graduação. 

O evento, então, define-se como espaço primaz de diálogo e de relativização do 

conhecimento em construção na Geografia, na Literatura e nas Artes. Por meio do debate 
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teórico, metodológico, histórico, estético e político, a partir do tema e dos eixos temáticos 

propostos, o SIGEOLITERART tem este desafio primordial: trazer as contribuições da 

Geografia para as Ciências Humanas e as Artes, bem como para as instituições envolvidas 

com a produção e difusão artísticas. Será, portanto, uma excelente oportunidade para 

ampliação do debate acadêmico sobre políticas culturais e possibilidades educacionais com 

Literatura e Arte na Geografia. 

 

SIGEOLITERART 2015 

 

Com o espírito sempre coletivo, esses grupos voltam a se reunir na cidade de Goiânia 

para a organização do III Simpósio Nacional e II Simpósio Internacional de Geografia, 

Literatura e Arte, oSIGEOLITERART 2015. Para a edição deste ano, além da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), que será a anfitriã do encontro, o evento conta com a colaboração 

das seguintes instituições: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Brasília 

(UNB), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Federal do 

Tocantins (UFT). 

Centrado no tema “Espaços sensíveis: geografias da percepção e da emoção 

contemporâneas”, o SIGEOLITERART 2015 discutirá, assim, as alterações de sentidos e 

significados que se processam não só na dimensão objetiva do espaço, mas nas relações, nos 

afetos, nos desejos e nas possibilidades de sujeitos cada vez mais atravessados pelas tramas da 

vida cotidiana na contemporaneidade. As atividades programadas para esse evento 

procuraram contemplar as mais recentes e diversas discussões no âmbito da Geografia, 

Literatura e Arte. 

O evento reunirá, então, atividades como conferências com palestrantes nacionais e 

internacionais, sessões temáticas de discussão de trabalhos, oficinas de fotografias e 

documentários, sessão de homenagens e lançamento de livros. E, para dar vazão à variedade 

de abordagens e tendências, foram definidos os seguintes eixos temáticos: 

 

1 - Espaços vividos e arte no cotidiano: múltiplas narrativas; 

2 - Cartografias da percepção: arte e cultura nas representações geográficas; 

3 – Produção da subjetividade nos espaços rurais e urbanos e as lutas sociais na 

contemporaneidade; 

4 – Geografias, literaturas e educação; 

5 – Ciberespaço, arte e meios de comunicação; 

6 – Geografia, cinema e geopolítica. 

 

Ao reunir diferentes pesquisadores e tendências, o encontro visa promover, por um 

lado, a aproximação e o diálogo entre os interessados no assunto e, por outro, o 

aprofundamento das discussões epistemológicas sobre o tema em questão. Para isso, 

convidamos todos a sentar-se à mesa; a partilhar das possibilidades de pensar, fazer e ser. 
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Eixo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Espaços vividos e arte no cotidiano: múltiplas narrativas 
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Resumo: 

A queda do homem moderno: esta foi a matriz da filosofia nietzschiana, a circular por temas 

singulares de fortalecimento desta premissa (a moral, a razão, a ciência, a família, o progresso 

etc). Nos meandros de uma densa obra, é possível encontrar uma via, senão para a redenção, 

ao menos para uma redescoberta do sentido de existência do humano pela arte, poesia e 

criatividade inerentes ao ser. Acrescer o espaço nesta via é o ponto de inflexão ao qual se 

encaixa o presente ensaio, ao buscar, pela lente geográfica, uma leitura e grafia de um mundo 

no qual a arte poética o signifique e singularize, contrapondo-se ao mito do progresso e à 

retitude racional. Para a composição dos argumentos e análises presentes neste texto, houve 

um resgate específico das obras do alemão Friedrich Nietzsche, em conjunto com 

colaborações mediatas e correlatas de outros autores, de forma a complementar o debate 

geofilosófico posto. Por fim, espera-se com este trabalho elevar a questão do vivido, da arte, 

da atitude e postura poética frente à ideia de progresso correlacionada à espacialidade do ser, 

enquanto fomento dialético para novos horizontes de compreensão da totalidade como 

fundamento da realidade. 

Palavras-chave: Niezscthe. Arte. Vivido. Progresso. Geofilosofia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Friedrich Nietzsche conseguiu apresentar, incomparavelmente, a angústia do homem 

moderno diante da ‘morte de Deus’. A tragédia do verdadeiro e o esfacelamento da bondade 

ganham potência quando valores supremos perderam o direito de dirigir a existência e o 

homem ficou sozinho com a vida; enquanto o sentimento de vazio aumenta, multiplicam-se 

comportamentos inebriantes para escapar à noite de um mundo sem valor, ao abismo das 

relativas faltas de objetivo e de sentido (Lipovestsky; Serroy, 2011). 

O filósofo aprofunda em temas sugestivos à revisita, inclusive, dos princípios 

geográficos. Aborda a moral e a transgressão dos valores, o que rebate no sentido de 

progresso; trata a arte na constituição (ou libertação) do ser do homem, favorecedora da 

denúncia às contradições da vida espacial; visa às antinomias do pensamento filosófico e sua 

relação com a racionalidade, estimulante ao questionamento dos princípios categoriais 

disciplinares; questiona as formas de problematização da produção de consciências, em seu 

desvelamento do mundo, as quais se refletem, pode-se entender, no próprio modo de fazer 

Geografia, dentre outros. 

São inegáveis a riqueza e a abrangência das problematizações inerentes ao pensamento 

de Nietzsche, cujo vanguardismo suscita profundos trabalhos de debate e releitura em 

diferentes campos do saber. Por isso, evidencia-se aqui um recorte analítico que pretende, a 

partir de Humano demasiado humano, Aurora, Gaia Ciência e Ecce Homo, especialmente, 
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apreender, de um ângulo geográfico advindo dos próprios autores deste ensaio, a discussão 

acerca da arte ou da estética nietzschiana e a relação entre racionalidade, saber e existência 

entrelaçados com a criatividade e o poético do ser humano. 

Argumento justificativo central da análise indicada refere-se ao potencial 

inquestionável da arte, em suas distintas e divergentes linguagens, para o questionamento e o 

reposicionamento da existência, contra ou a favor do mundo da instrumentação, da 

modernização, da coerção e da alienação desmedidas. 

 

 

A MORALIDADE, O SABER E O PROGRESSO 

 

A influência de Arthur Schopenhauer na filosofia de Nietzsche leva-o à defesa da 

vontade de potência como via de acesso à expressão verdadeira das sensações, interpretações 

e interações com o mundo. Enaltece um protesto contra a teologia oficializada da Igreja, 

contra o poder real absoluto, baseado na razão do Estado e no saber. É bom dizer, Nietzsche 

vê o amor próprio como ambição - a vontade pelo poder, denunciando-o até suas raízes 

(Lefebvre, [1976], 2010). Tal vontade é a fonte de uma força atuante, da qual eclodem, 

frutífera e proficuamente, as paixões e os desejos em contínuo embate com o arcabouço moral 

que roga sobre as sociedades seus dogmas, verdades e fronteiras de questionamento. Na 

dimensão nietzschiana, o real pode corresponder aos desejos e aos impulsos que, em relação, 

levam ao pensar, o qual se corresponde com a natureza e as funções orgânicas e inorgânicas. 

Nessa acepção, o imediatamente dado favorece a compreensão do mundo material-mecânico, 

enquanto forma mais primitiva do mundo dos afetos – ilumina-se um mundo que é feito de 

conexões – o que é tão caro ao pensamento geográfico. 

 
Supondo que nada seja “dado” como real, exceto nosso mundo de desejos, e que não possamos 

descer ou subir a nenhuma outra “realidade”, exceto à realidade de nossos impulsos – pois pensar é 

apenas a relação desses impulsos entre si –: não é lícito fazer a tentativa e colocar a questão de se 

isso que é dado não bastaria para compreender, a partir do que lhe é igual, também o chamado 

mundo mecânico (ou “material”)? Quero dizer, não como uma ilusão, uma “aparência”, uma 

“representação” (no sentido de Berkeley e Schopenhauer), mas como da mesma ordem de 

realidade que têm nossos afetos – como uma forma mais primitiva do mundo dos afetos, na qual 

ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo o que então se ramifica e se configura no 

processo orgânico (e também se atenua e se debilita, como é razoável), como uma espécie de vida 

instintiva, em que todas as funções orgânicas, com auto-regulação, assimilação, nutrição, 

eliminação, metabolismo, se acham sinteticamente ligadas umas às outras – como uma forma 

prévia da vida? – Afinal, não é apenas lícito fazer essa tentativa: é algo imposto pela consciência 

do método. (Nietzsche, [1886] 2004, p. 42). 

 

Nota-se que, sem abrir mão da crítica aos seus mestres de influência e fundamentos, 

Nietzsche utiliza, por exemplo, o embasamento schopenhauriano da distinção do mundo como 

vontade de representação para compor seu entendimento sobre a realidade objetiva, no que 

tange à sua afetação sígnica e de juízo por parte da moralidade: “Não existem fenômenos 

morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos” (Nietzsche, [1886] 2004, p. 73). Para 

o filósofo é clara a distinção entre a fenomenicidade do mundo e o olhar que se volta para esta 

fenomenicidade, já imbuída de filtros e arbítrios morais mais diversos, algo já presente no pai 

do pessimismo alemão, mas, tendo como referência os desígnios da vontade, e não 

necessariamente extratos éticos e morais da sociedade para a composição das representações, 

como é feito por Nietzsche. Coloca em situação as barbáries da civilização, os genocídios, as 

violências infinitas, as guerras mais vorazes frente a um saber acumulativo, iluminado e 

vangloriado das técnicas. O autor ataca, frontalmente, concepções filosóficas e científicas de 

Estado (absolutamente divino) e de humanidade (material, histórica, apropriativa da natureza), 
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respectivamente Hegel e Marx, por considerar sua sustentação de hipóteses como teológicas. 

“Agora bem, Deus está morto”. Em Nietzsche, a história é um caos de azares, de vontades, de 

determinismos, diz Henri Lefebvre. 

Portanto, não é de surpreender que a filosofia nietzschiana, ao longo de seu 

desenvolvimento, lança como referência recorrente a dualidade entre o arcabouço da 

moralidade e sua superação. A partir da crítica à moralidade, mote inicial de obras como 

Genealogia da Moral e A Origem da Tragédia, seus caminhos se expandem à análise da 

própria racionalidade. Alinha o questionamento do pensamento racional com a “retitude” dos 

juízos, a negar  a  teologia oficial [Igreja] e o poder real absoluto [razão do Estado e o saber].  

A figura dos deuses gregos, frequentemente utilizadas por Nietzsche, é a deixa para a 

visualização de seu pensamento dualístico. De um lado, há o apolínico, símbolo da 

razionabilidade, da padronização moral e do absoluto das metateorias da modernidade; de 

outro, encontra-se o dionísico, na defesa ao hedonismo, à mudança, é a superação e a 

transvalorização dos valores, numa redescoberta de si (conforme roga os aforismos, por 

exemplo, de Assim Falava Zaratustra e Ecce Homo), na dialética da arte e da poesia como 

expressões máximas do ser. Os padrões morais são duramente criticados pelo autor, que afere 

a si e projeta como caminho o movimento, o devir, a contrariedade e a negação de tais 

paradigmas enquanto essência do ser humano. 

 
Não sou, por exemplo, um espantalho, um monstro moral – sou antes uma natureza contrária à 

espécie de homens que, até agora, se veneraram como virtuosos. Aqui só para nós, parece-me que 

isto se ajusta precisamente ao meu orgulho. Sou um discípulo do filósofo Dionísio, prefiro ser um 

sátiro a ser um santo. Leia-se, porém, apenas este escrito. Coube-me talvez, e porventura este 

escrito não terá outro sentido, expressar este contraste de um modo sereno e humanitário. A última 

coisa que eu prometeria seria «melhorar» a humanidade. Não serão por mim erigidos novos ídolos; 

os antigos podem elucidar-nos sobre o que assenta em pés de barro! Derrubar ídolos – eis o que já 

constitui o meu ofício. Subtraiu-se à realidade o seu valor, o seu sentido, a sua veracidade, na 

medida em que se inventou um mundo ideal... O «mundo verdadeiro» e o «mundo aparente» – em 

vernáculo: o mundo fictício e a realidade... A mentira do ideal foi, até agora, o anátema sobre a 

realidade, a própria humanidade foi por ela falsificada e viciada até aos seus mais profundos 

instintos – até à adoração dos valores contrários àqueles com que lhe estaria garantida a 

prosperidade, o futuro, o sublime direito ao futuro. (Nietzsche, [1888] 2010, p. 13) 

 

Este recorte de Ecce Homo evidencia, claramente, uma negação aos pilares da 

modernidade: a flecha do tempo linear da prosperidade; o velamento da realidade pela 

moralidade, na composição de um mundo ideal passível de enfretamento e destruição; a 

adoração aos ídolos (seja no entendimento destes como homens da ciência, da religião ou da 

filosofia). Concretamente, Nietzsche nega o produzir para destruir, fazer filhos para a guerra, 

acumular saber para dominar os povos, critica tais signos da razão ou absurdos na Alemanha; 

dessacraliza e refuta a fusão do saber e do poder anunciados por Hegel; a destruição da 

natureza aparece como resultado da vontade de poder, com todo seu horror, e não sua negação 

(Lefebvre, [1976], 2010). Tais pressupostos alimentam e exigem da Geografia realinhamento 

de princípios frente à natureza concreta-abstrata, a incorporar a ideia de utopias necessárias à 

práxis da vida espacial, a questionar os ideais propalados de saber e de progresso. Logo, a 

arte e a poesia, tomadas a partir do espaço, podem ser potenciais objetos de subversão da 

realidade e dos ideais hegemônicos reverberados. As denúncias prosseguem ao longo do 

século XX, como na Escola de Frankfurt e outras voltadas à crítica da sociedade moderna, 

para as quais a razão foi capaz: de propiciar enxurradas de informações precisas e diversões 

assépticas, a idiotizar as pessoas; de servir os indivíduos com milhares de máquinas fazendo-

os desaparecer diante delas; de reduzir o esclarecimento à ideologia. “O esclarecimento 

consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e na técnica de produção e difusão” (Adorno; 

Horkheimer, [1944] 1985, p. 15) 
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O mundo ideal, criado pela moralidade e pela racionalidade, são os alvos da crítica, 

pois “inventam” uma mundaneidade apartada do imaginativo, da poesia, da criatividade e dos 

sentimentos, seja julgando-os (moral), seja anulando-os (ciência, razão), em um processo de 

castração histórica da humanidade humana. Por estes motivos, a arte representada no papel 

dos poetas, é a transgressão dos saberes e da moral: “Os poetas não têm pudor em relação às 

próprias experiências: eles as exploram” (Nietzsche, [1886] 2004, p. 81). 

A arte, em suas distoantes linguagem [música, poesia, arquitetura, pinturas etc.] 

emerge como pathos (do grego πάθος) a ser perseguido. Na consumação de estilos, de visões 

a ultrapassar o momento da própria arte, há não apenas a criação de algo novo, mas superação 

de padrões morais e da ambição neutralizantes solidificados no pensamento racional, 

científico e filosófico. Radicalmente, Nietzsche, ao negar a existência de um mundo 

verdadeiro, do mundo aparente como verdade e a própria verdade, assegura que esta última 

não é outra coisa que a conformidade de discursos a certas regras universalmente aceitas em 

um dado mundo, onde a linguagem é a esfera média livremente poetante e criadora 

(Nietzsche, in Vattimo, 2010). 

 
Vou ainda dizer, ao mesmo tempo, uma palavra muito geral sobre a minha arte do estilo. 

Comunicar um estado, uma tensão interna do pathos mediante signos, e inclusive o ritmo de tais 

signos – eis o sentido de todo o estilo; e considerando que a multiplicidade dos estados interiores é 

em mim extraordinária, há em mim muitas possibilidades de estilo – a mais multifária arte do 

estilo em geral, de que alguma vez um homem dispôs. É bom todo o estilo que comunica 

realmente um estado interno, que não se engana acerca dos signos, a propósito do ritmo dos 

signos, acerca dos gestos – todas as leis do período são arte dos gestos. O meu instinto é aqui 

infalível – O estilo bom em si – é uma pura loucura, simples «idealismo», algo como o «belo em 

si», como o «bom em si», como a «coisa em si». (Nietzsche, [1888] 2010, p. 42). 

 

O novo [chamado por Nietzsche de constituição de pathos] é o que fica ao encargo do 

homo poeta, pois este, ao se colocar à frente de sua época, por sua leitura singular, ampliada e 

inventiva da realidade, nem sempre é visto com bons olhos pelos sacerdotes do presente, 

sejam eles membros dos círculos científicos, filosóficos e também artísticos ou poéticos: “[...] 

o novo é, em todas as circunstâncias, o mau, aquilo que deseja conquistar, lançar por terra as 

antigas marcas de fronteiras e a velhas piedades; e somente o antigo é bom!”. Continua o 

autor, no reforço à natureza temporal da cultura, do saber e da moral, a dizer que “os homens 

bons de cada época são os que cavam fundo nos velhos pensamentos e os fazem dar frutos, os 

lavradores do espírito. Mas todo terreno se esgota enfim, e o arado do mal precisa sempre 

retornar” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 56). Depreende-se dessa visão que o novo rejeitado 

pelos sacerdotes do presente é referido ao que se apresenta como subversivo, no caso, as 

expressões ou linguagens de libertação ou de desalienação por meio da arte; o antigo a ser 

resgatado e mantido por ser bom são os mecanismos de dominação completa da natureza 

humana-natural, resultantes da moral rejeitada por Nietzsche. Essa mesma crítica tem 

contornos menos áridos em Adorno; Horkheimer ([1944] 1985, p. 18), para os quais “o 

casamento feliz entre o entendimento humano e a natureza das coisas que ele tem em mente é 

patriarcal. O entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a natureza 

desencantada. O saber que é poder não conhece barreira alguma, nem na escravidão da 

criatura, nem na complacência em face dos senhores do mundo”. A arte nova subleva-se, 

prática e dialeticamente, como ópio liberativo do povo e frutificação da realidade da razão. 

Na classificação do antigo ou atrasado como o mau e o evitável, ganha força a ideia do 

eterno retorno, já que para aqueles que estão no presente, o passado está sob o seu julgo e 

arbítrio, não só do tempo que se foi, mas daqueles que o defender e representar: “Sim, estando 

a vida organizada num Estado perfeito, o presente já não forneceria motivo algum para a 

poesia, e somente homens atrasados quereriam a irrealidade poética”. Mas, de todo modo, 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

15 
 

sempre há e haverá o sentimento nostálgico e saudosista, não apenas dos poetas, mas também 

dos cientistas e filósofos, pensadores em geral, no que diz respeito ao mundo contemporâneo, 

na continuidade do ciclo da negação e da reificação do espaço-tempo, das temporalidades. 

“Em todo caso, eles olhariam saudosamente para trás, para os tempos do Estado imperfeito, 

da sociedade semibárbara, para os nossos tempos.” (Nietzsche, [1878] 2000, p. 95). Logo, o 

eterno retorno nietzschiano é a indagação da reprodução do passado, a repetição absoluta do 

absoluto da repetição, azar e necessidade congratulados; é o ato de nomear, dar sentidos 

novos e valorar as coisas para falar delas, com retornos frequentes sobre os originais, a 

oferecer uma gênese do sujeito e sua relação com o sentido; são os povos que inventam os 

sentidos e não os Estados, nem as nações, nem as classes; não é o saber nem a política que 

dão sentido e valor às coisas, mas as pessoas (Lefebvre, [1976] 2010). 

Talvez por estas razões Nietzsche adote um posicionamento demolidor da ideia de 

progresso, adjetivado como desespero, ante a ânsia do novo matematizado e sistêmico, do 

correto, do absoluto e do imutável, que leva a humanidade a um estado de insegurança em 

relação ao seu mundo e a si própria. O retorno ao antigo para fazer um novo artístico em 

deleites nostálgicos e angustiantes, além de poder ser utilizado com certa frequência nas 

expressões poéticas para novos olhares, denuncia com maior vigor o niilismo do progresso, já 

que a trilha em direção ao futuro irá continuar seu intento. 

 
248. Consolo de um progresso desesperado. — Nosso tempo dá a impressão de um estado 

interino; as antigas concepções do mundo, as antigas culturas ainda existem parcialmente, as novas 

não são ainda seguras e habituais, e portanto não possuem coesão e coerência. É como se tudo se 

tornasse caótico, o antigo se perdesse, o novo nada valesse e ficasse cada vez mais frágil. Mas 

assim ocorre com o soldado que aprende a marchar: por algum tempo ele é mais inseguro e mais 

desajeitado do que antes, porque seus músculos são movidos ora pelo velho sistema ora pelo novo, 

e nenhum deles pode declarar vitória. Nós vacilamos, mas é preciso não se inquietar por causa 

disso, e não abandonar as novas aquisições. Além disso, não podemos mais voltar ao antigo, já 

queimamos o barco; só nos resta ser corajosos, aconteça o que acontecer. — Apenas andemos, 

apenas saiamos do lugar! Talvez nossos gestos apareçam um dia como progresso; se não, que nos 

digam as palavras de Frederico, o Grande, a título de consolo: Ah, mon cher Sulzer, vous ne 

connaissez pasassez cette race maudite, à laquelle nous appartenons [Ah, meu caro Sulzer, você 

não conhece o bastante essa raça maldita à qual pertencemos]. (Nietzsche, [1878] 2000, p. 100) 

  

A crítica segue sobre o progresso da ciência, a racionalidade e o bem da humanidade: 

“517. Percepção fundamental. — Não há harmonia preestabelecida entre o progresso da 

verdade e o bem da humanidade.” (Nietzsche, [1878] 2000, p. 155). E não apenas o progresso 

e a evolução das técnicas e das tecnologias são os alvos da crítica, também os retóricos e 

difusores da verdade absoluta do saber racional são demolidos.  “E, assim como uma tirania 

da verdade e da ciência poderia elevar bastante o preço da mentira, uma tirania da inteligência 

seria capaz de gerar um novo tipo de nobreza. Ser nobre talvez significasse, então, cogitar 

tolices.” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 67). Para o autor, quem condena a sociedade burguesa 

em nome da justiça, da caridade e da verdade, não vai muito longe; para evitar erros, fala 

pouco do capitalismo e da burguesia, desprezando-os e condena-os globalmente, sem pensar 

que haja neles objeto digno de interesse; também porque os engloba no judeocristianismo 

(Lefebvre, [1976] 2010). 

O ponto propositivo da filosofia de Nietzsche em convergência com intencionalidade 

maior deste trabalho é a de uma nova cultura, o pathos a partir do qual a arte [a poesia, 

especialmente] é reintegrada ao ser humano, na constituição de sua felicidade perante o 

mundo que habita. Esta é a visão do novo, aquilo por que lutar no enfrentamento das amarras 

morais e do progresso niilista; um novo proposto pelo espaço interpretado e denunciado arte, 

reciprocamente. “433. Ver com novos olhos: Admitindo que por beleza na arte se entende 

sempre a configuração do homem feliz — e eu acho que é verdade — segundo a idéia que 
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uma época, um povo, um grande indivíduo que fixa suas leis por si mesmo, têm de um 

homem feliz” (Nietzsche, [1881] 2013, p. 362) 

E como um intermezzo desta passagem, cabe lembrar dos usos terminológicos de 

Nietzsche e Schopenhauer, numa releitura do posicionamento do segundo pelos olhos do 

primeiro, quando ambos apoiam a beleza e a liberdade do irracional (a vontade, o desejo e a 

criatividade e sua potência) no mundo e suas representações, especificamente contra o 

utilitarismo exacerbado da ciência e do pensamento racional e no alcance de uma nova moral, 

para além do juízo. “A bela e selvagem irracionalidade da poesia refuta-os, a vocês, 

utilitaristas! Precisamos querer desvencilhar da utilidade alguma vez – isso elevou o ser 

humano, isso o inspirou para a moral e a arte” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 104). 

O argumento central deste item em diálogo com o seguinte é o de que a arte 

[linguagens poética e, proeminentemente, musical] aparece em Nietzsche como objeto de 

cataclismo civilizacional, ou seja, possibilidade reconstitutiva de um novo ser para uma 

humanidade em esfacelamento, objeto contra as ideias de verdade, de clareza, de ordem e de 

simplicidade, todas expressões de falsidades para o domínio humano. Para o filósofo, não há 

vontade mais que na vida, mas essa vontade não se restringe ao querer viver, de fato é 

vontade de dominar, fábula concreta que remete à concepção pretérita e atual de progresso. 

“É isso que a vida me revela pouco a pouco, o que me permite, oh Sábios, resolver o enigma 

de vossos corações” (Nietzsche, in Lefebvre, [1976] 2010, p. 198). O progresso, nessa 

concepção, se faria sobre as bases do irracional reproduzido no cotidiano, a confrontar a 

lógica formal da grande escola da unificação, onde esclarecedores (cientistas e filósofos) 

apresentam o esquema genérico e incorporado da calculabilidade racional do mundo. A arte é 

apresentada como resistência à lógica que se consolida na história, na qual os números 

tornam-se os cânones do esclarecimento [tema aprofundado em Adorno e Horkheimer] e a 

vida é regida pela moral moderna, a que Nietzsche recusa pertencer, ao ponto de fazer uma 

operação intelectual de cobrança desse mundo ou meditação sobre a cultura e mentalidade 

ocidentais. 

 

 

A ARTE E O HOMO 

 

 Para Friedrich Nietzsche, a arte não é apenas uma expressão de linguagem, uma 

manifestação de códigos por talento ou treinamento, mas uma via de transcendência do 

existir, na composição de um modo de vida e no alcance do homo poeta, que é sobrevalorado 

em relação aos deuses e à moral, numa reinvenção tragicômica da vida. A arte é, para o 

filósofo, potência autônoma da aparência, por deslocar o indivíduo dos limites de sua 

condição de realidade; é negação da divisão de papéis sociais, uma violação da existência 

como algo dado (mas aquilo que é) permanentemente em mutação. 

 
153 Homo poeta – Eu mesmo, que fiz inteiramente só essa tragédia das tragédias, até onde ela 

possa estar pronta; eu, que primeiramente ateei o nó da moral na existência, e depois o apertei de 

forma tal que somente um deus o poderá desatar – como exige Horácio –, que próprio matei agora 

todos os deuses no quarto ato – por moralidade! Que será agora do quinto ato? De onde tirarei a 

solução trágica? – Devo começar a imaginar uma solução cômica? (Nietzsche, [1882] 2012, p. 

149) 
 

Para se chegar ao homo poeta, Nietzsche elenca algumas prerrogativas conceituais, 

filosóficas, existenciais e de prática cotidiana fundamental para a conclusão deste ciclo de 

transformação do ser humano. Veja-se, por exemplo, o que o autor diz sobre o que se pode 

aprender com as artes, principalmente na maneira de direcionar e afetar o mundo pelo olhar, 
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finalizando com a conceituação sobre os poetas-autores, aqueles cuja vida estaria enredada e 

des-coberta pelo ser artístico. 
 

299. O que devemos aprender com os artistas – De que meios dispomos para tornar as coisas 

belas, atraentes, desejáveis para nós, quando elas não são? – e eu acho que em si elas nunca o são! 

[...] Afastarmo-nos das coisas até que não mais vejamos muita coisa deles e nosso olhar tenha de 

lhes juntar muita coisa para vê-las ainda – ou ver as coisas de soslaio e como que em recorte – ou 

dispô-las de forma tal que elas encubram parcialmente umas às outras e permitam somente 

vislumbres em perspectivas – ou contemplá-las por um vidro colorido ou à luz do poente – ou 

dotá-las de pele e superfície que não seja transparente: tudo isso devemos aprender com os artistas, 

e no restante ser mais sábios do que eles. Pois neles esta sutil capacidade termina, normalmente, 

onde termina a arte e começa a vida; nós, no entanto, queremos ser os poetas-autores de novas 

vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas. (Nietzsche, [1882] 2012, p. 179-180). 

 

Também ilumina o caráter do olhar para o futuro, característico das artes, e que pode 

ser incorporado à essência do humano, engrandecendo-o, maturando-o e libertando-o: “241. A 

obra e o artista – Esse artista é ambicioso e nada mais: afinal sua obra não passa de uma lente 

de aumento que ele oferece a todos os que olham em sua direção.” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 

161). O artista, neste caso, é o poeta-autor, que é o homo poeta em seu devir, vivendo sua vida 

pela arte, de modo a engendrar sua ecceidade pelas singularidades artísticas. E por tudo isso, 

Nietzsche agradece às artes, à poesia, por libertar o ser humano da retidão da moral e da 

ciência: eis o demasiado humano, o qual reside no corpo. Esse corpo rico no desconhecido e 

em virtualidades desprega alguns de seus poderes na arte; o olho e o olhar sobre a pintura, o 

tato na escultura e o ouvido na música, a palavra na linguagem e na poesia; quando a 

conjuntura é favorável, o corpo total se afirma no teatro e na arquitetura, na música e na dança 

(Lefebvre, [1976] 2010). 

 
107. Nossa derradeira gratidão para com a arte – Se não tivéssemos aprovado as artes e 

inventado essa espécie de culto do não verdadeiro, a percepção da inverdade e mendacidade geral, 

que agora nos é dada pela ciência – da ilusão e do erro como condições da existência cognoscente 

e sensível –, seria intolerável para nós. A retidão teria por consequência a náusea e o suicídio. Mas 

agora, a retidão tem uma força contrária, que nos ajuda a evitar consequências tais: a arte, como a 

boa vontade de aparência. [...] Como fenômeno estético a existência ainda nos é suportável, e por 

meio da arte nos são dados olhos e mãos e, sobretudo, boa consciência, para poder fazer de nós 

mesmos um tal fenômeno. (Nietzsche, [1882] 2012, p. 124). 

  

A importância da arte na filosofia nietzschiana está em seu poder para a projeção ao 

futuro, ao novo, à negação e à superação. A obra em que o elogio da arte e do artista mais 

reincide é A Gaia Ciência, em aforismos como 241, 291 e 367, nos quais, respectivamente, 

aparece: o papel do olhar artístico; o lugar do seu poderio sígnico nas assinaturas 

arquitetônicas das culturas citadinas; e as derivações das manifestações artísticas, como a 

música, a escultura, a prosa e a poesia. 

 
367. A primeira distinção a fazer quanto às obras de arte – tudo o que é pensamento, poesia, 

pintura, composição, e mesmo construção e escultura, pertence à arte monológica ou à arte de 

testemunhas. [...] Não conheço mais profunda diferença na ótica geral de um artista do que esta: se 

ele olha para sua obra de arte em formação (para “si”) como olhar da testemunha ou se “esqueceu 

do mundo”: o que constitui o essencial de toda arte monológica – ela se baseia no esquecimento, 

ela é a música do esquecimento. (Nietzsche, [1882] 2012, p. 242). 

 

Estas manifestações artísticas darão os contornos e a essência da singularização da 

própria totalidade do ser humano, em sua morada, idioma, objetos criativos, acontecimentos 

históricos, lugares, etc. Não por acaso, o autor faz uso de um exemplo expressivo para a 

demonstração desta máxima, a descrever de maneira peculiar os elementos artísticos da 
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cidade de Gênova, na qual, por meio da confluência dos sentidos isolados, se ilumina uma 

identidade da própria cidade, dos seus habitantes, ruas, casas, e elementos constituintes de sua 

paisagem: 

 
Toda essa região abunda nesse magnífico, insaciável egoísmo da avidez de posse e de pressa; e, tal 

como esses homens não reconheciam fronteiras na distância, instaurando, em sua sede de novo, 

um Novo Mundo junto ao Antigo, também na terra natal cada um se rebelava contra o outro e 

inventava um modo de exprimir sua superioridade e de por entre si e seu vizinho e sua infinitude 

pessoal. Cada um conquistava novamente para si a sua terra natal, ao subjugá-la com suas ideias 

arquitetônicas e como que transformá-la em pasto para seus olhos. No Norte impressiona a regra e 

o gosto geral pela regularidade e a obediência, quando observamos a forma de construção das 

cidades: intuímos a propensão a igualar-se e ajustar-se que deve ter dominado a alma dos 

construtores. [...] (Nietzsche, [1882] 2012, p. 174-175). 

 

Gênova é tomada enquanto exemplo da singularidade do ser do humano, pela via de 

contornos e especificidades da paisagem; cada indivíduo e a sociedade podem ser vistos, 

também, por este indagar que congrega em seu horizonte a riqueza de cada singularidade, a 

lógica da particularidade e o sentido da universalidade no e do humano em trânsito. O homo 

poeta é entendido no sentido do indivíduo e do coletivo, a libertar não apenas a pessoa em sua 

relação unitária com o mundo, mas também luzindo uma rota para o além, uma fronteira da 

cultura e do ser social enredado pelo homem artístico. 

Hegel, Marx, Nietzsche ou o reino das sombras de Henri Lefebvre [obra pouco 

explorada na Geografia] auxilia na síntese do que foi posto até aqui e avança. Para o autor, a 

barbárie científica se coloca a serviço do Estado, que a mantem; o poder do Estado, que 

utiliza a história como propaganda, a destrói como saber e, portanto, a mantém; a virtude 

moral, a honra intelectual alardeadas se invertem, como toda moral, em seu contrário, 

hipocrisia e mentira; o saber se autodestrói simulando verdade; a arte rompe essas cadeias, sai 

desse círculo maldito (especialmente a música, a poesia, o teatro trágico); mas, o fetichismo 

do passado exemplar, monumental, icônico, destrói a capacidade criadora, que ressurge 

subversivamente contra as “coisas”, o “real”, o Estado, por meio da própria arte. A arte é o 

que resiste e faz resistir, por remeter ao espírito do mundo a ser negado. A dimensão estética 

é, para Nietzsche, um modelo que ganha corpo na medida em que amplia sua crítica à 

metafísica platônico-cristã e à civilização fundada nesta mesma metafísica. 

 
Se a partir de Humano, demasiado humano  fica claro que a arte das obras de arte não pode ser o 

modelo e nem sequer o ponto de partida para uma nova civilização trágica, também se evidencia 

que a arte, assim como se determinou na tradição europeia, tem um caráter ambíguo: nem tudo 

dela está destinado a perecer com a desvaloração dos valores supremos; só por isso a arte ainda 

tem um peso tão determinante nas obras da matureza de Nietzsche, do Zaratustra às notas 

póstumas de A vontade de potência. O fato é que na arte [...] manteve-se vivo um resquício 

daquele elemento dionisíaco de cujo renascimento depende o renascer de uma civilização trágica. 

(Vattimo, 2010, p. 182) 

 

 

Após tais considerações, o que se poderá esperar da e para além da arte? A resposta é 

seu poder de enriquecimento de saber, visão do futuro, deleite existencial, escape da 

racionalidade progressista e da retidão moral. Afora todas as críticas, questões e 

enfrentamentos colocador por Nietzsche, fica uma proposta, uma poética à qual se pode 

perseguir, a deixar para traz a moral de um mundo progressista enredado pelo império da 

lógica formal, que acomete os indivíduos ou os grupos, cotidianamente, a perverter a 

existência e o vivido. Tais dimensões engrandecem a crítica geográfica pelas artes na 

inúmeras dimensões espacializadas, da música à pintura, à literatura e à arquitetura. 
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A EXISTÊNCIA, O VIVIDO E A NECESSIDADE DO ERRO 

  

A existência, enquanto realização e atividade plena da vida, é defendida por Nietzsche, 

independentemente de se encontrar em seu estado máximo de expressão criativa no homo 

poeta ou mesclada nos enganos das irrealidades do mundo. Portanto, existir é admitir a 

falibilidade do humano, seus sentimentos, aspirações e emoções; é garantir o devir e não 

cristalizar o mundo em fórmulas ou metateorias [apesar da importância destas últimas no 

desenvolvimento da vida prática], quando a evidência de uma proposição representa, na 

filosofia nietzschiana, uma perfeita adaptação ao sistema de preconceitos favoráveis à 

conservação e desenvolvimento do mundo histórico de pertencimento. “Parece-nos evidente 

aquilo que se adapta a esse sistema de preconceitos; assim, a verdade como ‘conformidade (da 

proposição ao estado das coisas) adquire um sentido diferente (...) é verdadeira a proposição 

que se conforma não antes de tudo ao estado das coisas, mas às regras internas da linguagem 

que define o âmbito do nosso mundo” (Vattimo, 2010, p. 58-59). 

A partir de erros e acertos nas escolhas ou nas ações é que a humanidade pode 

expressar seu devir, a tomar para si a escritura da própria existência através das pulsões de 

suas particularidades nas artes. Existir é estar no e para o mundo, é projetar e dar liberdade à 

artisticidade do ser, que se singulariza por meio de cada parte da totalidade, para muito além 

da religião, da moral e da ciência. 

O niilismo existencial acomete o pensamento nietzschiano, de modo que este, 

fundamentado no homo poeta, disserta sobre o sentido da vida como sendo a busca pelo novo, 

o pathos já mencionado, pois a velhice e a morte são certas. Então, por que não buscar sempre 

o novo, o movimento e a reificação para preencher este vácuo? “Que significa viver? – Viver 

– é continuamente afastar de si algo que quer morrer; viver – é ser cruel e implacável com 

tudo o que em nós, e não apenas em nós, se torna fraco e velho.” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 

75). Nesse aspecto que se apresentam o homem artístico e o homo poeta como soluções e 

caminhos a serem investidos, para dar vazão à significância do viver. 

O homo poeta é a extensão máxima desta busca e o seu encontro, quando a autoria do 

roteiro da vida de cada um o conduz ao empoderamento das rédeas de decisões e ações da 

existência e da história. “[...] Queremos ser os poetas-autores de nossas vidas, principiando 

pelas coisas mínimas e cotidianas.” (Nietzsche, [1882] 2012, p. 180). Aprende-se pela arte a 

viver e o sentido do vivido, por mais que a racionalidade científica, os manifestos morais ou o 

progresso tenham elaborado verdadeiras cartas de regimento do existir; é no aprendizado e na 

criatividade que o ser humano se desvela em seu ser artístico, que o diferencia e o define. 

 
Poderíamos renunciar à arte, mas não perderíamos a capacidade que com ela aprendemos: assim 

como pudemos renunciar à religião, mas não às intensidades e elevações do ânimo adquiridas por 

meio dela. Tal como as artes plásticas e a música são a medida da riqueza de sentimentos 

realmente adquirida e aumentada através da religião, depois que a arte desaparecesse a intensidade 

e multiplicidade da alegria de vida que ela semeou continuaria a exigir satisfação. O homem 

científico é a continuação do homem artístico. (Nietzsche, [1878] 2000, p. 86) 

 

Nietzsche pretende superar o poder, desmantelar as engrenagens da máquina signo do 

progresso, por meio da arte e da poesia. O recorte de seu pensamento aqui revelado não se 

restringe ao protesto anárquico contra os abusos de poder. Mais que denunciar o ser político 

do Estado, aponta para a politização da cultura, do pensamento e da vida; busca abrir as portas 

do vivido, fechadas pela politização tendenciosa e deformante do real, na modernidade. 

O filósofo alemão resgata as máximas do templo de Delfos como prerrogativa para a 

consumação do existir do ser humano, neste caso, com o amor e o cuidado de si. Para reforçar 
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tal ideia, recorre, novamente, à integração ao vivido e ao seu caráter de desacertar momentos, 

verdadeiro significado do existir. 

 
Neste ponto já não há como eludir a resposta à questão de como alguém se torna o que é. E com 

isso toco na obra máxima da arte da preservação de si mesmo – do amor de si... Pois admitindo 

que a tarefa, a destinação, o destino da tarefa ultrapasse em muito a medida ordinária, nenhum 

perigo haveria maior do que perceber-se com essa tarefa. Que alguém se torne o que é pressupõe 

que não suspeite sequer remotamente o que é. Desse ponto de vista possuem sentido e valor 

próprios até os desacertos da vida, os momentâneos desvios e vias secundárias, os adiamentos, as 

“modéstias”, a seriedade desperdiçada em tarefas que ficam além da tarefa. Nisto se manifesta 

uma grande prudência, até mesmo a mais alta prudência: quando o nosce te ipsum [conhece-te a ti 

mesmo] seria a fórmula para a destruição, esquecer-se, mal entender-se, empequenecer, estreitar, 

mediocrizar-se torna-se a própria sensatez. Expresso moralmente: amar o próximo, viver para 

outros e outras coisas pode ser a medida protetora para a conservação da mais dura subjetividade. 

Este é o caso da exceção em que eu, contra a minha regra, minha convicção, tomo o partido dos 

impulsos “desinteressados”: eles aqui trabalham a serviço do amor de si, do cultivo de si. 

(Nietzsche, [1888] 2010, p. 25-26). 

.  

Ser autor da própria existência, deter para si os rumos, decisões e ações deste existir é 

conhecer-se, amar a si e cuidar de si. Admite-se, deste modo, que não se pode também execrar 

toda a contribuição do saber científico, pois suas conquistas podem ser utilizadas a favor da 

descoberta e libertação do ser do humano; mas, sem desconsiderá-lo em sua mutabilidade, 

falibilidade e criatividade, em sua poesia. Nietzsche se converte em poeta, dominando o saber 

mediante a poesia – refuta a prioridade do saber, a adesão a uma representação do real em 

nome do saber – a uma ideologia – mas se serve do saber, lembra Henri Lefebvre. “Filósofo, 

psicólogo, sociólogo, historiador, Nietzsche não renunciou a nada do saber ou das ciências”. 

A poesia é meio a partir do e para o conhecer. A consciência, no universo, não tem nada de 

universal, é apenas azar, casualidade, coincidência de circunstancias em um pequeno planeta: 

uma conjuntura, uma “enfermidade do ser” – Conhecimento – “animais inteligentes 

inventaram o conhecimento – esse foi o momento mais arrogante e mais mentiroso da historia 

universal” (Nietzsche, in Lefebvre, [1976], 2010, p. 195). 

Observa-se, também, embasamento fundamental da aprendizagem em Nietzsche, ao 

afirmar que o erro e a falibilidade são fundamentais ao ser humano. O valor da vida e 

característica do homem residem na admissão deste aspecto, que é inerente ao existir e não 

em sua exceção ou execração como ocorre, comumente, a partir das religiões ou da ciência. 

Em Nietzsche, há o privilégio da linguagem [liberta da sujeição do imperativo de verdade], a 

substituição da história-conhecimento pela destruição da verdade, a oposição 

reminiscência/reconhecimento ao uso destrutor da realidade (Dosse, 2012).  Errar e admitir o 

erro nunca foram tão humanos, conforme o próprio Nietzsche. 

 
33. O erro acerca da vida é necessário à vida. — Toda crença no valor e na dignidade da vida se 

baseia num pensar inexato; é possível somente porque a empatia com a vida e o sofrimento 

universais da humanidade é pouco desenvolvida no indivíduo. Mesmo os homens raros, cujo 

pensamento vai além de si mesmos, não lançam os olhos a essa vida universal, mas somente a 

partes limitadas dela. Quem sabe ter em mira sobretudo as exceções, quero dizer,os talentos 

superiores e as almas puras, quem toma o seu surgimento como objetivo de toda a evolução do 

mundo e se alegra com o seu agir, pode acreditar no valor da vida, porque não enxerga os outros 

homens: portanto, pensa inexatamente. Do mesmo modo quem considera todos os homens, mas 

neles admite apenas um gênero de impulsos, os menos egoístas, desculpando os homens no que 

toca aos outros impulsos: pode também esperar alguma coisa da humanidade como um todo, e 

assim acreditar no valor da vida (Nietzsche, [1878] 2000, p. 25). 

 

A atenção dada por Nietzsche ao erro e seu papel na inventividade do ser humano é 

algo a ser ressaltado. Conforme o autor, o conhecimento puro, aquele presente nas bases da 
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conformação moderna da ciência e da filosofia, por reduzir o erro a algo a ser categorizado 

como o mau e evitável, acabou por limitar imensamente as representações do mundo. E, mais 

do que isso, ao erigir um mundo representacional (que pelas palavras do filósofo, possuem o 

erro como fundamento), abre-se o caminho para a negação deste mundo, de forma a 

aperfeiçoá-lo, compreendê-lo, buscar sua riqueza e sua significância. 

 
O erro tornou o homem profundo, delicado e inventivo a ponto de fazer brotar as religiões e as 

artes. O puro conhecimento teria sido incapaz disso. Quem nos desvendasse a essência do mundo, 

nos causaria a todos a mais incômoda desilusão. Não é o mundo como coisa em si, mas o mundo 

como representação (como erro) que é tão rico em significado, tão profundo, maravilhoso, 

portador de felicidade e infelicidade. Essa conclusão leva a uma filosofia da negação lógica do 

mundo: que, aliás, pode se unir tão bem a uma afirmação prática do mundo quanto a seu oposto. 

(Nietzsche, [1878] 2000, p. 24) 

  

Como em Humano demasiado humano contem uma crítica implícita às diretrizes 

científicas e racionais, manifestadas na valorização do erro para a vida, a imaginação acaba 

por ocupar uma interpretação semelhante. Em síntese, indaga-se a importância do 

imaginativo, fundamental para a constituição do homo poeta. “São as coisas verdadeiras ou as 

coisas imaginárias que mais contribuíram para a felicidade humana? O que é certo é que a 

distância existente entre a maior felicidade e a mais profunda infelicidade somente assumiu 

toda a sua amplitude com o auxílio das coisas imaginadas.” (Nietzsche, [1881] 2013, p. 33). 

Tais considerações sugerem sua influência e interferência no cotidiano. Se o erro e seu 

poderio são inerentes à complexidade e profundidade do ser humano, sua completa negação 

instaura sempre o imperativo da verdade, ou melhor, de alguma verdade que esteja em 

posição de hegemonia perante a existência. Nossas vidas perpassam por esta situação diária e 

continuamente, pois para além do saber, a arte é transfigurada e implicada em poder, mesmo 

que nem sempre o poder e saber de si. A cultura, a política, a economia e a totalidade da vida 

são tomadas por estruturas de ludibriação do mundo.  Nietzsche indaga sobre a problemática 

da verdade e da cultura: 

 
O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, 

enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, 

enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as 

verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tomaram gastas e sem 

força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, 

não mais como moedas. (Nietzsche, [1873] 2009, p. 535). 

 

A razão histórica, aquela à qual é delegado o rumo do futuro, do progresso niilista, 

também se coloca como um dos alvos a serem combatidos por este novo pathos, regido pela 

valorização do peculiar e dialético, mutável e diverso, com humildade existencial e riqueza 

criativa (poética). Passar ao cabo toda a humanidade por um viés homogeizante foi [e ainda é] 

uma das principais causas do aumento da crise, pobreza e decrepitude da essência da vida 

espacial ou do existir humano. 

 
Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas 

solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o 

minuto mais soberbo e mais mentiroso da “história universal”: mas também foi somente um 

minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se o astro, e os animais inteligentes tiveram 

de morrer. – Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado 

suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica 

o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades, em que ele não estava: quando de novo 

ele tiver passado, nada terá acontecido. Pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais 

vasta, que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor 
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e genitor o toma tão pateticamente, como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas se 

pudéssemos entender-nos com a mosca, perceberíamos então que também ela boia no ar com esse 

páthos e sente em si o centro voante deste mundo. Não há nada tão desprezível e mesquinho na 

natureza que, com um pequeno sopro daquela força do conhecimento, não transbordasse logo 

como um odre; e como todo transportador de carga quer seu admirador, mesmo o mais orgulhoso 

dos homens, o filósofo, pensa ver por todos os lados os olhos do universo telescopicamente em 

mira sobre seu agir e pensar. (Nietzsche, [1878] 2009, p. 530-531). 

 

O novo aprendizado se configura como esta coragem, vontade e potência para com 

este mundo e suas estruturas, seus ídolos e dogmas. Mas, se no decurso de tais metas o saber 

científico é requerido, obviamente, de igual modo é preciso exercer o auto-questionamento 

com este poderio do saber, para que os novos representantes da cultura do homem artístico e 

do homo poeta não tomem como verdades resolutas ou mesmo sumamente necessárias as 

conquistas da razão ideária do progresso. O direcionamento da crítica é necessário, até mesmo 

quando não mais houver obstáculos racionais, técnicos ou morais contra os quais lutar, pois 

sobrará o si para consigo, em contínua busca pelo crescimento e compreensão de seu ser. 

 
20. Recuando alguns degraus. – Um grau certamente elevado de educação é atingido, quando o 

homem vai além de conceitos e temores supersticiosos e religiosos, deixando de acreditar em 

amáveis anjinhos e no pecado original, por exemplo, ou não mais se referindo à salvação das 

almas: neste grau de libertação ele deve ainda, com um supremo esforço de reflexão, superar a 

metafísica. Então se faz necessário, porém, um movimento para trás: em tais representações ele 

tem de compreender a justificação histórica e igualmente a psicológica, tem de reconhecer como se 

originou delas o maior avanço da humanidade, e como sem este movimento para trás nos 

privaríamos do melhor que a humanidade produziu até hoje. – No tocante à metafísica filosófica, 

vejo cada vez mais homens que alcançaram o alvo negativo (de que toda a metafísica positiva é 

um erro), mas ainda poucos que se movem alguns degraus para trás; pois devemos olhar a partir do 

último degrau da escada, mas não querer ficar sobre ele. Os mais esclarecidos chegam somente ao 

ponto de se libertar da metafísica e lançar-lhe um olhar de superioridade; ao passo que aqui 

também, como no hipódromo, é necessário virar no final da pista (Nietzsche, [1878] 2000, p. 30). 

 

O ponto de viragem para todas estas questões é o olhar para a ciência e para a vida de 

forma diferente, sempre tendo a arte como fiel da balança, onde se deve ver a ciência com a 

ótica do artista, mas a arte, com a da vida, como sugere o próprio Nietzsche. O momento de 

estabelecimento destas condições será aquele em que o viver encontrará ou reencontrará o seu 

sentido, caracterizado não por seu aspecto absoluto, mas por sua imensurável e criativa 

incompletude, rompendo corajosa e atrevidamente com as imposições morais e racionais do 

mundo. 

 
Toda essa metafísica do artista pode-se denominar arbitrária, ociosa, fantástica – o essencial nisso 

é que ela já denuncia um espírito que um dia, qualquer que seja o perigo, se porá contra a 

interpretação e a “significação morais da existência”. Aqui se anuncia, quiçá pela primeira vez, um 

pessimismo “além do bem e do mal”, aqui recebe palavra e fórmula aquela “perversividade no 

modo de pensar”, contra a qual Schopenhauer não se cansa de arremessar de antemão as suas mais 

furiosas maldições e relâmpagos – uma filosofia que ousa colocar, rebaixar a própria moral ao 

mundo da aparência e não apenas entre as “aparências” ou fenômenos (na acepção do terminus 

technicus idealista), mas entre os “enganos”, como aparência, ilusão, erro, interpretação, 

acomodamento, arte. [...] Entende-se em que tarefa ousei tocar já com este livro?... Quanto 

lamento agora que não tivesse então a coragem (ou a imodéstia) de permitir-me, em todos os 

sentidos, também uma linguagem própria para intuições e atrevimentos tão próprios (Nietzsche, 

[1872] 1992, p. 19-20). 
 

Estas considerações a respeito da existência e do vivido pelo olhar de Nietzsche 

trazem o resgate do humano para consigo, ou seja, devolve à humanidade aquilo que a perfaz 

enquanto tal. A significância destes apontamentos é que o erro, o desejo, a vontade, o poder, a 
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falibilidade estão no âmago da arte, da poesia, do homo poeta. Este conjunto de elementos 

capacita ou possibilita a sobreposição de lembranças e esquecimentos relativos à essência do 

ser humano espacializado, consigo mesmo na autopoeise, com o outro que vive na construção 

das constelações culturais da humanidade e o mundo que habita, transforma e re-significa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utopia necessária parece ser a poetização plena do mundo revelada na riqueza do 

devir, que reverbera na essência do humano, o qual deverá esboçar o curso e dialeticidade da 

existência. Ao se consumar a transvalorização dos valores, a admissão do erro e da 

falibilidade na/da ciência, a superação do ufanismo do progresso, a atribuição de sentido à 

mundaneidade do mundo, a abertura do nosso cotidiano e do existir em sua plenitude e 

finitude, terrena sim, mas infinita no plano da expressão do nosso ser criativo e poético, se 

atingirá a essência do vivido. Este que deve ser valorado infinita e ininterruptamente, 

sabendo-se que cada momento isolado é irrisório ou nulo, só não o é no contexto do infinito 

artístico-poético da vida plena. 

A arte e a poesia são tomadas por Nietzsche enquanto linguagem e poder. A partir 

dessa posição, pode-se criar um novo mundo de relações com a natureza, uma nova 

civilização, quando a tomada de novos conceitos se dá pela dimensão de uma nova sociedade. 

Logo, a arte e a poesia não são, para Nietzsche, singelas expressões ou atividades puramente 

derivadas da vida prática, é sim o aporte representacional da sociedade, quando cada 

civilização traz um gênio criativo, por meio de uma estrutura e dos Estados.  

O mundo vivido é um mundo de metáforas e de metonímias permeadas pelo poder ou 

pela vontade de poder, a arte surge como singeleza subversiva a todos os poderes, podendo 

ser ora resistência, ora opressão. O uso da arte é sempre político e poético, as diferenciações 

ocorrem pela prevalência de um ou de outro desses usos, para o bem e/ou para o mau. Só o 

poeta pode subverter e até subjugar a linguagem hegemônica do poder. 

A proposição de Nietzsche não é colocar o não-saber contra o saber ou o discurso sem 

lei nem fé contra a razão, pois a poesia não impede o conhecer, ao contrário, partindo do 

vivido, penetra no conhecer diferente qualitativamente do saber instituído pela ciência, pela 

filosofia ou pelas instituições; este conhecer do viver e do vivido recolhe a outras esferas (a 

empírica, a sócio-lógica, a sócio-política), outorgando-lhes outro sentido; o conhecer revela a 

crueldade do vivido, as implicáveis relações de força que o fazem tal qual é (Lefebvre, 

[1976], 2010).  

Por fim e pelo que Nietzsche se refere, interessa reconhecer que há tantos poetas e 

artista sobre os países mais pobres não porque sejam pobres, mas porque guardam um 

quinhão da civilização que perdem os países do progresso tecnológico mais avançado. As 

relações sociais, apesar das agruras as mais diversas e escancaradas, são neles mais ricas. A 

arte, em suas variegadas dimensões ou expressões, faz-se a comunhão entre vidas em trânsitos 

e o espaço concreto-abstrato dessas mesmas vidas, em permanente ressignificação. 
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Resumo 

A presente comunicação busca discutir como a música, notadamente o samba, pode contribuir 

para descortinar novas formas de entendimento dos lugares, circunscrevendo nossa análise em 

uma comunidade carioca, a favela da Mangueira. Em outras palavras, ao “dar voz a alguns 

compositores” pretendemos oferecer novas possibilidades de interpretação deste simbólico 

recorte espacial de nossa sociedade, reorientando os valores e atitudes da chamada “cidade 

formal” sobre o morro, constantemente interpretada como o lugar do pobre e do atraso para 

um lugar de grande querência no espaço urbano carioca.  

Palavras-chave: Geografia Humanística; Rio de Janeiro; favela da Mangueira; samba. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Tentar interpretar as múltiplas dimensões do mundo vivido dos moradores do Morro 

da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, no cenário urbano carioca, por meio da 

experiência de seus compositores ou simpatizantes, é o principal esforço deste trabalho. 

Acreditamos que tal empreendimento se justifica tendo em vista que a simbologia emanada 

pelo Morro da Mangueira se expressa também, e talvez principalmente, por intermédio da 

cadência de seu samba, tendo como principal agente o Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Estação Primeira de Mangueira, uma das primeiras escolas de samba fundadas na cidade, 

proporcionando assim uma aura de primeira grandeza a toda a sua comunidade, trazendo ao 

morro notoriedade no imaginário carioca, nacional e internacional. 

Como a literatura musicada sobre a Mangueira é bastante rica e extensa, buscamos 

selecionar partes ou trechos daquelas canções de nosso próprio acervo divulgadas em meios 

eletrônicos, compostas entre os anos de 1920 e 1990, que entendemos terem em seus versos 

as dimensões espaciais e simbólicas que pretendemos analisar e destacar na comunicação em 

questão, a saber: os laços topofílicos (TUAN, 1980), as experiências vividas dos compositores 

mangueirenses e a especificidade da geografia e história da favela. A análise das canções se 

apoia nos fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia Humanística. Neste contexto, 

busca-se entender o mundo vivido da Mangueira em seu caráter simbólico, um lugar / lar de 

grande significado na alma do carioca e do povo brasileiro. 
Foi utilizado como fonte de consulta para a maioria das trajetórias biográficas dos 

compositores ou intérpretes das canções analisadas a versão eletrônica do Dicionário Cravo 

Albim da Música Popular Brasileira, obra de referência no assunto. Entretanto, outras fontes 

foram consultadas além da citada obra, sendo estas mencionadas ao longo do texto. Desta 

forma, buscamos também alcançar com este procedimento o que Mello (1991) nos sugere, 

obter insights sobre aspectos ligados às motivações para a produção das composições e os 

contextos em que estas ocorrem, assim como sobre os significados e os efeitos pretendidos. 

Além disso, o uso destas informações adicionais nos ajudam a penetrar nos significados 

buscados pelos autores assim como melhor compreender as ideias contidas nas composições 

dos mesmos, plenas de sentimentos e evocações (KONG, 2009).   
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A VALORIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA, A GEOGRAFIA HUMANISTA E O USO DE 

EXPRESSÕES CULTURAIS COMO A MÚSICA  

 

 Nos últimos quarenta anos, assistimos a um questionamento sistemático do 

pensamento ocidental, “particularmente a maneira pela qual são concebidas as ciências 

sociais” (CLAVAL, 2014, p. 121). Este movimento crítico atinge a Geografia e provoca 

mudanças importantes, como o rompimento das separações que foram construídas no interior 

da disciplina e a sua relação com outras ciências sociais, além da valorização da 

subjetividade, da experiência e dos valores simbólicos envolvidos nas relações entre os 

indivíduos e grupos sociais com os seus meios. No âmbito da Geografia Cultural renovada,  a 

contribuição dos chamados geógrafos tropicalistas franceses, como Jean Gallais e Joël 

Bonnemaison, em torno deste tema, foram bastante fecundas. Bonnemaison que durante 

muitos anos estudou sociedades tradicionais insulares no Pacífico, mostra a riqueza e 

complexidade envolvidas na organização do espaço destes povos. Segundo este autor, o 

espaço tradicionalmente estudado pelos geógrafos seria composto de três níveis: o estrutural 

ou objetivo, o espaço vivido e o espaço cultural. Estes três níveis emergem de uma única e 

mesma realidade, mas são estudados a partir de olhares, ações e métodos de pesquisa 

diferentes. Dos três níveis, o espaço mais estudado pelos geógrafos seria aquele das estruturas 

ou objetivo (BONNEMAISON, 2002). 

 Surgida no contexto deste processo de renovação do pensamento geográfico, a 

Geografia Humanista constituiu-se hoje como uma das possibilidades de se interpretar a 

realidade socialmente construída no bojo da produção geográfica acadêmica. Corrente radical 

marcada pela crítica às geografias de cunho lógico-positivista, a geografia humanista é 

calcada nas filosofias do significado, como a fenomenologia e o existencialismo.  Os 

geógrafos humanistas, desejosos de conhecer os processos que enlaçam os homens aos seus 

ambientes, passam a se apaixonar pelos lugares e “pelo sentido que se empresta ao termo e 

pelos sentimentos que eles provocam; quietude, paz, tranquilidade em certos casos, medo, 

temor, terror em outros” (TUAN, 1974 apud CLAVAL, 2014, p. 124), provocando uma 

revalorização deste conceito e o de espaço. Como sabemos, outras categorias analíticas como 

território, paisagem e região são também importantes ferramentas teóricas na interpretação e 

análise de fenômenos geográficos. Entretanto, são as noções de espaço e lugar aquelas que 

passam a serem mais trabalhadas pelos geógrafos humanistas. Segundo Mello (1990), dentro 

da corrente humanística o uso destes conceitos tem sido bastante cuidadoso e disciplinado 

evitando sua banalização. O espaço geográfico, objeto de estudo da ciência geográfica, pode 

ser definido como o resultado do trabalho social do homem na transformação da natureza, 

tendo no lugar, parte ou porção deste espaço geográfico, locus das ações cotidianas. Nos anais 

da perspectiva humanística, estes conceitos são repensados assumindo uma significativa 

diferenciação a começar pela noção de espaço, visto como qualquer parte da superfície 

terrestre. Assim, o espaço seria amplo, desconhecido, temido ou rejeitado (MELLO, 1990). O 

lugar, ao contrário, seria aconchegante, seguro, conhecido e cheio de significados. Recortado 

emocionalmente emerge das experiências, ao longo da vida, dos indivíduos e de suas práticas 

cotidianas como ir ao trabalho, às compras ou à escola, assumindo assim uma conotação de 

lugar vivido, muito íntimo e particular (TUAN, 1983; 1998). Espaços podem se tornar lugares 

ou vice-versa por motivos de dor, alegria, aderência ou vergonha em intervalos temporais 

muito variados ou também por laços de sociabilidade (TUAN, 1983; 1998).  

A transformação de espaços em lugares pode ocorrer não apenas pela intermediação 

do mundo vivido, mas também de maneira concebida. Desta forma, na tentativa de captar 

estes e outros sentimentos topofílicos, estes geógrafos passaram a utilizar em suas pesquisas 
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formas de expressões artísticas até então negligenciadas ou secundárias nos estudos 

geográficos como a literatura e a música.  Kong (2009) aponta como principais motivos para a 

relativa indiferença dos geógrafos à incorporação da música na agenda de pesquisas uma 

longa tradição da valorização da cultura de elite dentro da disciplina e o fato das questões 

geográficas terem permanecido visualmente orientadas. No Brasil, mesmo com o número 

crescente de trabalhos, a utilização da literatura e da música na agenda de pesquisas 

geográficas é ainda tímida, mesmo tendo um vasto material de registros e composições. O uso 

de composições musicais como meio de entendimento das identidades, valores e significados 

que os homens carregam e projetam nos lugares em que habitam incorporam a análise 

geográfica uma “janela” para compreender a “simbiose pessoa-lugar” (CARNEY, 2007, p. 

127). Os lugares podem assumir grande “luminosidade” (MELLO, 2012) ao serem 

representados em canções que os afamam, sacralizam, eternizam ou os mitificam, assim como 

nossas primeiras experiências com a música podem estar relacionadas a certos lugares do 

bairro, como a nossa casa, a esquina onde encontramos nossos amigos, a escola, igreja, 

centros comunitários e agremiações carnavalescas, ou seja, recortes espaciais e sentimentais 

onde são experienciados e internalizadas as ligações físicas / afetivas dos homens com o seu 

entorno.   

 

 

AS FAVELAS CARIOCAS E A EMERGÊNCIA DO LUGAR MANGUEIRA 

  

Surgida originariamente a partir da ocupação das encostas do Morro da Providência (a 

partir de então também Morro da Favela) por soldados regressos da campanha de Canudos no 

final do século XIX, ou através do estabelecimento de militares com a autorização do governo 

no Morro de Santo Antônio, também na área central da cidade do Rio de Janeiro, buscando 

resolver a questão do aquartelamento destes militares durante a Revolta da Armada (1893-

1894), as favelas integram a paisagem carioca há mais de cem anos (ABREU, 1993). Desde 

então, estas comunidades se tornaram a solução no morar para uma parcela significativa de 

pessoas. As reformas urbanas processadas na área central da cidade, a expansão do transporte 

ferroviário em direção aos subúrbios acompanhado pela diversificação de unidades 

industriais, o aumento populacional e a política habitacional limitada do poder público, entre 

outros fatores, podem ser apontados como responsáveis pelo aumento do número destes 

estabelecimentos ao longo do século XX. A convivência destas comunidades a partir da sua 

efetiva inserção no tecido urbano com a chamada “cidade formal”, no campo das 

representações, foi pontuada em certos períodos por discursos humanitários que enfatizavam 

suas carências de infraestrutura. Entretanto, predominaram aqueles discursos que 

alimentavam preconceitos, estigmas, medos e incertezas, erguendo muros simbólicos 

concretamente experienciados nas relações interpessoais cotidianas. 

Tais representações não tardariam em recair também sobre a comunidade 

mangueirense. Desde o início do século XX, o morro da Mangueira (antes denominado de 

Telégrafos pelo fato desta elevação ser o ponto mais alto e próximo ao Palácio da Quinta da 

Boa Vista, e utilizado para a instalação da rede do sistema telegráfico implantado pela família 

real no Brasil) tornou-se o destino para levas de pessoas de diferentes origens sociais. Seus 

primeiros moradores teriam surgido já em 1900, ligado a um conjunto de operários que 

trabalhavam na Cerâmica Brasileira (LESSA, 2000). Os primeiros barracos, construídos 

ilegalmente por alguns imigrantes portugueses inovadores, tiveram importante papel no 

loteamento “oficioso” da colina nesta primeira fase, na parte da encosta voltada para a Quinta 

da Boa Vista. Alguns anos mais tarde, a encosta receberia uma nova leva de moradores, sendo 

estes militares retirados durante a administração Serzedelo Corrêa, devido às obras de 

remodelação da antiga Quinta da Boa Vista, durante o ano de 1908, tendo a construção de 
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alguns barracos, como o do Cabo Marcelino, feita com o próprio material da demolição das 

antigas casas (CRUZ; GUIMARÃES, 1941). Junto com o Cabo Marcelino, o Morro dos 

Telégrafos ou da Mangueira, foi também a solução de moradia para cerca de mais doze 

famílias de praças do Regimento de Cavalaria, na época comandado belo “brioso” Joaquim 

Inácio, tendo a maioria destas habitações se localizado próximo a Avenida Visconde de 

Niterói. Em seus primeiros passos, o morro da Mangueira já despertava a atenção de alguns 

órgãos da Prefeitura do Distrito Federal, entre eles a Diretoria Geral de Polícia 

Administrativa, Archivo e Estatística, que através do ofício nº. 800, de abril de 1910, 

encaminhado ao Prefeito comunicava: “a construção (no Morro da Mangueira) de barracões 

diversos sem a devida licença, recomendo-vos de ordem do Sr. Prefeito que, a respeito 

informeis com urgência”. (AGCRJ. Códice 25-3-3). Ao que tudo indica a remoção dos 

barrocões não foi efetuada pela prefeitura, pois, além da reconhecida condição de seus 

moradores, “gente que se diz balda de meios para pagar os aluguéis da casa”, a encosta, como 

vimos, se encontrava sob a jurisdição do Exército, como bem mostra a resposta do Gabinete 

do Prefeito ao ofício encaminhado pelo Diretor Geral de Polícia Administrativa, Archivo e 

Estatística, Francisco M. Amorim:  

 
respondendo ao ofício de n.º 800 ( da Diretoria Geral de Polícia Administrativa, 

Archivo e Estatística) informa que os barracões pertencem a soldados do 13º 

Regimento de Cavalaria e cujas construções o prefeito pessoalmente deu 

consentimento independente de licença (AGCRJ.Códice 25-3-3). 

 

Alheia aos trâmites burocráticos, a população do Morro da Mangueira aos poucos se 

adensava, bem próxima das estações da Mangueira e São Francisco Xavier, onde eram 

encontrados “casebres cobertos de zinco, cafuas de taboas de caixões velhos, com cobertura 

de sapé, que nada invejam aos que nos Morros da Favela e de Santo Antônio se encontram” 

(AGCRJ. Códice 25-3-3).  

Por outro lado, esta diversidade de tipos contribuiu para a criação de um rico mundo 

vivido, experienciado e compartilhado nos becos, vielas (em particular a Travessa Saião 

Lobato, ou “Buraco Quente”, local de fundação da Estação Primeira de Mangueira, uma das 

primeiras escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro), botecos, bares, as casas dos 

compadres e comadres, entre outros. Em suma, laços de afinidade que dão cores, formas e 

principalmente som ao cotidiano do lugar Mangueira cantado em verso e prosa por seus 

tradicionais compositores, muitos deles antigos moradores ou frequentadores do morro como 

Carlos Cachaça, Nelson Mattos ou Nelson Sargento, Jurandir Pereira da Silva ou Jurandir da 

Mangueira, Nelson Antônio da Silva ou Nelson do Cavaquinho, Joaquim Francisco dos 

Santos ou Quincas do Cavaco, Osvaldo Vitalino de Oliveira ou Padeirinho e notadamente 

Angenor de Oliveira, o Cartola. Por intermédio da rica produção cultural destes e de outros 

compositores vislumbramos registros que narram em muitas de suas canções um dia-a-dia de 

solidariedade, alegria, congraçamento, identidade, experiências passadas e presentes, dramas, 

enfim, qualidades de seu lugar vivido, “imprescindíveis para o desenrolar de suas atividades 

cotidianas” (MELLO, 1991, p.61).  Consideremos alguns versos ricos sobre a alma 

mangueirense.  

 

 

MORRO DE MANGUEIRA (1926)  

MANUEL DIAS 
 

“Eu fui a um samba lá no morro da Mangueira / Uma cabrocha me falou de tal 

maneira / Não vai fazer como fez o Claudionor / Para sustentar família foi bancar o estivador / 
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Ó cabrocha faladeira / Que tens tu com a minha vida?/ Vai procurar um trabalho / E corta esta 

língua comprida / Não tem água na Mangueira / É pau pra virar / É duro subir ladeira / Para 

em seco namorar”.  

 

O compositor Manuel Dias, ao escrever “Morro de Mangueira”, mostra sensibilidade e 

um olhar atento ao registrar nos versos da canção importantes dimensões do lugar vivido 

mangueirense: a precária infraestrutura física da comunidade que então se consolidava é 

frisada nos versos “...não tem água na Mangueira/ é pau pra virar/é duro subir ladeira...” 

embaraçando a vida pessoal de seus moradores e frequentadores “...para em seco namorar...”, 

o conteúdo social de alguns de seus habitantes “...não vai fazer como fez o Claudionor/ para 

sustentar família foi bancar o estivador...” e o reduto de sambistas que desde este época já era 

Mangueira, principal inspiração da canção “...eu fui a um samba lá no morro da 

Mangueira...”.   

A favela da Mangueira, como qualquer assentamento irregular, apresenta um meio 

ambiente físico desordenado, do ponto de vista oficial e jurídico, e para a maioria da classe 

média carioca, que expõe ainda hoje uma diferenciação expressiva com o “asfalto”. Mas há 

uma vida pulsante neste cotidiano vivido com a valorização dos laços de amizade, das 

convergências e divergências religiosas, a criatividade inusitada e oficialmente combatida, 

reprimida e condenada, como o “gato” (ligações clandestinas, para o Poder Público, visando o 

abastecimento de água e luz), bem como a “cat-net”, ou seja, a TV à cabo veiculada no 

interior da comunidade. Afora a colaboração em mutirões para a construção ou ampliação das 

casas, o que Roberto Lobato Corrêa em sua obra, “O Espaço Urbano”, denomina 

sobretrabalho. Sem esquecer também do comércio informal pulsante como biroscas, 

restaurantes, creches, explicadoras, coiffers, armarinhos, estofadores, mecânicas, mercearias, 

padarias, estabelecimentos para a venda de materiais de construção e até no plano mais 

específico da cultura, adaptação de concursos de misses com as chamadas “Garotas da Laje”. 

Todo este universo contribui sobejamente para a identidade do lugar.  

 

 

E FIZ POR VOCÊ O QUE PUDE (1966) 

CARTOLA 

 

“Todo o tempo que eu viver /Só me fascina você /Mangueira /Guerreei na juventude 

Fiz por você o que pude / Mangueira / Continuam nossas lutas / Podam-se os galhos, colhem-

se as frutas / E, outra vez se semeia / E no fim desse labor / Surge outro compositor / Com o 

mesmo sangue na veia”. 

 

Nascido na rua Ferreira Vianna, no Catete, na cidade do Rio de Janeiro  em 1908, 

Cartola  era mais um de oito filhos do casal Sebastião e Aída. Durante a infância morou em 

bairros da zona sul carioca, entre eles o bairro das Laranjeiras, onde entrou em contato com os 

ranchos União da Aliança e Arrepiados, graças a seu avó, Luís Cipriano Gomes, então 

cozinheiro do Presidente Afonso Penna. Apesar de ter recebido o nome de Agenor, foi 

registrado como Angenor, fato só então descoberto muitos anos mais tarde, ao tratar dos 

papéis para seu casamento com D. Zica, nos anos de 1960. Em 1919, com a morte de seu avó, 

foi morar no Morro da Mangueira, aos 11 anos de idade. Fez apenas o curso primário. 

Durante a adolescência trabalhou numa tipografia e também como pedreiro. Vem daí o 

apelido: enquanto trabalhava nas obras de construção, para que o cimento não lhe caísse sobre 

o cabelo, resolveu passar a usar um chapéu-de-côco que os colegas diziam parecer mais uma 

cartolinha. Assim, começou a ser chamado de ‘Cartola’ (INSTITUTO CULTURAL CRAVO 

ALBIM). Uma das maiores expressões da música popular brasileira em todos os tempos, 
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Cartola morou no Morro de Mangueira grande parte de sua vida. Nas palavras do museólogo 

e pesquisador Ricardo Cravo Albin, “Cartola da Mangueira é o verdadeiro príncipe do samba 

urbano carioca”.  

 Na pequena e densa letra, o autor expressa toda sua afeição pela agremiação 

carnavalesca do morro de Mangueira. O arraigamento dos homens aos lugares é um fenômeno 

universal e “cuja retórica de sentimento pouco se altera através dos anos e pouco difere de 

uma cultura para a outra” (TUAN, 1983, p.172). Durante muito tempo a religião foi um 

poderoso instrumento de vínculo entre os homens e seus lugares, e tanto as cidades (por meios 

de seus templos) quanto no campo, morada dos espíritos da natureza, podiam ser considerados 

sagrados, contribuindo para a afeição e ligação de seus moradores a estes ambientes. 

Entretanto, argumenta ainda Tuan (1983, p.175), “mas as pessoas vivem na cidade e 

desenvolvem laços emocionais de outros tipos”. Em Mangueira, o principal laço emocional de 

união entre seus moradores e o morro é a devoção ao samba de seus compositores e 

simpatizantes. Cartola, notório morador do morro e um dos principais personagens de sua 

vida cultural, confessa sua intensa devoção à “religião” do samba mangueirense “...todo o 

tempo que eu viver/só me fascina você/Mangueira”. Durante todos estes anos em que viveu 

em Mangueira, sua vida se confundiu com a própria trajetória do samba no morro “...guerreei 

na juventude/fiz por você o que pude/Mangueira...” em alusão aos blocos e cordões 

organizados nas casas dos jongueiros, festeiros e mães-de-santo, existentes no morro 

anteriores a fundação da agremiação carnavalesca, como o bloco dos Arengueiros, do qual 

Cartola fazia parte em sua juventude, e cuja principal diversão era sair nos dias de carnaval 

para, segundo suas palavras, “... brigar, pra ser preso, pra apanhar, pra bater ...” 

(FERNANDES, 2001, p. 72). Mais tarde, quando da fundação da Estação Primeira de 

Mangueira, da qual foi um de seus fundadores e principais compositores, os dramas 

envolvendo a criação e a apresentação de muitos de seus sambas-enredo defendidos pela 

escola verde e rosa nos carnavais cariocas são poeticamente lembradas pelo autor em questão 

“...continuam nossas lutas/podam-se os galhos, colhem-se as frutas / E, outra vez se 

semeia...”, e, mais adiante, reconhece que toda esta trajetória de amor, vivências, lutas, 

alegrias e tristezas, imortalizada na canção, tem no próprio morro e em seus moradores o 

motivo de sua devoção, inspiração e continuidade, como pontua “...e no fim desse labor/surge 

outro compositor/com o mesmo sangue na veia”. 

 

 

CARNAVAL DE TODOS OS TEMPOS(1960) 

HELIO TURCO, CICERO E PELADO  

 

“Samba melodia divina / Tu és mais empolgante / Quando vens da colina / Samba 

original és verdadeiro / Orgulho do folclore brasileiro / O teu linear de vitórias / Foi na Praça 

Onze de outrora / Das lindas fantasias / Que cenário multicor / Das velhas batucadas / E o 

saudoso Sinhô / Oh! Que reinado de orgia / Onde o samba imperava / Matizando alegrias / 

Rei momo e as escolas de samba / Deram mais esplendor /Ao nosso carnaval / E o samba 

fascinante / Ingressa no Municipal / Sua epopeia triunfante / Atingiu terras bem distantes / 

Não encontrando fronteiras / O samba conquistou / Plateias estrangeiras”.  
  

O compositor Hélio Rodrigues Neves (1935) ou Hélio Turco nasceu no bairro carioca 

do Grajaú e mudou-se para a Mangueira aos seis meses de idade. Seu nome artístico foi 

adquirido em função de um tio, dono de um armarinho, de nome Jorge Turco, e que lhe legou 

o armarinho. Todos pensavam que fosse filho de Jorge Turco, daí o apelido. Atuou também 

como artesão na confecção de pipas e balões bastante apreciados pela comunidade. Sua 

carreira de compositor somente se iniciou depois de um fato inusitado. Enquanto esperava o 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

31 
 

amigo Jurandir durante uma reunião da Ala dos Compositores da Escola de Samba do morro 

de Mangueira em 1957, por falta de quórum, foi indicado pelo amigo para integrar a ala, 

embora até então não tivesse composto. Desde então, ao lado de outros parceiros, muitos de 

seus sambas-enredo foram consagrados campeões (INSTITUTO CULTURAL CRAVO 

ALBIM).    

Cícero dos Santos (1923 – 1994) foi estivador do cais do porto do Rio de Janeiro. Em 

1954, a Mangueira foi campeã com um samba-enredo seu, sendo eleito presidente da escola 

dois anos depois. Anos mais tarde, presidiu a Ala dos Compositores da escola. Foi parceiro do 

compositor Pelado em vários sambas. Jorge Alves de Oliveira, o Pelado (1921 – 1980) morou 

em Mangueira toda a sua vida. O pai, José Alves de Oliveira, também conhecido como Zé das 

Pastorinhas, foi um dos fundadores da Escola de Samba Unidos da Mangueira, escola que 

rivalizava com a Estação Primeira de Mangueira nos primeiros concursos carnavalescos. Mais 

tarde, foi diversas vezes campeão com a verde e rosa (INSTITUTO CULTURAL CRAVO 

ALBIM).   

No samba-enredo “Carnaval de todos os tempos”, seus compositores nos convidam a 

rever (ou para os mais desavisados, ter contato pela primeira vez) alguns capítulos que 

marcaram a evolução do samba, em particular aquele dos compositores da Mangueira 

“...samba melodia divina / tu és mais empolgante / quando vens da colina...”. O samba 

propagado pelas recém fundadas escolas de samba, entre elas a Estação Primeira de 

Mangueira, considerado no início de sua evolução na cena cultural carioca um ritmo marginal, 

por meio de seus compositores e desfiles envereda pela seguinte senda: “...o teu linear de 

vitórias / foi na Praça Onze de outrora / das lindas fantasias / que cenário multicor / das velhas 

batucadas / e o saudoso Sinhô...”. Nestes compassos mapeia o berço do samba e dos desfiles 

das escolas, mostra que tal manifestação passou a atrair cada vez mais adeptos e cita o 

lendário e excelente compositor Sinhô que, nos domínios da Praça Onze e da Cidade Nova, se 

intitulava o “Rei do Samba”. Seus desfiles, exaltação máxima deste ritmo musical, 

acompanhado esta popularização, se tornam mais grandiosos e luxuosos como podem ser 

lidos nos versos “...Rei Momo e as escolas de samba / deram mais esplendor / ao nosso 

carnaval...”. Mais adiante, nos lembra os compositores, já culturalmente reconhecido e 

integrado no imaginário carioca, esta grande festa chega a outros palcos tradicionais da cidade 

e plateias mais exigentes “...e o samba fascinante / ingressa no Municipal / sua epopeia 

triunfante...”, referência ao reduto das artes eruditas que no período momesco se constituía, 

igualmente, em palco para a folia.  

Diante do exposto, podemos dizer que ao longo deste rico trajeto de lutas, inovações, 

poesias e afirmações, o samba contribuiu de forma substancial para quebrar preconceitos e 

muralhas entre a população de bairros proletários e de alguns morros cariocas, redutos dos 

sambistas e das principais agremiações carnavalescas, como o morro de Mangueira, e os 

bairros nobres da “cidade formal” e até mesmo paragens mais distantes “...não encontrando 

fronteiras/ o samba conquistou / plateias estrangeiras...”.  

 

 

SEI LÁ MANGUEIRA (1968) 

PAULINHO DA VIOLA E HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO 

 

“Vista assim, do alto / mas parece um céu no chão / Sei lá.../ Em Mangueira a poesia / 

Feito um mar se alastrou / E a beleza do lugar / Pra se entender / Tem que se achar / Que a 

vida não é só isso que se vê / É um pouco mais / Que os olhos não conseguem perceber / E as 

mãos não ousam tocar / E os pés recusam pisar / Sei lá, não sei / Sei lá, não sei / Não sei se 

toda a beleza / De que lhes falo / Sai tão somente do meu coração” 
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 O carioca Paulinho da Viola ou Paulo César Batista de Faria (1942), desde criança 

conviveu com músicos como Pixinguinha e Jacob do Bandolim, que frequentavam sua casa, 

pois seu pai, Benedito César Ramos de Faria era violonista do conjunto Época de Ouro. Em 

1963, seu primo Oscar Bigode, diretor de bateria da Portela, convidou-o a ingressar nessa 

escola. Neste mesmo ano, Hermínio Bello de Carvalho, que o conhecera nas rodas de choro e 

era um dos incentivadores de sua carreira, o apresentou a Cartola. A partir de então, foi 

convidado para se apresentar no Zicartola (restaurante de Dona Zica e Cartola na Rua da 

Carioca, no Centro do Rio de Janeiro), tocando violão e cavaquinho, onde fez show com Zé 

Keti, recebendo seu primeiro cachê. Zé Kéti e Sérgio Cabral deram-lhe o nome de Paulinho 

da Viola (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIM).   

O produtor musical, escritor, compositor e poeta Hermínio Bello de Carvalho (1935) 

nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira profissional em 1951, como repórter e 

colunista de discos da revista "Rádio-entrevista", tendo atuado, mais tarde, como colaborador 

das revistas "O Cruzeiro" (Internacional), "Leitura" e "Revista da Música Popular" (de Lucio 

Rangel). Em 1958, começou a trabalhar também em rádio, a convite de Mozart Araujo. 

Produziu centenas de programas para a Rádio MEC, como "Violão de ontem e de hoje", 

"Reminiscências do Rio de Janeiro", "Retratos musicais", "Orquesta de Sopros" e "Concertos 

para a Juventude". Como diretor-roteirista de shows, lançou no cenário artístico diversos 

compositores e intérpretes. Na área fonográfica, assinou a produção musical de vários álbuns, 

como "Gente da Antiga" (Pixinguinha, João da Bahiana e Clementina de Jesus), "Elizeth sobe 

o morro" e "Mangueira: samba de terreiro e outros sambas" (INSTITUTO CULTURAL 

CRAVO ALBIM). 

“Sei lá Mangueira” nasceu de uma visita de Hermínio Bello de Carvalho ao ponto 

mais alto do Morro da Mangueira, ciceroneado por Cartola e Carlos Cachaça. “Ao ver lá de 

cima e em tão ilustre companhia o belo panorama o poeta emocionou-se e compôs este canto 

de amor à sua escola e a comunidade. Mais tarde, em casa, Hermínio concluía o poema, 

quando chegou Paulinho da Viola, que apreciou os versos de intenso lirismo e fez a melodia 

de pronto. Gravada inauguralmente por Odete Amaral, o  que Paulinho da Viola, portelense 

ferrenho, não concordou foi a inscrição de “Sei Lá Mangueira” no IV Festival da MPB da TV 

Record, feita pelo parceiro em atenção a um pedido do jornalista Flávio Porto, irmão de 

Sérgio Porto. Mas, a bela melodia ganhou o gosto popular. Embora não tenha alcançado uma 

melhor classificação no referido certame, contribuiu indiretamente causando a feitura de outra 

obra-prima, o samba “Foi um Rio que Passou em Minha Vida”, este um samba-hino em 

homenagem à azul e branca de Madureira, a escola de samba Portela” (SEVERIANO; 

HOMEM DE MELLO, 1998). 

            A exaltação dos diferentes lugares por aqueles que, efetivamente, vivem seu cotidiano, 

despertam nestas pessoas um sentimento de etnocentrismo, ou seja, a ideia de que habitam o 

centro do mundo, logo, o que está distante do seu lugar vivido tem pouco ou nenhum valor 

(TUAN, 1983; MELLO, 1991). Esta alegoria etnocêntrica, incorporada de elementos 

positivos ou negativos, contribui para a construção da utopia. A imaginação e a criatividade 

humana são pródigas em criar lugares míticos ou utópicos que, construídos e reconstruídos 

através do tempo, adquirem status de “eldorados” ou “paraísos”. Por outro lado, 

ambiguidades, sentimentos topofílicos e a maneira de agir das pessoas, podem construir 

também lugares mergulhados em trevas, medo e insegurança (MELLO, 1991). 

            Assim, as favelas cariocas se tornaram para a maior parte da população, locais 

“perigosos”, que devem ser evitados, em alguns casos, a qualquer custo. Contudo, esta 

imagem encontra sua contraposição quando observada através das lentes de compositores e 

poetas moradores ou mesmo frequentadores do lugar. No caso particular da Mangueira, de 

notável produção cultural, o morro e seus habitantes, através do samba, são narradores em 

meio à dinâmica do lugar vivido, reverenciado e valorizado. Ao mesmo tempo, por vezes, a 
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favela é alçada ao etnocêntrico nível de um grande eldorado ou, em outras palavras, um lugar 

mítico, conceituado como, “acima do bem e do mal, carregado de simbologia” (MELLO, 

1991, p. 210). Um lugar mítico, por excelência, envolto em uma aura reluzente mostrando “... 

que a vida não é só isso que se vê/ é um pouco mais/ que os olhos não conseguem perceber/ e 

as mãos não ousam tocar/ e os pés recusam pisar ...”. Vivido, filosófico e sacralizado, 

composto por pessoas, amigos, ritmos, batucadas, cores, sonhos, ações, sofrimentos, alegria e 

dribles na luta pelo dia-a-dia, o mundo vivido mangueirense “... é tão grande / que nem cabe 

explicação”. 

  

 

PIANO NA MANGUEIRA (1991)  

CHICO BUARQUE E ANTÔNIO CARLOS JOBIM 

 

“Mangueira / Estou aqui na plataforma / Da estação primeira / O morro veio me 

chamar / De terno branco / E chapéu de palha / Vou me apresentar / À minha nova parceira 

(majestosa) / Mandei subir o piano / Pra Mangueira / A minha música não é de / Levantar 

poeira / Mas pode entrar no barracão / Onde a cabrocha pendura a saia / No amanhecer da 

quarta-feira/Mangueira, Estação Primeira de Mangueira”. 

 

          O compositor e maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927 – 1994) 

nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, filho de Jorge de Oliveira Jobim e de 

Nilza Brasileiro de Almeida. Iniciou seus estudos de música em 1941. No início de sua 

carreira, trabalhou como pianista em várias casas noturnas cariocas. Em 1956, foi apresentado 

a Vinicius de Moraes, que viria a se tornar seu parceiro mais importante. Suas músicas como 

Garota de Ipanema atingiram o topo do hit parade americano e o LP “Francis Albert Sinatra & 

Antônio Carlos Jobim” consagrou Tom Jobim no repertório internacional. Com sólida 

produção musical e reconhecido internacionalmente, faleceu no dia 8 de dezembro de 1994, 

aos 67 anos de idade, em Nova York (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIM).  

          Em “Piano na Mangueira”, em parceria com Chico Buarque, o abismo social e espacial 

que separam os dois compositores, moradores de bairros nobres da zona sul carioca e o Morro 

de Mangueira é simbolicamente superado. Jobim, merecidamente havia sido homenageado 

com um enredo em sua honra que o motivou a escrever uma música conectando dois mundos 

do Rio de Janeiro. Nos versos da canção, Tom Jobim e Chico Buarque desembarcam na 

estação ferroviária da Central do Brasil e pedem, cordialmente, para adentrar no rico universo 

cultural mangueirense “...Mangueira/ estou aqui na plataforma/ da estação primeira/ o morro 

veio me chamar...” A formalidade e solenidade do evento pede, inclusive, indumentária 

apropriada “...de terno branco/ e chapéu de palha/ vou me apresentar/ à minha nova parceira 

(majestosa)...” Os compositores, de reconhecido talento musical e prestígio internacional, se 

rendem e reverenciam a criatividade e a genialidade dos sambistas do morro “...mandei subir 

o piano/ pra Mangueira/ a minha música não é de/ levantar poeira/ mas pode entrar no 

barracão...”, confluindo a batida sofisticada do samba da zona sul com o rufar dos tambores 

da verde rosa de Cartola, Nélson Cavaquinho, Dona Neuma, Dona Zica, Tom Jobim e “Chico 

Buarque da Mangueira”.    

 

 

CHÃO DE ESMERALDAS (1997)  

CHICO BUARQUE E HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO 
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Me sinto pisando / Um chão de esmeraldas / Quando levo meu coração / À Mangueira 

/ sob uma chuva de rosas / Meu sangue jorra das veias / E tinge um tapete / Pra ela sambar / É 

a realeza dos bambas / Que quer se mostrar / Soberba, garbosa / Minha escola é um cata-vento 

a girar / É verde, é rosa / Oh, abre alas pra Mangueira passar”  
  

Filho do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e de Maria Amélia Buarque, 

Francisco Buarque de Hollanda, ou Chico Buarque (1944), nasceu na cidade do Rio de 

Janeiro. Desde cedo conviveu com diversos artistas, amigos de seus pais e da irmã Heloísa, 

entre os quais, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Tom Jobim, Alaíde Costa e 

Oscar Castro Neves. Vencedor em 1965 e 1966 do Festival Nacional da Música Popular 

Brasileira (TV Excelsior) com as composições "Sonho de um carnaval", defendida por 

Geraldo Vandré e “A Banda”, respectivamente, tendo sido o prêmio do festival de 1966 

dividido com "Disparada" (Geraldo Vandré), por sua própria sugestão. A partir de então sua 

carreira de compositor e cantor se consolidou tornando-se, nas palavras do jornalista Millôr 

Fernandes, a ‘única unanimidade nacional’. Com uma obra rica e variada, o cantor, 

compositor de refinado repertório, dramaturgo e escritor de best sellers,  tem atravessado os 

anos mantendo-se como um exemplo de coerência política e estética, recebendo o respeito e 

admiração do público e da crítica. (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIM).  

          Na poética letra de “Chão de esmeraldas”, Chico Buarque e Hermínio Bello de 

Carvalho admiradores e sambistas confessos, em um evidente exemplo da “conjunção da 

consciência criativa e o fantástico imaginado” (MELLO, 1991, p.199), criam o lugar mítico 

mangueirense. Ao adentrar simbolicamente (ou fisicamente?) o território deste rico universo, 

ou “reino”, os compositores declaram “...me sinto pisando / um chão de esmeraldas / quando 

levo meu coração / à Mangueira...”. Neste eldorado ou paraíso do samba, seus admiradores e 

simpatizantes, como Chico Buarque e Hermínio  Bello de Carvalho, são calorosamente 

acolhidos “...sob uma chuva de rosas...”. O contato com o samba dos compositores 

mangueireses – em meio ao enredo “Chico Buarque da Mangueira” homenagem ao 

compositor de “A Banda”, “Carolina” e “Construção” –  “...a realeza dos bambas...” é motivo 

de júbilo, regozijo e veneração que transbordam de maneira quase incontrolável “...meu 

sangue jorra das veias/ e tinge um tapete / pra ela sambar...”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desta comunicação buscou-se alcançar dois objetivos. O primeiro, 

compreender outras dimensões da favela da Mangueira no âmbito da Geografia Humanística, 

utilizando como instrumento de análise uma pequena amostra de letras de sambas compostos 

por moradores, frequentadores e simpatizantes. Em segundo lugar, mostrar como a rica 

produção cultural do morro pode atuar para a diminuição de representações estigmatizadas e 

preconceituosas de seus moradores, inserindo-os na “cidade formal”, ou seja, derrubando os 

“muros do resguardo” entre a favela e o asfalto, se não na paisagem urbana, no imaginário 

coletivo.  

Em outras palavras, esperamos com este pequeno mergulho no rico universo 

mangueirense compreender como o samba pode desempenhar um papel dual, no 

entendimento do lugar Mangueira, ou seja, transitar entre o concebido, imagem vendida para 

além das fronteiras da comunidade e o mítico, reverenciado por sambistas e músicos de 

diversas áreas da cidade e níveis sociais, afora outros diversos ângulos deste mundo vivido. 

Como assinalado na canção “Sei Lá Mangueira” “...a beleza do lugar / para se entender tem 

que se achar / que a vida não é só isso que se vê / é um pouco mais...”. Embora não tenha sido 

objeto de nossa análise cabe aqui uma importante ressalva. A fundação da escola Estação 
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Primeira de Mangueira, em abril de 1928 pelos “notáveis” da comunidade, com seus 

dezessete títulos (nos anos de 1932, 1933, 1934, 1940, 1949 (União Geral das Escolas de 

Samba do Brasil), 1950 (União Cívica de Escolas de Samba), 1954, 1960, 1961, 1967, 1968, 

1973, 1984, 1986, 1987, 1998 e 2002) e um super campeonato (1984), além de várias 

premiações como o Estandarte de Ouro (total de 68 prêmios), foi um agente fundamental  

neste processo de transformação do “espaço do pobre” em “lugar sacralizado pelo samba”, na 

medida em que, arrastando com sua aura a favela da Mangueira, deu voz e visibilidade social 

ao morro, o transformado em lugar mítico e “elitista” no mundo do samba e mais do que isso 

tornando um símbolo do Rio e de brasilidade.  
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Resumo 

O presente trabalho busca analisar as correlações possíveis entre arte, geografia e grafite, 

tendo a paisagem como articuladora deste diálogo. A escolha da categoria paisagem nesta 

análise está relacionada com sua propriedade de conjunção dos elementos materiais e 

simbólicos do espaço, em uma síntese a qual denominamos “paisagem grafite”. Para se chegar 

a esta paisagem específica, discorremos sobre a reaproximação entre a ciência e as artes, a 

inserção do grafite na arte contemporânea através da arte urbana e sobre as possibilidades de 

leitura e compreensão das paisagens, concluindo com um estudo de caso da capital 

colombiana, Bogotá, face a sua atual relevância no cenário internacional do grafite. 

Palavras-chave: paisagem, arte, grafite. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o grafite vem se tornado um fenômeno mundial, assumindo a 

centralidade das manifestações da arte urbana. Sem dúvida, é nas grandes cidades que o 

grafite tem alcançado maiores dimensões artísticas, políticas e sociais. De uma posição 

marginalizada e criminalizada, passou a atrair atenção e interesse de grupos que anteriormente 

o combatiam ou, simplesmente, o ignoravam. Vemos hoje grafiteiros elevados ao patamar de 

artistas internacionais, que percorrem o mundo expondo seus trabalhos, ganhando 

gradativamente reconhecimento e destaque nas grandes mídias. Mas, para além destes, existe 

um número cada vez maior de grafiteiros transformando as cidades, imprimindo mais cor e 

identidade às paisagens urbanas.  

Apesar de ter origens históricas bem mais remotas, foi nas décadas de 1960 e 1970 que 

o grafite passou a se difundir, a partir da popularização da tinta spray. Juntem-se a isso dois 

grandes movimentos de contracultura em Paris e Nova York, e temos a difusão do grafite 

como se conhece hoje em dia. Apesar de terem características distintas, os dois movimentos – 

dos estudantes parisienses no Maio de 68 e o início da cultura hip-hop nos subúrbios nova-

iorquinos – lançaram as bases de uma nova estética e linguagem urbana, que reconhecemos 

nas paisagens praticamente de todas as capitais e grandes cidades do mundo. 

E diante desse patamar alcançado, pergunta-se: o que o grafite pode verdadeiramente 

representar para/sobre as cidades? O que nos revelam as ‘paisagens grafite’ (termo que 

estamos desenvolvendo neste trabalho)? Baseando-se principalmente em referenciais teóricos 

da geografia, pretendemos traçar algumas reflexões a respeito do papel e das possibilidades da 

arte urbana no cotidiano e na vida das cidades, a partir da análise de suas paisagens. Para 

tanto, realizaremos um estudo de caso da capital colombiana, Bogotá, que vem se destacando 

na enscena internacional del graffiti nos últimos anos. 

 

 

UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE ARTE E GEOGRAFIA 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

38 
 

 

São duas questões igualmente complexas, mas das quais não podemos fugir ao 

trabalhar este tema: como conciliar geografia e arte? E, quando falamos de grafite, falamos de 

arte? Vamos começar pela primeira questão. A geografia, desde o fim do século XIX, se 

revestiu de seu caráter científico buscando cada vez mais reafirmá-lo, como uma permanente 

tentativa de autoafirmação. Para além da geografia, a separação entre ciência e arte como está 

dada hoje inicia-se de uma modernidade marcada pelo advento do método cartesiano e que 

tem como bases a separação entre sujeito-objeto e o caráter pragmático do conhecimento. O 

antropocentrismo e a racionalidade positivista faziam parte do arcabouço teórico que servia de 

sustentação para a expansão capitalista em curso. Neste contexto, o racional é amplamente 

valorizado em detrimento do emocional, o científico nos daria todas as respostas, enquanto o 

artístico contemplaria aspectos subjetivos e, por isso, menos relevantes para o entendimento 

do mundo. 

No entanto, nas últimas décadas, diversas áreas do conhecimento vêm se mostrando 

mais abertas à retomada de um diálogo com a arte, reconhecendo sua importância e 

destacando as possibilidades de enriquecimento e ampliação dos limites do saber científico a 

partir deste reencontro. Nas palavras do sociólogo francês Michel Maffesoli
1
, enquanto a 

modernidade foi marcada pela dicotomização do mundo, seja da natureza e da cultura, da 

ciência e da arte, ou do corpo e do espírito, vive-se agora um momento de complexidade 

propício à interação dos saberes, e, assim, ciência e arte podem ser complementares:  

 
É interessante ver como em todas as obras científicas, pessoas como Einstein 

disseram: ‘há sempre uma intuição, uma fulguração que tem uma dimensão 

artística’. Então, desse ponto de vista, é claro que haverá especificidades, mas isso 

não impede que hajam proximidades que possam estabelecer-se entre a arte e a 

ciência. (2007) 

 

Na Geografia, alguns autores também chamam atenção para a necessidade de se 

resgatar um caráter mais sensível desta ciência. E aqui dizemos resgate porque, de acordo 

com Marandola, mesmo a geografia tendo respeitado a separação característica das ciências 

modernas, em certos momentos, muito se utilizou de descrições artísticas (em especial as 

literárias) em seus trabalhos. Para o autor, “nas reestruturações epistemológicas 

contemporâneas [...], reconduzir a Geografia para seu encontro com a Arte é tanto necessário 

quanto imprescindível para seu desenvolvimento. ” (2010, p.7).  Em defesa deste argumento, 

Eduardo Marandola (2010, p.9) afirma que, quando incorporada à geografia, a arte teria papel 

tanto de relato documental, a partir da sua facticidade histórico-geográfica, como de 

“imagem-imaginário” ou “símbolo representação”, que traria /produziria uma visão de mundo 

com valores e símbolos, “desenhando geografias e proporcionando a reflexão sobre a própria 

condição humana; um conhecimento universal, portanto”.  

Marandola define como esforço humanista dos dias atuais o que Maffesoli aponta 

como uma das características da pós-modernidade: a relativização da razão e a necessidade de 

pôr, nos mesmos termos, emoção, percepção e imaginação como forças motrizes do processo 

criativo. Aqui, nos remetemos a Fremont, quando este afirma que a expressão “produção do 

espaço” deveria ser substituída por ‘criação do espaço’ (1980), termo que vai ao encontro 

desta perspectiva de superação.  

 
O conhecimento geográfico, enquanto essência do relacionamento homem-meio, é 

um destes conhecimentos que compõem nossa realidade multifacetada e necessitam 

                                                           
1
 Todas as citações de Michel Maffesoli neste artigo foram extraídas de trechos da sua conferência no evento 

Fronteiras do Pensamento, realizada no ano de 2007. 
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de um olhar específico para serem incorporados à nossa Geografia. Entre estes 

encontram-se tanto a imaginação estética [...] quanto o conhecimento experiencial 

vivido existencialmente (MARANDOLA, 2010, p.15) 

 

 

Para Marandola, neste processo de conhecimento e vivência do espaço, o artista tem 

papel de destaque, visto que, com sua sensibilidade, fornece significativas leituras e 

construções da realidade. Desta forma, de acordo com Fremont, é apenas com a familiaridade 

dos poetas, romancistas, pintores ou cineastas que despertamos para a totalidade da criação 

doo espaço. O autor reafirma: 

 
É uma nova Geografia que se há de inventar, rompendo as divisórias entre 

disciplinas, com geógrafos abertos à literatura e à arte e homens de letra a par da 

Geografia. Descobrir o espaço, pensar o espaço, sonhar o espaço, criar o espaço.... 

Uma pedagogia nova para o espaço vivido deve tomar em conta essas quatro 

exigências (FRÉMONT, 1980, p. 262, apud HAESBAERT, 2006, p. 157). 

 

 

A essa sensibilidade destacada entre os artistas podemos acrescentar uma outra 

qualidade tão importante quanto: a de representar e dar voz a uma consciência coletiva, o que 

Maffesoli define como uma “correspondência” ou um feedback. Para ele, o ‘gênio artístico’ 

não é individual, ao contrário, ele remete ao que está na cabeça de todos, correspondendo a 

todas as sensibilidades. O autor afirma que umas das características da pós-modernidade seria 

o distanciamento cada vez menor entre o artista e quem vê sua obra, o que é defendido pela 

escola da recepção:  “é nela que há esse processo [...] de interatividade, de ressonância, de 

correspondência, e que a obra, sem dúvida, será feita por alguém, mas ela será feita em 

interação com aquele para quem é feita”. Essa reversabilité seria a universalidade presente na 

individualidade da obra de arte, o que faz com que ela dialogue com quem a vê, ouve ou 

sente, e esse diálogo, por sua vez, seria o que Bachelard denominou como o par ressonância 

– repercussão:  

 
É nesse ponto que deve ser observada com sensibilidade a duplicidade 

fenomenológica das ressonâncias e da repercussão. As ressonâncias se dispersam 

nos diferentes planos da nossa vida no mundo, a repercussão nos chama a um 

aprofundamento de nossa própria existência. Na ressonância, ouvimos o poema, na 

repercussão nós o falamos, pois é nosso. A repercussão opera uma revirada do ser. 

(1998, p. 187) 

 

Desta forma, compreende-se a arte como uma forma de comunicação com o mundo, 

visto que partir da admissão (nas palavras de Bachelard) de uma imagem poética nova, 

estamos praticando a intersubjetividade (1998, p.188).  Sua fenomenologia da imaginação se 

debruça no entendimento de como o “aparecimento de uma imagem poética singular [...] pode 

reagir sobre outras almas, sobre outros corações, apesar de todos os empecilhos do senso 

comum, apesar de todos os pensamentos sábios, felizes por sua imobilidade” (1998, p.185). 

A transmissão de uma alma para outra alma, a partir da obra de arte, só é possível 

quando compreendemos os fenômenos em sua intersubjetividade, a partir do entendimento da 

relação indissociável do interior e do exterior dos seres. Bachelard destaca a “visão interior”, 

a “luz interior” dos pintores, assim como Merleau-Ponty fala do “olho” do artista, aquele “que 

foi comovido por um certo impacto do mundo, e que o restitui ao visível pelos traços da mão” 

(2004b, p.281). Apesar do destaque à singularidade presente no processo de criação artística, 

Merleau-Ponty ressalta que “a verdade não "habita" apenas o "homem interior", ou, antes, não 

existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece” (2004a, p.6) 
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e Bachelard, em uma bonita metáfora sobre a porta (1998, p. 202), discorre sobre a complexa 

relação interior–exterior presente na imaginação dos homens. 

 

 

“GRAFITE-ARTE” 

 

Diante destas reflexões acerca do papel da arte para o conhecimento do mundo, resta-

nos agora traçar algumas considerações a respeito do caráter artístico do grafite, visto que esta 

questão está longe de ser um consenso. Podemos dizer que as polêmicas giram em torno da 

‘elasticidade’ de tipos de manifestações que podem ser denominadas grafites, desde aquelas 

considerados por muitos como vandalismo até aquelas com grande qualidade estética e que 

utilizam técnicas cada vez mais aprimoradas. 

Para iniciar esta reflexão, é importante destacar que não existem limites e conceitos 

rígidos quando falamos de arte, como afirma Frederico Morais
2
: 

 
No campo da arte não há consenso. Prevalece sempre a contradição, a crise, a 

ambiguidade de significados, o enigma, o mistério. A arte, na verdade, é 

indecifrável. (...) A falta de consenso reside no próprio estatuto da obra de arte, cujo 

sentido primeiro sempre escapa e cuja inserção na vida social é sempre problemática 

e contraditória. E hoje, mais do que nunca, é difícil delimitar fronteiras entre os 

vários meios de expressão, entre as várias linguagens artísticas. Hoje, nada mais 

existe em estado puro. O sentido da arte é cada vez mais algo escorregadio, híbrido, 

deslizante.  

 

Neste outro fragmento, Morais ressalta mais um aspecto importante sobre a arte: as 

influências recebidas de outros saberes em determinados momentos históricos. Assim, apesar 

de carregar uma essência que não se altera, diferentes aspectos da vida e da cultura podem ter 

maior peso em suas manifestações: 

 
Essencialmente, a arte é sempre a mesma. Ela sempre existiu e sempre foi uma 

necessidade vital para o homem e para a vida das nações. O que ocorre é que, em 

determinados momentos da história, a arte vincula-se de maneira mais forte a outros 

aspectos da vida e da cultura — magia, religião, ciência, tecnologia etc. E estes 

aspectos agregados possuem um peso maior ou menor, segundo as diversas 

interpretações. 

 

Trazendo esta ideia para o momento histórico atual, podemos afirmar que os novos 

movimentos sociais, políticos, urbanísticos, e culturais influenciam o segmento denominado 

de arte urbana (ou street art), podendo o mesmo vir a constituir-se em uma nova tendência da 

arte contemporânea:  

 
Today, as we have seen, many street artists have become artists in their own right. 

The term “urban contemporary art” is beginning to take hold. Graffiti Art 

Magazine’s globalized approach places this movement the perspective of art history, 

and shows the aim of some artists to bring street art and contemporary art together, 

so that the former becomes a branch of that later. (CATZ, 2014, p.151). 

 

O termo “arte urbana contemporânea” visa designar, e acordo com Guilherme 

Wiskink, a arte no espaço urbano a partir da segunda metade do século XX. Antes desse 

período, essa modalidade artística era representada por monumentos, esculturas, bustos, 

grandes peças escultóricas colocadas em praças ou nós viários, uma situação monumental de 

                                                           
2
 Em entrevista concedida ao site do Grupo Editorial Record. 
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comemoração a fatos históricos. A arte urbana hoje se constitui, nas palavras do autor, “em 

um processo de ruptura com esse padrão monumental, visando uma aproximação do objeto de 

arte com o espectador” (2010), criando um conflito, uma relação de tensão no local onde ela 

se instala. Wiskink associa essa nova forma de arte urbana ao conceito de site specific, isto é, 

uma obra criada para tensionar um local específico e se relacionar com o fluxo de pedestres, 

com o lugar, com as comunidades que habitam aquele entorno. Assim, a obra de arte urbana 

na segunda metade do século XX adota essencialmente uma postura crítica, através da 

constituição de relações que alteram as percepções que se tem normalmente daquele espaço, 

diferente dos monumentos que eram feitos para serem observados de modo contemplativo. E, 

aqui, o grafite se entrelaça com a arte pública, cuja pretensão converge para a da arte urbana 

contemporânea: não ser apenas arte em espaço público, e sim arte que “atraia a atenção dos 

seus cidadãos para o contexto mais amplo da vida, das pessoas, das ruas, da cidade” 

(AGUILLERA, 2004 apud SILVA, 2014, p. 119). 

Há alguns anos, vemos crescer esta aceitação formal do grafite como arte, a partir de 

inúmeras exposições do gênero nos mais prestigiados museus e galerias do mundo e da 

valorização comercial das obras de grafiteiros como Banksy, para citar apenas o caso mais 

emblemático. No entanto, para que a questão não pareça encerrada, devemos ressaltar que 

nem todo grafite é arte urbana, e que, para alguns estudiosos do tema, muitas vezes, os dois 

podem estar mais distantes do que próximos em termos de qualidades e objetivos. Um dos 

especialistas que defendem este ponto de vista é Armando Silva, sociólogo colombiano que se 

dedica ao estudo do grafite desde a década de 1980 e, em seus últimos trabalhos, vem se 

debruçando nessa delicada tentativa de conceituação e identificação das divergências e 

convergências entre termos intimamente relacionados, como grafite, arte urbana, arte de rua e 

arte pública. 

Consideramos importante destacar alguns pontos de sua análise para uma 

compreensão mais ampla da questão. De acordo com Silva (2014, p.16), o grafite original está 

relacionado às “escrituras ou representações do proibido”, e o que vem ocorrendo desde a 

década passada é uma transformação estética do grafite, que deu origem ao que autor 

denomina “grafite-arte” (2014, p. 35). Para Armando Silva (p. 33), o grafite é formado por 

sete valências fundamentais, que são: a marginalidade, o anonimato, a espontaneidade, a 

cenaridade, a velocidade, a precariedade e a fugacidade; e cada uma delas corresponderia, 

respectivamente, a imperativos de ordem comunicacional, ideológica, psicológica, estética, 

econômica, física e social. Com as mudanças estéticas do grafite, essa relação entre valências 

e imperativos vem sendo alterada, como explica o autor: 

 
A inclinação por um grafite-arte tende a liberar o grafite das condições ideológicas e 

subjetivas que enfrenta por natureza social, e que, por serem estas condições 

estruturais, tal liberação pode levar a desqualificação do grafite (grifo nosso), para 

que tal figuração passe a fazer parte de outro tipo de enunciado, como, por exemplo, 

da arte urbana. Aquele fenômeno conhecido como street art dos primeiros anos do 

século é citado por alguns como sendo pós-grafite, precisamente por constituir-se 

mais na expressão do que no conflito social e político da tradição grafiteira. Em 

outras palavras, o grafite-arte pode devir em objeto-arte antes que em inscrição 

grafite, embora também possa continuar existindo uma forte zona de ambiguidade, 

ou seja, de texto em transição, o que pode dificultar sua classificação. (SILVA, 

2014, p.35) 

 

O texto em destaque contém os elementos principais da análise de Armando Silva 

sobre a inscrição urbana grafite: suas condições estruturais e fundantes seriam a 

marginalidade, o anonimato e a espontaneidade, e, quando estas condições deixam de existir, 

temos um tipo diferente de grafite, o pós-grafite, o grafite-arte, que pertencerá às esferas da 
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arte urbana ou street art. No entanto, é de fundamental relevância assinalar que estes limites 

não são rígidos, havendo uma zona de transição que permite que o objeto-arte continue sendo 

considerado grafite. Isso porque foi natural a passagem das inscrições urbanas para as 

imagens, nas quais cor, formas e dimensões, embora destacando uma proposta mais estética, 

ainda assim continuariam a sustentar uma mensagem: 

 
Eis aqui onde começou a se dar um encontro, de certa forma previsível, entre o 

impulso para o grafite e a natureza da arte: a reivindicação da imaginação plástica e, 

de outro lado, a superação da mensagem referencial linguística, por um resultado do 

tipo semiótico, ao fazer da forma um componente integral do seu programa. 

(SILVA, 2014, p. 55). 

 

Existem ainda outras considerações feitas pelo autor acerca da fusão entre grafite, arte 

urbana e arte pública nos dias atuais, mas não seria possível abordá-las neste trabalho. 

Consideramos, assim, o grafite como uma extensa gama de manifestações, desde as 

inscrições, passando pelas tags e chegando às gravuras esteticamente mais elaboradas. 

Independente das suas qualidades plásticas, o grafite tem potencial para ser um revelador das 

cidades e de seus habitantes, seja pelo seu caráter contestador, de denúncia, seja pelo humor, 

seja pela poesia, pela arte.  Através de escritos ou de formas, o que se expressa é a vida da/na 

cidade: a partir tanto do olhar do artista urbano do século XXI como do olhar dos seus 

moradores, nos remetemos às vivencias e imaginários urbanos e à complexa teia de relações 

políticas, sociais e culturais que os permeiam. 

 

 

A PAISAGEM GRAFITE 

 

O grafite pode ser considerado uma poderosa forma de se compreender as sociedades 

contemporâneas e seus momentos históricos. Um fenômeno ao mesmo tempo mundial, mas 

que reflete, para além da aparência, a particularidade dos lugares. Essa sua potencialidade na 

compreensão de diversos aspectos culturais vem sendo explorada por diferentes campos do 

conhecimento, como as artes, a comunicação, a sociologia, entre outros. Mas em relação à 

geografia, qual seria sua especificidade no estudo do grafite? De que forma essa ciência tem a 

contribuir na análise deste fenômeno?  

Nas leituras realizadas, observou-se que dois conceitos geográficos aparecem com 

mais frequência no estudo do tema: território e paisagem, sendo, inclusive, comumente 

utilizados nos trabalhos de outras áreas. Pretendemos aqui, demonstrar a relevância da 

paisagem para o estudo geográfico do grafite, delineando, de forma preliminar, a partir de 

uma breve revisão conceitual, a síntese que denominamos paisagem grafite. 

Buscar a definição de paisagem que mais se aproxime do nosso entendimento e dos 

objetivos do presente trabalho é uma tarefa extensa, dada a própria complexidade do conceito 

e ao grande número de concepções formuladas por autores de diferentes linhas do pensamento 

geográfico. Como não pretendemos realizar aqui uma revisão bibliográfica do tema, vamos 

nos ater às interpretações da paisagem de alguns geógrafos, buscando um diálogo entre suas 

ideias, e, assim, quem sabe, nos aproximando de sua “essência” conceitual. 

Começaremos pela compreensão de Denis Cosgrove, que, de acordo com Corrêa, 

considera a paisagem como a “síntese pictórica externa” (2011, p. 8) da produção humana 

material e imaterial, que se constitui em um “poderoso meio através do qual sentimentos, 

ideias e valores são expressos” (COSGROVE, 1993 apud CORREA, 2011, p. 12), ao mesmo 

tempo em que também os transforma.  O cerne desta definição, assim como das demais pelas 

quais nos balizaremos, é o entendimento da paisagem não apenas como aspecto ou produto, 
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mas, também, como agente ativo que desempenha importante papel na reprodução das 

relações sociais, através das produções simbólicas que dão significado ao mundo vivido.  

Nesta mesma direção, Berque (1998, p. 86) afirma que as paisagens são plurimodais 

(ativa-passiva-potencial), da mesma forma que também são plurimodais os sujeitos para os 

quais a paisagem existe, formando, assim, um conjunto que se autoproduz e autoreproduz 

permanentemente Desta maneira,  

 
É preciso compreender a paisagem dos dois modos: por um lado ela é vista por um 

olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência, julgada (e 

eventualmente reproduzida) por uma estética e uma moral, gerada por uma política, 

etc. e, por outro lado, ela é matriz, ou seja, determina em contrapartida, esse olhar, 

essa consciência, essa experiência, essa estética, essa moral, essa política, etc. 

(BERQUE, 998, p. 86) 

 

Para Dardel (2011, p. 32), a paisagem ultrapassa o sentido do simples olhar, sendo, em 

sua essência, “a inserção do homem no mundo, [...] manifestação do seu ser com os outros, 

base de seu ser social”. Ela pode, então, ser entendida como uma “convergência, [...], uma 

ligação interna, uma ‘impressão’ que une todos os elementos” (DARDEL, 1990 apud 

HOLZER, 1999, p. 159). Compreendendo a paisagem desta forma que vai além do olhar 

fragmentário de um certo momento do/no espaço, tem-se a responsabilidade de buscar revelar 

suas camadas e interseções, a partir de uma leitura que comtemple sua profundidade. Para 

Duncan (2004. p.97), “a interpretação da paisagem pode nos conduzir ao centro de uma arena 

intelectual interdisciplinar”, na qual um diálogo com as artes, literatura, antropologia, ciência 

política etc. seria indispensável e muito teria a acrescentar às análises geográficas. A 

paisagem, para o autor, corresponderia a um dos elementos centrais num sistema cultural, e 

para compreender a sua significação (o que é significado por ela) é necessário “ler os 

subtextos que estão por baixo do texto visível” (2004, p. 100), suas mudanças com o tempo e 

com as perspectivas dos diferentes leitores. 

Baseando-se nas compreensões destacadas acima, traçaremos agora algumas reflexões 

a respeito das possibilidades de uma análise geográfica da paisagem tendo como elemento 

central o fenômeno grafite. A análise conjunta das propriedades de ambos e de como elas se 

interpenetram daria origem ao que denominamos paisagem grafite.  Este tipo de paisagem 

estaria associado particularmente a espaços urbanos e suas manifestações escritas e/ou 

gráficas, expostas em sua própria base material (muros, edifícios, viadutos, calçadas etc.), não 

relacionadas à propaganda e publicidade. Com a expansão do grafite nas últimas décadas, as 

cidades passaram a acompanhar a transformação gradual de suas paisagens, e essas 

transformações visuais indicam mudanças mais profundas nas relações sociais e nas formas 

de apropriação do espaço público. As novas paisagens das cidades estão repletas de sentidos e 

significados que podem nos revelar aspectos muito interessantes no entendimento do espaço 

urbano contemporâneo, podendo não estar, no entanto, visíveis ou decodificáveis em um 

primeiro momento. De acordo com Cosgrove, as paisagens são formadas por códigos 

culturais hegemônicos, cujo poder simbólico legitima a dominação de classes e, desta forma, 

seria uma importante contribuição da Geografia a descoberta e o exame de formas emergentes 

de organização espacial e da paisagem que desafiem essa lógica (COSGROVE, 1996, p. 26). 

Nessa perspectiva, o grafite se configura como uma destas novas formas que se contrapõem à 

lógica hegemônica na produção do espaço urbano, a partir de novos usos e da participação de 

novos sujeitos da/na criação/recriação das paisagens da cidade. 

Esta lógica hegemônica do espaço urbano materializa-se em uma paisagem monótona, 

formada por vias expressas, grandes edificações e cores padronizadas (especialmente o branco 

e o cinza), que evidenciam a valorização da técnica, restringindo a sensibilidade e a 

criatividade dos sujeitos (RINK, 2013, p.46). Os únicos elementos feitos para se destacarem 
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neste cenário são os outdoors, símbolos do poder econômico e dos interesses da lógica 

capitalista. Para Rink, a diversidade e o grande número de grafites em uma cidade podem ser 

considerados “uma resposta popular e anônima que se configura em diferentes manifestações 

estéticas, e acaba por produzir uma integração dos sujeitos em coletividades dotadas de 

identidade e pertencimentos próprios” (2103, p. 48). Desta maneira, as paisagens grafite 

constituiriam uma nova forma de criação das cidades, expressando os desejos e ações de uma 

parte dos seus habitantes que historicamente teve pouco ou nenhum espaço de participação 

neste processo.  

Como explicitado anteriormente, considerando-se o grafite como inscrição e forma, a 

paisagem grafite teria duas dimensões, a linguística e a artística. A análise dos campos 

discursivos em uma perspectiva multidisciplinar proposta por James Duncan nos parece 

convergir para um interessante caminho metodológico de estudo dessas paisagens. Para o 

autor, a paisagem entendida como um sistema de criação de signos permite a realização de 

múltiplas leituras, sendo umas mais hegemônicas que as outras. Os campos discursivos 

referir-se-iam “a uma classe de discursos opostos constituídos por um conjunto de narrativas, 

conceitos e ideologias relevantes para um domínio particular de práticas sociais” (DUNCAN, 

2004, p. 103), e, coexistindo com os discursos hegemônicos, haveria também os 

contestatórios. Para o autor, “pode haver uma ordem discursiva estável na qual discursos 

opostos coexistem em algum grau de mútuo desconhecimento, ou em um sincretismo 

inquieto. Alternativamente pode haver conflito aberto e reconhecido entre grupos cujas 

suposições se baseiam em diferentes discursos” (2004, p. 104), o que pode ser explicitado nas 

figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 1 e 2 representam exemplos dessa “convivência inquieta” entre discursos 

opostos referentes ao grafite na cidade de São Paulo. A primeira foto refere-se a um grafite 

elaborado pelo grafiteiro Nunca, na avenida 23 de Maio, em São Paulo, apagado pela 

prefeitura no ano de 2014. A prefeitura depois afirmou ter sido um engano, alegando que as 

empresas terceirizadas responsáveis pelo serviço de limpeza da cidade não conseguem 

diferenciar "manifestação artística de dano ao patrimônio" e, meses depois, financiou um 

novo mural do mesmo artista no mesmo local. 

Para finalizar momentaneamente estas reflexões, um outro ponto a ser considerado nas 

paisagens grafite é sua dimensão artística, que traz consigo a necessidade de novas formas de 

interpretação espacial das paisagens, a partir da consideração de elementos sensíveis, que 

ressoam e repercutem nos seres, de maneiras diferenciadas de acordo com as suas 

subjetividades. A paisagem grafite dá a possibilidade de um espaço transubjetivo, 

transformado por uma artista que dialoga com que o vê. Ela representaria um encontro do 

Figura 2: novo grafite na Av. 23 de Maio. 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

Figura 1: grafite apagado na Av. 23 de Maio. 

Fonte: Folha de São Paulo 
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espaço com a arte, nos revelando a vida e o movimento das cidades, dando origem a novas 

formas de consciência e experiência espacial aos sujeitos. 

 

 

PAISAGENS GRAFITE DE BOGOTÁ 

 

A escolha de Bogotá como exemplo neste trabalho deve-se ao fato de esta ser uma das 

cidades no mundo que mais vivencia, sobretudo nos últimos anos, transformações em sua 

paisagem em decorrência da expansão do grafite. Essas transformações, como veremos, foram 

resultado de processos sociais e políticos e, por sua vez, também vêm alterando as práticas 

sociais pré-estabelecidas. 

Antes desse crescimento do grafite, a cidade, desde a década de 1990, já vinha 

passando por profundas mudanças políticas e econômicas, responsáveis pela implantação 

gradual de um novo urbanismo. Esse movimento se inicia com os dois mandatos de Antanas 

Mockus, filósofo e ex-reitor da Universidade Nacional da Colômbia, entre os anos de 1995 e 

1997 e 2001 a 2004, intercalados com a gestão do economista e historiador Henrique 

Peñalosa, entre 1998 e 2001. Enquanto Mockus voltou sua administração para a solidificação 

de uma cultura cidadã, os pontos principais do governo de Peñalosa foram a restruturação do 

espaço público e do sistema de transportes, que passou a valorizar mais as bicicletas e os 

ônibus em detrimento dos automóveis. Hoje, Bogotá é uma cidade reconhecida por essas 

melhorias, que se somam também a outros indicativos positivos nas áreas de segurança e 

educação. 

Esse urbanismo mais humano, voltado para a construção de uma cidade feita para as 

pessoas, paulatinamente foi tendo impacto também no grafite local, que começa a se expandir 

e atrair cada vez mais jovens. A relação com as administrações públicas durante a década de 

2000, no entanto, ainda era permeada de tensões, e as prisões e abusos por parte dos policiais 

eram frequentes, culminando com a morte de um adolescente no ano de 2011. A partir de 

então, iniciou-se um amplo debate entre as partes envolvidas, o que resultou em um novo 

entendimento e maior flexibilização quanto à grafitagem por parte das gestões municipais. 

De 2011 para cá, a prática do grafite deixou de ser criminalizada, não ocorrendo mais 

detenções e abusos tão frequentes por parte da polícia. Hoje, o grafite é amplamente tolerado 

e, aliado a isso, a própria população passou a incentivar a atividade, cedendo muros ou 

contratando grafiteiros para transformar as faixadas dos prédios e casas. O que vemos 

atualmente é uma cidade repleta de grafites por praticamente toda a sua extensão, o que a 

difere bastante de outras cidades onde o grafite também se destaca, mas costuma ficar mais 

restrito a alguns bairros, a exemplo do que ocorre em Nova York, Londres e Miami. Um outro 

aspecto que diferencia o grafite em Bogotá é a grande dimensão de seus painéis, devido as 

melhores condições de segurança que os grafiteiros passaram a ter, podendo trabalhar durante 

o dia, sem interrupções ou riscos – um dos fatores que tem atraído grafiteiros do mundo 

inteiro para lá. O resultado disso são paisagens que misturam realidade e imaginação no 

mesmo cenário, transformando Bogotá visualmente e impactando setores como o turismo, a 

segurança pública e o urbanismo. 

Alguns exemplos destes impactos podem ser vistos especialmente no bairro da 

Candelária, centro histórico da cidade. O bairro passou a atrair um grande número de 

grafiteiros devido à quantidade de edificações abandonadas, que foram transformadas pela 

grafitagem. Com o tempo, a atividade passou a ser solicitada pelos proprietários dos prédios 

comerciais e do incipiente setor de hospedagem, que inverteram a antiga lógica de combatê-

la: viram que, cedendo seus muros para os artistas, faixadas de maior qualidade visual 

atrairiam a atenção de quem passava e ainda impediriam a “pichação”. A transformação na 

paisagem da Candelária fez com que ela passasse a atrair um grande número de turistas, 
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aumentando consequentemente o número de hostels e das demais atividades de serviços no 

bairro. 

Uma das novas atividades que surgiram na Candelária com essas transformações foi 

um tour especializado em grafite, que mostra aos turistas as mudanças ocorridas na cidade e 

sua relação com o grafite, a partir de uma caminhada pelo bairro e de observação comentada 

de algumas das principais faixadas. Tivemos a oportunidade de acompanhar em lócus essa 

atividade em abril de 2015, e relataremos os pontos mais significativos e as particularidades 

do grafite da capital colombiana expressas em suas paisagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos guias criadores do Bogotá Graffiti Tour e que nos acompanhou nesse dia é 

Christian Petersen, australiano residente na cidade desde 2010. Christian também é grafiteiro, 

mas não nos revela sua assinatura ou seus grafites durante o tour, visto que também grafita em 

cidades que ainda mantém maior rigor punitivo quanto à atividade. Um dos pontos mais 

interessantes desta visita à Candelária é a associação permanente feita por Christian entre o 

grafite e a conjuntura política e social de Bogotá e da Colômbia, inserindo os participantes em 

um contexto mais amplo, que ultrapassa a simples análise da arte urbana, suas técnicas, estilos 

e principais nomes. 

Olhando os grafites com atenção, o que aparece para o observador são seus temas recorrentes: 

guerra civil, exploração dos recursos naturais, defesa das comunidades tradicionais, 

preservação ambiental. Pudemos notar que o grafite em Bogotá está muito vinculado a essas 

questões, caracterizando-se como uma manifestação crítica com forte teor social. 

Paralelamente a estes grafites, coexistem grafites decorativos (em algumas faixadas de 

estabelecimentos comerciais e de serviços) e as tags, todos ocupando espaços diferenciados e 

raramente se sobrepondo uns aos outros, já que os grafiteiros buscam evitar esse tipo de 

conflito entre si. 

 

 

Figura 3: Christian Petersen e os participantes do Bogotá Graffiti Tour. 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 
Figura 4: Tags na região central de Bogotá. 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

Figura 5: Faixada de loja na Candelária. 

Fonte: Patrícia Ponte 
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Por quase todas as ruas da Candelária é possível ver grafites retratando comunidades 

indígenas e temáticas ambientais, com diversos animais grafitados. O conflito armado entre 

governo, grupos paramilitares e de guerrilha também está bastante presente. A exploração dos 

recursos naturais e a expropriação das terras das comunidades locais no interior do país são 

amplamente retratadas, como nos exemplos das figuras 7 e 8: 

 

 

Com a expansão da street art nos últimos anos, alguns grafiteiros tornaram-se bastante 

conhecidos na cena da arte urbana e seus grafites e stencils popularizaram-se por toda a 

cidade, virando, inclusive, marcas. Um dos stencils mais divulgados é o “pinã granada”, do 

grafiteiro DJ Lu, que faz referência às minas presentes nas plantações de abacaxi no interior 

do pais (resultantes da guerra civil), sendo hoje também utilizado como estampa de roupas e 

calçados. Além de DJ Lu, artistas como Toxicómano e o espanhol residente em Bogotá Tez 

são grandes personalidades da street art local e internacional. 

Devido a maior aceitação do grafite na cidade, vem ocorrendo um fato curioso: 

empresas de marketing, promoção e propaganda contratam grafiteiros para fazer seus 

anúncios, apropriando-se da estética grafite. Aqui vemos dois segmentos normalmente 

opostos encontrarem uma interseção. Tal fato ocorre porque, diferente do restrito grupo de 

grafiteiros que vivem exclusivamente da atividade, a maioria tem outras profissões 

(especialmente na área da fotografia e design) e aceita trabalhos como esse por questões 

financeiras – o que é muito criticado pelos grafiteiros “puristas”, como afirmou Christian. 

 

 
Figura 5: Comunidades indígenas retratadas 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

Figura 6: Animais são recorrentes nos grafites de Crisp 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 
Figura 7: Stencil por DJ Lu 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 8: Grafite retratando a exploração da população nas 

áreas montanhosas da Colômbia 

Fonte: Patrícia Ponte 
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É 

 

É importante ressaltar que o crescimento da street art nas grandes cidades é um 

processo geralmente construído com o apoio das prefeituras, quando essas têm à frente 

prefeitos que compreendem as potencialidades do grafite. Isso vem acontecendo em Bogotá, 

com a atual gestão de Gustavo Petro, que tem como exemplo de incentivo à atividade o 

lançamento de campanhas que financiam murais de grandes dimensões. Atualmente, é cada 

vez maior o número de gestões municipais em diversos países do mundo que viabilizam a 

prática do grafite (como é o caso da atual administração de Fernando Haddad em São Paulo), 

enxergando benefícios práticos, como o aumento da atividade turística, a atração da mídia 

internacional, diminuição de dados de criminalidade juvenil, aumento da sensação de 

segurança em algumas áreas da cidade por parte dos moradores etc. Para o grafiteiro DJ Lu,   

 
Not only is street art good because it generates incomes, but also because the city is 

becoming known for something. Graffiti makes city an interesting place for 

photographing and video making. People will start to walk more and enjoying the 

city. Some people see the renovated spaces as safer, more bright. People will want to 

take more care of public spaces (ALVAREZ, Alejandro, 2015) 
 

Essa mudança de percepção quanto à segurança e à imagem de determinados espaços 

na cidade também é relatada pelo grafiteiro Toxicómano: “a few years ago, people related 

graffiti with gangs and vandalism and avoided walking by places with tagged walls. Now a 

street full of graffiti means it will generate traffic of people, especially young people” 

(ALVAREZ, Alejandro, 2015). Todavia, não se sabe se a política art-friendlily em Bogotá 

permanecerá nos próximos anos: um dos candidatos às próximas eleições municipais de 2016, 

durante mandato temporário de pouco mais de um mês no ano de 2014, apagou diversos 

murais com tinta branca, expondo sua intenção de “limpar” a cidade (fato semelhante ao 

ocorrido na gestão de Gilberto Kassab em São Paulo, em 2008, com a Lei da Cidade Limpa). 

Este exemplo serve para demonstrar que o grafite está longe de ser um consenso, tanto 

por parte dos poderes públicos quanto por parte também da população, e isso ocorre no 

mundo inteiro. Setores em defesa do patrimônio histórico e profissionais da área de 

publicidade vêm travando discussões a respeito dos limites da expansão da arte urbana nas 

cidades, e é comum ouvirmos por parte dos moradores certas reticências e críticas que 

perpassam por suas subjetividades. De qualquer forma, não é o consenso o que o grafite 

almeja, nem nunca almejou. Ele nasce como uma forma expressiva que exibe e leva à reflexão 

 

Figura 9: Piña granada, stencil por DJ Lu 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 10: Propaganda que utiliza a 

estética do grafite 

Fonte: Patrícia Ponte 
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temas importantes e, muitas vezes, polêmicos. Outras vezes, não tem essa pretensão, sendo 

apenas a livre expressão de ideias de seus realizadores. É importante nos atermos ao fato de 

que, independente do grau da sua aceitação, o grafite é uma manifestação cultural que diz 

muito sobre as relações entre os habitantes de uma cidade e sobre o permanente esforço de 

tentarmos ver e ouvir o outro: 

 
El graffiti es una muestra de oposición frente a la muerte expresiva de otro que 

necesita comunicarse para mantenerse vivo. Quien lee un graffiti se pone al tanto de 

la existencia tangible de alguien más que quiso decir algo. Eso es conocer al otro: 

oírlo, leerlo y verlo materializado en cualquier pared edificada a lo largo del 

territorio de la urbe (ROMERO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Paisagem grafite – Bogotá, 2015 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 12: Paisagem grafite – Candelária, 2015 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 13: Grafites na Plaza de Bolívar 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 14: Paisagem grafite – Candelária, 

2015 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 15: Grafite retratando a temática indígena, por Guache 

Fonte: Patrícia Ponte 

 

 

Figura 16: Grafite na Candelária, por Práxis 

Fonte: Patrícia Ponte 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As paisagens grafites são múltiplas e acreditamos que para sua real compreensão é 

necessário que as analisemos em toda a sua diversidade, para, assim, irmos delineando as 

identidades das cidades onde se fazem presentes. O entendimento das paisagens grafites 

perpassa pelas conjunturas históricas, sociais, políticas e culturais que lhe deram origem, bem 

como pela busca da compreensão de novos imaginários das cidades por parte dos seus 

habitantes. É preciso olhar as paisagens grafite como uma síntese da construção coletiva dos 

diferentes segmentos da sociedade, que, através de convergências e conflitos nas esferas 

concretas e subjetivas, vão dando forma a um sentido de lugar (RELPH, 2012). Na nossa 

visão, compreender a paisagem dos grafites como uma expressão do sentido de lugar, onde a 

experiência cotidiana converge, é algo bastante positivo, pois indicaria um maior grau de 

pertencimento, enraizamento e identidade dos habitantes com o espaço. É o desejo de se ver 

representado e ter espaço neste lugar, de se lutar por novas formas de fazer e existir na cidade. 

Para Armando Silva (2011, p.25), “o que faz uma cidade diferente da outra não é só a sua 

capacidade arquitetônica […] mas os símbolos que seus próprios habitantes constroem para 

representá-la”. A paisagem grafite está repleta destes símbolos, expressos de forma linguística 

e artística, próprios das especificidades de cada lugar. Dizem que uma imagem vale mais que 

mil palavras, mas nosso esforço é decifrar estas mil palavras presentes no conjunto de 

imagens que formam e transformam as paisagens das cidades contemporâneas.  
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Resumo 
O artigo tem como objetivo realizar a leitura crítica da obra de Will Eisner buscando nela a 

metrópole enquanto fenômeno. Para isso buscaremos amparo em outras áreas do saber como 

as artes e a literatura; buscando na realidade amparo para suas reflexõess.  
Palavras-chave: Metrópole, cotidianidade, graphic novel. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho se propõe a fazer uma analise da obra Nova York: a vida na grande 

cidade, de Will Eisner. O livro é composto por quatro de suas principais narrativas: Nova 

York: a vida na grande cidade, O Edifício, Pessoas invisíveis e Caderno de tipos urbanos, 

cada narrativa possui determinado número de capítulos, e cada capítulo pode possuir mais de 

uma vinheta. 
A análise constitui uma busca, através da leitura crítica, dos diversos aspectos da 

metrópole presentes na obra. Dito isso, buscaremos diálogo entre a obra de Eisner e alguns 

autores já consagrados nas discussões acerca do tema. O tema decorre da intenção de 

explicitar a teoria que pode estar presente nesta história em quadrinho, de modo que possa ser 

utilizada além de uma leitura puramente simples, mas que também possa servir como uma 

leitura da realidade, menos cartesiana.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

LEITURA CRITICA 
 

A novela gráfica Nova York: A Vida na Grande Cidade é composta por capítulos 

temáticos, e cada um deles possuí uma porção de vinhetas. Toda composição do quadrinho, 

tanto na composição técnica gráfica, quanto no desenvolvimento da narrativa é possível 

problematizar a sociedade na modernidade e a situação deste mesmo sujeito com parte da 

metrópole. Cenário e personagem constituem, dialeticamente, a narrativa, expressando os 

modos de vida e ressaltando a percepção de fragmentos do cotidiano em sua relevância para 

explicar a metrópole. 

O cenário/fundo, assim chamado por (LIMA, 2005), é também uma das personagens, 

não pdoe ser lido meramente como a paisagem, é parte integrante dos acontecimentos, e 

expressa, tanto quanto a paisagem, o trabalho humano, porém não deve ser analisado, neste 

caso, somente enquanto paisagem, como já discutimos nesse trabalho. Junto ao cenário/fundo, 

a composição dos personagens, a grafia da fala e os signos dos textos constituem, juntas, uma 

síntese. 
O primeiro capítulo se chama “O Tesouro da Avenida ‘C’”, o autor dá sempre nomes 

genéricos aos elementos, mais uma característica que reforça sua vontade de universalizar a 

experiência do leitor.  Nela Eisner trata a avenida como uma artéria que conecta o Leste ao 

Oeste. Aqui é possível encontrar um elemento da realidade de Nova York na narrativa, no 

caso é possível que o autor tenha se inspirado na Cross Bronx Expressway. 
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O projeto dessa avenida também é descrito por Marshal Berman, no livro Tudo o que é 

sólido desmancha no ar, através da intervenção promovida pela construção dessa grande via 

expressa, Berman conta sobre a ressignificação dos entornos e de como este processo 

interferiu na cotidianidade vizinha. Já Eisner usa de pretexto a existência da via para falar do 

escoamento de pessoas que, saindo das “periferias”, alcançam as centralidades e deixam suas 

marcas, no caso desta vinheta, deixam seus “tesouros” nos respiradouros do metrô. Os 

chamados tesouros são objetos que ganham destaque no fato pelo qual os personagens 

passaram no mento em que andavam por sobre estes respiradouros. 
 

Desde o início,/ quando se tornou/ a principal artéria/ a ligar o east side/ ao west 

side,/ a avenida "c"/ carregou o fluxo principal/ da cidade - um canal/ num mar de 

concreto./ sobre a sua superfície asfaltada/ movia-se o tráfego – a pé ou em galeões 

sobre rodas./ então veio o metrô/ e os seus respiradouros,/ com grelhas/ salpicando a 

superfície/ de frestas encardidas,/ filtrando os dejetos/ e os inevitáveis colisões/ no 

fluxo da vida,/ para lá ficarem/ por incontáveis anos/ à espera/ dos caçadores/ de 

tesouros. (O Tesouro da Avenida "C", página 21) 
 

Dito isto, o autor conta, nos várias vinhetas que compõem esse capítulo, a história de 

alguns desses tipos que se deslocam rumo ao centro; através dos diálogos é possível perceber 

os perfis socioeconômicos, vemos a moça que saiu do campo rumo à cidade e acabou por 

envolver-se com prostituição, um ladrão e um apostador
3
. Ao fim, todas as histórias se ligam, 

dois garotos, aparentemente de bairros pobres, vão até o lugar descrito e se debruçam sob o 

respiradouro para caçar os tesouros ali esquecidos. Para isso usavam um medalhão como se 

fosse uma vara de pesca, porém eles próprios acabam perdendo seu tesouro. O respiradouro é 

o palimpsesto daquele lugar. 

Eisner costuma colocar o sujeito enquanto espectador e ator. Em Windows (figura 1 e 

2), ele usa metalinguagem; as janelas são utilizadas como requadros nas histórias, desse modo 

também coloca as janelas dos edifícios como reguladores do olhar, como criadores de arte 

sequencial, neste caso, para os espectadores da vida real. 

O uso da metalinguagem fica bastante evidente na vinheta da figura 2, ela não faz 

parte do capítulo Janelas, porém se encaixa perfeitamente. Nestas vinhetas tanto assistimos 

pela janela, quanto vemos as personagens assistirem por ela.  

                                                           
3
 Na ilustração, a priori, não é possível perceber quem é o personagem, porém aparece no jornal em que 

segura, aparece a palavra Turfe, esta é uma modalidade de corrida de cavalos surgida na Inglaterra no século 
XVII. Então esta pista do autor, que não foi traduzida na edição utilizada neste trabalho, mais o discorrer da 
narrativa gráfica, permite essa conclusão. 
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Figura 1 - Janelas, página 105. 

 
Figura 2 – Vinheta Cinema, do capítulo 

Metrôs. 

 
A janela só existe, pois existem também as paredes, as questões que envolvem esse par 

enquanto cela, e da relação do sujeito com esta estrutura, é tema na vinheta Liberdade (figura 

6), do capítulo Paredes (figura 3): 
 

Será que existe uma cidade sem paredes para abrigar sua alma, ou abafar os seus 

gritos e coreografar a dança da sua vida? Se as paredes existem para proteger e 

excluir, elas também não contém e aprisionam? Serviriam elas, então, para amar ou 

odiar? Afinal, as paredes não são feitas pela natureza... (EISNER, 2009: 125) 
 

 
Figura 3 - Liberdade, em Paredes, página 28. 
 

Essa dualidade, presente na questão da janela e das paredes, também aparece na 

vinheta Prisões. Nela temos pessoas dentro e fora dos edifícios, separados pela parede, que 

simbolicamente é o elemento segregador, porém estes sujeitos conectam de alguma forma 

pela janela como se ela fosse um portal. 
E ainda sobre a janela como requadro da vida real, temos a vinheta Confinamento 

(figura 4), onde um prédio é erguido de modo a cobrir a vista da janela, impedindo a vista do 

horizonte, paisagem característica do meio urbano. A vista pelo requadro-janela, torna-se 

apenas uma porção de outros requadros-janelas. 
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Figura 4 - Vinheta Confinamento, em Paredes, página 135. 

 

A relação da janela enquanto um mediador de relações entre a vizinhança, é ampliada 

enquanto tema quando Eisner insere a questão da rede de relações, em O Quarteirão, página 

145. “Na cidade grande, um vale formado pela interseção de cavernas de concreto e aço é 

chamado de quarteirão. Para os seus moradores é um mundo inteiro”. 

Em A antiga vizinhança, o autor mostra um casal chegando ao bairro, pelo diálogo 

notamos que o homem já foi morador daquele quarteirão. Pelo tipo de roupa que vestem, é 

possível concluir que ascenderam socialmente, a mulher pouco expressa sentimento pelo 

lugar, mas seu marido se sente muito feliz em resgatar memórias do lugar.  
Todo esse capítulo trabalha com a questão do pertencimento, sobre isso é importante 

ressaltar que tratamos da “constituição de um processo que se realiza na relação 

cidadão/cidade baseada na construção da identidade, no sentido de ‘pertencer ao lugar’, 

posto que a vida humana se realiza no plano do lugar” (CARLOS, 2007: 61), como vimos na 

vinheta anterior, o homem mesmo tendo mudado de vida ainda se sente parte do lugar, ainda 

que ele mesmo não mais o seja como era. Vemos esse sentimento em outra vinheta, onde um 

casal de jovens estão levando seus pais, já idosos, para morarem no interior, segue vinheta: 
Os valores da migração dos conjuntos habitacionais para os subúrbios é outro indício 

da ressignificação dos lugares; com a ascensão de uma nova classe média, a valorização da 

riqueza impera enquanto discurso de melhoria de vida, esta nova classe é quem sustenta o 

capitalismo pós-crise de 1930, principalmente no que tange o mercado imobiliário nos 

Estados Unidos. 
Por fim, como vemos na figura 5, o casal acaba não se adaptando a nova rede de 

sociabilidade, a nova vizinhança, tampouco ao silencio da noite. Por fim, resolvem voltar para 

o conjunto habitacional. 
 

 
Figura 5 - Nosso Quarteirão, página 150. 
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Ainda sobre o mesmo tema, no capítulo O Edifídio, a massificação da arquitetura 

moderna e a morte da memória do lugar aparecem como tema central; como personagem 

principal o principal símbolo da cidade moderna ganha destaque: 
 

Por mais de oitenta anos o edifício ficou-se no cruzamento de duas grandes 

avenidas. Era um marco cujas paredes resistiam à chuva de lágrimas e ao golpe das 

risadas. Com o tempo um acúmulo invisível de dramas formou-se ao redor de sua 

base. (EISNER, 2009: 161)  
 

Após muitos anos vivendo numa cidade grande, desenvolvemos gradualmente uma 

sensação de assombro – é tanta coisa que acontece lá sem explicação, como que por 

mágica. 
Enquanto eu crescia em meio à turbulência da vida urbana, bastava apenas um 

sentido superficial de alerta para lidar com o rebuliço de transformações e 

experiências que passavam correndo por nós. Havia pouco tempo para refletir a 

respeito da rápida substituição das pessoas e dos prédios. Eu dava estas coisas como 

certas. 
Conforme envelheci e acumulei recordações, passei a sentir com maior intensidade o 

desaparecimento de pessoas e de referências. Para mim era especialmente 

inquietante a insensível remoção de edifícios. Eu sentia que, de alguma maneira, 

eles tinham um tipo de alma. 
Agora sei que estas estruturas, incrustadas de riso e manchadas de lágrimas, são 

mais do que edificações sem vida. Não é possível que, tendo feito parte da vida, eles 

não absorvam de alguma forma a radiação proveniente da interação humana. 
E imagino o que resta quando um edifício é demolido.  (EISNER, 2009: 

159 - 160)  
 

A narrativa começa com a apresentação do terreno deixado com a demolição do antigo 

edifício, e posteriormente já nos mostra o novo. Assim o prédio de quinas e janelas 

arredondadas, com ornamentos e detalhes consideráveis (figura 6), dá lugar ao layout da 

modernidade, fazendo valer a afirmação encontrada na obra de KOOLHAAS (2008), ele diz 

que logo a cidade de Nova York “terá se convertido em formações de filas e filas de ruas 

retas e monótonas, e montes de prédios retos”. Os espelhos são um recurso estético insalubre, 

porém reflete o céu há muito perdido junto ao horizonte da paisagem urbana, nos dando uma 

falsa impressão de vastidão. 
E se bem observarmos, na mesma figura, também é reto o andar das pessoas, que 

passam a serem doutrinadas pelas “sentinelas” urbanas representadas pelo semáforo e faixas 

de pedestres, bem como ilustra o autor. 
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Figura 6 - O Edifício, página 162 e 163. 

 
Atentemos para o nome na fachada do prédio, “Edifício Hammond” não é possível 

afirmar o motivo pelo qual foi nomeado assim, exceto que é o sobrenome de uma das 

personagens, porém o Hammond Bulding foi um dos primeiros arranha-céus. Construído em 

1889 na esquina da rua Griswold com a West Fort no distrito financeiro de Detroit, Michigan.  

A narrativa tem início com a apresentação dos quatro fantasmas que assombram a 

nova construção: Monroe Mensh, Gilda Green, Antonio Tonatti e P.J.Hammond. Cada uma 

das personagens compõe parte da cotidianidade que permeava o edifício antes da demolição. 
Diferente de outras histórias fantasiosas, que visam somente agradar ao público, 

Eisner apresenta uma possibilidade real, que é, no caso, a não existência de um final feliz, 

neste caso, com a morte de um trabalhador que cai do andaime. A narrativa tem fim com o 

reforço da condição de solidão e anonimato na cidade: “O pequeno cortejo que levou os restos 

mortais de Mensh serpenteou vagarosamente diante do novo edifício... E mal foi notado 

devido ao tráfego intenso do cruzamento”. 

Ainda um pequeno detalhe indica uma continuidade que reflete a própria 

ressignificação constante dos lugares, o ciclo produtivo sempre recriando novas estruturas 

para sua reprodução. No final segue o diálogo de um casal que sempre se encontravam em 

frente ao prédio: “- Temos de parar de nos encontrar assim George!!”, “- Mas Helen...”. No 

mesmo momento outro casal começa ali uma nova história, “até que um dia ele também será 

derrubado e substituído por outro” e por outras histórias. 

Sobre a reprodução do espaço, temos outras vinhetas nos capítulos Paredes e O 

Quarteirão. Em Jericó (figura 7), o personagem se apronta como se fosse sair a caminho do 

trabalho, porém senta-se em frente a um prédio que está sendo demolido; percebe-se que ele 

tem como rotina assistir a destruição e posteriormente a construção do novo edifício. Ele se 

torna um registro vivo da transição da paisagem.  
Em Fronteira Final, vemos num close fechado uma mulher plantando numa horta, o 

que nos leva a crer se tratar de um ambiente rural. Abrindo o close vemos que se trata de um 
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lugar em transição, aquela horta é o último resíduo do passado da paisagem, naquele terreno 

será construído um conjunto habitacional. 
As vinhetas mostram o movimento de atração-expulsão citado por CARLOS (2004), 

em Enobrecimento (figura 9) vemos mais objetivamente a expulsão. Dois moradores de rua se 

veem obrigados a saírem do lugar onde moravam, pois houve uma reforma nas habitações e 

consequentemente na vizinhança. Na figura 8 vemos a atração através da construção do 

conjunto habitacional, que irá atrair um novo grupo de pessoas e criará também uma nova 

densidade e rede de relações entre a vizinhança. 

E ainda no capítulo Paredes, podemos conceituar o “não-lugar”, aqui colocado “no 

plano das contradições do espaço, como consequência direta da relação contraditória entre 

valor e uso”  (CARLOS: 2007). Na vinheta Cenário (figura 10), no primeiro requadro vemos 

uma paisagem pintada na parede, constituindo, talvez, um bistrô europeu para criar um 

ambiente diferenciado, que contrasta com o final da parede, onde aparece o bairro 

empobrecido. No segundo requadro Eisner brinca com a parede quando, através de uma 

abertura na parede, coloca uma cena da realidade da mesma forma que colocou a pintura do 

bistrô, apenas um pequeno detalhe nos revela que aquela cena é real, os trabalhadores 

sentados na abertura em questão. 
 

 
Figura 7 – Jericó, em Paredes, página 141. 
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Figura 8 – Fronteira Final, em Paredes, página 142. 

 
 

 
Figura 9 - Enobrecimento, em O Quarteirão, página 

157. 
 

 

 
Figura 10 – O Cenário, em Paredes, página 140. 

 

Passamos, neste momento, para outro nível de análise, considerando, desta vez, o 

doutrinamento intermediado pelo lugar, este tema vemos em Blecaute. A vinheta é parte do 

capítulo Metrôs, da página 43.. Em Blecaute os passageiros do metrô, em sua rotina já 

alienada pelo cotidiano massificado pelo mundo do trabalho, são acordados de seu “sono” 

pela falha elétrica, a saber, na figura 11. 
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Figura 11 - Parte 1 de Blecaute, página 52 e 53. 
 

O primeiro e o último requadros são exatamente iguais. Enquanto a luz está apagada 

todas as personagens demonstram emoções, exceto um único homem, que estava lendo jornal, 

e mesmo no escuro continua, indicando talvez que estivesse dormindo, literalmente. Junto do 

último requadro, que repete o primeiro, segue o texto: “Todos os trens voltaram a operar 

normalmente às cinco horas e dezesseis minutos”. O desenho mais o texto apontam para uma 

ironia do autor que indica a possibilidade de reformulação para: “Todos (as pessoas) voltaram 

a operar normalmente às cinco horas e dezesseis minutos”, com exceção do homem que lia 

jornal, este continua dormindo, alheio ao que acontece a seu redor. 

Sobre esses objetos estruturais da cidade, podemos perceber a intervenção deles no 

cotidiano através do capítulo Metrôs. Segue trecho da introdução: 
 

Conforme a cidade grande tateia o céu em busca de mais espaço, ela igualmente se 

entoca na terra procurando lugar para o transporte, criando para si catacumbas como 

capilares, através dos quais os trens vão e vêm. Dispostos à noite em pátios nos seus 

arredores, eles repousam até a aurora... Então uma inteligência oculta os dispersa no 

fluxo da maré da vida urbana. Insípidos répteis de ferro, estalando estupidamente 

numa teia de graciosos trilhos de aço, eles serpenteiam através do labirinto de 

edifícios, até que finalmente, encontrando a boca de um túnel, mergulham nas 

entranhas da cidade (EISNER, 2009: 43). 
 

Eisner evidencia a importância do transporte metropolitano enquanto capilaridade na 

cidade. Mostra exatamente o que analisamos sobre a expansão da mancha urbana, que com 

seus “tentáculos”, simbolicamente chamados dessa forma, se expande para o campo, para o 

subúrbio, e como ele próprio diz, “tateia o céu” e “mergulham nas entranhas da cidade”. 
Como já foi dito neste trabalho, Eisner usa recursos sensoriais na narrativa para, ora 

mostrar a intervenção do meio nos sentidos como uma problemática, ora como o signo de 

uma contradição.  
O som e a audição estão presentes na vinheta Ritmo, nela vemos a intervenção do som 

de modo a despertar no homem urbano os sentidos, tirando-o da inércia cotidiana, segue na 

figura 12, onde um homem se vê contagiado pelo som de um músico de rua. 
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Figura 12 - Ritmo, página 81. 
 

Em Caderno de Tipos Urbanos, Eisner trabalha com os indivíduos e seu 

comportamento na metrópole. Na introdução temos o seguinte trecho: 
 

Viver numa cidade grande pode ser comparado a existir numa selva. Tornamo-nos 

criaturas do ambiente. A reação aos ritmos coreografados é visceral, e em pouco 

tempo a conduta de um morador fica tão singular quanto a de um habitante da selva. 

Vamos habilidades ancestrais de sobrevivência e mudanças sutis de personalidade 

afetarem o comportamento. Aqui temos uma espécie de estudo arqueológico de tipos 

urbanos. 
Para mim os tipos urbanos sempre pareceram singulares em seu estilo e 

sensibilidades. É claro, a vida nas entranhas de uma grande cidade é muito diferente 

daquela de uma pequena comunidade rural. Conforme acumula-se a astúcia das ruas 

e as habilidades de sobrevivência, afirma-se o triunfo do meio ambiente sobre todos 

nós. (EISNER, 2009: 238 - 239) 
 

Então no prefácio Eisner define como vai expor os “tipos”: 
 

Os principais fatores ambientais que caracterizam a cidade são: tempo, cheiro, ritmo 

e espaço. O tempo da cidade tem uma cadência especial. É afetado pela breve 

duração dos eventos. O cheiro é uma cacofonia de emissões de um sem-número de 

empreendimentos. O ritmo é um elemento que dita como os habitantes têm de 

negociar o movimento. E o espaço é a limitada área habitável deixada pelos 

obstáculos no labirinto de concreto. (EISNER, 2009: 240) 
 

Na vinheta Cheiro: “os odores são parte integral da cidade e um fator sutil, mas 

penetrante, da vida urbana”. Por diversas vezes no decorrer de suas narrativas, o autor coloca, 

contraditoriamente, os sentidos como identidade do lugar, memória e, ao mesmo tempo, uma 

intervenção no cotidiano. Vemos isso na vinheta da figura 13. 
 

 
Figura 13 – Cheiro, em Cadernos de Tipos Urbanos, página 271. 
 

Outro ponto é a questão do espaço que aparece na vinheta da figura 14, seguida do 

texto: “Para viver numa arena abarrotada de gente é necessário ter uma psique especial”. 
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Superando essa perspectiva, com relação ao desenho e a escala de análise, Eisner passa para 

um acontecimento pontual que é a colisão, para um padrão comportamental, visto de cima 

(figura 15): 
 

 
 

 
Figura 14 – Espaço, em Cadernos de Tipos Urbanos, 

página 285. 

 
Figura 15 – Fluxo da Vida, em Cadernos de Tipos 

Urbanos, página 314. 

 
E ainda aparecem tantas outras questões como o anonimato, o evitar contato físico e 

visual com o outro, a rua enquanto lugar de encontros mal aproveitados pela velocidade das 

coisas na cidade, a solidão, o estranhamento diante das ruas vazias e o mais interessante, a 

adaptação. 

Na vinheta Tempo Interno (figura 16), o autor mostra um sujeito recém-chegado do 

campo. Na cidade ele tem como primeiro estranhamento a relação das pessoas com o tempo. 

Vê se todo tempo incomodado com o rápido andar das pessoas, com o espaço reduzido das 

ruas e do transporte público e com a individualidade expressa no caminhar constante em 

direção á, ou seja, estranha a ausência da contemplação. 
Nessa vinheta temos a relação espaço tempo na metrópole muito bem ilustrada e 

significativa, pois o sujeito que vem como elemento estranho, revelando o problema pela 

negação dele, logo se adapta, perdendo-se em meio a multidão de outros sujeitos adaptados. 
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Figura 16 - Tempo Interno, em Cadernos de Tipos Urbanos, página 262. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dentro dos estudos sobre a metrópole, diferentes linguagens foram utilizadas como 

registro, análise e crítica. A escolha pela história em quadrinhos como objeto se dá pelo que 

expressa sobre a metrópole por meio de uma linguagem não convencional, e também pela 

valorização de uma obra que ganhou destaque ao longo de suas publicações, verificando seu 

potencial explicativo. Sobre essa possibilidade, Rama afirma: 
 

Estudar as cidades retratadas em produções culturais-artísticas acaba por nos trazer a 

dimensão de um registro não cientificista, livre de procedimentos (muitas vezes 

cartesianos) ou tendências teórico-metodológicas rígidas – para muitos, tal aspecto é 

o que distingue arte da ciência. (RAMA, 2006:16) 
 
Sendo assim, considera-se que é possível flexionar uma narrativa para extrair dela 

dada realidade, segundo olhar do leitor que está teorizando sobre o tema, porém é um 

movimento perigoso que atribui intenções que nem sempre são pertinentes a do autor, ou 

tampouco ao olhar do leitor.  
No caso da representação na Geografia, é possível retratar uma paisagem em 

diferentes linguagens de modo técnico e escrever textos embasados teoricamente para discutir 

a realidade; isso concede o caráter científico aos procedimentos. Mas no caso da ficção, do 

romance, ou até mesmo do gênero fantástico, a realidade é interpretativa e isso decorre do 

chamado ao sensorial através da memória. É por meio da comoção do leitor que o autor pode 

ou não chegar a uma reflexão sobre a realidade ou uma sublimação da mesma. Sobre isso 

Lefebvre nos diz: 
Ao mesmo tempo em que a narrativa em questão pode se distanciar do imaginativo por 

relatar histórias muito próximas à realidade, à medida que não possui a figura do herói, ainda 

pode tangenciar a imaginação, de modo visceral, buscando no leitor suas experiências, seus 
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pressupostos diante de sua vivência e visão de mundo, diante de sua realidade, pois se trata de 

um resgate dos sentidos na cidade. 
Dito isso encontramos na obra uma característica da metrópole enquanto fenômeno 

mundializado. Partindo da análise de Saskia Sassen (1988) sobre as cidades globais, 

concluímos que essa metrópole passa a se reproduzir pelo mundo a partir da década de 1990, 

como reprodução do padrão de suburbanização do modelo Europa/Estados Unidos, a cidade é 

estratégia e se torna protagonista de uma nova economia global.  
No mundo o zoneamento monofuncional (espaço de morar, trabalhar, lazer, 

circulação), é substituído pela matriz norte americana, que é a localização dos lugares em 

função do mercado, temos então um tecido urbano fragmentado, constitui-se a cidade mosaico 

onde convivem no mesmo lugar áreas industriais, urbanas e de moradia. A espetacularização 

da cidade se constitui de modo a reafirmar a majestade e o poderio econômico dos centros 

urbanos. Sobre isso Ana Fani nos diz: 
 

“A globalização e a fragmentação dão-se no plano do indivíduo, tanto quanto no 

espaço. Na sociedade essa fragmentação dá-se através da dissolução de relações 

sociais que ligavam os homens entre si, na vida familiar e social bem como na sua 

relação com novos objetos dentre eles a TV que banaliza tudo, da religião à política, 

através de seu poder hipnótico (...). A segmentação da atividade do homem 

massacrado pelo processo de homogeneização, onde as pessoas “pasteurizadas 

tornam-se idênticas”, presas ao universo do cotidiano, submissas ao consumo e á 

troca, capturadas pela mídia, encontram-se diante do efêmero e do repetitivo como 

condição da reprodução das relações sociais. 
No caso do espaço — no lugar —, este aparece como produto de uma atividade 

dividida, onde a fragmentação ocorre enquanto produto do conflito entre o processo 

de produção socializado e sua apropriação privada. Esta fragmentação que se 

aprofunda divide o espaço em parcelas cada vez menores, que são compradas e 

vendidas no mercado, como produtos de atividades cada vez mais parceladas. 
Mundializado, o espaço fragmenta-se através de formas de apropriação para o 

trabalho, para o lazer, para o morar, para o consumo, etc. Deste modo, o espaço 

fragmenta-se em espaços separados, parcelas fixas, como consequência de uma 

atividade parcelada fundada no trabalho 
abstrato. O espaço aparece como mercadoria, apesar de suas especificidades, 

produzido e vendido enquanto solo urbano, cujo conteúdo escapa aos indivíduos, 

posto que submissos à troca e à especulação — uma troca que se autonomiza em 

relação ao uso num processo de produção assentado na propriedade privada da terra 

que gera a apropriação diferenciada do espaço por extratos diferenciados da 

sociedade. Com isto transforma-se, constantemente o lugar e produz-se o 

estranhamento do lugar com através da perda das referências.” (CARLOS, 2007: 36) 

 

Assim, de alguma forma, Eisner constrói sua narrativa de modo que seja possível notar 

o movimento trinitário, composto pelo indivíduo, no plano do habitar (micro), o urbano, a 

cidade, no plano arquitetônico (macro) e subjetivamente, como o vir a ser, como possibilidade 

de leitura, coloca a metrópole como o mundial. 
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Resumo 

Neste ensaio objetivamos refletir a possibilidade de diálogo entre geografia e a poesia de 

Lobivar Matos (1915-1947). Certa conversação com a arte, arriscamo-nos a produzir um 

sentido geográfico alternativo. A geografia institucionalizada há muito tempo vem utilizando 

as obras de arte literárias para invocar a “alma” dos lugares com base na experiência vivida 

por indivíduos e grupos sociais. O traçado da análise no nosso caso se dá na confabulação que 

permite a troca de conhecimentos, em meio às áreas distintas do saber (geografia e literatura). 

Toma-se como ponto de partida o entendimento das dimensões espaciais da poesia de Lobivar 

Matos, correlacionando a interpretação da obra com conceitos geográficos, para então 

perceber a analogia entre imagem, palavra e mundo. Lobivar Matos, nascido na cidade de 

Corumbá no antigo Estado de Mato Grosso por meio de um olhar crítico e sensorial, poetizou 

aquilo que seus olhos enxergavam. Em seu primeiro livro Areôtorare (1935), verseja sobre as 

relações sociais de indivíduos de uma etnia indígena que estão sujeitos à dinâmica das águas 

em meio à zona pantaneira. Já em Sarobá (1936) um mundo que se aparenta totalmente à 

parte é exposto em sua poesia. Em sua reflexão poética, não oculta os espaços da boêmia e da 

desgraça do “bairro negro” (Sarobá), assim ganhando voz através dos populares e o meio em 

que vivem. O diálogo entre ciência e arte, nos leva a refletir sobre a relação entre a vivência, o 

espaço e a poética do artista. 

Palavras-chave: Geografia; Poesia; Sarobá; Areôtorare; Lobivar Matos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Não nos parece mais um paradoxo dizer que o sujeito 

falante está inteiramente contido na imagem poética, pois, 

se ele não se entregar a ela sem reservas, não entrará no 

espaço poético da imagem. É pois bem claro que a imagem 

poética traz uma das experiências mais simples da 

linguagem vivida. E se a consideramos, como propomos, 

enquanto origem da consciência, ela advém com toda a 

certeza da fenomenologia (BACHELARD, 1993, p.191). 

 

Os nossos esforços de um diálogo entre ciência e arte surgem no âmbito da chamada 

“geografia humanista” que emerge nos anos de 1970, constituindo uma corrente paralela a 

“geografia crítica” de inspiração marxista, sendo as duas uma reação contra a “’nova’ 

geografia quantitativa”, predominante há algum tempo. A geografia humanista tem como 

objetivo colocar o sujeito no centro das pesquisas geográficas, que estava ficando 

abandonado, sendo os bancos de dados as maiores preocupações. A evocação da 

fenomenologia promove a utilização da literatura como aporte precioso, capaz de avaliar a 

personalidade e originalidade dos lugares (sense of place), e também apresentando exemplos 

facundos da crítica individual dos espaços vividos (BROSSEAU, 2007). Em vista disso, os 

trabalhos geográficos desse naipe, expõem reflexões sobre as obras literárias, almejando 

eliminar a divisão dos saberes do espaço. Essas são algumas estirpes dessa vertente científica 

que determina a utilização da literatura pela geografia. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

68 
 

 
Deste modo, na Literatura encontramos exemplos inumeráveis de narrativas 

sensíveis sobre a variedade de expressões existentes na perspectiva experiencial 

entre o individuo e seu mundo vivido, seu meio ambiente. A combinação e a 

compreensão dos aspectos objetivos e subjetivos concernentes a paisagem/mundo 

vivido apresentam-se no contexto de algumas obras literárias de forma que revelem 

justamente esta visão holística da experiência com o espaço, mais próxima da 

realidade do significado da essência da humanização das paisagens geográficas, 

naturais ou construídas (LIMA, 2000, p.9). 

 

Visto que a literatura comporta essa perspectiva experiencial do sujeito com o seu 

meio ambiente, neste sentido em nossa pesquisa, temos como proposta refletir a aproximação 

entre ciência geográfica e Arte literária. A análise geográfica, assenta-se na investigação da 

dimensão espacial de um conjunto de obras que o poeta Lobivar Matos (1915-1945) 

confeccionou, tendo como principal referência às paisagens da cidade de Corumbá-MS e o 

estado de Mato Grosso/Mato Grosso Sul
4
, exaltando as pessoas que nela habitam, em uma 

temporalidade e espacialidade específica. 

Sendo o locus de enunciação e da expressão poética do artista, Corumbá encontra-se 

cravada no coração do pantanal. Ela localiza-se fincada na porção oeste do estado de Mato 

Grosso do Sul, fazendo divisa com o departamento de Santa Cruz na Bolívia. Estando nos 

limites territoriais do Estado/Nação, essa região é palco de diversos fenômenos culturais 

particulares, um estado de hibridez que se faz presente nas poéticas do autor. 

Lobivar de Barros Matos (1915-1945) é tido como um dos mais importantes artistas 

da cidade de Corumbá, prova disso é que a biblioteca municipal da cidade recebe o seu nome. 

Nascido e criado em Corumbá, mudou-se para o Rio de janeiro aos dezoitos anos para cursar 

Bacharelado em Ciências Jurídicas na Faculdade Nacional da Universidade do Brasil em 

1941. Formado, transfere-se para outras cidades do país, e daí começa suas andanças pelo 

mundo. Trabalhou em jornais e revistas contribuindo com crônicas, artigos e poesias. Morre 

no Rio de janeiro, aos 32 anos, em decorrência de uma operação mal sucedida. 

A proeminente obra de Lobivar Matos é demasiadamente pequena, totalizando dois 

livros Areôtorare (1935)
5
 e Sarobá (1936)

6
. Não pretendemos tratar os seus escritos poéticos 

como documentos históricos e sim como expressões artísticas que revelam outras narrativas 

sobre espaços do mundo vivido/percebido. 

As expressões espaciais da poética de Lobivar Matos é um interessante elo de ligação 

entre as percepções do mundo percebido/vivido, nessa situação ela permite a conversação 

com os conceitos do pensamento geográfico. No diálogo entre esses discursos (artístico e 

científico), vai se tornando possível a investigação das espacialidades e suas relações que são 

revelados na arte. Nosso estudo é amparado por teorias de geógrafos que fazem o elo entre 

geografia e literatura como BROSSEAU (2007), CLAVAL (2008), FERRAZ (2011) e pela 

filosofia de BACHELARD (1993). O conjunto de obras do poeta é fonte principal deste 

ensaio. Esse texto é produto do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UFGD, e se encontra em estágio inicial. 

 

 

METODOLOGIA/MÉTODO 

                                                           
4
 A cidade Corumbá é o lugar de nascimento de Lobivar Matos, no ano em que nasceu, o estado de Mato Grosso 

não tinha sido dividido entre norte e sul. 
5
 Lançado no Rio de Janeiro pela Irmãos Pongetti em 1935, Areôtorare verseja as relações de uma etnia 

indígena. 
6
 Publicado pela Minha Livraria Editora, Rio de janeiro em 1936, a obra Sarobá faz alusão a um antigo bairro 

pobre e marginalizado da cidade de Corumbá (Sarobá), habitado pelas pessoas simples e negras. 
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A sublimação pura tal qual a encaramos leva a um drama 

metodológico, porque o fenomenólogo não poderia desconhecer a 

realidade psicológica profunda dos processos de sublimação tão 

longamente estudados pela psicanálise. Mas trata-se de passar, 

fenomenologicamente, a imagens não-vividas, a imagens que a vida 

não prepara e que o poeta cria. Trata-se de viver o invivido e de 

abrir-se a uma abertura da linguagem (BACHELARD, 1993, p. 

192). 

 

A aproximação entre Geografia e poesia se da pelos fatores espaciais e temporais, 

por serem dimensões tratadas tanto nos discursos artístico e científico, justamente por isso a 

conversação entre a ciência geográfica e a poética de Lobivar Matos torna-se plausível. 

O caminho que tentamos percorrer, é o diálogo entre ciência geográfica e arte 

literária, estabelece-se uma tentativa em expandir o pensamento geográfico, ao qual a ciência 

não é a única dominante desse saber. Ela vai de encontro com as ideias propostas pela 

renovação posta pelos estudos da cultura na geografia a partir dos anos de 1970, que visam 

ampliar a construção de saberes com outras formas de expressões não científicas em uma 

visão mais humanizada. 

A nossa proposta tem caráter de reconhecer, refletir e compreender as menções 

espaciais contempladas nas poéticas da obra de Lobivar Matos. A cidade de Corumbá é lugar 

tanto do artista como do pesquisador, devido a isso, é necessário encontrar espaços que sejam 

comuns tanto a poesia como os lugares de vivência de ambos. A fenomenologia subsidia a 

pensar os locais de encontro entre artista e pesquisador
7
. 

 
(...) o território vivido torna-se um laço intermediário, reunindo a experiência 

fenomenológica direta e subjetiva com o objetivo coletivo, público e infinito. O 

‘espaço’ muda, destarte, gradativamente seu caráter dentro do próprio conceito 

(CLAVAL, 2008, p.38). 

 

A pesquisa possibilita se “escorar” em teóricos de outras áreas do saber. É o caso de 

Gaston Bachelard na obra Poética do Espaço (1993), onde teoriza sobre a imaginação poética 

e suas espacialidades. “A imagem, em sua simplicidade, não precisa de um saber. Ela é a 

dádiva de uma consciência ingênua. Em sua expressão, é uma linguagem jovem. O poeta, na 

novidade de suas imagens, é sempre origem de linguagem.” (BACHELARD, 1993 p. 185). 

Essa filosofia ajudar a perceber o universo poético e o imaginário doravante das imagens do 

espaço. 

A fenomenologia é um suporte que auxilia a perscrutar a relação em que o ser tem 

com o meio que o envolve. Perceber e enaltecer lugares comuns ao território vivido entre 

poeta e pesquisador é um objetivo a ser alcançado. Encontramos alguma luz na filosofia de 

Bachelard como citado na epígrafe. Em nossa pesquisa a fenomenologia é a metodologia, “Os 

poetas e os pintores são fenomenólogos natos” (VAN DEN BERG apud BACHELARD, 1993, 

p. 191). Então, quando damos plena importância a linguagens dos poetas entramos em contato 

com as coisas do mundo (BACHELARD, 1993). Dai a importância e papel da fenomenologia 

que examina a imagem poética com intenções geográficas. 

                                                           
7
 Como nosso texto é advém de um projeto de pesquisa, a busca por locais de encontro tanto da poesia como 

territórios vividos torna-se uma tarefa mais tardia. Isso se torna um objetivo plausível no momento em que o 

“lugar” com uma dimensão de experiência humana e categoria geográfica é um espaço também vivido pelo 

geógrafo. Permiti assim descrever a natureza dos fenômenos com a percepção ambiental, uma imagem que 

arranjamos do espaço. Visto que, vai de encontro com a proposta metodológica do humanismo dentro da 

geografia. O geógrafo que pesquisa também é um sujeito de permanente interação dentro das relações 

socioespaciais. 
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O fenomenólogo não vai tão longe. Para ele, a imagem existe, a palavra fala, a 

palavra do poeta lhe fala. Não há nenhuma necessidade de ter vivido os sofrimentos 

do poeta para compreender o reconforto da palavra oferecida pelo poeta — 

reconforto da palavra que domina o próprio drama. A sublimação, na poesia, domina 

a psicologia terrestremente infeliz. É um fato: a poesia tem uma felicidade que lhe é 

própria, qualquer que seja o drama que ela seja levada a ilustrar (BACHELARD, 

1993, 192). 

 

Entendemos que não precisamos viver os sofrimentos dos poetas para compreende a 

sua arte (representação), a imagem da poesia é própria a qualquer que seja o drama ao qual 

faz referência. É importante compreender que o texto literário por si só se constitua como 

“geográfico”, pois ele “gera normas, modelos particulares de legibilidade que produzem um 

tipo específico de geografia” (BROSSEAU, 1994, p.349). 

A ciência negou por muito tempo outras formas de conhecimento que não se orienta 

nos princípios epistemológicos. Mas o modelo de saber científico que opera desde Newton já 

não da mais conta de desvendar a existência em sua totalidade e complexidade (FERREIRA, 

2010). Por esse motivo “Um mundo diverso não cabe mais em um modelo único de se 

produzir conhecimento científico” (FERRAZ, 2011, p. 14). No uso das literaturas, os métodos 

geográficos não se modificarão. 

 
Substituir a realidade pelas imagens e narrativas que elas inspiram não modifica 

completamente os métodos da disciplina: ela sempre trata de conjuntos de objetos 

que devem ser classificados e hierarquizados; a sua essência é tipológica, mais que 

explicativa ou interpretativa (CLAVAL, 2008, p. 18). 

 

O delineamento de nossa pesquisa que se ampara na conversação, permite a troca de 

conhecimentos, entres as áreas distintas do saber (geografia e literatura). As imagens 

elaboradas pelo leitor/pesquisador, não modifica as metodologias da ciência geográfica. 

Nosso método é o diálogo, não a intenção de contrapor os discursos científicos e literários, e 

sim fazer o exercício de compreensão e reflexão dos elementos espaço-temporais, que são uns 

dos pilares da geografia e da arte literária. 

O conjunto de palavras forma uma imagem, que se dispõe em cada forma de 

expressão, o diálogo, sendo assim, entre geografia e a obra de arte literária germina na 

correlação com os conceitos da ciência geográfica, o pesquisador é o mediador do diálogo 

entre a ciência geográfica e a arte (FERRAZ, 2011), no caso a poética de Lobivar Matos. 

Para encararmos a literatura como subsídio para uma pesquisa geográfica, temos que 

mudar a nossa visão em relação a mesma. É necessário abordar a literatura com outro olhar, 

trata-la como outro “sujeito”, deixando a mesma de ser objeto. O diálogo só é viável entre 

dois sujeitos, reconhecendo o outro (literatura) como sujeito (BROSSEAU, 2007). 

 
A ideia de dialogo parece surgir de uma constatação: eu, enquanto geógrafo (no 

interior das ciências humanas), e o romance (no interior da literatura) constituímos 

duas esferas autônomas, duas totalidades, até mesmo dois sujeitos; somente um 

“método” dialógico pode fazer com que se comuniquem (BROSSEAU, 2007, p. 89). 

 

A relação dialógica é chave para utilização das literaturas pela geografia, temos que 

tratar a obra de arte não como “objeto” e sim como um “sujeito”. A Geografia 

tradicionalmente parte de uma elocução estruturada com base no referencial e função da 

interpelação científica, já a Literatura baseia-se na arte. Ambas arranjam o material com que 

lançam conhecimento de forma distinta, igualmente como intencionam seus enunciados de 

modo específico (FERRAZ, 2011). O empenho pela analogia dialógica se assenta no 
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reconhecimento da obra de arte poética de Lobivar Matos enquanto o “outro”, vai à contra 

mão de trata-la como “objeto”. 
 

A especificidade deste modo de expressão em relação àquela das ciências humanas 

deve ser plenamente assumido se busca-se compreender melhor o que o romance 

pode nos ensinar de novo ou de diferente sobre as escritas dos lugares. Só que este 

ganho cognitivo (...) não se obtém pela simples transferência de um domínio a outro, 

pela tradução do que exprime um na linguagem do outro. Geografia e literatura não 

são vasos comunicantes (BROSSEAU, 1996, p. 55). 

 

Sendo um campo de conhecimento dessemelhante da ciência (objetividade), a poesia 

de Lobivar Matos (subjetividade) não se comunica em um diálogo pela transmissão de um 

saber para outro, isso se deve ao fato que não se almeja utilizar-se de sua literatura poética 

para conhecimentos da geografia, nem a literatura para definir uma suposta geografia. A 

evidência em outras percepções do espaço/mundo se dá pelo diálogo. 

 

 

O ESPAÇO NA OBRA DE LOBIVAR 

 
Trago comigo o grito aterrorizante de um povo oprimido 

dentro de si mesmo... A coragem dos homens rudes de 

minha terra lateja em mim, palpita meu no sangue e vibra, 

voluptuosa, em todo meu ser. (MATOS, 1935, p. 9). 

 

A inspiração poética de Lobivar Matos, forma o conjugado de exteriorização do 

pensamento para com o mundo. O poeta traz no âmago de seus conflitos com o mundo, o 

sentimento de pertencimento as pessoas marginalizadas economicamente na cidade de 

Corumbá e em meio ao Pantanal. Lobivar Matos explícita que toda sua poesia é sobre sua 

gente e sua terra, como citado na epígrafe. 

O ambiente da poesia do artista do Lobivar Matos se insere num contexto de 

resistência, ela confronta o mundo, se perguntando se a catequização, dominação das tribos 

guerreiras e a exploração das pessoas pobres, são atos que justifiquem a modernização e o 

progresso. No prefácio de seu segundo livro Sarobá (1936) afirma que uma determinada 

localidade é o “templo eterno da miséria” (MATOS, 1936, p.6). A territorialidade do poeta é 

reflexo de tais situações: dominação e exploração, ela enaltece a luta dos desabrigados de 

justiça. 

O espaço na poesia de Lobivar Matos é demonstrado nas relações humanas e sociais 

costumeiras de seu tempo, nas regiões pantaneiras e no urbano. Destarte, a poesia nasce do 

olhar interrogativo sobre questões do cotidiano de sujeitos em meio ao pantanal, das pobrezas 

e desigualdades na cidade. 

É o caso do bairro Sarobá, espaço marginalizado pelas elites da sociedade 

corumbaense, lugar esse que se encontra em condição de pobreza com pessoas em estado de 

subnutrição. 

 
Sarobá  

 

Bairro de negros, 

Negros descalços, camisa riscada, 

beiçolas caídas, 

cabelos carapinhé; 

negras carnudas rebolando as curvas, 

bebendo cachaça; 

negrinhos sugando as mamas murchas das negras, 
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negrinhos correndo doidos dentro do mato, 

chorando de fome. 

Bairros de negros, 

casinhas de lata, 

 

água na bica pingando, escorrendo, fazendo lama; 

roupa estendida na grama; 

esteira suja no chão duro, socado; 

lampião de querosene piscando no escuro; 

negra abandonada na esteira tossindo 

e batuque chiando no terreiro; 

negra tuberculosa escarrando sangue, 

afogando a tosse seca no eco de uma voz mole 

que se arrasta a custo 

pelo ar parado. 

 

Bairro de negros, 

mulatas sapateando, parindo sombras magras, 

negros gozando, 

negros beijando, 

 

negros apalpando carnes rijas; 

negros pulando e estalando os dedos 

em requebros descontrolados; 

vozes roucas gritando sambas malucos 

e sons esquisitos agarrando 

e se enroscando nos nervos dos negros. 

 

Bairro de negros 

chinfrim, 

bagunça, 

Sarobá. 

(MATOS, 1936, p. 9-10) 

 

A arte poética se fez como representações das experiências espaciais de Lobivar 

Matos. Essa poesia é um retrato de realidades vivenciadas não como ator, mas sim como 

expectador. O ato de ver tais realidades, não guardar consigo mesmo e exprimir em forma de 

arte, era um posicionamento de delação do sofrimento alheio. A paisagem experimentada vira 

poesia no momento que denúncia à água na bica pingando, escorrendo, fazendo lama. O lugar 

é de pobreza ao mesmo tempo em que é lugar de batucada chiando no terreiro, de negras 

sapateando e negros beijando. Uma condição que esta para a alegria, tristeza, pobreza e a 

bagunça. 

Os territórios explicitados na poesia são reais, a ponto destes invocarem o cotidiano 

dos sujeitos simples, lugares fixados na memória e na realidade espacial. Narrações poéticas 

sobre um “Beco Sujo” (MATOS, 1935, p. 11) confirmam a experiência espacial do artista e 

demonstra a territorialidade não demarcada por um viés material de linhas explicitamente 

visíveis, mas sim, de símbolos e materialidades reais e imaginadas, dai a importância da 

análise geográfica da obra do artista. 

 
Beco Sujo 

 

Beco estreito, beco sujo.  

Sombras esguias, sombras frouxas,  

são cabides para meus sentidos assustados.  

Lá adeante, no fim do beco,  

um chorinho-chorado ta dizendo que há samba gostoso,  
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que a tristeza virou alegria, que a carne não tem cor.  

Sururu. Siriri. Chorinho-chorado. Sala cheia.  

Lampiões enforcados em cordas de fumaça.  

São Benedito no altar. Negro só. soldados de polícia,  

marinheiros, gente do povo, gente simples, gente boa.  

Caminha, corre róda, não pára, pra que parar?  

Sento-me numa pedra a beira d’água  

e o chorinho chorado me sacode os nervos  

e eu me sinto mais bêbado que aqueles negros  

que clamam sem sentir, que gritam sem saber.  

Beco estreito, beco sujo. 

(MATOS, 1936, p. 11) 

 

A evidência do espaço demarcado (territorialidade) por um viés não material de 

linhas explicitamente visíveis, mas sim, de símbolos e materialidades reais e imaginadas, são 

de suma importância para nossa análise geográfica. Sarobá é um bairro que comportava essa 

espacialidade “Beco Sujo” lugar ao qual se formava uma miscelânea cultural formada por 

trabalhadores comuns e os marginalizados do Sarobá. A festa de São Benedito passa a reunir 

outros atores sociais, desde o bêbado até alguns distintos cavalheiros, iluminados pelo mesmo 

lampião. É o que Manssey (2008) evidenciou como sendo um universo de configurações e de 

diversos resultados imprevisível dentro de pluralidades. 

Esse ambiente torna-se um espaço próprio dessa gente, eles se apropriam de sua 

herança cultura e a valorizam. Esta unidade espacial torna-se um lugar, ou seja, eles 

depositam afetividade nesta espacialidade e consequentemente passa a ser o lugar dos 

“sarobás”. 

Extraindo as situações de festejos, são raras a vezes que “brancos” penetram no 

bairro Sarobá. Esse fator é um coeficiente que multiplica os fatos de Sarobá ser um território 

próprio dessa gente, um lugar próprio deles. Os “brancos” e toda uma classe elitista ali 

raramente adentram, não por medo das pessoas, não por serem violentos ou criminosos, mas 

pelo asco, ojeriza e infâmia que efetua-se sobre esse espaço. Sentem que podem ser 

desonrados ao penetrar em tal território, podem ser mal vistos. 

Nesse instante a hipocrisia prevalece, “Só se lembram de Sarobá quando são 

necessários os serviços de um negrinho” (MATOS, 1936, p. 6), a necessidade de contratar os 

ofícios daquela gente, faz com que se embrenhe em um ambiente desconhecido, a exigências 

de serviços faz com que o outro descubra territórios alheios, não um território marcado por 

linhas expressivas, mas sim pelo fator da cultural, “[...] o território pode ser concebido a partir 

da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 

econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultural” (HAESBAERT, 2004, p. 42). No caso de Sarobá é o poder simbólico das relações 

culturais que demarcam esse espaço. “reconfigurar os limites difusos entre o centro e a 

periferia [...] e uma multiplicidade de vertentes culturais que circulam na contemporaneidade 

e ultrapassam fronteiras, fazendo do mundo uma formação de entre-lugares” (Hanciau, 2005, 

p. 125). 

Lobivar Matos não se esquece de criar imagens que lembrem seu posicionamento no 

mundo. Estando nesta particular região de fronteira, seu entendimento de mundo se da a partir 

de sua localidade: “Caboclo olha para o lado da Bolívia e se está preto diz que é chuva, 

temporal, pé de água danado” (MATOS, 1935, p. 79). 

A cidade em outras épocas foi palco de guerra (Guerra do Paraguai)
8
, isso deixou 

uma herança cultural imensamente pluralizada. Paraguaios, bolivianos, gaúchos e outros, são 

                                                           
8
 Corumbá passou três anos sob domínio paraguaio (1865-1867), durante este tempo foi invadida, saqueada e 

destruída sob liderança do comandante Solano López. 
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personagens recorrentes nesta região fronteiriça, são eles que dão personalidade, através das 

ocorrências do lugar. Misturados a paisagem corumbaense, esses sujeitos revelam territórios 

que são convenientes a uma província fronteiriça. Tal fato é concreto ao trocadilho com o 

apelido da cidade
9
 – Corumbá é cidade mais branca do mundo devida o fato de ser entrada de 

cocaína no Brasil por viés da fronteira com a Bolívia. 

 
Rodeio 

 

[...] Paraguaios com lenço colorau no pescoço, 

faixa preta na cintura, chapam “guaranis”  

e soltam gargalhadas gostosas. 

Brasileiros, gaúchos guapos,  

caboclos de fronteira,  

que falam uma língua misturada,  

cheiram é branquinha da boa,  

e trazem a justiça de “Mato Grosso”  

brilhando, limpinha, no cinturão  

(MATOS, 1936, p. 58). 

 

A imagem poética vai se fazendo uma territorialidade, copiada da territorialidade dos 

homens munidos de armas e coragem. A metáfora nesse momento é primordial para entender 

as geografias dessa fronteira. O tom de audácia remete aquilo que a fronteira propícia: trazem 

a justiça de “Mato Grosso”, os perímetros urbanos são assolados por uma máfia que assusta 

por sua dicotomia entre poderosos e não poderosos. As relações espaciais são marcadamente 

pelo terrorismo imposto pelo tráfico, e quem entender sua dinâmica, se desvia daquele que 

tem um artefato “brilhando, limpinha, no cinturão”. 

 

[...] o valor humano dos espaços de posse, espaços proibidos a forças adversas, 

espaços amados. Por razões muitas vezes bem diversas e com as diferenças que 

comportam os vários matizes poéticos, são espaços louvados. A seu valor de 

proteção, que pode ser positivo, ligam-se também valores imaginados, e esses 

valores são, em pouco tempo, valores dominantes. O espaço compreendido pela 

imaginação não pode ficar sendo o espaço indiferente abandonado à medida e 

reflexão do geômetra. É vivido. (BACHELARD, 1993, p.196)  

 

Justamente por ser o espaço compreendido pela imaginação e sendo ele também 

vivido, ele importa para geografia, pois compreendem valores humanos, e nessa situação a 

imaginação sobre o espaço vai se concretizar na escritura da literatura ou mais 

especificamente na poesia. 

A marca do espaço em uma página de livro, por meio de um processo de escritura, é 

que remove o dinamismo da “vida real”. Essa tentativa de marcar a vida real nas páginas do 

livro através de uma (re)significação é a intenção do livro artístico, inventa-se meios de 

retomar narrativas e histórias, justamente para colocá-las de volta em um certo conhecimento 

produzido. É uma equivalência entre espaço e representação, narrativas, histórias e trajetórias 

são suprimidas como escrituras do mundo (MANSSEY, 2008, p. 50). 

Lobivar Matos é profundamente enraizado a este lugar – Mato Grosso/Mato Grosso 

do Sul –, tão ligado que fala exatamente do bairro Sarobá em Corumbá ou de uma tribo: 

boróros
10

, sendo assim, é considerado um poeta regional, ele mesmo afirma isso: “são na 

maioria poemas regionais e por isso mesmo muito simples, muito humanos” (MATOS, 1935, 

                                                           
9
 A cidade de Corumbá é conhecida pelo cognome (apelido) de “cidade branca” devido à coloração de sua terra 

que é proveniente do calcário. 
10

 É uma etnia indígena que habita o estado de Mato Grosso. 
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p. 7). Nesse viés, o modo como escreve sua poesia se amplia na categorização da 

modernidade, “Na prática, foi o primeiro modernista assumido a fugir dos liames do 

parnasianismo e a adotar versos livres e brancos em Mato Grosso” (CARVALHO, 2008, p. 

195). 

Sua poesia tem teor realista
11

, no que tange os elementos de tempo e de espaço. 

Revela assim a dinâmica do pantanal com suas subidas e decidas de águas. Os homens se 

dispuseram a ocupar os espaços no qual a natureza dita qual é a sua área de controle, não 

titubeando ao demonstrar o potencial de sua força. 

 
Inimiga dos roceiros 

 

Começou a enchente.  

As aguas barrentas estão subindo ... subindo ...  

Vão beber todos os ranchos dependurados na barranca.  

É inútil construir giraus.  

É inútil evitar a derrocada. 

As águas barrentas estão subindo... subindo... 

E os usineiros inquietos e preocupados 

sentem que vão perder toda a safra. 

Assim mesmo ainda não convenceram  

da inutilidade dos recursos e estão empregando  

todos os meios para salvar suas propriedades. 

Estão fazendo barranco moles de tijuco e  

levantando barragens superficiais para o  

canavial ficar ilhado, no seco. 

Mas as águas barrentas não  

querem mais ser desviadas.  

E, agora, rebentando todos os empecilhos, 

escorrendo em todos os braços correm  

desordenadamente, loucamente, 

para alcançar o mar, 

onde serão felizes ou infelizes 

(MATOS, 1935, p. 33-35). 

 

Em meio à imensidão do pantanal, os sujeitos introduzem monoculturas, instalam 

usinas para beneficiar seus produtos colhidos e esperam o tempo da colheita. Mas mesmo 

sabendo das ameaças do ciclo das águas pantaneiras, os homens arriscam fincar suas relações 

nas zonas alagadiças do pantanal. Protegem-se, e protegem suas plantações com bloqueios em 

uma teimosia que é experimentada todos os anos. Mas nenhum artifício é capaz de frear a 

força da natureza, estão à mercê da dinâmica do pantanal. As águas turvas sobem em 

determinada época do ano e instala-se um pânico. No espaço que está regido sob uma 

sazonalidade entre tempo seco e chuvoso, os homens dependem de uma “sorte”, no caso de as 

águas subirem muito, nenhum empecilho pode freá-las de invadirem os canaviais. Assim é a 

territorialidade das águas do pantanal, correndo desenfreadamente, o fluxo move-se 

desordenadamente, desmoronando barreiras postas pelos homens que se sujeitaram a ocupar o 

seu território, no transcurso do ciclo das águas, elas chegam felizes ou infelizes na zona 

marítima. 

A intenção aqui não é fazer uma análise estrutural da palavra em si, mas utilizar das 

imagens/paisagens que o artista no momento de (re)criação apresentou conforme suas 

                                                           
11

 A poesia de Lobivar Matos faz alusão às pessoas habitantes das espacialidades marginalizadas da cidade de 

Corumbá. No prefácio do seu primeiro livro afirma que o seu papel como poeta e falar das durezas amargas da 

época e meio em que vivem. Afirma também que sua poesia é “reflexo de um pessimismo crônico bebido às 

pressas nas coisas, nos seres e no mundo” (MATOS, 1935, p. 7). 
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experiências de lugares, suas (re)significações. “Aquilo que as pessoas recebem do mundo 

que as circunda, ou aquilo que elas experimentam, é limitado espacialmente e traz a marca de 

uma época” (CLAVAL, 1999, p. 65). 

 
Momento 

 

Faíscas elétricas derretendo nervos partidos,  

Correntes subterrâneas  

chocam-se e se estraçalham  

e ruídos dinâmicos  

de vida  

escorrem dos ouvidos do mundo  

como se fossem lavas ferventes  

de um vulcão. 

 

As consciências estão fechadas,  

escuras e misteriosas como labirintos. 

 

A poeira do passado turvou os olhos dos homens,  

e a teoria da evolução  

perdeu o equilíbrio  

e se afundou na garganta do impossível. 

 

Os corações morreram massacrados  

em holocausto ao dia de amanhã. 

 

Há superprodução de tudo  

e os sentimentos estão sendo queimados  

como café! 

 

Precisamos de luz e nos perdemos na escuridão  

(MATOS, 1936, p. 81-82). 

 

O artista em seus momentos de devaneios se pergunta se a chegada da modernidade é 

mesmo um progresso para as pessoas, já que o projeto moderno penaliza grupos sociais. Essa 

dúvida é a espaço que se instalou em seu período. Ao mesmo tempo em que “há 

superprodução, os sentimentos estão sendo queimados”, é essa a percepção ambiental que 

Lobivar Matos expressa em suas poesias. É uma espacialidade/paisagem que ao mesmo tempo 

em que traz a modernidade para as elites, oprime e exclui os pobres da cidade. 

O universo poético desse artista permite percorrer por caminhos que revelam as 

espacialidades dos cotidianos dos sujeitos habitantes dos pantanais mato-grossenses. 

 
Derrocada 

 

A enchente é a inimiga implacável dos roceiros,  

dos roceiros humildes e trabalhadores que nascem,  

crescem e morrem acorrentados á margem dos rios,  

dos rios que são espelhos líquidos  

refletindo no céu a tortura vegetal das raízes afogadas  

 

[...] Mas um dia a enchente passa...  

E como tudo que passa nessa vida  

ela também deixa vestígio:  

esqueletos de peixes esparsos aqui e ali pela  

terra deserta de vegetação; ranchos caído,  

roças destruídas e a tristeza e a miséria gritando  

pela boca do silencio que por ali  
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ela passou: arruinou a terra, 

desgraçou o homem e  

prometeu voltar ano vindouro!  

(MATOS, 1935, p. 83). 

 

A uma força intima que liga o ambiente e os sujeitos. Os pantaneiros ficam 

acorrentados as marginais dos rios, isso demonstra um território imposto pela natureza, 

características vivas ainda de “determinismo ambiental”. O fato da enchente bloquear a 

expansão espacial desses homens, culmina em um aprisionamento territorial, tanto que 

“nascem, crescem e morrem” ali. As águas que transbordam da calha do rio invadem a 

planície e destroem as coisas feitas pelo homem (ranchos e roças). Na dinâmica das águas, no 

vai e vem, a água ao deixar a planície, vê-se um estado que choca: “peixes esparsos, tristeza e 

miséria”. Mas mesmo arruinando todos os vestígios da paisagem cultural, mesmo sabendo 

que todo ano ela vem, o homem pantaneiro não abandona essa zona, que de algum modo lhe 

traz conforto e sustento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa finalidade foi tentar explanar como a obra de Lobivar Matos (1915-1945) em 

si emite um sentido de dimensão espacial e pode dialogar com a geografia. Em estagio inicial 

de pesquisa, percebemos como tal arte esta colocada no mundo, e traz toda uma experiência 

de vida (re)significada em forma de poesia. As expressões espaciais contidas na obra de 

Lobivar Matos abre uma possibilidade de exorbitar o pensamento da geografia como ciência 

institucionalizada, “Quem tem razão aqui, a ciência que tende a reduzir o mundo a um 

mecanismo ou a experiência vivida que se apropria do mundo exterior ao nível do 

fenômeno?” (DARDEL, 2012, p.22). A nossa função é perceber/compreender como os 

indivíduos estão pensando suas relações com o mundo, e com isso tocam os fenômenos e 

eventos espaciais que são resinificados pelo poder/sensibilidade da arte. Nossa pesquisa é 

ancorada na fenomenologia como metodologia. 

Dando voz aos desabrigados ou ganhando voz por meio deles, produzindo imagens 

poéticas através dos espaços vividos, laçando mão daquilo que seus olhos enxergavam, 

Lobivar Matos é colocado como sujeito principal em nossa pesquisa “que acreditamos 

encontrar as verdadeiras medidas do ser de uma imagem poética. Nessa percussão, a imagem 

poética terá uma sonoridade do ser. O poeta fala no âmago do ser” (BACHELARD, 1993, p. 

128). Já que só a vida não basta, “E, a vezes, sonho. E o meu sonho fantástico de moço, 

perdido pelo ar, pela terra e pelos seres dá-me a sensação estranha de que sou o próprio sonho 

a sonhar dentro da vida!” (MATOS, 1935, p. 36). 

Assegurando e esclarecendo como objetos e pessoas estão instaladas no mundo ou e 

em uma particular zona geográfica, espaço e tempo na obra de Lobivar Matos, compartilham 

os viveres das pessoas simples e sua opinião para com o mundo. Ele vive e aprecia o mundo, 

depois com sua poética nos apresenta tais relações espaciais. Isso quebra os velhos moldes de 

pensar a relações geográficas hegemônicas, para identificar outros diálogos possíveis. 

O bairro pobre (Sarobá) é o lugar da desgraça das pessoas pobres e negras, que são 

interessantes ao restante da sociedade quando necessitam de favores. Lobivar Matos se sentiu 

solidário com essa gente, sua compaixão veio em forma de denúncia através da arte. A partir 

daí se dá o diálogo com o mundo “o fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação 

dialógica” (Bakhtin, 2000, p. 357). 

O poeta assinala como habitantes da zona pantaneira estão sujeitos as dinâmicas das 

águas, e isso aponta um determinismo ambiental, tanto que ficam aprisionados a esse 
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ambiente. Suas plantações e culturas ficam mercê de tal dinâmica, e mesmo assim esses 

indivíduos não abandonam essa zona que de certa forma lhe trazem conforto. 

Sua função como poeta e ator social, permeava com intuito de um mundo mais justo, 

bem como é o interesse nosso. Usou a palavra para delatar que tais corpos em determinada 

época e espaço estavam sujeitos a uma marginalidade. No uso da arte a palavra é um território 

partilhado do poeta e das pessoas que leram o poeta, essa foi a sua arma de denúncia. O papel 

da geografia também se pauta na crítica da situação atual, e não apenas narrar e esclarecer o 

mundo, as relações das coletividades com o espaço (BROSSEAU, 2007).  

Visto que a ciência geográfica serve também para criticar a situação atual, a literatura 

expõem as consciências do mundo e corrobora com tal ciência. A poesia (Literatura) são 

escrituras que registram as praxes sociais de um estipulado contexto histórico e espacial, bem 

como críticas, relatos, fantasias, caprichos, excentricidades, sonhos e desejos do homem. 

Consequentemente de forma voluntaria ou involuntária, traz amalgamada às marcas das 

práticas sociais, de sujeitos que vivem e se relacionam com outros sujeitos em determinados 

ambientes, assim construindo o espaço, “[...] O espaço são as formas mais a vida que as 

anima” (SANTOS, 2002). Uma vez que a literatura comporta essas imagens narrativas das 

paisagens do mundo e seus fortuitos imaginativos de ressignificação, então não há motivo 

para rejeitar o emprego da literatura como fonte de investigação geográfica. 

Cabe a nós, cientistas da geografia, estarmos atentos às representações do ambiente, 

através de outros olhares e repensar o espaço geográfico numa perspectiva de inclusão e 

justiça social para com os marginalizados. As obras de arte Sarobá e Areôtorare nos levam a 

outra temporalidade, o olhar crítico de Lobivar Matos, ajuda a repensar as territorialidades e 

os espaços da desgraça e da riqueza cultural do mundo vivido. A poesia nesse caso ajuda a 

pensar como há uma relação entre espaço, vivência e poética. A palavra é segredo para 

entender como pensamos e imaginamos o espaço, a partir dela se formar imagens e assim 

num diálogo com a geografia “tentamos” compreender o mundo. 
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“BOM NO DOM BOSCO É BRINCAR; RUIM É BRIGAR”
12
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Resumo 

O bairro Dom Bosco localiza-se em Juiz de Fora, cidade média da Zona da Mata mineira. 

Apesar de fronteiriço a grandes equipamentos de desenvolvimento urbano, como a 

Universidade Federal de Juiz de Fora, o Shopping Independência e o Hospital Monte Sinai, e 

objeto de intensa especulação imobiliária, o Dom Bosco, conforme o Plano Diretor do 

município, é considerado uma Área de Especial Interesse Social (AEIS), apresentando 

condições precárias de habitabilidade. Tal habitabilidade é aferida pela infra-estrutura mínima 

presente ou ausente, sendo que as ausências conferem ao bairro posição de destaque entre os 

mais empobrecidos da cidade. Assim, numa perspectiva materialista, sob o ponto de vista de 

moradores adultos, habitar o Dom Bosco é uma luta pela permanência em face da especulação 

e uma resistência à segregação espacial urbana. O que nos conduz ao debate dos significados 

de habitar o bairro Dom Bosco na perspectiva das crianças? As respostas se revelam a partir 

da Geografia da Infância e da descoberta de um bairro simbólico - não apenas material, vivido 

pelas crianças que o desenham, cartografam, representam e apresentam o seu Dom Bosco. 

Frente à especulação, à segregação e à falta de espaços pensados para elas, as crianças 

também resistem. Juntas, elas se apropriam de todo o bairro, inclusive de espaços não-delas, 

subvertendo-os em seus espaços de brincar. As descobertas e ideias apresentadas nesta análise 

se baseiam em desenhos realizados pelas crianças, bem como em debate teórico acerca da 

Geografia da Infância e relação entre arte e vida. 

Palavras-Chave: Bairro Dom Bosco. Crianças. Desenhos. Geografia da Infância.  

 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA ANÁLISE: UMA INTRODUÇÃO 

 

O bairro Dom Bosco situa-se na zona oeste de Juiz de Fora, cidade média da Zona da 

Mata de Minas Gerais. Contudo, para os órgãos municipais de planejamento urbano
13

 e o 

Plano Diretor, o bairro encontra-se na Região de Planejamento Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Frase que apareceu em uma das conversas com as crianças participantes da pesquisa. 
13

 Como a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG). 
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Mapa 1: Bairros que constituem as Regiões Central, Oeste e Sul de Juiz de Fora

14
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Mapa Temático
Autora: CHAVES
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Fonte: CHAVES, 2013, p. 101. 

 

 

Uma das versões sobre a origem do bairro Dom Bosco, localiza-o no primeiro quartel 

do século XX, atrelado aos grandes contingentes de negros que rumaram em direção à cidade, 

após o arrefecimento da cafeicultura no município.
15

 

Conforme aponta Oliveira (2000), para os negros recém-chegados ao espaço urbano, 

que, além de sobreviver, precisavam enfrentar a repressão da sociedade e da polícia e ampliar 

suas redes de sociabilidade e solidariedade para além dos laços familiares, 
 

[...] a saída encontrada foi em direção à periferia, levando à formação de bairros 

inteiramente negros, como verdadeiras ilhas em torno da área central. Surgem 

bairros como o São Benedito (antigo Arado) e o Dom Bosco (Serrinha) dentre 

outros; sem, contudo, possuírem a mínima infra-estrutura urbana, a exemplo do 

acesso à rede de água, esgoto, iluminação pública etc. (OLIVEIRA, 2000, p.65). 

 

Maria Inêz Beghelli
16

, neta de Vicente Beghelli e moradora do bairro Dom Bosco, nos 

contou que seu avô, imigrante italiano estabelecido em Juiz de Fora, foi quem começou a 

                                                           
14

 Esta é uma das formas que o poder público municipal regionaliza a cidade. No Plano Diretor (2004), por 
exemplo, encontramos outras subdivisões e nomenclaturas para as Regiões de Planejamento (RPs). 
15

 Há outras versões, algumas contraditórias a esta e outras complementares. Uma delas diz que o Dom Bosco, 
antes de se tornar um bairro da cidade, abrigou negros recém libertos da escravidão que permaneceram no 
local após a falência de uma fazenda que ali existia. 
16

 A família Beguelli é muito conhecida dos moradores do bairro. Algumas ruas do Dom Bosco receberam o 
nome de integrantes dessa família. 
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lotear o bairro e vender lotes para negros, mas também para operários brancos empregados, 

principalmente, na indústria têxtil.
17

 

Assim, o Dom Bosco surge como um bairro pobre, abrigando os negros que, 

inicialmente, não foram mão de obra absorvida pela Manchester Mineira
18

 e operários que 

não encontraram lugar de habitação no centro e precisavam morar próximo às indústrias. 

Com o decorrer do tempo, muitos equipamentos urbanos públicos e privados foram 

instalados no entorno do bairro. Dentre eles, destacamos alguns: a Universidade Federal de 

Juiz de Fora
19

, a Empresa Brasileira de Pecuária e Abastecimento (Embrapa Gado de Leite), a 

Sede Campestre do Serviço Social da Indústria (SESI), o Hospital Monte Sinai – cujo 

endereço e entrada principal se localizam do bairro Dom Bosco (à Rua Vicente Beghelli) e o 

Shopping Independência. Mais recentemente, ainda, houve a expansão do hospital Monte 

Sinai em um complexo hospitalar bem equipado, direcionado a um público de alto poder 

econômico e a construção do Independência Trade Center Hotel e Offices e do Rossi 360º  

Home e Business, ambos empreendimentos luxuosos e bem próximos ao hospital e ao 

Shopping Independência. 

A população residente no Dom Bosco permaneceu em uma condição subalterna, 

subindo cada vez mais as encostas e apropriando-se mais do Alto Dom Bosco, onde “há 

ocorrência de ocupações em encostas muito íngremes, que se constituem em áreas de risco” 

(JUIZ DE FORA, 2004, p.60). O Plano Diretor de Desenvolvimento de Juiz de Fora, ao 

dividir os bairros da região central, de acordo com semelhanças de características, em grupos 

de “relativa homogeneidade”, aponta que o bairro Dom Bosco deve ser visto dentro de um 

grupo com padrão de ocupação inferior ao dos bairros vizinhos, como São Mateus e Paineiras. 

O documento assinala que o bairro Dom Bosco é uma Área de Especial Interesse Social 

(AEIS). “Essas áreas caracterizam-se pela existência de assentamentos subnormais 

desprovidos dos padrões mínimos de infra-estrututura (água, luz, esgosto, acessibilidade e 

habitabilidade), o que as coloca numa condição de segregação social” (JUIZ DE FORA, 2004, 

p.90). 

O Atlas Social de Juiz de Fora (2006), também produzido pelo poder público 

municipal, considera o bairro Dom Bosco como uma das Microáreas de Exclusão Social 

(MAES) que 
 

constituem células territoriais com os mais diferentes graus de precariedade nas 

condições de vida, consideradas não apenas sob o aspecto econômico, mas também 

no tocante à urbanização – infraestrutura e habitação –, à titularidade da terra e a 

riscos de caráter físico-ambiental  no local de sua inserção. A decisão de sua 

denominação aqui adotada toma o conceito de exclusão social [...] como 

suficientemente abrangente para as situações reais, que incluem desde espaços 

totalmente segregados e desprovidos de qualquer infra-estrutura, cravados no meio 

urbano, até áreas já urbanizadas onde persistem ainda problemas socioeconômicos 

(JUIZ DE FORA, 2006, p. 171). 

 

Embasados em muitos relatos de moradores adultos que experienciam o bairro, 

podemos afirmar que habitar o Dom Bosco é um enfrentamento às condições materiais 

                                                           
17

 Tivemos acesso a alguns documentos que tratam das transações imobiliárias de Vicente Beghelli no Dom 
Bosco. 
18

 Uma alusão à cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, indicando a expressividade do desenvolvimento 
industrial de Juiz de Fora já no final do século XIX. 
19

 A chegada da UFJF, na década de 1960, entre outras coisas, impulsionou a construção da Avenida 
Independência, uma das mais extensas e importantes da cidade. Essa avenida teve seu nome mudado, 
recentemente, para Av. Itamar Franco. 
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precárias de habitabilidade, além de uma luta pela permanência em face da especulação 

imobiliária, e uma resistência à segregação urbana.  

Contudo, acreditamos que existe uma faceta do habitar que é sua dimensão subjetiva 

da existência e que convive com essa materialidade, muitas vezes, ressignificando-a (COSTA 

& SUZUKI, 2012), e é sob o ponto de vista das crianças, com suas próprias lógicas, que 

queremos descobrir como é habitar o bairro Dom Bosco.  

Disso elaboramos a questão central de nossa análise: Quais os significados de habitar 

o bairro Dom Bosco na perspectiva das crianças? 

Assim, torna-se imperativo discutir, no contexto material que apresentamos 

anteriormente e tendo em vista a ineficiência do poder público em criar espaços destinados 

para as crianças no bairro (creches, parques, praças, escolas, áreas de lazer), como elas 

habitam e se apropriam do bairro. 

Considerando a nossa questão central, apontamos os seguintes objetivos: apresentar o 

que é habitar o bairro Dom Bosco na perspectiva de 4 (quatro) crianças moradoras do bairro; 

demostrar como as crianças do bairro, em conjunto, se apropriam de espaços que não foram 

criados/pensados para elas, transformando-os em espaços de brincar; e analisar, à luz da 

Geografia Humanista e da Geografia da Infância, desenhos feitos pelas crianças em relação 

aos diálogos construídos com elas. 

A metodologia foi construída com técnicas de confecção de desenhos do bairro
20

 feitos 

pelas crianças participantes, de entrevistas coletivas sobre o bairro, captadas em gravador de 

áudio, e nossas notas de campo que, posteriormente, foram expandidas, nas quais 

detalhávamos o contexto em que ocorria a abordagem com as crianças, nossas percepções, 

considerações etc. 

Por meio de duas linguagens distintas e complementares, desenho e oralidade, 

pudemos nos voltar para o ponto de vista, não apenas objetivo, mas, principalmente, subjetivo 

das crianças participantes, ponto de vista entendido também como opinião, maneira de ver e 

considerar as coisas, mesclando arte e vida. A definição da forma de ver só é possível para 

quem ocupa determinado ponto, seja concreto ou metafórico, o que permite a esse alguém 

capturar certas coisas que outros não vêem por sua situação posicional (GOMES, 2013, p.19).  

As técnicas foram eleitas considerando-se a priori um referencial metodológico que 

compreende as crianças como sujeitos e seus pontos de vista como legítimos, o que nos 

aproximou dos pressupostos da pesquisa qualitativa em diálogo com a Geografia Humanista e 

mais, recentemente, dos estudos da infância e da Geografia da Infância, fundamentos teórico-

metodológicos de nossa análise. 
 

 

HABITAR O DOM BOSCO NA PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS: ALGUMAS DAS 

PRIMEIRAS DESCOBERTAS EM ANÁLISE
21

: 

 

                                                           
20

 Há ausência ou a precariedade da alfabetização cartográfica em todos os desenhos aqui apresentados, cuja 

importância é destacada por Almeida e Passini (1991) e Almeida (2004). Entretanto, procuramos compreender 

o desenho do bairro como representação espacial para além de uma etapa que culminaria no mapa ou como 

um “lugar de passagem” para se alcançar a maturidade cartográfica. 

21
 O campo completo conta com experiências em cinco ruas do bairro e um total de vinte crianças sujeitos 

entre 8 e 12 anos de idade. Para este artigo, selecionamos alguns pontos da experiência de campo na Rua 

Borda da Mata. 
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No segundo semestre de 2012, iniciamos nossas visitas de forma mais sistemática e 

direcionada ao bairro Dom Bosco, indo ao encontro das crianças que seriam sujeitos ativos e 

completos de nossa pesquisa, referência fundamental de nossa análise. 

Essa compreensão vêm se ampliando nas ciências humanas (SARMENTO, 2005; 

CORSARO, 2011) e sendo incorporada também pela Geografia por autores que vem 

trabalhando com as lógicas infantis e a experiência espacial das crianças (LOPES & 

VASCONCELLOS 2005; LOPES, 2008).  

No Dom Bosco, em trabalhos de campo, percebemos que as crianças estavam em 

todos os lugares, em todas as ruas - quase sempre vivenciando “brincadeiras de rua”-, e 

assumimos o que já intuímos como importante: não procurá-las nas instituições que 

freqüentavam. Decidimos encontrá-las aleatoriamente, nas ruas, à medida que se 

interessassem por nossa proposta e quisessem participar da pesquisa. 

O mapa a seguir mostra a delimitação do bairro Dom Bosco com outros bairros 

conforme a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), órgão público municipal, e 

apresenta os nomes de ruas.  

 
Mapa 2: Demarcação dos limites territoriais do bairro Dom Bosco, com nomes de ruas, conforme a Secretaria 

de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora. 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). Prefeitura de Juiz de Fora. 2014. 
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Começamos observando a Rua Borda da Mata
22

. Para nós, uma ruela muito íngreme e 

sem saída, com uma grande quantidade de lixo acumulado em seu final, onde vê-se um grande 

buraco provocado por deslizamento de encosta. Nesse local, sempre há presença de muitas 

crianças, sendo a área apropriada por elas como um espaço de brincar e tendo sido batizada, 

pelas crianças, pelo nome de “Buracão”. 

Ao mesmo tempo que observávamos tudo, a rua, as casas, as brincadeiras acontecendo 

na rua e no “Buracão”, demo-nos conta que também estávamos sendo observados pelas 

crianças, decidimos nos aproximar e apresentar nossa proposta. 

A primeira criança com que conversamos a respeito de nosso trabalho foi Emílio
23

. 

Explicamos a ele que estávamos fazendo uma pesquisa com crianças do bairro Dom Bosco e 

que queríamos conhecer o bairro e saber como era morar no Dom Bosco. Emílio aceitou de 

pronto. 

Emílio começou seu desenho com alguns morros e, em um desses morros, desenhou 

uma construção que, imediatamente, fez questão de explicá-la. Ele nos disse “Não se 

preocupa não”, largou o desenho e nos chamou para o lado de fora da casa. Do lado de fora, 

continuou: “É a paisagem que vejo daqui”, e mostrou uma escola localizada ao longe, no 

bairro Santa Cecília, a qual, posteriormente, ele destacou pintando-a toda de azul mais escuro, 

contrastando com o azul mais claro com que pintou os morros. 

Nossa leitura sobre esse “Não se preocupa não” de Emílio foi: “Eu sei o que estou 

fazendo”, ou seja, ele estava nos avisando que não tinha fugido do tema, estava desenhando o 

bairro Dom Bosco, como pedimos a ele, sendo que a escola do bairro Santa Cecília fazia parte 

do seu Dom Bosco, uma vez que era a paisagem que ele visualizava.  

Continuando seu desenho, Emílio narrou calmamente, num tom de voz baixo, como se 

conversasse consigo mesmo, uma incursão policial feita nas casas da Rua Borda da Mata, 

inclusive na sua, razão pela qual, segundo ele, a rua ganhou o nome de “Rua do Índio”. 

Perguntamos a ele: “Rua do Índio por quê?” Daí, ele gritou a avó que estava no cômodo ao 

lado para ela explicar. A avó que mora no “Chapadão”
24

 disse que não tinha nada de “Rua do 

Índio”, que aquilo era uma invenção dele. 

Emílio insistiu e explicou: “É que quando a polícia invadiu a casa, eles chamaram aqui 

de ‘Rua do Índio’, é porque aqui ‘mora índio’
25

. A polícia arrombou a porta”.  

Percebemos aqui, como em todo o campo, que as crianças nomeiam as ruas por conta 

de alguma característica que consideram que seja boa ou ruim e, muitas vezes, associam-na a 

alguém que estimam ou a um acontecimento. Por exemplo: Rua da minha avó, Rua do Genô, 

Rua do Índio, Rua do Campinho etc. Como sujeitos, elas nomeiam os espaços de acordo com 

suas vivências coletivas e utilizam suas nomenclaturas nas entrevistas, mesmo que não 

entendamos. Aí... é preciso perguntar-lhes. 

Diferentemente do que havíamos planejado, não conseguimos realizar o primeiro 

campo apenas com Emílio, de forma individualizada. Logo a pequenina sala de sua casa 

estava cheia de outras crianças. Uma observação é que as casas são muito pequenas, algumas 

                                                           
22

 O trabalho de campo na Rua Borda da Mata nos trouxe importantes contribuições metodológicas. 
Percebemos que nossas entrevistas semi-estruturadas eram muito estruturadas e demasiadamente extensas e 
que tentar isolar as crianças umas das outras para os diálogos era inviável, sendo a entrevista coletiva muito 
mais profícua. Dessa forma, a experiência nessa rua funcionou como um teste-piloto, à medida que, a partir 
dela, afinamos nosso instrumental. 
23

 A quem vimos, em outros momentos, brincando na rua, soltando pipas com os amigos. 
24

 Chapadão é o nome pelo qual a Rua João Beghelli é muito conhecida em todo Dom Bosco. Para as crianças 
que entrevistamos, chama-se Rua do Campinho, onde se concentra grande número de moradores de várias 
faixas etárias, para jogar, principalmente, futebol. 
25

 Uma alusão preconceituosa, sinalizando que ali viviam pessoas mal-educadas, violentas etc. Foi uma 
comparação que os policiais fizeram, segundo Emílio. 
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com apenas um cômodo, sendo que as fronteiras entre elas são não bem definidas, ou seja, 

transitar livremente umas nas casas das outras é muito comum.  

Enquanto Emílio ainda desenhava, sua irmã, de 8 anos, Laura, apareceu e opinou 

sobre o desenho: “Dom Bosco não é assim”. Percebemos que ela também queria dizer como 

Dom Bosco era em sua percepção e a convidamos para a pesquisa. Por sua vez, as crianças 

que a acompanhavam também nos pediram folhas e começaram a se apropriar do espaço da 

sala da casa de Emílio e Laura. 

Emílio foi o primeiro a terminar o desenho, ao qual deu o título “Dom Bosco” e disse 

que não queria colorir nada, mas mudou de ideia ao perceber que as outras crianças ainda não 

tinham acabado e que estavam dando cores aos seus desenhos.  

Apresentamos a seguir o desenho feito por Emílio. 
 

Desenho 1: DOM BOSCO 

  
Autor: Emílio – 10 anos 

 

Podemos ver no desenho de Emílio um tráfego intenso de carros e uma rotatória. A rua 

é a Vicente Beghelli, bem próxima de onde ele mora. Esses elementos fazem parte de uma 

realidade mais recente do bairro, quando o trânsito em seu interior foi intensificado pelos 

novos empreendimentos nos arredores do bairro.  

Há destaque para uma escola no alto de um morro, localizada em outro bairro que ele 

vê de sua residência, bem como casas e prédios espalhados por todo o desenho e a Escola 

Municipal Álvaro Braga de Araújo, onde ele cursa o 5º ano do Ensino Fundamental.
26

 

                                                           
26

A Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo é a única escola no Dom Bosco e atende até o 5º ano do Ensino 
Fundamental apenas. Conforme relatos de moradores e o que aponta Menezes e Monteiro (2010), a Escola 
Estadual Dom Orione, localizada no bairro vizinho de mesmo nome, que seria a opção mais próxima para as 
crianças do Dom Bosco darem continuidade aos seus estudos, foi fechada pela Superintendência de Educação 
do Estado de Minas Gerais que alegou falta de demanda suficiente que justificasse a manutenção da escola. 
Apesar da população ter se organizado e conseguido adiar o fechamento da escola por dois anos, esse 
aconteceu em 2009, no meio ao ano letivo. 
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Também observamos no desenho do Emílio a centralidade da Escola Municipal 

Álvaro Braga de Araújo, representada em tamanho maior que as demais construções e a única 

construção identificada pelo nome. A Escola também recebeu destaque nas falas do Emílio 

durante nossa entrevista, como um lugar em que se gosta de estar.  

Percebem-se também, no desenho feito pelo Emílio, alguns prédios, próximos às 

casas, o que quase não vemos no interior do bairro Dom Bosco, que, assim, podem não fazer 

parte do espaço concretamente experimentado pelo Emílio no bairro, mas que é vivido de 

alguma forma por ele. Basta olharmos o entorno para vermos prédios muito altos dos novos 

empreendimentos. 

Terminada a primeira etapa, a da confecção do desenho, começamos a entrevista com 

Emílio, percebendo a dificuldade de obter respostas sem a intervenção das outras crianças, 

fomos com ele para o lado de fora da casa, mas a tentativa de estar com uma criança de cada 

vez foi novamente derrubada pelas crianças e logo a entrevista transformou-se numa conversa 

coletiva. 

Assim, no momento do diálogo em grupo, acontecia a construção de uma 

representação coletiva do bairro e embasada em experiências de convivência no espaço. Um 

assunto que não apareceria na conversa individual, aparece e é debatido pelo grupo, uma 

opinião é mudada diante da força da opinião da maioria, outra opinião é mantida, mesmo 

sendo “voto vencido” e, assim, vai se constituindo como as crianças, grupo social com suas 

lógicas próprias, vêem e habitam o Dom Bosco. Dessa forma, entram em cena, junto com 

Emílio, Armando, Caspian e Laura. 

A seguir, a produção do Armando, de 9 anos. 
 

 
Desenho 2: DOM BOSCO 

 

 
Autor: Armando– 9 anos 

 
“Desenhei a igreja, o prédio, o sinal, o ponto de ônibus, a escola. Aqui escrevi 

errado [apontando para a construção pintada de marrom]. É o Bretas” 

[supermercado que tem uma filial localizada no bairro vizinho, Cascatinha]. 
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Pedimos ao Armando que nos falasse sobre o desenho que havia feito do bairro Dom 

Bosco. Armando pegou seu desenho e foi descrevendo os elementos que apareceram. É 

interessante também notar a presença de um supermercado localizado em outro bairro, 

mesclando elementos do espaço vivido imediato com outras experiências e fazendo parte de 

seu bairro vivido. 

Armando deu importância às vias por onde circulam os veículos, contudo não 

representou estes. Sinalizações nas vias, como placas indicando pontos de ônibus e semáforo, 

também foram lembradas. Uma realidade nova dentro do bairro. Aparecem poucas 

construções no desenho, dentre elas alguns prédios que não fazem parte do seu contexto 

imediato de vivência, mas que são muito comuns no entorno do bairro.  

Percebemos novamente a escola em posição de destaque, isolada ao final de uma rua, 

pintada em azul e identificada pela palavra ‘ESCOLA’, apontada posteriormente por 

Armando como a Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo, onde ele estuda, o “Grupinho”. 

O terceiro desenho que será apresentado foi feito por um menino de 9 anos, que cursa 

o 4º ano do Ensino Fundamental, que gosta muito de filmes do gênero fantasia, a quem, aqui, 

chamaremos de Caspian. 

 
  

Desenho 3: DOM BOSCO                 

  
Autor: Caspian – 9 anos 
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A partir do desenho, Caspian fala de elementos que antes ainda não haviam aparecido 

nos desenhos das outras crianças, como um campo de futebol vazio, presença de pessoas 

moradoras do bairro próximas a uma árvore, prédios altos com portaria indicada pela palavra 

‘PORTARIA’ e porteiros. 

Caspian apresentou também as vias de circulação de carros, mas não os carros, como 

Armando. Quanto às construções, elas aparecem em pequeno número. Destaca-se a presença 

de dois prédios que se diferenciam bastante dos desenhados pelas outras crianças.  

A escola, em posição de destaque e isolada ao final de uma rua, pintada em azul e 

identificada pela palavra ‘ESCOLA’, aparece novamente e, depois, também é identificada por 

Caspian, como sendo a Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo, onde ele cursa o 4º ano. 

O que nos chamou bastante a atenção foi o desenho de um campo de futebol. Quando 

questionado sobre o campinho, Caspian disse que quando ele joga futebol o faz na rua, mas 

afirmou que tem um campinho no Dom Bosco – rindo, ele disse que não sabe onde, mas que 

conhece sua existência. Pensamos que poderia ser a Rua do Campinho, que é a João Beghelli 

no “Chapadão” ou o novo campo no bairro Dom Orione, “dado” a população do Dom Bosco, 

“em troca” da Curva do Lacet, atualmente apropriada pelo Shopping ou o campo que existia 

na própria Curva do Lacet. Mas, talvez, possa ser também um campo imaginário, um espaço 

imaginado pelo Caspian e que ele compartilhou conosco em sua representação do bairro Dom 

Bosco. 

O próximo desenho foi produzido pela Laura, de 8 anos. 
 

Desenho 4: DOM BOSCO                                                

 
Autora: Laura – 8 anos 

 

 Quando pedimos à Laura que nos falasse de seu desenho, ela foi além da descrição dos 

elementos. Laura foi apontando no desenho o que ela havia feito e fazendo comentários, o que 

nos possibilitou maiores intervenções nesta parte. 

Laura disse que havia feito as casas do Dom Bosco, os prédios que estão no entorno 

do bairro, sendo um desses o Hospital Universitário, localizado no bairro vizinho Dom 

Orione. Aqui, Laura disse que não havia diferença alguma entre o Hospital Universitário e o 
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Conjunto Médico Hospitalar Monte Sinai, apesar de nunca haver entrado neste último. Na 

representação da Laura, o Hospital Universitário e o Hospital Monte Sinai, segundo ela, 

aparecem um ao lado do outro. 

 Continuando sua fala sobre o desenho, Laura disse que fez as ruas com carros e 

também desenhou o Semente
27

, onde, nas palavras dela, tem comida boa, lanche, aulas de 

capoeira, de dança, de informática, de quadra, de hip hop e teatro. 

 Além disso, Laura pontuou que desenhou a escola, a igreja, o campo de futebol. Sobre 

esse último, indagamos onde ele se localizava, prontamente ela apontou para o desenho e 

disse “aqui”. Reformulamos a perguntava questionando onde ele ficava no bairro e ela 

respondeu que não sabia e depois retificou sua fala e disse que o campo fica no bairro Dom 

Orione. 

Apontamos para onde havia o desenho de uma menina de vestido vermelho e 

perguntamos quem era. Laura respondeu que era ela em sua piscina, que não existia, mas que 

logo ia ganhar de presente da mãe. 

 Como pode ser observado, o desenho da Laura é bastante detalhado. Apresenta 

elementos já indicados pelas outras crianças participantes, destacando na parte superior do 

desenho a Igreja Católica e a Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo onde ela estuda, além 

das vias com tráfego intenso de veículos.  

É interessante notar que nas falas do Emílio, por exemplo, a centralidade da Escola 

Municipal Álvaro Braga de Araújo - EMABA, que aparece no desenho, retorna. Notando que 

ele não havia desenhado nenhuma pessoa e nem a si mesmo, perguntamos a ele onde ele 

estaria no desenho caso fosse se representar. Emílio disse: “Aqui ó! Perto da escola”. 

 A EMABA retorna em todos os demais desenhos e falas. Armando disse que esqueceu 

de desenhar ele mesmo, mas caso aparecesse ele estaria na escola porque gosta do recreio.  

Caspian, por exemplo, em dado momento da entrevista, declarou que seu sonho é ser 

um feiticeiro. Ele disse duas vezes: “Meu sonho é loucura, tia!” Um dos colegas falou: “Ser 

igual Harry Potter. Ser mágico”. E o Caspian completou: “Ser feiticeiro, tia! Mas não existe, 

né?”. Perguntamos a ele o que um feiticeiro faz e ele respondeu: “Ah! Ele tem aquela 

varinha”. Voltamos a perguntar: “Ele tem poder?” Ao que Caspian respondeu: “É. Ele tem 

poder! Faz aparecer coisas num passe de mágica”. E continuou dizendo que se pudesse faria 

aparecer um dragão para levá-lo voando para a escola, lugar que ele gosta de estar por ter 

recreio, Educação Física e aula de Artes.  

Diante da pergunta “o que é Dom Bosco, para você?”, obtivemos do Armando a 

seguinte resposta: “Tudo de bom!” Daí voltamos a pergunta: “Se Dom Bosco é tudo de bom, 

o que é bom?” Armando: “Universidade, Santa Cruz Shopping
28

”. Daí, indagamos ao 

Armando: Mas o Santa Cruz Shopping tá longe, né? Ele está no Dom Bosco?”. Assim, ele 

mudou sua resposta dizendo que, além da Universidade, o que tinha de bom no Dom Bosco 

era o cinema do Shopping Independência.  

A UFJF e o Shopping Independência foram citados em vários momentos diferentes, 

pelas quatro crianças, em várias de suas respostas. Apareceram como lugares de lazer, lugares 

que mais freqüentam e em que mais gostam de passear, comer e brincar, apesar de algumas 

falas associadas ao Shopping estarem vinculadas a coisas pagas e caras, que só podem ser 

usufruídas de vez em quando, na companhia de um padrinho, de um primo, enfim, de alguém 

que custeie o lazer. Algo interessante quanto às falas relacionadas ao Shopping foi a ênfase de 

que ele pertence ao Dom Bosco e não ao bairro Cascatinha.  

                                                           
27

 Referência ao Grupo Espírita Semente, que possui sua sede à Rua Belo Vale. O Semente promove cursos e 
palestras, bem como faz doações de roupas, gêneros alimentícios etc. 
28

 O Santa Cruz Shopping localiza-se na Avenida Benjamim Constant, no centro de Juiz de Fora.  
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O Sesi, que se localiza no bairro Dom Orione, também foi lembrado muitas vezes 

como lugar de lazer, mas, que para se ter acesso, é necessário ser associado e ainda pagar pelo 

dia de uso. 

O espaço da rua foi lembrado pelas quatro crianças como um lugar de brincar: Lugar 

de jogar futebol ‘de graça’, de brincar de pique (pique-pega, pique-esconde), mas também 

como um lugar perigoso. A violência foi amplamente focada pelas crianças, foi um assunto 

que permeou toda a entrevista, as crianças falaram de tiroteios, brigas envolvendo bêbados e 

usuários de drogas, homicídios relacionados ao tráfico de drogas, crianças portando armas, 

roubos constantes e até mesmo as ações da polícia, como atos de violência. 

Quando Armando disse que Dom Bosco era tudo de bom, perguntamos a ele se havia 

algo de ruim. As quatro crianças começaram a falar ao mesmo tempo.
29

 “Muita briga!” “Tem 

briga, polícia...” “Já derrubou a porta da casa da minha avó!” “Cortaram o colchão do meu 

avô tudo... a polícia.” “Quebraram meu Play Station”. Daí, perguntamos: O que vocês acham 

da polícia? “Ah! Ruim.” “Ruim!” “Ruim!” “Vive maltratando os outros”. 

Emílio, que enquanto desenhava já havia falado de uma incursão policial na Rua 

Borda da Mata, voltou com o assunto e falou mais um pouco da história da Rua do Índio: 
 

O dia que a polícia veio invadir aqui, o policial pensou que tinha gente drogada, 

essas coisa, mas só que era gente velha, criança, entendeu? Aí ela [a avó] falou: 

‘Alguém convidou vocês?’ Aí o nome dessa rua já era Rua do Índio, né? Aí agora 

sempre quando tem confusão aqui, aí se chama a polícia, ela não vem, por causa... 

‘Ah! Na rua do índio? Nóis não volta mais não’. 

  

As quatro crianças que participaram desse “piloto” tinham uma história de enredo 

violento para contar: Caspian falou da violência como algo que faz parte do cotidiano do 

bairro, dizendo que no Dom Bosco sempre tem tiroteio, mulher batendo em homem, homem 

batendo em mulher: “a gente tava no Luiz comprando cachorro quente e vimos um homem 

batendo numa mulher dentro do carro”. 

A violência volta várias vezes ao diálogo. Pedimos a elas que associassem um símbolo 

ao Dom Bosco. Em outras palavras, perguntamos às crianças que, se caso Dom Bosco tivesse 

um mascote, qual seria. Eis o que apareceu: “Símbolo da ‘Trope de Elite’, porque aqui só tem 

tiro”; “Falcão do Morro”; “Falcão das Guerras”; “Falcão das Drogas”.  

Daí, as crianças se direcionaram para o Caspian e disseram que o símbolo que ele 

daria seria uma Fênix, o que resultou na seguinte conversa: “Fênix não tem nada a ver com 

isso, Fênix é um animal muito feliz, né não? Né tia?´” Daí, perguntamos à ele: “ Mas, poderia 

ser a Fênix o mascote do Dom Bosco?” Ao que ele disse: “Poderia ser a Fênix. Fênix é 

perigosa”. Laura completou: “E a Rua do Índio também é perigosa”.  

Armando e Caspian ainda foram bem enfáticos em dizer que gostam do Dom Bosco e 

as razões de gostarem, geralmente, foram relacionados ao bairro vivido, como jogar futebol 

no Sesi e passear na Universidade. O que para nós estaria fora do bairro Dom Bosco, é 

justamente o que os atrai, torna o bairro um lugar para eles e pode nos chamar a repensar 

algumas categorias e conceitos geográficos. 

E repensando categorias e conceitos..., voltamos à representação de Emílio que muito 

diz dessa extensão da categoria bairro, uma vez que a paisagem, que ele podia ver do lado de 

fora de sua casa, aparece em sua representação de bairro. 

Poderia, assim, o bairro ser também a paisagem que dele se vê? É importante ressaltar 

que a categoria bairro tem acepções diferenciadas para as diversas correntes geográficas, e é 

muito cara à Geografia Humanista. Alguns geógrafos que estabelecem relações entre a 

Geografia e a Fenomenologia vão dizer da intrínseca relação de bairro com o conceito de 

                                                           
29

Aqui, por falarem ao mesmo tempo, não conseguimos identificá-las por suas vozes nas gravações de áudio. 
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lugar, este como espaço dotado de valor, conforme defende Tuan (1983). Para Carlos (1996, 

p. 22), lugar seria “o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do 

corpo”. E, diante disso, podemos afirmar o bairro como lugar.  

Mas seria o bairro inteiro lugar? Alguns espaços com os quais se estabelecem relações 

mais próximas, de vivência, podem por isso se constituir como lugares e outros não (TUAN, 

1983). Isso também identificamos no diálogo com as crianças ao apontarem a Universidade e 

a escola como espaços de que gostam, vistos serem espaços de brincar e outras localidades do 

bairro parecerem invisíveis para elas. 

Carlos (1996, p.18) aponta “o bairro enquanto lugar correspondente ao espaço 

imediato da vida e das relações cotidianas mais finas”, e, mesmo concordando com isso e com 

o que pontuam os outros autores, é mister pensar tais definições com o elemento que o Emílio 

apresenta, a paisagem que ele vê de seu bairro, assim como com os elementos dos desenhos 

das outras crianças, que, se considerássemos apenas as divisões administrativas, estariam em 

outros bairros e não no Dom Bosco. Elementos reais, próximos, outros não tão próximos e 

outros imaginários são constituintes do Dom Bosco das crianças. 

Começamos a perceber o quanto as categorias que usamos para análise espacial são 

muito mais rígidas, e, ao mesmo tempo, simplificadas (porque plenamente administrativas, 

com linhas geométricas, abstratas) frente ao que as crianças nos mostraram. Criamos 

fronteiras, estabelecemos limites para ruas, bairros, cidades etc., obviamente necessárias, em 

certa medida, ao planejamento urbano e à gestão pública, mas, muitas vezes, engessamos 

tanto essas categorias, que elas podem nos impedir de sequer imaginar que ao pedir crianças 

para desenharem seu bairro surgirão elementos que não conhecemos ou que não estão 

fisicamente no bairro. Mesmo com todos os cuidados metodológicos que tomamos, cônscios 

de que as crianças são sujeitos, protagonistas de suas vivências, é como se esperássemos das 

crianças um croqui, um rascunho de mapa do bairro que conhecemos delimitado pelo poder 

público. 

Possivelmente, essa era uma expectativa inconsciente - de um desenho mais objetivo, 

talvez mais parecido com uma planta ou um mapa. Contudo, nos deparamos com desenhos 

cheios de subjetividade, de imaginação, de vida. Mapas sim, mas não mapas apenas, mas 

mapas cheios de vida, de experiências espaciais. Mapas, que, dessa forma, incluíam uma 

escola azul no horizonte. Mapa que incluía a paisagem! 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As questões que nos moveram a iniciar uma pesquisa com crianças no bairro Dom 

Bosco começam a se encontrar com várias respostas. E tantas respostas se dão por conta das 

individualidades dos sujeitos, mas também pela coletividade que permeia as relações no 

bairro. 

 Habitar o Dom Bosco para as crianças é, assim, uma experiência material, tocada pelas 

condições de pobreza e segregação, mas, também é uma experiência subjetiva, pautada pelo 

ser no mundo e partilhada uns com os outros. A vivência espacial das crianças é uma vivência 

de encontro com outros e nessa experiência os espaços são subvertidos em espaços de brincar 

e transformam o bairro num lugar. 

As faltas são registradas por elas também, a ausência de segurança é sentida e 

verbalizada. Contudo, o bairro não se define apenas pelos serviços e infraestruturas não 

disponíveis. O bairro é também presença, a presença de uma escola que é um lugar onde se 

gosta de estar, sobretudo para brincar, a presença da universidade que se tornou um parque e 

uma opção de lazer, de uma rua que se tornou um campo de futebol – Rua do Campinho – e 

concentra várias pessoas aos fins de semana etc. 
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A realidade experienciada pelas crianças, vivida e permeada de símbolos começa a 

exigir um esforço no sentido de redimensionar e rever categorias, conceitos e instrumentos de 

análise da Geografia, o que é essencial também para rever a cidade, pensar seu planejamento, 

torná-la, de fato, um direito, em que a arte de representar o bairro nos conduz a repensar os 

seus significados a partir do diálogo estreito com sujeitos tão amplamente negligenciados, 

quase sempre, pela ciência em geral: as crianças. 
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Resumo 
Este artigo apresenta considerações teóricas desdobradas de dois projetos de pesquisa que se 

articulam. O projeto CARTOGRAFIAS SONORAS: SONS/IMAGENS NA DINÂMICA 

ESPACIAL DE DOURADOS (MS) – POSSIBILIDADES PARA O ENSINO E PESQUISA 

EM GEOGRAFIA (Processo CNPq 408891/2013-0), que congrega as diversas atividades 

realizadas no interior do Grupo de Pesquisa Linguagens Geográficas em parceria com o 

Grupo de Pesquisa (Geo)grafias, Linguagens e Percursos Educativos, ambos vinculados a 

Rede Imagens, Geografias e Educação. No interior de tal projeto se encontra o trabalho de 

Doutorado DOS SONS DO ESPAÇO À CARTOGRAFIA SONORA DA CIDADE DE 

DOURADOS – POR UM DEVIR NÃO SURDO DA GEOGRAFIA. É na interação entre 

esses dois projetos que as questões relativas a criação de cartografias não fundamentadas na 

lógica matemática da representação imagética, de maneira a potencializar rasuras sobre os 

referenciais hegemônicos de se pensar e produzir ciência geográfica, acabaram por acontecer 

em nosso agir investigativo. A pesquisa percorreu o caráter de experimentação, pois o 

efetivado não se pautou na confirmação de hipóteses a priori estabelecidas, mas sim derivou 

do já consolidado institucionalmente para instigar outras imagens espaciais, as quais se 

articularam em diagramas imagético-sonoros instauradores de outros sentidos espaciais. Para 

a viabilizar tal concepção, exercitamos a filosofia da diferença, notadamente os parâmetros 

agenciados da geofilosofia de Gilles Deleuze e Felix Guattari, assim como de pensadores que 

com eles estabeleceram encontros (Michel Foucault, Maurice Blanchot etc.). O importante é 

perceber o urbano como corpo de múltiplas vibrações sonoras a instaurarem outros sentidos 

geográficos no acontecer da vida. 

Palavras-chave: Cartografias; Sonoridade; Urbano; Corpo. 

 

 

PALAVRAS QUE NÃO CABEM COMO INTRODUÇÃO 

 

É necessário começar de algum ponto, seja no tempo ou no espaço, mas um ponto que 

articule o nosso pensar com o expressar em símbolos gráficos num texto como este. O nosso 

pensar é a partir de nossa experiência com o mundo, mais especificamente no acontecimento 

do mundo enquanto lugar da vida, a qual nos atravessa e nos força a pensar. Eis então o 

lugar... um lugar. O denominamos Dourados, no Mato Grosso do Sul. Podia ser qualquer 

outro, mas esse é o lugar em que experimentamos de forma mais intensiva a geografia que 

aqui almejamos expressar. 

Eis, portanto, de onde partimos. Mas esse “onde” é mais que um advérbio em si, é 

mais que a representação de um determinado significante a ser aqui significado. Esse onde, 

enquanto lugar qualificado de geográfico, é um agenciamento maquínico de corpos e coletivo 

de enunciados (DELEUZE; GUATTARI, 1992), por isso o aqui expressado em palavras é o 

desdobrar desses agenciamentos de múltiplos fenômenos em suas várias escalas de 

regionalização. É tanto um local com determinado nome, a cidade de Dourados, a qual, entre 
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tantas outras forças e linhas de composição, é criação de inúmeros corpos que por tal corpo 

urbano habitam e passam, com seus diferentes desejos e regiões de interesses. É também o 

territorializar conflituoso das políticas públicas, a partir das diversas escalas de atuação do 

Estado (Federal, Estadual e Municipal) no território, o qual está sempre a se mover pela 

resistências dos corpos (seja pela corrupção de políticos e empresários, seja pela crítica e luta 

de intelectuais e movimentos sociais etc.). 

É lugar também como acontecimento do interesse diverso e conflituoso dos setores 

produtivos e econômicos do mercado capitalista, tanto internacional quanto local (por 

exemplo, a modernização dos processos produtivos das grandes montadoras de veículos e 

máquinas agrícolas frente a concepção conservadora do domínio político dos empresários 

rurais). Mas também é o lugar em que as preocupações que envolvem os referenciais 

epistemológicos da geografia atual se tensionam frente a complexidade da vida fronteiriça, da 

marginalidade escorregadia dos indígenas, do preconceito em relação a tudo que se entende 

por “outro”, da difícil análise quanto a sobrevivência subversiva dos paraguaios, bolivianos e 

narcotraficantes etc. etc. etc. 

Esses e tantos outros fenômenos acontecem no estabelecimento espacial desse lugar 

chamado Dourados. Isso nos força a ter de eleger alguns elementos, fazer opções temáticas e 

fenomênicas, para assim tentar delimitar uma área de escala fixa, passível de referência 

conceitual e representação imagética. Ter de saber o que é esse lugar cobra-nos a produção de 

uma figura cartográfica que represente a imagem real desse local, estabelecendo em nosso 

imaginário sua forma extensiva, sua localização matemática precisa, sua identidade física e 

cultural. Ficamos felizes quando assim saciamos nosso desejo enquanto carência de algo que 

nos falta. Aí encontramos a resposta definitiva e os problemas acabam. Não há mais o que 

pensar porque o que nos incomodava deixou de existir, foi substituído por uma representação 

totalizadora de sentidos que assim cristalizam o que podemos entender daquele local. 

Saberemos assim de forma definitiva o que é esse local. Saberemos? 

 

 

RASURANDO A INTRODUÇÃO – A QUESTÃO DO CORPO 

 

Vamos iniciar essa introdução pelo meio ... e o meio é o corpo. Ou seja, sobre aquilo 

que elegemos como corpo em nossa argumentação. 

 
O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra 

e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é, também, a tua 

pequena razão, meu irmão, à qual chamas “espírito”, pequeno instrumento e 

brinquedo da tua grande razão [...]. Atrás de teus pensamentos e sentimentos, meu 

irmão, acha-se um soberano poderoso, um sábio desconhecido — e chama-se o ser 

próprio. Mora no teu corpo, é o teu corpo (NIETZSCHE, 1977, p. 51). 

 

O corpo é “uma grande razão”, uma “multiplicidade”; mas essa razão também é 

espírito e instrumento do corpo. Ou seja, antes do que nosso pensar moderno, pautado na 

imagem de veracidade das representações intelectuais, estabeleceu como corpo aquilo que se 

encontra em separado da razão e do espírito, da alma (DELEUZE, 1991), temos em Nietzsche 

a subversão dessa cisão em prol do corpo como morada e realização dessas forças. Pensamos, 

sentimentos e vivemos enquanto corpo. Não pensamos sobre um corpo externo ou separado 

do ato de pensar, pois pensamos com e pelo corpo.  

Essa afirmação de Nietzsche encontra sua voz inspiradora em Espinosa, o qual foi o 

grande instigador dessa subversão ao pensamento tradicional da ordem ocidental, o pensar 

que instituía a separação entre corpo e pensamento (assim como do corpo em relação as forças 

não físicas e biológicas, não importa se chamadas de sentimentos, espíritos ou almas etc.). 
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Essa separação atendia a necessidade do pensamento ordenar, hierarquizar, classificar e 

estabelecer padrões generalizantes a partir do sentido de verdade, a expressão lógica da 

racionalidade humana atingir a essência última e definitiva das coisas. Aos corpos, restavam a 

variedade de sensações empíricas e externas do mundo das coisas, as quais confundiam em 

sua multiplicidade a necessidade de estabelecer identidades fixas e estáveis, só passíveis de 

ocorrer no mundo da representação conceitual, o mundo interiorizado do pensamento 

(FERRAZ, 2002; ULPIANO, 2007). Foi esse desafio que Espinosa lançou em sua época, o 

qual reverberou em Nietzsche e se atualiza em nós via Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

 
[...] a saber, que a alma e o corpo são uma só e mesma coisa que é concebida, ora 

sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Daí resulta que a ordem ou 

encadeamento das coisas é a mesma, quer se conceba a Natureza sob um atributo, 

quer sob outro (ESPINOSA, 1983, p. 177). 

 

Espinosa está a apontarnesse escólio que a forma de se pensar o corpo deve ser outra, 

ou seja, ao invés de se buscar responder “o que é um corpo”, tomando por pressuposto a 

precisão da racionalidade,logicamente articulada, na direção de se encontrar a resposta 

definitiva, deve-se mudar a perspectiva. A questão não é o que é, mas o que pode um corpo.  

 
O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a 

experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente pelas leis 

da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem que seja determinado 

pela mente – pode e o que não pode fazer (ESPINOSA, 1983, p. 178). 

 

Isso é altamente instigador de novos sentidos para a geografia. É instigante por dois 

motivos. Primeiro, pelo aspecto de colocar para a geografia a questão do corpo como 

elemento articulador do pensamento espacial. A tradição do pensamento geográfico 

moderno
30

 se pauta na concepção de que o sentido geográfico dos fenômenos é resultado da 

capacidade lógica da racionalidade intelectual, que ocorre no interior do cérebro, em 

desvendar os processos externos ao corpo humano, estabelecendo a causa e a identidade 

extensiva dos fenômenos, ou seja, fixando em pensamento a essência lógica que explica a 

forma extensiva das coisas externas (FERRAZ, 2002; SANTOS, 2007). Perante essa tradição, 

o corpo era e é apenas o local em que o pensamento se dá, mas quem pensa não é o corpo, 

pois esse se circunscreve a captar as sensação do mundo externo, cabendo a razão, em seus 

referenciais lógicos, estabelecer a essência da forma extensiva do percebido. Contudo, a partir 

do que Espinosa apontou, a geografia pode ser vislumbrada como o acontecer espacial do 

lugar enquanto corpo, sendo o corpo o próprio pensar, pois pensamos por sensações 

(DELEUZE, 2007).  

Tal motivo se articula com o segundo, qual seja, por pensarmos com o corpo, pois o 

corpo é pensamento/sensação, o sentido do espaço como algo exclusivamente externo e 

extensivo ao corpo fica subvertido. Explicando melhor, a ideia de que o espaço é algo externo 

e extensivo, pelo menos para a geografia, não dá conta de toda a complexidade da questão 

quando se coloca que o sentido de sobrevivência no território é afirmar a vida.  

Se já existe um mundo externo e extensivo a priori dado, sobre o qual o corpo 

biológico deve percorrer, habitar e sobreviver, o sentido geográfico desses processos de 

localização e orientaçãono mundo só se efetiva quando do encontro do corpo com tudo que há 

de externo ao mesmo (DELEUZE, 1995; 2007). Pois é no momento do encontro que o mundo 

                                                           
30

 O que denominamos de tradição da geografia moderna é a sistematização institucionalizada e tomada como 

oficial desse conhecimento, a qual se deu em grande parte no século XIX e início do século XX por meio de 

pensadores como Humboldt, Ritter, Ratzel, La Blache e demais intelectuais, notadamente europeus ou da 

América do Norte. 
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acontece por meio de como o corpo agencia os enunciados e os demais corpos que o afetam e, 

de forma contingencial, intensifica o sentido espacial do lugar em que o encontro se dá.  

O que se desdobra dessa ideia é que todo encontro com o externo é resultado de 

interações complexas e múltiplas, fazendo do aspecto propriamente geográfico não se 

restringir ao já dado como externalidade extensiva do mundo, mas também não significa que 

o mundo percebido deva ser unicamente o resultado lógico do que foi gestado internamente 

no pensamento enquanto verdade essencial. O sentido propriamente geográfico do espaço 

enquanto mundo, como vida, é fruto das condições contingenciais desse encontro. A 

geografia, portanto, é esse entre-lugar do encontro do mundo como algo externo e extensivo 

com o interno e intensivo ao corpo (FERRAZ, 2010). A imagem que melhor expressa tal 

relação, ao invés de linhas que separam o externo do interno, as dobras.  

Deleuze, em famoso texto sobre Leibniz (1991), destaca a forma de se entender a vida 

como dobras a se dobrarem e redobrarem ao infinito; tal concepção apresenta-se como uma 

imagem muito mais potencializadora dos processos em que alma e matéria se imbricam do 

que a concepção dominante de linhas retas que separam coisas distintas, fazendo com que a 

verdade só seja passível com o que está externa a essa linha é internalizado em sua essência 

espiritual. A linha separa a alma (pensamento, espírito, interior) da matéria (exterioridade, 

extensividade, corporeidade), mas as dobras permite que essas instâncias continuem distintas 

(corpo e pensamento, exterior e interior, extensivo e intensivo), mas não separadas, como se 

fossem dois andares de um mesmo estabelecimento no qual o andar de cima exerce força de 

presença no de baixo e vice-versa. Pois pelas dobras, o que está externo fica interno numa 

dobra seguinte, assim como o que é extenso ganha intensividade ao se redobrar, isso ao 

infinito. 

 
Em Leibniz, os dois andares são e permanecem inseparáveis: realmente distintos e 

todavia inseparáveis, em virtude de uma presença do alto embaixo. O andar de cima 

dobra-se sobre o de baixo. Não há ação de um a outro, mas pertença. A alma é 

princípio de vida por sua presença e não por sua ação. A força é presença e não ação. 

Cada alma é inseparável de um corpo que lhe pertence e está presente a ele [...]; todo 

corpo é inseparável de almas que lhe pertencem e que estão presentes a ele por 

requisição (DELEUZE, 1991, p. 198). 

 

Diante dessa imagem do mundo/vida como dobraduras infinitas, permite-nos pensar o 

espaço pela perspectiva da linguagem geográfica não como unicamente um plano extensivo e 

externo ao pensamento, mas como corpo/pensamento se dobrando no meio em que ocorre o 

encontro, o qual se dobra enquanto corpo/pensamento como lugar do acontecimento. 

Distintos, mas inseparáveis. O espaço geograficamente qualificado, por essa perspectiva, pode 

ser o extensivo que só acontece enquanto intensividade pelo pensamento/corpo, pois é o 

acontecer do mundo que se dobra enquanto corpo, o qual se redobra enquanto pensa/sente o 

mundo. Assim o externo espacial só se atualiza no interno, o qual assim se redobra nos corpos 

que o realiza. 
É precisamente assim que os dois andares distribuem-se em relação ao mundo que 

eles expressam: o mundo atualiza-se nas almas e realiza-se nos corpos. Portanto, ele 

é dobrado duas vezes nas almas que o atualizam e é redobrado nos corpos que o 

realizam (DELEUZE, 1991. p. 199). 

 

Nesse sentido, posicionamos com Deleuze e Guattari quando realçam o aspecto 

geográfico e espacial do pensamento, de maneira a valorizar tal perspectiva frente a 

hegemonia da tradição que entende o pensar unicamente pela via temporal e histórica. Daí 

fazerem referência ao termo “geofilosofia”, destacando a imbricação geográfica 

Terra/pensamento 
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Compreende-se mal então a imprevisível criação dos conceitos. A filosofia é uma 

geo-filosofia, exatamente com a história é uma geo-história [...]. A geografia não se 

contenta em fornecer uma matéria e lugares variáveis para a forma histórica. Ela não 

é somente física e humana, mas mental, como a paisagem [...]. Ela arranca do culto 

das origens, para afirmar a potência de um “meio” (o que a filosofia encontra entre 

os gregos, dizia Nietzsche, não é uma origem, mas um meio, um ambiente, uma 

atmosfera ambiente... (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 125). 

 

Segundo os pensadores franceses, a geografia é mais que a externalidade extensiva das 

relações humanas e físicas na Terra, ela também é mental, ou seja, ela também é as forças das 

intensividades que o pensamento elabora nesse encontro com o meio. Por isso que o 

pensamento geográfico não visa explicar as origens das coisas, mas apontar as condições do 

meio espacial em que o pensamento/vida acontece, um meio que não se restringe aos 

elementos externos, mas articula este a uma “atmosfera”, a forças intensivas que acontecem 

nos corpos enquanto lugar desse acontecimento, pelas infinitas dobras que é a vida. 

Como desdobramento dessa argumentação, vamos percebendo que tal concepção de 

geografia nos instiga a pensar o sentido de meio enquanto lugar em que o encontro corpo/ 

mundo acontece. Quando os fenômenos ocorrem em um local, o encontro dessas 

extensividades externas com o corpo/pensamentopermite intensificar as formas espaciais dos 

mesmos, ou seja, o geográfico como resultado do encontro desses fenômenos extensivos e 

externos ao se dobrarem  com as potências intensivas do corpo/pensamento. Nesse aspecto, o 

corpo é o próprio pensar como lugar, é ambiente intensificado enquanto lugar do encontro, 

enquanto acontecimento espacial do fenômeno.  

Lugar, por conseguinte, pode ser entendido enquanto corpo agenciador de enunciados 

e corpos outros, numa interação de diferentes escalas em que os corpos se 

territorializam/desterritorializam (DELEUZE, GUATTARI, 1992); é o 

acontecimentoenquanto territorialidade dessas relações físicas e mentais, desse ambiente 

externo de corpos extensivos com a atmosfera intensiva de pensamentos e sensações. Lugar é 

espaço enquanto corpo/pensamento intensivo das formas dos fenômenos, ou como afirma 

Carlos Escobar “espaço é sempre corpo” (ESCOBAR, 2000, p. 31). Uma geografia que nos 

constitui enquanto vida, a qual constituímos enquanto acontecimento espacial dos fenômenos. 
 

O corpo é espaço/pensamento, um “pensamento pesado” enquanto múltiplas forças 

que rompem com a visão linear, uniforme e ideal de uma razão “limpa’ em separado 

da materialidade da vida, de um homem separado e superior a natureza, de uma 

verdade essencial e definitiva que elimina toda a incerteza e falsidade da vida 

(FERRAZ, 2015, p. 68). 

 

Essas considerações, que aqui não visam a serdefinições acabadas a estabelecerem 

outras identidades conceituais fixas, mas objetivam apontar as derivações que nosso 

pensamento trilhou rumo a outras possibilidades de pensar o espaço e a geografia, foi o 

acontecer das dúvidas e dilemas que encontramos a partir das dificuldades que 

contingencialmente se colocaram quando insistíamos em tentar atender os princípios 

generalizantes da elaboração de uma cartografia que desse conta de representar num mapa a 

identidade sonora última e definitiva da cidade de Dourados.  

Foi quando assim compreendemos nossos limites que passamos a vislumbrar a 

possibilidade de trilhar outras perspectivas e experimentos com o discurso científico da 

geografia, traçando linhas de fuga em relação ao estabelecido como correto e verdadeiro e 

buscamosnas potências do falso, nas incerteza e erros, outras formas de expressar a 

diversidade de questões que a multiplicidade sonora daquele corpo urbano tensionava. 
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DERIVAS DA PESQUISA: O CAOS SONORO A REVERBEAR EM IMAGENS 
 

A proposta das pesquisas que aqui se converteram nesse texto era de elaborar mapas 

sonoros da cidade de Dourados. Tanto a pesquisa articuladora dos Grupos de Pesquisas 

quanto a pesquisa de Doutorado vinculada a aquela estabeleceram o mesmo referencial 

metodológico. A pesquisa articuladora geral pautava o referencial metodológico comum às 

demais: usar a base da representação cartográfica já estabelecida dessa cidade (imagem I) e 

elaborar mapas em que se localizariam diferentes tipos de práticas sonoras. Propunha-se uma 

tipologia inicial entre ruído (sonoridade caótica e acima de 50 decibéis) e sons naturais 

(advindos de corpos ou fenômenos de caráter natural: sonoridade de animais, conversas e 

ruídos dos corpos humanos, barulho do ar e água em movimento), assim como sons 

produzidos ou mediados por aparelhos e maquinários desenvolvidos pelos homens (aparelhos 

de som, carros, motos, bicicletas, charretes, britadeiras etc.).  

 
Imagem 1: Mapa da cidade de Dourados (MS) 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Dourados 

 

 

A partir dessa tipologia, foi definida as áreas de pesquisas. Dividimos o perímetro 

urbano da cidade em quatro áreas (nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste) além de uma área 

central. Cada área seria foco de gravação de sons em diferentes dias da semana (dias letivos e 

de trabalho, assim como de domingo) e em diferentes horários nesses dias (horário de saída e 

entrada nas escolas e locais de trabalho, além de horário de almoço e após o jantar). As 

pesquisas em nível de iniciação levantavam dados por bairros a partir das escolas localizadas 

em cada uma dessas áreas. As de mestrado trabalhava com o conjunto de cada área. A 

pesquisa de doutorado articulava o resultado de cada área e organizava esse conjunto num 

mapa sonoro do todo da cidade. 

Diante dessa hierarquia de escalas, a metodologia empregada permitiria registrar o 

conjunto de sons de cada parte de cada área, a soma de cada uma dessas parte seria 

organizada na sonoridade determinante de cada área, assim como a junção de cada área 

estabeleceria os sons identificadores da sonoridade do todo da cidade. A opção pelas escolas 

se ateve ao fato das escolas serem equipamentos espalhados por toda a superfície da cidade, 

sendo articuladoras da comunidade nos mais diversos bairros, tanto nos dias letivos quando 

nos fins de semana, quando congregam competições esportivas e festas comunitárias. Outro 

aspecto que nos levou a escolher as escolas foi a presença de jovens, os quais poderiam ser 

entrevistados para apontarem como ouvem os sons da cidade, se prestam atenção nessas 

sonoridades, e quais músicas e estilos musicais apreciam. Os jovens foram entrevistados nos 
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horários de entrada e saída das escolas e foram escolhidos aleatoriamente, conforme a 

predisposição dos mesmos em responderem as questões. Não se estabeleceu número de 

entrevistas, quanto mais informações colhêssemos, mais rico seria o conjunto de informações.  

Na articulação entre os sons por nós gravados com as respostas dos jovens, 

poderíamos estabelecer a tipologia sonora dos diferentes pontos da cidade, do conjunto de 

cada área e do que mais se destacava no todo urbano. Para o registro desses sons foram 

usados gravadores e filmadoras adaptadas para a coleta de sons e imagens. O registro sonoro 

era passado para o computador que, através de software específico (Cadna A), poderíamos 

traçar as curvas isossônicas de cada parte da cidade, assim como do conjunto das áreas.  

Paralelo a essa captação sonora, o grupo de pesquisadores se reunia quinzenalmente 

para leitura e debate de textos que permitiram estabelecer o aprofundamento nos processos de 

elaboração de cartografias sonoras da cidade (AKKERMAN, 2012), assim como ir analisando 

os resultados dos registros sonoros de cada porção da cidade, numa espécie de definição da 

paisagem sonora urbana (SCHAFER, 2001).  

Foi exatamente nessa articulação entre o que captávamos de sons, aquilo que 

registrávamos de depoimentos dos jovens sobre a sonoridade por eles percebida e vivenciada, 

assim como das leituras que apontavam para a necessidade de se estabelecer modelos que 

representavam a sonoridade da cidade, de maneira a elaborar propostas de melhor organizar a 

qualidade sonora do espaço urbano, que passamos a perceber a inviabilidade de fixarmos 

tipologias de sons naquele conjunto múltiplo e dinâmico que é a cidade de Dourados. 

Não se nega aqui a necessidade de se fazer tal tipologia, nem que ela não seja 

pertinente. As cartas sonoras de cidades de São Paulo, Fortaleza e outras cidades do mundo 

apontam para a viabilidadede se elaborar as mesmas com objetivos de estabelecer políticas 

públicas voltadas para a melhor qualidade ambiental de seus moradores (AKKERMAN, 

2012). Contudo, o que nos incomodava era, mesmo com essas cartas, mesmo com a 

elaboração de políticas comprometidas com a solução da poluição sonora urbana, a questão 

que ficava de fora e constantemente se atualizava em nós era: as pessoas desenvolvem 

inúmeras maneiras para romper com o controle sonoro idealizado e estabelecem processos de 

localização e orientação diante do caos sonoro vivenciado cotidianamente.  

Todas as tentativas de resolver o problema da poluição sonora, por exemplo, apenas 

deslocavam o entendimento do que vem a ser ruído/barulho e de como ele se reterritorializa 

em novos locais, pois não há como eliminar o ruído de um ambiente acreditando que assim se 

estabelecerá apenas o som tolerável, já que tolerar uma sonoridade depende de inúmeros 

elementos, inclusive culturais, fazendo o sentido de ruído variar de pessoa para pessoa, assim 

como de grupo para grupo, de local para local
31

.  

Nossa perspectiva passou a mudar, pois se nosso objetivo fundamental era investigar a 

participação da diversidade sonora territorializada na constituição da multiplicidade espacial 

da cidade de Dourados (MS), visando à elaboração de mapas para contribuir com a produção 

de novas formas de cartografar a vida cotidiana, conforme os projetos estabeleciam, contudo, 

a questão de fixar as tipologias sonoras em padrões territoriais acabava por negar as 

possibilidades de percebermos como a multiplicidade sonora se expressava espacialmente. 

Portanto, a questão passou a ser, ao invés de elaborar mapas que representassem a 

localização de territórios com certa uniformidade sonora, acreditando assim representar a 

identidade acústica dos mesmos a definir a paisagem sonora de Dourados (SCHAFER, 2001), 

                                                           
31

 É muito relativo definir o que vem a ser barulho ou ruído, pois, por exemplo, num ambiente silencioso da sala 

deu aula, um bocejo pode ser considerado barulho, pois não é a altura do som, mas a condição cultural em que 

ele é realizado que provoca desagravo e estranhamento. Contudo, os parâmetros físicos das ondas sonoras é 

definido pelos estudos científicos em graus de decibéis, sendo que se uniformiza o sentido de barulho em níveis 

sonoras acima de 50 decibéis, sendo que para além dos 70 passa a causar danos no organismo humano. Mais 

detalhes, ver Akkerman (2012),Wisnik (1989) e Schafer (2001).  
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tentar experimentar outras formas de cartografar a dinâmica e multiplicidade desse caos 

sonoro. Ao invés de se tentar resolver o problema sonoro da cidade, buscar outras maneiras de 

questionar o que nesse local estava se produzindo de dinâmica espacial a partir das múltiplas 

potências sonoras em constantes processos de territorialização e desterritorialização. 

Passamos assim a buscar o sentido desselocal(Dourados) como um lugar 

geograficamente em processo, um meio espacial enquanto corpo que nos constitui, mas que é 

constituído pelos nossos corpos em constante reverberações sonoras, agenciando outros 

corpos e enunciados, outras sonoridades a demarcarem forças e linhas de mobilidade, 

deslocamento e localização espacial.  

Voltamos aos textos lidos e buscamos relacionar os mesmos com novas leituras que 

potencializavam outras perspectivas e pensamentos sobre a questão da sonoridade, assim 

como da relação desta com possbilidades de criar cartografias não restritas aos modelos 

tradicionais da representação matemática. Por um lado, optamos pela questão da sonoridade 

como uma multiplicidade, ou seja, como algo que não poderia caber numa uniformidade 

identitária pura, uma sequência linear temporal de ritmos e ruídos, mas sim como mútuas 

interações em sua dinâmica espacial. 
 

Os sinais sonoros não são na verdade simples e unidimensionais, mas complexos e 

sobrepostos [...]. De modo geral, o som é um feixe de ondas, um complexo de ondas, 

uma imbricação de pulsos desiguais, em atrito relativo. A onda sonora é complexa, e 

se compõe de frequências que se superpõem e se interferem. Essa complexidade é 

antes de mais nada a do som concreto, o som real, que é sempre, em alguma medida, 

impuro (WISNIK, 1989, p. 23-24). 

 

Por outro aspecto, quando nos demos conta desse sentido propriamente espacial da 

complexidade e impureza sonora, vimos que poderíamos experimentar cartografias não 

representacionais, fazendo uso de outros recursos tecnológicos, de outras formas de apresentar 

as imagens e sons por meio de vídeos e edições sonoras que não encerrassem verdades, mas 

instigassem a sensibilidade para novos pensamentos sobre a questão sonora no corpo urbano. 

A cartografia que almejávamos elaborar se pautava mais na tradição de um 

pensamento circunscrito a uma linearidade temporal, de maneira a reproduzir representações 

imagéticas ideais, como forma assim de fixar identidades puras, classificando em sua essência 

verdadeira e definitiva o que é som e o que é ruído, o que é uma sonoridade saudável e o que 

é barulho a ser combatido, entre o certo idealizado e o impuro a ser negado.  

Ao invés de nos abrirmos para encontrarmos a sonoridade concreta (real) do mundo, 

estávamos nos encerrando na elaboração de representações que idealizavam o mundo para 

assim corrigir o real em pensamento. Percebemos que devíamos estabelecer linhas de fuga 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992) em relação a esse ideal que se pauta em uma linearidade de 

cisões hierárquicas de corpo e mente, natureza e pensamento, barulho e silêncio, problema e 

solução, externo e interno etc., como se os problemas da caoticidade da vida moderna 

pudessem ser solucionados pelo retorno a um passado idealizado enquanto futuro, pura linha 

temporal de um ontem perdido a ser reposto no futuro. 

Quando nos damos conta que ao invés de linhas temporais retas e evolutivas, tínhamos 

dobras e redobras espaciais, percebemos que o tempo são várias histórias que acontecem na 

multiplicidade do espaço (MASSEY, 2008), sendo que, ao invés de buscarmos uma resposta, 

seria melhor compreender quais perguntas fazer. Ao invés de definir o que é esse corpo 

sonoro urbano, mais plausível seria buscar perceber o que pode esse corpo urbano em sua 

caoticidade sonora. Isso cobrou, portanto, rever nossa concepção de cartografia sonora.  

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OUTRAS CARTOGRAFIAS POSSÍVEIS 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

104 
 

 

A partir do que foi até agora exposto, passamos aqui a tecer alguns comentários em 

relação à cartografia hegemonicamente praticada, no sentido apontar outras possibilidades ao 

que se tem como dado.Tal postura plasma numa concepção de cartografia como linguagem 

que visa elaborar outros sentidos espaciais, de outros processos de pensare expressar o 

mundo. Isso significa uma postura política, a qual entende que a cartografia hegemônica atual, 

por nós identificada como agenciadora de um discurso maior (GALLO, 2008), não deve ser 

eliminada, mas entendida em seus limites e assim podermos buscar derivas minoritárias dessa 

linguagem em direção a outras formas de pensar o espaço (OLIVEIRA JR., 2009).O espaço 

passa a ser, assim, um elemento central de nossa forma de pensar e vivenciar o mundo, uma 

geografia que nos constitui. 

Uma geografia assim experimentadapropicia novos sentidos de orientação e de 

localização do homem no mundo. Como já aqui foi destacado, a partir de Deleuze e Guattari 

(1992), tal forma de pensar é de forte marca “geofilosófica”, o que indica a pertinência de se 

experimentar outras formas da cartografia dizer e expressar o mundo, ou seja, como 

linguagem que parte do sentido múltiplo e dinâmico das relações espaciais, cobrando assim 

uma multiplicidade de sentidos imagéticos capazes de atualizar as potencialidades e devires 

espaciais que acontecem enquanto lugar. 
 

[...] o espaço geográfico deveria ser imaginado como “uma multiplicidade de 

estórias-até-aqui” articuladas e desarticuladas a um só tempo, onde os desencaixes 

são foco de negociações devido às sobreposições dos territórios. Nesta maneira de 

imaginar o espaço geográfico, as imagens são também multiplicidades a serem 

consideradas no entendimento da atual configuração espacial e dos potenciais 

devires que cada lugar engendra (OLIVEIRA JR., 2009, p. 19).  

 

Desta forma, estabelecemos nosso plano de referenciais que fundamenta as pesquisas 

aqui articuladas, qual seja, de se buscar outras maneiras de expressar a cartografia de um lugar 

a partir do uso de novas formas de captação e registros dos sentidos espaciais, fazendo uso de 

processos digitais que interacionam sons e imagens na configuração de se pensar o espaço 

para além do que já temos como consolidado institucionalmente. 

As condições técnicas e tecnológicas das ciências matemática e computacionais na 

contemporaneidade de nossa sociedade permitiram uma sofisticação da representação 

cartográfica, no que tange a precisão da localização de qualquer objeto na superfície terrestre. 

Contudo, esse rigor lógico de exatidão da representação espacial dos objetos cartografáveis 

tende a fixar numa determinada escala o que pode ser representado (visto num mapa), 

eliminando ou ocultando tudo aquilo que naquela escala é convencionalizado como não 

cabível de ser localizado (GIRARDI, 2009). 

A opção por essa forma de representação espacial está fortemente relacionada com os 

processos de organização e efetivação do Estado moderno, pois é essa estrutura administrativa 

que agencia tal cartografia para viabilizar o sentido de sua forma imagética no contexto de 

controle e gerenciamento territorial (KRYGIER, WOOD, 2011; WOOD, 2006; HALLISEY, 

2005). A riqueza e eficiência dessa cartografia, de forte fundamentação matemática, que 

muitos denominam de cartesiana, é paradoxalmente aquilo que provoca seu limite, ou seja, a 

precisão matemática com que representa a forma espacial do mundo acaba sendo o fator que 

elimina a maior parte da dinamicidade do mundo de seu plano de representação.  

Com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação, o aprimoramento 

dos processos de digitalização eletrônica na elaboração de imagens, assim como a integração 

e aceleração dos meios comunicativos pela rede mundial de computadores, além da sensível 

ampliação da presença das imagens nos seus diversos formatos e mídias, no cotidiano da vida, 

potencializou outras percepções das formas espaciais; tal situação se reverberou nas mudanças 
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dos mecanismos de produção, de circulação e consumo de mercadorias, e o desdobramento 

desses na própria lógica econômica do mercado mundializado, o que forçou a volatização dos 

referenciais pelos quais os fenômenos espaciais são percebidos e experimentados.  

Diante desse contexto, a hegemonia da cartografia em seus referenciais escalares 

rígidos sofre rasuras, pois a tensão social por novas perspectivas imagéticas da espacialidade 

dinâmica e múltipla leva a buscar outras possibilidades cartográficas. Instaura-se uma crise 

nos parâmetros tidos como usuais da linguagem cartográfica. 
 

Há dificuldades em elaborações novas com a cartografia e com os mapas, cuja 

rigidez científica tem bloqueado sua inserção mais ampla nos processos de produção 

de pensamentos sobre o espaço na contemporaneidade. É no seio desta crise que 

habitamos (GIRARDI, 2013, p. 283). 

 

Essa perspectiva leva a necessária ampliação do sentido da linguagem cartográfica, 

mais próxima da dinâmica imagética vivenciada por boa parte da sociedade, expressa em 

grande medida pelos alunos no interior da escola, de maneira a pontuar essa linguagem não só 

como representação do real, mas como elemento propiciador a apresentar outros sentidos 

espaciais para um conjunto maior de processos sociais, mentais, imagéticos etc., de maneira 

que a imagem cartográfica não se limite... 
 

[...] só ao desenho que representa em duas dimensões um território geográfico, mas, 

como ferramenta de conhecimento e produção do real, se estende a qualquer 

(re)presentação de uma situação complexa que situa sobre um mesmo plano 

(metafórico) relações e elementos heterogêneos, processos sociais, políticos, mentais 

ou tecnológicos, acontecimentos, lugares, imaginários, etc. (LAMA, 2009, p. 125. 

Tradução nossa). 

 

Para enfrentar esse desafio, muitos cartógrafos, geógrafos, artistas e filósofos (por 

exemplo: CRAMPTON, KRYGIER, 2006; DEL CASINO Jr, HANNA, 2006; GIRARDI, 

2009; HALLISEY, 2005; HARLEY, 1989; KRYGIER, WOOD, 2011; LAMA, 2009; 

SEEMANN, 2013; PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010; DELEUZE, GUATTARI, 1995, 

1997)passaram a trilhar caminhos na busca de outras possibilidades para a linguagem 

cartográfica, de maneira a estabelecer uma “crítica das bases teórico-metodológicas dessa 

linguagem” para assim “ir além das abordagens predominantes” (SEEMAN, 2013, p. 59). 

Essa busca por forçar os limites da linguagem tradicional da cartografia, permitiu 

estabelecer intercessores com outros planos do conhecimento, como o filosófico, 

principalmente com Gilles Deleuze e Felix Guattari, e com as artes em geral 

(CARTWRIGHT, GARTNER, LEHN, 2009; PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010), de 

maneira a derivar da concepção majoritária de cartografia científica, aquela usualmente 

entendida como a representação que busca mostrar “[...] uma área de um determinado ângulo, 

ou seja, é uma imagem desse lugar visto de cima, do topo numa escala bem menor” 

(MOURA, HERNANDEZ, 2012, p. 1). Tal afirmação provoca derivas minoritárias nessa 

concepção em direção a pensar e criar mapas como... 
 

[...] objetos estéticos, abertos por diferentes métodos, conectáveis e modificáveis, 

que se prestam a interpretações poéticas, incorporam valores culturais e crenças 

políticas ao figurarem e reconfigurarem o espaço (MOURA, HERNANDEZ, 2012, 

p. 1). 

 

Nesse contexto, artistas, notadamente os que trabalham com mídias digitais, 

fotografias e vídeo, e filósofos, em especial os articuladores das filosofias da diferença, assim 

como cartógrafos e geógrafos começaram a estabelecer trocas conceituais e estéticas na 

direção de se pensar a linguagem cartográfica como um entre-lugar no qual se territorializam 
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experimentações e pensamentos que visam estabelecer outras perspectivas de leitura e de 

expressão dos fenômenos em suas dinâmicas espaciais, permitindo assim criar outros 

referenciais de orientação e localização do homem no mundo a partir do lugar em que esse 

encontro acontece
32

. 

Essa abertura para novos planos de perspectivas cartográficas significou atualizar 

funções outras de orientação e localização que a multiplicidade social exercita, mas que o 

discurso científico institucionalizado da cartografia tendeu a ignorar, ou seja, passou-se a 

resgatar a própria origem do conhecimento geocartográfico, aquele em que a relação entre o 

pensamento lógico e o pensamento estético estavam integrados nos meios que os seres 

humanos territorializavam os mecanismos de sobrevivência. Esse resgate não quer dizer 

voltar ao passado, mas recriar formas de pensar e imaginar o espaço em acordo com as 

condições tecnológicas, perceptivas e estéticas atuais. 

A relação entre arte e cartografia, ou as criações artísticas de novas possibilidades 

cartográficas “[...] não rejeitam mapas. Eles rejeitam a autoridade reclamada por mapas 

normativos exclusivamente para retratar a realidade com imparcialidade e objetividade, ou 

seja, que ela é assim” (WOOD, 2006, p.10. Tradução nossa), portanto, pontua-se aqui que a 

relação entre linguagens artísticas e cartografia não visa diminuir uma em relação à outra, mas 

potencializar as especificidades criativas de cada uma para se criar pensamentos mais 

pertinentes com as condições espaciais atuais
33

.  

A arte é mais que ilustração prazerosa e a ciência é mais do que rigor lógico a 

delimitar verdades em si. Diante disso, passamos a criar audiovisuais que agenciassem nossas 

preocupações científicas de expressar o sentido múltiplo do espaço urbano, como um corpo a 

reverberar a diversidade sonora que nos constitui geograficamente, com as potencialidades 

estéticas das imagens em vídeo em não delimitar verdades conceituais, mas instigar as 

sensibilidades dos que entrarem em contato com os vídeos para pensar o corpo urbano para 

além do delimitado imageticamente pelas representações cartográficas hegemonicamente 

elaboradas e reproduzidas. 

As potencialidades estéticas das imagéticas e sonoras podem ser articuladas pelas 

novas tecnologias (informática, programas de edição, computadores etc.) na elaboração de 

outros pensamentos espaciais, desdobrando em outras perspectivas cartográficas, derivando 

do rigor matematizante da representação escalar as possibilidades de apresentar outros 

sentidos de localização e orientação mais em acordo com a dinâmica multiescalar dos corpos 

e fenômenos em suas relações cotidianas. 

 

 

POR UMA CONCLUSÃO POSSÍVEL: UMA VÍDEO-CARTOGRAFIA SONORA 

EXPERIMENTAL 
 

                                                           
32

Para aqueles que quiserem portas viabilizadoras para se aprofundar nessa relação entre arte e cartografia, 

citamos o livro CartographyandArt (organizado por CARTWRIGHT, GARTNER e LEHN, 2009), e entre os 

inúmeros endereços eletrônicos que apresentam essa relação indicamos aqui 

oArtandCartography(http://artcarto.wordpress.com/), vinculado a InternationalCartographicAssociation,essas 

duas referências apresentam uma série de experimentações nessa direção. 
33

 Existem muitas críticas a essa aproximação entre arte e cartografia, assim como resistência a esse encontro em 

nome de uma concepção de ciência objetiva e rígida, capaz de revelar a verdade do mundo em sua representação 

no biplano. Contudo, nosso referencial de abordagem parte da perspectiva da filosofia da diferença, a qual 

aponta para outras formas de criar pensamentos sobre o espaço, sendo que a interação entre os afetos estéticos 

das artes, os conceitos filosóficos e as funções científicas tornam-se inerentes na produção da vida, apesar das 

especificidades de cada um desses planos de produção de conhecimento. Indicamos um texto clássico 

Cartography as anArtand a Science? (KRYGIER, 1995), em que essas diferenças entre arte e ciência na 

linguagem cartográfica ficam bem delineadas. 
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A partir desse plano de referência que pontuamos nos itens anteriores, cremos ser 

possível efetivar a experimentação de novas cartografias. Nosso caminho foi o de editar 

vídeos que estabelecessem diferentes perspectivas dessa multiplicidade sonora a constituir 

esse corpo urbano denominado Dourados. Fizemos pequenso vídeos que, através de sons e 

imagens de um lugar, propiciam outros sentidos de leitura espacial conforme os processos de 

edição e das condições de contato com as obras assim elaboradas. A intenção desses vídeos é 

apontar outras formas de cartografar a vida cotidiana, em sua multiplicidade e 

diferencialidade dinâmica no tempo/espaço da cidade de Dourados (MS), de forma que essa 

video-cartografias estimule outros meios de estabelecer o sentido de nosso lugar no mundo. 

Mas deixemos claro que tais vídeo-cartografias não se visam estabelecer uma 

definição exata do fenômeno corpo como restrito exclusivamente ao sentido de meio e/ou 

lugar; pontuamos tal compreensão mais como pistas por nós experimentadas a partir do que 

pesquisamos e que se desdobraram nas elucubrações teóricas aqui narradas e nos vídeos 

produzidos. Os estudos geográficos pautados na visão externa e extensiva produziram seus 

frutos e pertinências, contudo, o que derivamos aqui é que essas concepções não deram conta 

do que idealizavam atingir: fixar as respostas definitivas e resolver os problemas que 

prejudicam o mundo, por meio de explicações que uniformizavam a compreensão e 

revelavam a verdade dos fatos. Essa forma de absolutizar o poder do pensamento em 

consertar o mundo externo demonstrou-se limitada e inviável para o que de possível podia e 

pode ser feito.  

Diante desses limites, ao invés de tentarmos outras respostas e métodos mais eficientes 

para continuarmos na crença de consertar o mundo em pensamento, passamos, a partir de 

pensadores como Espinosa, Nietzsche, Deleuze, Foucault etc., a instigar nosso pensar para 

aspectos até então não percebidos, ou mesmo negados, pelo discurso tradicional da geografia 

moderna. Nossa argumentação visa exatamente apresentar o que derivou de nossas atividades 

de campo e de análise a partir do que entendíamos até então de cartografia a ser construída no 

contexto da geografia majoritariamente estabelecida em nosso imaginário.  

Não achamos que a resposta se encontra do lado da intensividade, mas que esta é 

necessária para se ter uma percepção mais ampla da complexidade do mundo/vida, isso 

entendemos como fundamental. Tal leitura é uma postura política de como abordar a 

produção do pensamento e da linguagem científica, mais que uma defesa de novas “verdades” 

epistemológicas.  

Percebemos que se ficássemos presos a concepção que tínhamos, ou seja, conforme 

colocamos no final do item anterior, de que nosso discurso científico, ao tentar fazer uma 

cartografia sonora da cidade de Dourados, chegasse ao final da pesquisa e elaborasse um 

mapa matematicamente preciso, apresentando a forma extensiva da cidade, localizando os 

pontos em que delimitamos determinado tipo de sonoridade, os locais de poluição sonora, os 

locais com determinados tipos de sons e músicas etc., estaríamos na verdade tentando reforçar 

um sentido de representação imagética do fenômeno urbano enquanto mera extensividade 

externa ao que nos afeta.  

Elaboraríamos assim um mapa sonoro que reproduz os determinantes visuais com os 

quais se fixa a identidade das formas numa representação que elimina e nega as sensações 

sonoras como produtoras de outros sentidos espaciais; sentidos nos quais não é o corpo que 

pensa ao se dobrar na intensividade dos fenômenos, mas um pensamento em separado que 

julga atingir a verdade essencial dos fenômenos externos ao pensamento. Foi durante o 

desenrolar da pesquisa que fomos percebendo que a sonoridade múltipla e caótica da cidade 

nos instigava a pensar além, nos afetava em outras direções, escapando do que idealizávamos 

comprovar, e nos tensionava a buscar outros questionamentos e possibilidades de 

pensamentos espaciais.  
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Foi quando nos abrimos para os problemas da pesquisa e percebemos da pertinência 

deles para nossas elucubrações, para o direito de termos problemas e fazê-los funcionar na 

direção de criar pensamentos (DELEUZE, 2007), ao invés de tentar exclusivamente resolvê-

los e uniformizar a pesquisa em respostas solucionadoras, foi quando passamos a perceber 

que nunca saberíamos de forma definitiva o que é esse lugar. Quando assumimos esse limite, 

passamos a trilhar outras perspectivas e, ao invés de saber o que é esse corpo urbano, 

passamos a experimentar o que pode esse corpo.  

A partir desse acontecimento, vislumbramos a força desse lugar como um meio a nos 

constituir e constituído por/em nós como uma multiplicidade corporal, o qual só pode se 

territorializar em nós, em nosso corpo/pensamento enquanto lugar desse encontro, de um 

mundo que ali passou a acontecer e que nos angustiava e nos desafiava a tentar produzir, mais 

que uma representação cartográfica do mesmo, experimentações de sentidos em aberto 

daquele encontro. Os vídeos-cartografias que elaboramos foram experimentações que visam 

expressar tais interrogações, dúvidas e tentativas de trilhar outros pensamentos possíveis, 

outras sensibilidades possíveis. Tentando dar expressão imagética e sonora a complexidade e 

multiplicidade do poder espacial de corpo urbano que se dobra em nós e que nos redobra em 

mundo enquanto lugar.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo trazer a luz o cotidiano de comunidades tradicionais ribeirinhas 

do Pantanal Setentrional, no caso específico a de Estirão Comprido pertencente ao município 

de Barão de Melgaço, a fim de compreendê-la como o lócus  para a constituição dos saberes 

tradicionais e vividos. Para o entendimento de sua realidade foram feitas coletas de dados 

utilizando a observação participante e entrevistas abertas (marcadas e rodas de conversas), 

com os dados coletados, foi utilizado técnicas do discurso do Sujeito Coletivo para tratá-los. 

A pesquisa nos mostrou que não é necessário um profundo grau de escolaridade para o 

despertar da sabedoria tradicional, sendo fundamental a comum vivencia de forma harmônica 

entre o social e ambiental para o equilíbrio e eficácia da vida nas nuances do Pantanal. 

Palavras – chaves: Conhecimento tradicional, Geografia Cultural, Pantanal Setentrional.  

 

 

INSERÇÃO DO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Manoel de Barros, o grande poeta pantaneiro, inicia um de seus poemas com a 

seguinte afirmação “O meu mundo é pequeno senhor. Tem um rio e um pouco de arvores”, a 

fala do autor não tem a pretensão de diminuir o seu universo, ou de afirmá-lo como 

desimportante, sua intenção pode ser compreendida nos transcorrer das linhas, onde ele com 

destreza e apreço descreve as minúcias do seu lugar, o pantanal.   

O trecho com o qual inicia o poema de Manoel de Barros, poderia ser a fala de 

qualquer um dos moradores de Estirão Comprido, no entanto, sem a satisfação do poeta. Isso 

por que, a história destes moradores, e das populações tradicionais de modo geral, é marcada 

pela discriminação do seu saber, e negação de sua cultura. 

A marginalização do diferente, ou das diversas formas de saber, nos arremeda o 

passado, quando ainda predominava o ideal europeu sobre o mau selvagem que, segundo 

Laplantine (1988), tratava-se de acreditar que tudo aquilo que não pertencesse à helenidade 

seria bárbaro e inútil para a sociedade. Neste sentido, verificamos que essa postura não se 

alterou, só mudou de foco, onde pode ser observada ainda em nossa atualidade, especialmente 

no que concerne à gestão dos recursos naturais, onde existe uma pequena parcela da sociedade 

que é favorecida, enquanto, outras são tratadas com total desprezo. 

A lição possibilitada por meio da poesia de Manoel de Barros, e que gostaríamos de 

enfatizar neste artigo é a apreciação daquilo que é vivenciado, percebido, e constituído de 

saber. Isso por que o conhecimento que foi sendo acumulado ao longo do tempo vívido, pelos 

ribeirinhos se deu na relação cotidiana em um sistema complexo e dependente, que não é 

valorizado.  

Este artigo é concebido das reflexões havidas em uma pesquisa de mestrado, 

apresentada ao programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato 

Grosso. O seu objetivo é narrar o cotidiano dos moradores de Estirão Comprido, comunidade 
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ribeirinha tradicional do município pantaneiro de Barão de Melgaço, no intento de refletir 

sobre a relação com o lugar e a constituição do saber.  

De modo geral, os dados que serão expostos por esta comunicação figuram-se de 

diálogos com ribeirinhos, observações e levantamentos teóricos relacionados ao tema. O olhar 

lançado sobre a comunidade é o de pesquisadores em Geografia Cultural, que se permitem 

vivenciar, observar e descrever sobre o papel do lugar na constituição do saber dos 

pantaneiros de Estirão Comprido.  

Sobre os aportes teóricos e metodológicos que direcionam as reflexões, pode-se dizer 

que estão fundamentados na concepção humanista de que o “homem deve ser considerado em 

toda a sua complexidade cultural e antropológica [...]” (ALMEIDA, 2008, p. 35). Aos passos 

do intento de refletir o homem e suas relações de modo não cartesiano do humanismo, 

buscamos a integração de áreas distintas, como na antropologia onde as leituras em Clifford 

Geertz trouxeram para a pesquisa contribuições teóricas e metodológicas importantes, como a 

técnica da Observação Participante e a Descrição Densa.  

Enquanto, na etnobiologia onde os trabalhos de Castro (2000), nos direcionam ao 

entendimento da riqueza do saber dos ribeirinhos, sobre seu ambiente natural e vivido.  Bem 

como em Yo-Fu Tuan, onde buscamos compreender o modo com o qual essas pessoas 

relacionam com o espaço ao ponto de torná-lo um lugar afetivo, e seguro. 

 

 

O TORNAR LUGAR NO ESPAÇO 
 

O espaço é o conceito centralizador de todas as análises geográficas, é a partir dele que 

todos os outros vão se desvendando. Sua principal característica é a visão atribuída pelo 

pesquisador, de acordo com a escola de pensamento geográfico adotada. Moreira (2002) 

avalia o espaço como sendo o plano onde ocorrem as relações do homem com a natureza. 

Para esclarecer o seu argumento, o autor utiliza o exemplo de uma área natural, no momento 

em que o homem se insere nesta área tem início as relações de transformação, que convertem 

as paisagens naturais em humanizadas, e, desse modo e por meio das relações homem-

paisagem, surge assim, a noção de espaço geográfico.  

No enfoque da Geografia humanística, o espaço é avaliado a partir do aspecto 

fenomenológico, tendo em vista as percepções, experiências e sentimentos de pertencimento. 

Nessa ótica, o espaço se relaciona com elementos que transcendem as categorias racionais e 

concretas, podendo ser místico, religioso, existencial, como pode ser aferido nas leituras de 

Buttimer (1995), Tuan (1995), Claval (1999), Rosendahl (2000) e Corrêa (1995).  

Dollfus (1982), analisando as diferentes concepções do conceito de espaço na ciência 

geográfica, afirma que o enfoque do espaço peculiar ao geógrafo humanista é semelhante ao 

do concebido pelo etnólogo, devendo, desse modo, buscar conhecer, e reconhecer as diversas 

formas de relacionamento e saber dos grupos sociais. 

Sobre a formulação do lugar, Relph (1979) e Machado (1990) se posicionam no 

mesmo sentido que Yo-Fu Tuan, compreendendo-o como algo posterior ao espaço, isso é, o 

lugar surge à medida que passamos a valorizar o espaço, sendo categorias indissociáveis. O 

lugar pode existir a partir de diferentes escalas, o bairro, a cidade, nação, desde que haja os 

elementos simbólicos e o sentido de pertencimento que leva o indivíduo a se sentir em 

estabilidade. Nessa perspectiva, devemos avaliar o lugar como a segurança, e o espaço como 

liberdade. O indivíduo precisa das duas categorias para existir em plenitude, pois os seres 

humanos estão em constante movimento, sempre em busca de refúgio e aventura, liberdade e 

dependência (TUAN, 1983).  

A conceituação de lugar que adotamos é a caracterizada como o lar, o habitat pessoal, 

o repouso de cada indivíduo, ou de um grupo específico, como verificado na leitura de 
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(TUAN, 1983). O lugar, como verificamos na literatura, é uma miríade, com suas diferentes 

aspirações e nuances, e sendo contrário ao efêmero, ele corresponde “ao somatório das 

dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas” (BUTTIMER,1985 apud 

LEITE 1998, p. 10). 

 

 

O SABER SE CONCEBE NO LUGAR OU O LUGAR SE CONCEBE NO SABER? 

 

O humanismo consentiu a ciência geográfica lançar um olhar diferenciado sobre o 

espaço, permitiu ir além dos estudos que quantificavam o relacionamento do homem com a 

natureza, compreendendo que a sua ligação está fundamentada em elementos que por vezes 

não são concretos ou visíveis como os signos, sentimentos e valores, e que estes não podem 

deixar de ser analisados, pois eles muito têm a dizer sobre modo com o qual as populações 

utilizam os recursos naturais, o impacto ocasionado pelas diferentes formas de economias, 

bem como nos direcionamentos e formulação de políticas públicas.  

A desconstrução do pensamento mecanicista previsto no ideal humanista, que retomou 

a valorização das experiências e tornou possível o abordar de temas que já haviam sido 

discutidos em tempos remotos da geografia, trouxe a cena (de modo principal, não mais 

coadjuvante do que se entendia por fazer ciência) o conhecimento tradicional. Isto é, o 

conhecimento enraizado na vivencia humana, que por consequência das mudanças técnico - 

cientificas vinha sendo sub-julgada na construção do conhecimento humano e suas limitações.   

O conhecimento tradicional são as experiências vivenciadas cotidianamente no lugar 

por um indivíduo por meio de sua relação com o ambiente, seja ela natural ou social, que, 

uma vez acumuladas, permanecem na memória coletiva e individual (CASTRO, 2000). O 

autor ainda afirma que os detentores dessa modalidade de conhecimento conseguem 

diferenciar minuciosamente a flora e fauna do lugar onde habitam, os movimentos estacionais 

e processos complexos que alteram o ambiente, mas também as formas, funções, uso e tempo 

individual das espécies. O conhecimento tradicional tem sua finalidade, sendo ela o melhor 

caminho para a compreensão das dinâmicas do ambiente e das relações que o compõe 

(CLAVAL, 2002).  

No contexto de comunidades ribeirinhas de acordo com Castro (2000), o saber 

tradicional é composto, especialmente, das percepções relacionadas à água, isso porque os 

cursos d’água estão ligados ao seu modo de vida, por gerações, constituindo em patrimônio 

que é comum a um determinado povo com relação ao seu lugar. Ao se ater a tais experiências, 

procuramos ultrapassar o que fortemente tem ocorrido com essas populações: a negação de 

sua identidade, de seu modo de vida, de seu lugar e, principalmente, de sua importância. Sob 

esse aspecto, Castro (2000) avalia como sendo resultado do modelo atual que rege a nossa 

sociedade, no qual se vislumbra tudo aquilo que não é passível de ser acumulável como 

negativo e periférico.  

 

 

A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Para compreensão de Estirão Comprido como lugar de sentimentos e constituição de 

saberes foi necessário identificar a miríade de relações e sentimentos que compõem o cenário 

da pesquisa. Compreendendo que este se insere em contexto de um grupo social culturalmente 

diferente, buscamos apoio na metodologia da Antropologia, que prevê, por meio da pesquisa 

de observação participante, a avaliação e descrição do que não é explicitado pelo discurso.  

De acordo com Malinowski (1978), se todas as avaliações forem feitas com base 

unicamente em relatos, sem levar em conta dados de comportamento real dos fenômenos de 
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importância concreta, os “imponderáveis da vida real” poderão ficar de fora, o que levaria a 

uma avaliação empobrecida e vazia. A pesquisa etnográfica é um campo da ciência 

antropológica que surge no final do século XIX e início do XX, tendo como objetivo conhecer 

outros grupos humanos, a fim de dominá-los. 

Em Malinowski (1978), Geertz (2013) e Angrosino (2009), verificamos que a 

etnografia é a descrição de um povo em seus diferentes contextos e organizações, isto é, uma 

forma de estudar pessoas, mais especificamente sociedades em um determinado contexto 

social, organizado e duradouro. O conjunto de concepções e procedimentos dessa 

metodologia tem como base o comportamento humano, avaliado dentro do contexto em que 

ocorre, podendo, deste modo, corroborar com os estudos de interação social. No entanto, 

Geertz (2013) vai além, ao refletir que a etnografia não é somente a junção dos métodos, mas 

sim um esforço intelectual em fazer uma descrição não superficial, mas uma “descrição 

densa”, onde se aborda todas as nuances das relações. 

 

 

O UNIVERSO DA COMUNIDADE ESTIRÃO COMPRIDO 

 

Nesta seção serão descritos o modo com os quais os moradores da Comunidade se 

relacionam com elementos do ambiente em que estão inseridos, com vista a apresentar os seus 

saberes e lugares.  

Por muito tempo, o Rio Cuiabá foi o único meio de comunicação com outras regiões, 

tornando-se um importante corredor comercial, haja vista que por suas águas transitavam 

embarcações repletas de produtos de subsistências capazes de alimentar os mineiros, trazendo 

também grande número de forasteiros, que construíram inúmeras Currutelas de Garimpo, ao 

longo das margens dos córregos e rios que perpassavam a então Vila de Bom Jesus de Cuiabá 

(VILARINHO NETO, 2009). 

A miscigenação de forasteiros, negros e indígenas formaram o que hoje podemos 

denominar de populações ribeiras que se localizam as margens da bacia do rio Cuiabá. Estes 

sempre viveram/vivem por meio de contato direto com o rio, utilizando este bem 

cotidianamente para a pesca, a dessedentação humana e animal, lazer e meio de locomoção, 

significando os profundos laços característicos de sua identidade e modo de vida (BORGES, 

2009).   

Um dos aspectos marcantes do modo de vida, e o que os identifica como ribeirinhos, 

além da morada nas margens do rio, é a atividade da pesca, que possui seus ritos, e é 

empregada de grandes saberes característicos, que, no entanto, já vem sendo modificada pelas 

transformações que foram ocorrendo ao longo da bacia do rio Cuiabá, principalmente no 

tocante as suas condições de equilíbrio ambiental (SANTOS, 2011). 

Estirão Comprido é uma das comunidades, localizada no pantanal setentrional no 

município de Barão de Melgaço no estado de Mato Grosso, com 278 ha e 102 residências 

distribuídas ao longo das margens direita e esquerda do rio Cuiabá, abriga aproximadamente 

408 pessoas que vivem ligadas economicamente, culturalmente a este ambiente (Fig. 01). 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

116 
 

 
Figura 01: Localização espacial da Comunidade Estirão Comprido – MT. Org. Autores. 

 

De estilo de vida rudimentar, pouco ligado ao que diz os ponteiros do relógio que dita 

o movimento urbano, o cotidiano que permeia Estirão Comprido é ritmado pelo que a 

natureza os impõe. O volume de água é quem decide os espaços que serão utilizados, as 

formas de deslocamento, as variações de alimentos que serão produzidas, os tipos de peixes 

que estarão facilmente disponíveis para a pesca (Fig. 02). 

 
Figura 02: Mosaico 1 – Uso da tabua pelos ribeirinhos no período da cheia e seca do rio Cuiabá. Fonte: Autores. 
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Autodenominados como pantaneiros, para se ter acesso a Estirão Comprido existem 

dois meios, estrada não pavimentada e pelo rio (Fig. 03). A utilização da estrada feita durante 

seis meses ao longo do ano, sendo estes de junho a novembro, após esse período a única 

possibilidade são as embarcações, já que as águas pantaneiras tomam todos os caminhos 

calçados, em alguns casos adentrando as residências. As embarcações também são as únicas 

formas de se chegar a grande parte das comunidades vizinhas, visto que, a estrada os liga 

apenas a sede do município e a comunidade de Porto Brandão. 
 
 

 
Figura 03: Mosaico 2 – Meios de acesso a Comunidade de Estirão Comprido. Fonte: Autores. 

 

Sobre a origem da denominação da comunidade, conforme os depoimentos, ela se 

deve ao formato das margens e sua localização, isso é, entre uma curva e outra do rio forma-

se uma reta denominada de “Estirão Comprido” (Fig. 01). O termo estirão, conforme o 

dicionário Aurélio (2012, p. 50), significa um “Caminho longo; caminhada; distância grande; 

Trecho largo e reto de um rio”. O comprido faz referência ao tempo necessário para se 

deslocar no “estirão”. Sobre o aspecto retilíneo que deu origem ao nome da comunidade, vale 

destacar que não é uma característica comum ao Rio Cuiabá nessa localidade, que se 

diferencia por ser um rio de planície, com formato meandriforme. O fenômeno se explica por 

esse trecho estar encaixado sobre uma falha geológica do grupo Cuiabá (BRASIL, 1982). 

Em consonância com Costa Júnior (1993), bem como os depoimentos dos moradores, 

a atual configuração da comunidade redundou da divisão das terras efetivada pelos primeiros 

moradores. Isso porque a mesma se formou a partir da distribuição do título de terra de uma 

sesmaria, e, posteriormente, esse terreno foi sendo dividido, por herança, em lotes, o que 

indica a existência de famílias originárias de um mesmo tronco genealógico convivendo numa 

proximidade mínima, visto que distantes, uma das outras, entre dez e quarenta metros. Essa 

característica pode ser observada na atualidade.  
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ATIVIDADES RENTÁVEIS 

 

Sobre o aspecto econômico, Costa Júnior (1993) descreveu como sendo pluralista, 

tendo em vista que as principais atividades exercidas pelos moradores são a pesca, agricultura, 

criação de gado e serviços de piloteiro, transportando turistas. Todas as atividades citadas pelo 

autor se fazem presentes na economia da comunidade, no entanto, o que pode ser verificado é 

que a percepção dos moradores é muito distinta da levantada por Costa Júnior na década de 

1990.  

Sobre a economia, é importante dizer que foi observado em campo que a mesma se 

insere no contexto descrito por Diegues (2001), quando afirma que se as comunidades 

tradicionais ainda se encontram em um estágio pré-capitalista, isto é, a prática econômica se 

define como sendo majoritariamente de consumo visto que somente o excedente, quando há, é 

vendido. Nesse sentido, a agricultura e a criação de animais podem ser categorizadas 

enquanto atividades de subsistência, podendo também ser econômica quando o excedente é 

comercializado. 

  
Quadro 01: Atividades econômicas e de subsistência na Comunidade Estirão Comprido. 

 

ATIVIDADES PERÍODO DO ANO RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE 

Pesca Anualmente Mulheres e homens 

Confecção de redes, 

remos e doces. 

Quando surge a demanda Homens 

Agricultura extrativismo Anualmente Mulheres 

Criação de animais Anualmente Mulheres 

Piloteiro Quando surge demanda Homens 

Comercio itinerante Anualmente Homens 

Fonte: SANTOS, 2014.  

 

De acordo com Esterci (2008), a prática da pequena agricultura e do extrativismo é 

muito comum entre as populações tradicionais, sendo geralmente toda sua produção voltada 

ao próprio consumo, sendo suas técnicas pouco danosas à natureza, isso porque suas 

atividades estão diretamente ligadas aos ciclos da natureza, o que os impossibilita de fazer 

grandes concentrações. 

 Sobre a pesca na comunidade, pode-se dizer que se apresenta sob duas modalidades, a 

profissional e de subsistência. Conforme Silva (1995), a pesca profissional é exercida para 

fins comerciais, podendo ser predatória ou não. Geralmente, são praticadas em reservas 

pesqueiras, e para exercer essa função é necessário apenas carteira de pescador e ser filiado a 

uma colônia de pescadores.  

A pesca profissional pode ser dividida ainda em duas categorias, as de períodos longos 

e a de curtos. A primeira se caracteriza por ser executada em longos dias, podendo demorar 

cerca de duas semanas cada viagem. Os pescadores que praticam essa modalidade geralmente 
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se dirigem até a divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, que, conforme a percepção dos 

mesmos possui maiores variações de espécies de peixes, e são as mais procuradas para 

comercialização. Os pescadores dessa modalidade, costumeiramente são chamados a trabalhar 

para uma determinada pessoa, recebendo pequeno valor em dinheiro. Esse tipo de pesca 

também ocorre nas baias, onde, segundo os relatos dos entrevistados, é o berçário dos peixes 

do Pantanal. A pesca de subsistência é a modalidade exercida por homens, mulheres e 

crianças com a finalidade de prover o alimento diário, não sendo necessário que seja praticada 

todos os dias, e nem em grande escala.  

A pesca também possui espacialidade peculiar, pois acontece em diferentes momentos 

do ano, em territorialidade especifica ligada diretamente ao conhecimento adquirido pelas 

observações do ambiente vivido. Ou seja, o que define os espaços de pesca são os saberes 

tradicionais vivenciados e que são transmitidos e herdados por essas populações. Esses 

espaços são modificados quando se esgotam os estoques pesqueiros ou quando ocorrem 

grandes transformações no ambiente em que estão inseridos, como o caso da Usina 

Hidrelétrica de Uso Múltiplo de Manso. 

No trabalho de campo foi possível identificar também, como elemento econômico, a 

confecção artesanal de utensílios para pesca, como remos e canoa, assim como de doce de 

leite e queijo branco, ambos moradores que exercem as atividades relatam que, o oficio o qual 

exercem foi aprendido muito cedo, inda quando crianças, e que hoje corroboram para a renda 

familiar.  

Alguns dos artefatos de pesca são confeccionados pelo senhor Juvenal, de 65 anos, e 

têm sido procurados por diversos pescadores da região e também de lugares mais distantes, 

porém, sempre por encomenda, uma vez que a confecção dos artefatos pode demorar meses, 

pois é necessário tempo, uma madeira especifica, que requer procura, mata a dentro.  

 

 

O ACESSO A ÁGUA 

  

Verificamos que existem diferentes “águas” sendo utilizadas pelos moradores da 

comunidade, não cabendo aqui avaliar esse fenômeno em termos de percentual matemático, 

mas sim sob o enfoque das relações. Nos registros obtidos em pesquisas bibliográficas e 

documentais, foi possível aferir que o município de Barão de Melgaço possui cerca de 97% 

do seu território alagado pelas águas dos afluentes que formam o Pantanal, no entanto, esse 

percentual não garante o acesso igualitário à água por parte de todos os moradores. No que 

tange às comunidades tradicionais ribeirinhas, a localização e distância da sede urbana do 

município dificulta acesso a esse bem natural, com qualidade adequada ao consumo humano.  

Frente a essa realidade, fomos em busca de um diagnóstico sobre as formas utilizadas 

pelos moradores para sanar o problema da falta de água na comunidade. Assim, foi possível 

aferir que as condições de acesso à água na comunidade ainda são bem distinto, e neste 

contexto observamos diferentes fontes de abastecimento. Que são basicamente três: Água de 

poços semi-artesianos (dessedentação humana, atividades domesticas, higiene pessoal); Água 

do rio Cuiabá (dessedentação humana (em alguns casos), atividades domesticas, 

dessedentação animal, higiene pessoal, irrigação de hortaliças); e Água engarrafada 

(dessedentação humana). 

 

 

A EXPRESSÃO DA IDENTIDADE RELIGIOSA 

 

Como expressão da fé e identidade dos moradores da comunidade, foram arroladas 

quatro festas, sendo todas consideradas “festas de santo”, que, de acordo com Maia (1999), 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

120 
 

são formas de manifestação cultural que podem durar dias ou semanas. Santo Antônio, Nossa 

Senhora Aparecida, São Pedro e Divino Espírito Santo são algumas das festas populares 

celebradas em Estirão Comprido.  

A festa de São Pedro não é mais realizada, porque os organizadores já faleceram, a de 

Nossa Senhora Aparecida e São Pedro são recentes, com apenas três anos. Das quatro festas, a 

de maior expressão é a do Divino, que iniciou com os bisavôs do Sr. Wirton Araújo e já virou 

tradição na comunidade, como forma de agradecer as graças recebidas, por gerações. A festa 

ocorre todos os anos, geralmente no mês de agosto, com colaboração de todos os moradores e 

frequentadores, e tem a duração de dois dias, chegando a receber cerca de 900 pessoas.  

Com antecedência de um mês, todas as atividades são distribuídas, ficando cada 

indivíduo responsável por disponibilizar dinheiro, mantimentos, e/ou mão de obra, condição 

não obrigatória, mas todos se sentem felizes em ajudar, pois é momento muito aguardado 

pelos moradores da comunidade e seu entorno. Maia (1999), a respeito da expectativa que 

envolve as fases que precedem a festa, avalia ser ela a melhor expressão da dimensão 

temporal do evento. Fazendo o uso da fala de Damatta (1983), afirma que os eventos são 

considerados algo extraordinário porque se opõem à previsibilidade do cotidiano. Nos dias 

que seguem a preparação do evento, já com as tarefas atribuídas, os jovens da comunidade 

ficam responsáveis pela confecção das bandeirolas e enfeites que colorem e alegram a festa; 

as mulheres adultas em preparar as refeições que são distribuídas gratuitamente, e os homens 

se incumbem dos improvisos necessários, como reparo da cobertura de palha do rancho e 

ajuste da sonorização para que tudo saia perfeito. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com tão gratificante pesquisa, foi possível estabelecer um diálogo aberto com os 

ribeirinhos da Comunidade tradicional de Estirão Comprido, localizada às margens do Rio 

Cuiabá, no Pantanal Setentrional, sobre suas experiências pessoais nesse. 

A análise contextual do lugar, com base na literatura específica, juntamente com a 

pesquisa in loco, possibilitou maior conhecimento sobre o universo no qual se insere a área de 

estudo, mantendo diálogo constante com os autores de diferentes áreas. A Descrição Densa, 

proposta na Antropologia, juntamente com os conceitos privilegiados, nos levou a perceber 

que os moradores de Estirão Comprido são indivíduos de vivência rudimentar, que 

conseguem explorar, ao máximo, o potencial existente no espaço da comunidade e seu 

entorno, o grande Pantanal.  

A capacidade de explorar e retirar o necessário a sobrevivência de um ambiente onde é 

comum a superação constante de adversidades, é preciso saber interpretar as mensagens que 

este o emite, a capacidade de compreensão não é adquirida de um dia para o outro, sendo 

necessária vivencia, construída nos passares de conhecimento e aprendizados dos mais velhos 

aos mais jovens. 

Analisar o espaço por meio da categoria de analise geográfica, lugar, propicia a 

compreensão de aspectos da convivência e a experiência individuais e coletivas que outros 

conceitos não viabilizam, isto é, ela respalda a identificação de percepções, e relacionamentos 

com o ambiente, que possibilitam um conhecimento qualificado como tradicional.  

 Uma vez que os moradores possam discursar que sobre o seu cotidiano, bem como 

sobre alterações no ambiente em que estão inseridos, se faz necessário um maior 

envolvimento da academia científica, com essas populações, a fim de apreender seu saber 

sobre utilização de plantas, animais, mas, não só isso, aprofundando no que concerne aos 

ciclos, às mudanças, a fim de gerar um retorno positivo para os ribeirinhos, pois, não são 

poucas as ilegalidades vivenciadas por eles cotidianamente. 
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Resumo 
Este artigo visa apresentar o produto vídeo-cartográfico criado a partir da 

articulação dos projetos de pesquisa CONSTRUINDO UMA CARTOGRAFIA SONORA 

DA PORÇÃO NORDESTE DA CIDADE DE DOURADOS (MS): MAPAS COTIDIANOS, 

e o projeto A FRONTEIRA E SUAS REPRESENTAÇÕES: NOVOS OLHARES SOBRE A 

CARTOGRAFIA NO ENSINO EM GEOGRAFIA. Ambos são pesquisas que se desdobram 

eintegram o projeto articulador CARTOGRAFIAS SONORAS: SONS/IMAGENS NA 

DINÂMICA ESPACIAL DE DOURADOS (MS) – POSSIBILIDADES PARA O ENSINO E 

PESQUISA EM GEOGRAFIA (Processo CNPq 408891/2013-0), que congrega as diversas 

atividades realizadas no interior do Grupo de Pesquisa (Geo)grafias, Linguagens e Percursos 

Educativos (GLPE), o qual está vinculado a Rede Imagens, Geografias e Educação. É na 

interação entre esses projetos que as questões relativas a criação de cartografias não 

fundamentadas representação imagética a partir da lógica matemática, de maneira a derivar 

dos referenciais hegemônicos de se pensar e produzir ciência geográfica, outras possibilidades 

do nosso agir investigativo. O texto aqui foca os estudos da área nordeste da cidade de 

Dourados (MS), os quais culminaram na elaboração de uma vídeo, que apresenta em imagens 

e sons as possibilidades de se experimentar novas cartografias, de maneira a instigar o 

professor de geografia a pensar outros sentidos de se discutir a linguagem cartográfica na 

direção de melhor compreender o lugar em que se encontra. Para a viabilizar tal produto, 

exercitamos a filosofia da diferença, notadamente a de Gilles Deleuze e Felix Guattari, na 

direção de se pensar novas perspectivas e imagens espaciais no processo de ensino de 

geografia. 

Palavras-chave: Cartografias; Linguagens, Ensino; Geografias; Sonoridade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No interior do Grupo de Pesquisa (Geo)grafias, Linguagens e Percursos Educativos 

(GLPE), congrega-se um conjunto de experimentações, tanto de intervenção quanto de 

elaboração de textos e produtos, que visa melhor fundamentar a linguagem cientifica da 

geografia na direção de novos horizontes epistemológicos e criativos, os quais se desdobram 

em intervenções e práticas na sala de aula ou de auxílio ao professor de geografia em suas 

atividades profissionais no interior da escola de ensino básico.  

Como o GLPE está vinculado a uma instituição de ensino superior (a UFGD), a qual 

se localiza na chamada faixa fronteiriça entre Brasil e Paraguai, além do aspecto da própria 

cidade de Dourados (MS), onde está sediada a referida Universidade, ser um território 

formado por migrantes (japoneses, libaneses, gaúchos, nordestinos, paulistas, paraguaios etc.) 

e ter a singularidade de ter a maior concentração urbana de indígenas do Brasil (LIMBERTI, 
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2009), fazem com que as discussões sobre o sentido de pesquisas e ensino de geografia sejam 

forçadas a romperem os cânones tradicionais com que se pensa e pratica essa ciência.  

Diante disso, o Grupo de Pesquisa desenvolve uma série de atividades que visa 

elaborar documentos e textos capazes de dar vazão de leituras, análises e ações a essa 

multiplicidade complexa e dinâmica do território em que se localiza. Uma dessas atividades é 

justamente o projeto Cartografias Sonoras: sons/imagens na dinâmica espacial de 

Dourados (MS) – possibilidades para o ensino e pesquisa em geografia (Processo CNPq 

408891/2013-0), que congrega uma série de outras pesquisas (de iniciação científica, 

mestrados e doutorado), assim como ações e intervenções (via PIBIDde Geografia, estágios 

de docência e cursos de extensão), além de elaboração de documentos e produtos 

(notadamente vídeos) voltados para se ampliar os questionamentos e olhares sobre a 

linguagem geográfica e contribuir para aprimorar a formação de professores de geografia. 

A definição por abordar a elaboração de cartografias a partir dos sons produzidos pelo 

ambiente urbano se deu pelo aspecto da cartografia representacional hegemonicamente 

praticada, fundamentada na lógica de reprodução de imagens captadas a partir da perspectiva 

vertical(MOURA, HERNANDEZ, 2012, p.1), precisa fixar os fenômenos numa representação 

em acordo com a amplitude da escala (SEEMAN, 2013), isso inviabiliza a dinâmica real dos 

fenômenos, os quais atravessam a cada escala fixada na representação cartográfica 

(GIRARDI, 2009). Diante desse desafio, optou-se em tentar registrar a sonoridade captada 

pela perspectiva da horizontalidade, de maneira a instigar olhares e percepções capazes de 

derivarda cartografia representacional,outras formas de se perceber e ler a dinâmica espacial 

de um local. Destacamos aqui, portanto, que não se nega a pertinência da cartografia 

representacional, mas derivamos dela, partimos dela para experimentar outros caminhos e 

formas de dar vazão ao sentido dinâmico e múltiplo dos fenômenos enquanto acontecimentos 

espaciais da vida (GIRARDI, 2013; SEEMAN, 2012; ALMEIDA, LANZA, 2012; LAMA, 

2009). 

Estabeleceu-se, portanto, uma metodologia de captação sonora e registro de imagens 

por meio de filmadoras e gravadores especialmente adaptados para esse tipo de atividade. 

Propôs-se, a partir de Akkerman (2012), uma tipologia de classificação da variedade sonora 

urbana entre ruído (sonoridade caótica e acima de 50 decibéis) e sons naturais (advindos de 

corpos ou fenômenos de caráter natural: sonoridade de animais, conversas e ruídos dos corpos 

humanos, barulho do ar e água em movimento), assim como sons produzidos ou mediados por 

aparelhos e maquinários desenvolvidos pelos homens (aparelhos de som, carros, motos, 

bicicletas, charretes, britadeiras etc.). 

Para viabilizar a execução das pesquisas relacionados com o projeto maior, dividiu-se 

a cidade de Dourados (vide Imagem I- página seguinte) em quatro grandes áreas (nordeste, 

sudeste, noroeste e sudoeste), tendo uma quinta área central como referencial da distribuição 

das demais. Cada área passou a ser abordada por uma pesquisa de mestrado, a qual articulava 

uma série de pesquisas de iniciação científica,essas deveriam estudar diferentes pontos de 

cada área.As pesquisas de doutorado são as articuladoras das várias áreas e auxiliam 

diretamente no resultado do projeto articulador geral de criação da cartografia sonora da 

cidade de Dourados. Tal cartografia não visa elaborar mapas representacionais, mas parte 

desses mapas para criar vídeo-cartografias imagético-sonoras que tentam apresentar a 

multiplicidade de sentidos e vivências espaciais dos diversos corpos e singularidades 

(DELEUZE, 1992; ULPIANO, 2007; BONTA, PROTEVI, 2006) que se encontram e 

constituem esta cidade como lugar (FERRAZ, 2015; SANTOS, 2007; MASSEY, 2008).  

Os pontos de captação de imagens e sons foram escolhidos conforme entrevistas com 

alunos das escolas distribuídos por cada área.A opção pelas escolas se ateve ao fato de serem 

equipamentos espalhados por toda a superfície da cidade, sendo articuladoras entre 

comunidades nos mais diversos bairros, tanto nos dias letivos quanto nos fins de semana, 
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quando congregam competições esportivas e festas comunitárias. Outro aspecto que nos levou 

a escolher as escolas foi o fato de os pesquisadores já desenvolverem projetos como estágio 

docente e PIBID nas instituições. Apresença dos jovens foi essencial para o desenvolvimento 

do projeto porindicar como ouvem os sons da cidade, se prestam atenção nessas sonoridades, 

e quais músicas e estilos musicais apreciam, assim como quais locais da cidade se encontram, 

percorrem, frequentam enquanto atividades de lazer. 

 

Imagem 1: Regionalização da cidade de Dourados-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps. Alterado por Laio G. Freitas (2015). 

 

Os jovens foram entrevistados nos horários de entrada e saída das escolas e eram 

escolhidos aleatoriamente, conforme a predisposição dos mesmos em responderem as 

questões. Não se estabeleceu número de entrevistas, quanto mais informações colhêssemos, 

mais rico seria o conjunto de dados sobre a mobilidade e vivências dos corpos e as 

sonoridades por esses experimentadas/vivenciadas.  

O que pretendemos aqui é apresentar algumas considerações sobre essas novas 

perspectivas da linguagem cartográfica como forma de melhor fundamentar a vídeo-

cartografia da cidade de Dourados que elaboramos a partir da área a ser pesquisa por nós. Os 

dois projetos de pesquisas (Construindo uma Cartografia Sonora da Porção Nordeste da 

Cidade de Dourados (MS): mapas cotidianos,projeto de iniciação científica, e Fronteira e 

Suas Representações: novos olhares sobre a cartografia no ensino em geografia, projeto 

de mestrado), que aqui se complementam no interior da pesquisa articuladora maior, tinham 

como área a ser abordada a porção nordeste da cidade de Dourados. Do que ali foi registrado, 

pesquisado e analisado, passamos a comparar e relacionar com os dados das demais pesquisas 

vinculadas ao projeto articulador na direção de pontuar a participação da diversidade sonora 

territorializada na constituição da multiplicidade espacial da cidade, visando a elaboração de 

mapas sonoros (vídeo-cartográficos) para contribuir com a produção de novas formas de 

cartografar a vida cotidiana.  

Diante desse objetivo maior, passamos a levantar a sonoridade da região nordeste da 

cidade de Douradosa partir dos pontos e locais que os jovens dessa área elegeram como 

territórios por eles vivenciados e percorridos. O nordeste de Dourados apresenta caraterísticas 

comuns a maior parte da cidade, pois é de grande concentração de famílias de renda baixa, os 

jovens em sua maioria são filhos de trabalhadores do comércio ou construção civil, assim 
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como dependentes da flutuação econômica dos agronegócios (notadamente de soja e cana de 

açúcar). A partir dessa caracterização genérica, registramos em imagens e sons os locais e 

percursos indicados pelos jovens entrevistados. O resultado aqui apresentado é uma pequena 

experimentação do que se pode criar a partir de outra perspectiva de como pensar a geografia. 

Não visa ser uma nova metodologia e referencial de solução para os graves problemas que 

envolvem a escola e o ensino de geografia, mas objetiva contribuir para que os professores 

dessa disciplina possam olhar o espaço urbano a partir do que seus alunos vivenciam, pensam 

ou desconhecem sobre o mesmo. 

Criar e experimentar novas linguagens cartográficas, sobretudo no ensino, como forma 

de elaborar e exercitar outros olhares e percepções, muitos dos quais amortecidos pelo poder 

hegemônico das representações cartográficas dominantes, permite aproximarprofessores de 

alunos como agentes produtores dessas representações e/ou linguagens, assumem variáveis 

que constituem, no campo da percepção sensorial, elementos que possam dar características 

de registros vivenciados, talvez mais dinâmicos dos territórios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OUTRAS PERSPECTIVAS DA 

LINGUAGEM 

 

As mudanças ocorridas nas práticas cartográficas, notadamente no final do século XX, 

voltadas para o campo do ensino e pesquisa em Geografia, buscam novas linguagens que 

possibilitem outras leituras das atuais configurações espaciais e agenciamentos territoriais, 

promovendo novas maneiras de se cartografar que vão além dos métodos representacionais 

institucionalizados (CRAMPTON, KRYGIER, 2006; DEL CASINO Jr, HANNA, 2006; 

GIRARDI, 2009; HARLEY, 1989; KRYGIER, WOOD, 2011; LAMA, 2009; SEEMANN, 

2013).  

Muito dessas novas leituras e questionamentos se tornaram possíveis com o advento 

das novas tecnologias de captação e edição de imagens e sons (tecnologia computacional, 

rede de computadores, programas de edição etc.); esses novos recursos e ferramentas 

tecnológicas são fundamentais para a mudança de perspectiva com que as pessoas em geral 

passam a ler e viver o mundo (BESSE, 2006; HALLISEY, 2007). É diante desse contexto que 

as pesquisas aqui articuladas se localizam e buscam melhor se fundamentarem. As abordagens 

teóricas que nos direcionam baseiam-se nos estudos de autores que apresentam outras trilhas 

para a cartografia voltadas para o ensino de Geografia. Os autores utilizados desenvolvem 

estudos na área ou perpassam os campos de estudos da ciência geográfica(CARTWRIGHT, 

GARTNER, LEHN, 2009; PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010; GIRARDI, 2013; 

SEEMAN, 2003; OLIVEIRA JR., 2012; PREVE, 2012; ROLNIK, 2014).  

Diante disso, podemos pensar a cartografia como meio de possibilitar percepções 

novas sobre a espacialidade dos fenômenos, da maneira como os mesmos se territorializam e 

regionalizam suas funções e relações, em conformidade com a área e a forma em que eles 

acontecem (FERRAZ, 2015). Exercitar novos olhares e percepções, a partir do lugar em que 

estamos/somos, é o desdobrar do pensamento de Suely Rolnik (2014), que apresenta o 

geógrafo como ser experimentador da linguagem cartográfica, capaz de apresentar as 

paisagens psicossociais e suas transformações. Esta autora propõe, então, um cartógrafo capaz 

de absorver várias fontes para configurar novas cartografias, as quais apontam o derivar de 

verdades e mundos consolidados e a potência de se criar novas imagens e corpos espaciais, 

novos mundos a constituir. 

 
A cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que o 

desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros 
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mundos: mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação 

aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos. Sendo tarefa do cartógrafo 

dar língua para afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja 

mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, 

devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a composição das cartografias 

que se fazem necessárias (ROLNIK, 2014, p. 23) 

Nesse aspecto, o cartógrafo deve“descobrir que matérias de expressão, misturadas a 

quais outras, que composições de linguagem favorecem a passagem das intensidades que 

percorrem seu corpo no encontro com os corpos que pretende entender” (ROLNIK, 2014, 

p.65), fazendo-o um construtor de pontes de linguagens que possibilitem expressar as 

intensidades observáveis nessa multiplicidade relacional dos territórios. Um cartógrafo assim 

entendido não se circunscreve ao já dado como cartografia, mas é um criador de linguagens, 

as quais visam dar vazão ao devir de algo a se atualizar, mas ainda negado por muitos 

daqueles que julgam ter a verdade dos fatos e fenômenos. Esse mundo a constituir é 

balbuciado por gestos, silêncios, vozes e desejos de corpos que anseiam por melhor de 

localizarem num mundo a se constituir. Essas novas cartografias podem rasurar uma 

cartografia representacional considerada como hegemônica. 

Outro autor, de fundamental importância para nossas reflexões, que atua no campo de 

estudos da cartografia voltada ao ensino é o geógrafo Wenceslau Oliveira Jr, que 

problematiza como a cartografia escolar, utilizadora, em geral, de linguagens referenciais 

institucionalizadas para representar o espaço, mas que segundo esse pensador está em “crise 

em suas relações com o pensamento espacial” (OLIVEIRA JR, 2012, p.04).  

Oliveira Jr. (2012) parte das contextualizações feitas por DoreenMassey (2008),a 

partir da concepção desta de espaço como eventualidade, o qual é entendido como um 

multiplicidade de acontecimentos que vão além das superfícies extensivas. Espaço que se 

apresenta fragmentado e múltiplo. Portanto, Olivera Jr, fazendo referência a DoreenMassey, 

propõe: 
 
[...] um espaço sempre em aberto, onde se dá um jogo tenso de poderes que se 

exercem uns em relação aos outros, configurando territórios que na maioria das 

vezes se sobrepõem, gerando tensões, conflitos, negociações, desarticulações 

(MASSEY, 2008, apud OLIVEIRA JR, 2012, p. 04). 

 

Tomando como referência essa afirmação de Massey, Oliveira Jr concerne às práticas 

docentes em sala de aula, em relação a tradição de se entender o professor como aquele que 

ensina a verdade dos fatos geográficos para alunos, que para muitos “professores, não mais 

faz sentido lidar com a geografia escolar como um percurso que leva os estudantes a se 

informarem acerca do espaço, mas sim criar com e nos estudantes outros percursos de 

pensamento acerca e com o espaço geográfico” (OLIVEIRA JR, 2012, p.05).  

No caso específico de trabalhar e ensinar a cartografia sugere que as práticas 

cartográficas possam ser um meio de provocar novas significações perceptivas sobre os 

territórios vivenciados pelos alunos, e que essa linguagem possa promover “conexões 

múltiplas entre a cultura (linguagem) cartográfica dispersa em nossa sociedade e os universos 

culturais dos alunos, com suas singularidades” (OLIVEIRA JR, 2012, p. 05.). 

Foi a partir desses referenciais que nos aproximamos dos alunos e jovens da cidade de 

Dourados tendo-os como intercessores de nossos objetivos e perspectivas, quais sejam, de 

aprender a escutá-los como forma de podermos repensar o sentido do urbano, um urbano não 

reduzido a um conceito ou uma base sobre a qual objetos orgânicos (os corpos 

individualizados e passíveis de classificação) e inorgânicos (as construções e vias de 

deslocamento, praças e ambientes construídos) se depositavam e podiam ser mensurados e 
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classificados conforme suas formas e funções. A partir da ideia de aprender a ouvir os jovens 

como forma de exercitar nossa percepção da cidade enquanto dinâmica espacial da vida, é que 

a questão de pensar esteticamente a linguagem cartográfica se colocou como fundamental. 

A relação entre linguagens artísticas e a cartografia pode ser pautada nas 

especificidades criativas de cada uma para se gestar pensamentos mais conectados às 

condições atuais, mostrando atenção e interesse pelas relações vivenciadas concretamente no 

espaço e o desafio de estabelecer processos que possam expressar a essa vivência espacial por 

meios outros, não restritos a representar fixamente tal vivência num biplano(MOURA, 

HERNANDEZ, 2012). 

Arte e cartografia, duas linguagens agenciadoras de outras linguagens, estabelecendo 

assim mútuos intercessores na direção de criar novas possibilidades cartográficas. Não se 

nega, como já afirmando antes, a cartografia tradicional, mas parte-se dos limites dela para 

derivar outras percepções e sentidos, na tentativa de se aproximar da dinâmica escalar 

múltipla dos fenômenos. Como afirma Wood (2006), não se trata de negar os mapas 

representacionais, mas de combater a ideia de entender a esses como a única forma de 

expressar a verdade da forma espacial dos fenômenos, pois se pauta na concepção da essência 

matemática de representação cartográfica como a única capaz de reproduzir a verdade 

imparcial e objetiva da realidade. 
 

[...] não rejeitam mapas. Eles rejeitam a autoridade reclamada por mapas normativos 

exclusivamente para retratar a realidade com imparcialidade e objetividade, ou seja, 

que ela é assim” (WOOD, 2006, p.10. Tradução nossa),  

 

Portanto, pontua-se aqui que a relação entre linguagens artísticas e cartografia não visa 

diminuir uma em relação à outra, mas potencializar as especificidades criativas de cada uma 

para se criar pensamentos mais pertinentes com as condições espaciais atuais, poisacartografia 

da vida não pode ser reduzida apenas a uma questão de objetividade representacional a fixar a 

realidade numa dada escala, mas também não se restringe aquestões subjetivas em si, ligadas 

a interações ou motivações puramente sensitivas, na medida em que essas percepções se 

desdobram em condições e posições sociais concretas e objetivas.  

O desafio do contato com a arte, no nosso caso a linguagem audiovisual, é de ter claro 

que não se trata de fazer uso dessa linguagem para reproduzir uma nova verdade espacial, mas 

de apontar que pelos parâmetros estéticos da captação e edição de imagens e sons, no 

contexto da arte videográfica, pode-se instigar outras perspectivas capaz de tensionar a 

sensibilidade de quem entra em contato com o produto (obra visual e sonora elaborada) na 

direção de ir além do que se tinha de representação até então verdadeira e única possívelde 

um dado lugar. Foi isso que experimentamos com a articulação de nossas pesquisas, as quais 

se desdobram também nesse artigo e na obra Vídeo-Cartografia de Dourados: 

experimentações imagético-sonoras da vida numa cidade.  

Passemos a seguir traçar alguns comentários sobre o produto vídeo-cartográfico que 

resultou das interações das pesquisas aqui agenciadas.  

 

NOSSA EXPERIMENTAÇÃO VÍDEO-CARTOGRÁFICA 

A articulação entre as falas dos jovens com as filmagens e gravações dos locais, 

notadamente as sonoridades dos mesmos, por esses jovens vivenciados e percorridos é que 

permitiu a elaboração de vídeos, os quais denominamos de vídeo-cartográficos, pois 

apresentavam por meio de sons e imagens novos olhares e vivências do espaço urbano da 

cidade a partir da perspectiva horizontal de mobilidade dos corpos e enunciados, tensionando 
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e rasurando assim a fixação de determinados fenômenos numa dada escala matemática de 

representação vertical do urbano em Dourados.  

Ao observarmos, de forma multi escalar, em uma perspectiva verticalizada, a região 

nordeste onde ocorreram as entrevistas (vide figura II- página seguinte), não conseguimos dar 

conta de perceber as multiplicidades de agenciamentos, dinâmicas e tensões que se 

desenvolvem nesses territórios. Nas horizontalidades, as dinâmicas dos fenômenos se dão de 

forma mais intensa, diversa, e agenciadas de maneira rizomática. 

 

Imagem 2: Perspectiva verticalizada multi escalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps. Alterado por Laio G. Freitas (2015). 

 

 

As entrevistas realizadas mostram diversas conexões rizomáticas: 

 

Estudante 1- “A gente curte futebol (vídeo-game), o bagulho é futebol”. Estudante 2- 

“Quando eu to sozinho, curto jogo de guerra on-line, mas quando eu to com mais dois ou três 

jogo futebol. Dá pra você cria um carinha com seu nome lá”.   

Estudante 1- “É da cultura do estado (MS), ser meio bagunceiro. Mano, eu fui lá pra 

Curitiba (PR), no meio do ano, e você vê que a cidade é limpa, a cidade tem zoológico”, 

Estudante 2- Eu fui lá pra Toledo (PR), lá é muito loco. Lá tem mais investimento, lá tem 

mais educação. (Entrevista realizada com alunos do Ensino Médio, da Escola Estadual 

Floriano Viegas Machado, registrada em áudio e vídeo no dia 10 de dezembro de 2014). 

 

A idea de rizoma é pertinente para perceber as conexões que são estabelecidas de 

maneiras horizontais e verticais, multi escalar, global e local, como foi indentificado nas 

entrevistas: a forte relação dos jovens com jogos de vídeo-gameonline ( que são jogados com 

várias pessoas do mundo em tempo real); a compra de jogos piratas (geralmente com 

aquisição  de jogos oriundos do Paraguai, observando que o processo de pirataria percorre 

uma escala global);  e comparações do seu território  com territórios vizinhos, destacando 
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diferenças entre seu bairro e um outro de classe média, e/ou entre sua cidade e cidades de 

outros estados, consideradas pelos entrevistados como desenvolvidas.  

Outros fenômenos podem ser interpretados como rasuras. Tais rasuras podem ser 

observadas nos deslocamentos dos estudantes, quando é percebido que os jovens 

entrevistados têm a opção de uso de espaços públicos de lazer próximos aos locais onde 

residem (Jardim Ouro Verde/Jardim Piratinga- Região Nordeste- Imagem III- Página 

seguinte), e ainda assim buscam lazer e entretenimento em bairros distantes de sua 

localização. A rasura acontece quando comparamos a imagem vertical de uma cartografia 

representacional da cidade de Dourados, e observamos praças públicas dispostas nas regiões 

dos bairros onde os jovens residem.  Tais praças públicas são produtos de políticas públicas 

para suprir necessidades locais de lazer e socialização, e esses produtos podem ser facilmente 

identificados na cartografia representacional. No entanto, através das entrevistas foram 

percebidos longos deslocamentos a procura de lazer e socialização. 

Estudante 1- “A gente vai papeá.Lá é um lugar aberto, que dá pra pratica esporte, é um 

lugar de Dourados que é freqüentável, bem estruturado, que dá pra se diverti bastante, por que 

o resto da cidade é uma porcaria véi. Aqui não tem investimento nenhum. Eles investem lá 

nos bairros de rico, ta ligado? Nos bairros de pobre, assim, eles não liga”. Estudante 2- “Lá é 

um outro mundo”(Entrevista realizada com alunos do Ensino Médio, da Escola Estadual 

Floriano Viegas Machado, registrada em áudio e vídeo no dia 10 de dezembro de 2014). 

 

Imagem 3: Deslocamento dos estudantes sentido região nordeste para noroeste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps. Alterado por Laio G. Freitas (2015). 

 

Grande parte dos depoimentos demonstram essas dinâmicas, como pode ser 

constatado no trecho da entrevista quando questionados sobre quais motivos os levam a se 
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deslocar para o “Parque Alvorada” (região Noroeste- Imagem III). Diante desse contexto, a 

proposta de uma cartografia que venha suscitar outros pensares sobre os espaço urbano da 

cidade de Dourados, por meio de vídeo-cartografia, pode-se oferecer outras formas de ler e 

interpretar o espaço e seus desdobramentos territoriais, tornando-se assim um devir de 

conexões rizomáticas.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

O “ouvir” e o “olhar”, o “sentir” e o “pensar” (NOVAES, 1988; 2004; ALVES, 

SGARBI, 2001) não podem ser encarados como faculdades totalmente independentes no 

campo do ensino; tais sentidos e mecanismos perceptivos complementam-se e servem como 

agenciadores de sensações no processo de criação de pensamentos na direção de melhor 

orientação e localização espacial.Nessa relação de conhecer “o que se ouve” e o “que se olha” 

é desenvolvido o conhecimento.Essa relação dialógica deriva de conceitos epistemológicos 

que propõem um espaço semântico social e solidário porque écompartilhado e trabalhado com 

todos os interlocutores envolvidos. 

A forma de representação espacial está ligada à dinamicidade do mundo e seu 

processo de organização social.Essas referências refletem determinadas percepções de mundo 

e suas representações. Neste sentido, torna-se necessário repensar os aspectos consolidados na 

linguagem cartográfica clássica de maneira a priorizar aspectos que expressam sentidos e 

fenômenos mais coesos com a vida dos atores sociais envolvidos. 

A busca por estabelecer intercessores e agenciamentos com as linguagens sonoras e 

imagéticas, devido a potencialidade estética subversiva que a linguagem artística das obras 

audiovisuais estabelece em relação aos padrões uniformizadores e fixos dos referenciais 

hegemônicos, pautados na ideia de verdade absoluta das representações matematizáveis, da 

cartografia majoritariamente produzida (AUMONT, 1995; COSGROVE, DANIELS, 1988; 

COSTA, 2009), permite a experimentação de novas possibilidades de dizer e imagear o 

mundo (ALMEIDA, LANZA, 2012; BARNES, GREGORY, 1997). 

Obras vídeo-cartográficas, assim como os textos que as apresenta, como as de Barbosa 

(2012), as de Beleza (2012), Machado (1992-93) entre outros, são exemplos que professores e 

pesquisadores estão experimentando esses encontros entre as linguagens científicas da 

cartografia e artísticas dos audiovisuais, mas na direção de ampliar as potências do 

pensamento científico da geografia, ao contrário dos que muito detratores afirmam que essas 

produções estão negando a cientificidade em prol de um arremedo de artístico. A questão é de 

que o mundo de hoje está pedindo novas formas de se pensar e expressar a complexidade e 

multiplicidade espacial da vida (FERRAZ, 2015; OLIVEIRA JR., 2009). Essas 

experimentações são exemplos claro dessas buscas e compromissos com novas possibilidades 

e imaginações espaciais. Nossa vídeo-cartografia, assim como nossas pesquisas, trilham essa 

mesma perspectiva política de se pensar o mundo, a ciência e a arte na e pela cartografia.  

O simples ato de localizar-se gera um pensar geográfico do qual se desdobram outros 

questionamentos afim de se orientar no mundo a partir do lugar em que o sujeito se encontra 

(SANTOS, 2007).Isso pressupõe elaborar um conjunto de referenciais espaciais, sejam eles 

percebidos por meio de sons, cheiros, cores etc., de maneira a serem agenciados na 

articulação de pensamentos que se territorializem em novas formas e imagens capazes de 

expressar esses sentidos e vivências.  

Essas formas de se pensar a dinâmica espacial se relacionam diretamente com os 

processos de organização social, econômica e cultural dos diversos grupos de interlocutores. 

Tal dinâmica espacial pode assim ser (re)apresentada em imagens capazes de instigar o 
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pensamento para as múltiplas formas e meios com que os corpos sociais constroem ou passam 

a melhor compreender como se localizam e se orientam no mundo a partir do lugar em que se 

encontram, ou como constituidores do sentido múltiplo e escalar do lugar (FERRAZ. 2015; 

MASSEY, 2008; KRYGIER, WOOD, 2011).  

Nesse sentido, reafirmamos a citação de Rolnik destacada no início deste artigo, que a 

cartografia hoje é a produção de linguagem para expressar “afetos que pedem passagem” 

(Rolnik, 2014), ou seja, visa a necessidade de elaborar outras formas de se ler, perceber e 

viver a espacialidade do mundo. A partir do que destacamos das falas dos jovens 

entrevistados em nossa pesquisa, relacionando seus gestos, seus referenciais e gostos, focando 

nos elementos e signos que articulam para estabelecerem suas singularidades corpóreas etc., 

foi que elaboramos nossas pesquisas e nossa vídeo-cartografia, mas com esses produtos não 

objetivamos afirmar novas representações uniformizadoras de uma verdade final e última do 

mundo, nossa intenção é exatamente questionar essa concepção de uniformidade de 

compreensão.  

Visamos com nossas experimentações é instigar o professor de geografia da 

necessidade de ler por outras perspectivas os múltiplos sentidos espaciaispelos os quais a vida 

acontece. O professor não pode se acomodar ou se contentar com o já estabelecido pela 

linguagem cartográfica representacional, por mais necessária que essa forma de imagear o 

mundo, ela não é suficiente perante a multiplicidade e complexidade da dinâmica escalar dos 

fenômenos e meios informativos atuais. Para que a leitura geográfica do mundo possa ser 

exercitada e experimentada pelos alunos e pelos professores, torna-se necessário abrir-se para 

novas perspectivas, imagens, sons e pensamentos espaciais (ALVES, SGARBI, 2001; DEL 

CASINO Jr, HANNA, 2006; SEEMANN, 2003). 

A criação de vídeo-cartografias, as quais articulam sons e imagens, é mais que uma 

opção de perspectiva epistemológica para o desenvolvimento do pensamento geográfico em 

sala de aula, é uma postura política, como já apontado, a fim de contribuir para a elaboração 

de novas maneiras de ver a Terra (BESSE, 2006; MESQUITA, BRANDÃO, 1995), de se 

pensar e trabalhar com o ensino  (GALLO, 2008; PAPADIMITRIOU, 2010), de imaginar a 

geografia no mundo (FERRAZ, 2010; SANTOS, 2007), enfim, de criar outros sentidos para o 

próprio pensamento como um todo (ULPIANO, 2007; VERSTRAETEN, 2006).  

O  que elaboramos, enquanto obra audiovisual e texto científico, visa ser uma pequena 

contriuição nesse contexto maior, pois se assume como o acontecer do mundo enquanto lugar 

por nós e em nós constituído. Nossa experimentação se efetiva em sons e imagens de um 

lugar na perspectiva de propiciar outros sentidos de leitura espacial, na intenção de apontar 

outras formas de cartografar a vida cotidiana, em sua multiplicidade e diferencialidade 

dinâmica no tempo/espaço da cidade de Dourados (MS); cremos assim estimular outros meios 

de estabelecer os sentidos espaciais de nosso lugar como mundo. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar a cultura sob a ótica da sociedade contemporânea. 

Sabe-se assim, que o estudo da cultura está intrinsecamente relacionado com a forma que 

homem se apropria e modifica o espaço que ele habita. Como consequência, as manifestações 

culturais são formas de exteriorizar determinada cultura, seja pela língua, pela dança, pelos 

costumes, pela vestimenta e assim por diante. Entrementes, o mundo atual tornou-se 

globalizado e fomentador de uma sociedade extremamente consumidora. Tal circunstancia 

possibilitou a criação de uma indústria cultural, ou seja, uma indústria que vendesse uma 

cultura e um estilo de vida. Descaracteriza-se assim, a identidade de cada povo-nação, dando 

lugar, gradualmente, a uma cultura produzida e alicerçada nos interesses do capital. A cultura 

local acaba, progressivamente, dando lugar a uma cultura global. Deste modo, este artigo faz 

uma análise crítica e teórica, a respeito desta homogeneização cultural, a qual não se importa 

com as individualidades de cada sociedade, mas tão somente, se deixa levar pelos interesses 

do capitalismo hodierno. 

Palavras-chave: cultura, pós-modernidade, globalização, indústria cultural. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A cultura é essencial para as memórias, para o sentimento de pertença e para a 

identidade de cada povo-nação. Deste modo, cada cultura é provida de um "estilo" particular, 

o qual "se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não 

apenas desta maneira. Este estilo, este "espírito" próprio a cada cultura influi sobre o 

comportamento dos indivíduos" (CUCHE, 1999, p. 45). 

As manifestações culturais, por outro lado, são as diferentes formas que o homem 

expõe sua cultura, seja com a vestimenta, com a culinária, com as danças e festas tradicionais, 

com a arte, com o artesanato, com o teatro, com o cinema e assim por diante. Assim, estudar a 

cultura sob a perspectiva da geografia consiste em analisar o espaço juntamente com a 

subjetividade de cada sociedade e com a experiência vivida. Analisa-se, portanto, a sociedade 

juntamente com seus processos culturais e socioculturais (CLAVAL, 2007). 

Neste viés, não se tem como analisar a cultura sem inter-relacionar com o tempo e 

com o espaço contemporâneo. Os avanços na área das telecomunicações, na década de 70, 

especialmente nas áreas de telecomunicações e engenharia de sistemas elétricos 

possibilitaram a instantaneidade nas energias de longas distâncias, transformando as 

informações em globais em um tempo quase que desprezível (DIAS, 1999). Com isto, foi 

possível tornar o mundo mais fluído e rápido, conforme Milton Santos, ou ainda líquido e 

pós-moderno, conforme Zygmunt Bauman. 

Todo este processo, aliado a ideologia do sistema capitalista (obtenção de lucros, 

consumo desenfreado e transformar qualquer coisa em mercadoria) possibilitou o surgimento 

da denominada indústria cultural. Tal indústria permite uma "reprodução em série, idêntica, 

em um tempo muito curto, de produtos destinados a abastecer todos os setores da cultura" 
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(WARNIER, p. 62). Deste modo, cria-se um estilo de vida, uma cultura-mercadoria, a qual é 

objeto de desejo a todos aqueles que se inserem nela. Os meios de informação, tais como as 

propagandas, televisão e internet, são meios propagadores dos produtos culturais.  

Ocorre que, o surgimento desta nova cultura global, faz com que a cultura local entre 

em decadência. Isto porque, os produtos culturais invadem as prateleiras dos mercados e 

ditam as tendências contemporâneas. Desta forma, o fazer parte da onda, da moda, do fashion 

é o que homogeneíza a cultura. Assim, cria-se uma aldeia global, na qual tudo e todos estão 

interligados. Os limites territoriais passam a ser meramente geopolíticos e a moda passa a ser 

uma só, em todo o mundo.  

Entrementes, a indústria cultural também fragmenta o mundo pós-moderno. Isto 

porque, nem todos tem acesso aos bens culturais e nem todos conseguem acompanhar a 

rapidez e a fluidez do sistema. Criam-se assim, dicotomias entre agentes que vivem na rapidez 

e aqueles que são propensos a lentidão.  

Não obstante a esta desigualdade social, a cultura global acaba por desintegrar a 

cultura local, prejudicando o sentimento de pertença e as memórias coletivas de seus 

cidadãos. É nesta configuração atual que verificamos a importância do Estado, afim de 

resguardar a cultura de seu povo-nação e preservar as manifestações culturais tradicionais.  

 

 

CULTURA, ESPAÇO HUMANIZADO E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

 

Preservar a cultura é essencial para um povo, pois cada "cultura exprime de uma 

maneira historicamente determinada e materialmente determinada, a ordem humana simbólica 

com uma individualidade própria ou uma estrutura própria" (CHAUÍ, 2008, p. 57). Ademais, 

o resguardo da cultura é importante, eis que:  

 
A cultura é uma criação coletiva e renovada dos homens. Ela molda os indivíduos e 

define os contextos da vida social que são, ao mesmo tempo, os meios de organizar 

e de dominar o espaço. Ela institui o indivíduo, a sociedade e o território onde se 

desenvolvem os grupos. As identidades coletivas que daí resultam limitam as marcas 

exteriores e explicam como diferentes sistemas de valores podem coexistir num 

mesmo espaço. (CLAVAL, 2007, p. 61). 

 

 

O estudo da cultura está intrinsecamente relacionado com a forma que homem se 

apropria e modifica o espaço que habita. Ademais, a noção de cultura também foi se 

adaptando ao longo do tempo, eis que “as culturas são realidades mutáveis”, onde algumas 

inovações “são rejeitadas ou levam tempo para se imporem” em contrapartida, “outras são 

rapidamente adotadas” (CLAVAL, 2007, p.13). 

Com o advento do iluminismo, o conceito de cultura passou a ser utilizado como 

medidor do grau de civilização de uma sociedade. Desta forma, cultura conceituou-se como 

"um conjunto de práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) que permite avaliar e 

hierarquizar o valor dos regimes políticos, segundo um critério de evolução." (CHAUÍ, 2008, 

p. 56). A ideia de tempo também se incorporou no conceito de cultura, o qual passou a visto 

como linear e evolutivo. Portanto, passou-se a avaliar o progresso de uma civilização pela sua 

cultura e vice-versa (CHAUÍ, 2008).  

Diante das mais diversas correntes geográficas que passaram a dominar o conceito de 

cultura ao longo do tempo, na segunda metade do século XX, uma concepção baseada na 

antropologia social e política - fortemente influenciada pelo marxismo - passa a ser 

incorporada. Como resultado, adota-se a visão de que cada "cultura exprime, de uma maneira 

historicamente determinada e materialmente determinada, a ordem humana simbólica com 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

140 
 

uma individualidade própria ou uma estrutura própria (CHAUÍ, 2008, p. 57). Neste sentido, 

afirma Marilena Chauí que: 

 
A cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 

elaboram símbolos e signos, instituem as praticas e os valores, definem para si 

próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente e 

futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do 

grande e do pequeno, do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o 

falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de lei, e, portanto, do 

permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e da morte e das relações 

entre o sagrado e o profano (CHAUÍ, 2008, p. 57). 
 

Visualizamos assim, que a cultura é o legado de valores de uma determinada 

sociedade, os quais são transmitidos de geração em geração. Ademais, a cultura é uma forma 

de diferenciar cada povo-nação, eis que "não há nenhuma sociedade no mundo que não 

possua sua própria cultura" (WARNIER, 2000, p. 13). Neste segmento, afirma CUCHE 

(1999, p. 45) que cada cultura é provida de um "estilo" particular, o qual "se exprime através 

da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas desta maneira. Este 

estilo, este "espírito" próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos". 

Verifica-se assim, que a cultura subsiste em qualquer espaço habitado pelo homem. 

Como resultado, em meados da década de 70, surge um conceito de espaço relacionado tanto 

com o espaço vivido quanto com a organização social. Desta forma, sob o prisma de uma 

corrente geográfica humanista e cultural, analisa-se o espaço juntamente com a cultura. 

Portanto, defende-se que o que faz com que o homem tenha percepções diferentes do espaço 

que habita, da sociedade em que esta inserido e do mundo à sua volta, está intrinsecamente 

relacionado com a cultura que lhe foi transmitida (CÔRREA, 2008). 

Destarte, Paul Claval (2007, p. 292) defende que a transformação do espaço ocorre 

"para permitir aos homens viverem como lhes convêm num contexto cultural dado", este, 

portanto, seria o espaço humanizado. Outrossim, uma das características de se abordar a 

cultura como o estudo da experiência de vida é que a atenção se volta quase que 

exclusivamente ao indivíduo.  

Neste sentido, discorre Paul Claval (2007, p. 20) que estudar a geografia sob esta 

abordagem tornou-a "uma disciplina das cores, dos sons, do movimento, uma disciplina da 

realidade concreta". Isto porque, a geografia cultural aborda a experiência "direta de cada um, 

a sua maneira de perceber e sentir as coisas e os seres. O contexto não desaparece, mas ele é 

concebido como o conjunto das impressões que já modelaram a sua sensibilidade". Portanto, 

o estudo do espaço vivido sob a ótica da cultura, mostra o mundo como ele é percebido e 

como ele é valorizado pelo homem. 

 O espaço vivido relaciona-se com o indivíduo, com a subjetividade e com a 

experiência vivida. Relaciona-se assim, com tudo o que compõe a vida do indivíduo, como os 

sentidos (visão, audição, gosto, olfato) na visão da realidade, a relação do homem com o 

sagrado (igreja), com a dimensão social (conotações morais, organização do espaço 

doméstico, dentre outros),  com o próprio corpo (interação com o corpo humano inteiro - 

estatura, peso, sexo, idade, movimentos internos, pulsações), com as perspectiva críticas 

(desigualdade social, pobreza) e com os processos culturais e sócio-culturais (CLAVAL, 

2007). 

Portanto, estudar a cultura e os espaços humanizados é estudar a relação do homem 

com o mundo que vive. Neste sentido, as manifestações culturais ocorrem de diferentes 

formas, como por exemplo: com a vestimenta, com a culinária, com as danças e festas 

tradicionais, com a arte, com o artesanato, com o teatro, com o cinema e assim por diante 

(CERQUEIRA & FRANCISCO, 2014).   
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Diante da reflexão acertada, vislumbramos a extrema importância que é a cultura para 

o homem. A cultura influência no espaço e nas relações sociais. É com a cultura que o 

homem expõe suas tradições passadas de geração em geração. É com o estudo da 

cultura que se aprende os costumes de outras civilizações. Portanto, a cultura é 

fundamental para a sociedade e deve ser primada pelo Estado, tanto para garantir o seu 

acesso, quanto para protegê-la e incentivar as suas manifestações.  
 

 

PÓS-MODERNIDADE E CULTURA GLOBAL 
 

Diante do exposto, verificamos que a cultura de uma sociedade é moldada de acordo 

com tempo e espaço em que ela está inserida. Neste pensamento, visualizamos também, que a 

cultura se caracteriza por um estilo particular de uma sociedade, estilo este que influencia no 

comportamento de seus indivíduos. Atualmente vivemos em um mundo capitalista, o qual 

acaba por interferir também na cultura. Assim, desde a Revolução Industrial incorporou-se 

nos países industrializados a cultura capitalista na sociedade, eis que o sistema capitalista 

também é gerador de cultura (PEREIRA, 2001). 

Baseado nisso, JAVIER DIVAR (1985), citado por PEREIRA (2001), aponta que a 

cultura capitalista, com fulcro no modernismo aponta alguns princípios, tais quais: 

exclusivismo economicista, cujo capital e o lucro adquirem primazia como fator fundamental 

de tudo e de todos; a formação tecnocrata, no qual a ciência é exaltada; o individualismo 

insolidário, onde o ser humano é apenas simples peça dentro do jogo de produção e consumo. 

O ser humano perde, por assim dizer, o sentido de solidariedade e se torna individualista, os 

outros seres humanos são vistos como adversários ou concorrentes; e, por fim, o consumista 

hedonista, por meio do qual o sistema cria constantemente necessidades supérfluas, fazendo 

com que as pessoas queiram sempre novidades. Além disso, as coisas tornam-se descartáveis 

frequentemente para se consumir mais. 

Neste viés, a cultura capitalista criou uma sociedade de consumo (BAUMAN, 2009). 

Para a manutenção desta sociedade, são criados constantemente novos produtos, os quais de 

acordo com os instrumentos utilizados pelo sistema - como por exemplo a mass media - 

geram-se desejos e necessidades supérfluas nas pessoas
34

.  

A partir da década de 70, as áreas de telecomunicações e engenharia de sistemas 

elétricos deram um enorme salto. Diante dessas novas inovações transmitir-se-á com 

instantaneidade as energias de longas distâncias. As informações, desta forma, se tornaram 

instantâneas e globais em um tempo quase que desprezível (DIAS, 1995).  

Com base nessa ideologia liberal e na intensificação das trocas mercantis - as quais 

com o advento da globalização alcançaram uma escala nunca vista antes -, criaram-se "redes 

mercantis". Estas redes foram acompanhadas de trocas culturais intensas, as quais 

proporcionaram a "globalização dos fluxos culturais" (WARNIER, 2000, p. 45).  

Todo esse processo foi extremamente propício para o surgimento da indústria cultural. 

Essa indústria permite uma "reprodução em série, idêntica, em um tempo muito curto, de 

produtos destinados a abastecer todos os setores da cultura" (WARNIER, p. 62). Por sua vez, 

estes setores da cultura consistem na cultura do vestuário, do esporte, do estilo de vida e assim 

por diante. 

                                                           
34

 No mundo capitalista, a informação passou a ser objeto do desejo consumista. Desta forma, a mídia dissemina 

a noção ideológica de que, para ser in e não out é preciso acompanhar o ritmo do tempo rápido, do tempo 

presente. Assim, cria-se a necessidade de fazer parte da moda, da onda, da rapidez do que vai sendo modificado 

(SANTOS, 2010)  
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Desta forma, vende-se não apenas o produto, mas como também, a marca. Vende-se o 

modo de se vestir, o que comer o que fazer o que assistir. Enfim, vende-se um estilo de vida. 

Os Estados Unidos (EUA), por exemplo, transformaram sua cultura em produto de 

exportação, incorporando o seu modus vivendi capitalista na sociedade contemporânea e 

criando um estilo de vida próprio - cultura, alimentação, vestuário, costumes, dentre outros - 

criando o denominado "american way of life". 

Estimulou-se uma "geração de divisas com os royalties provenientes dos produtos 

culturais" (CESNIK, 2012, p. 3). Além de criar um forte mercado na sociedade norte-

americana, os EUA ainda exportou seu estilo de vida para outras sociedades, fazendo com que 

a venda de seus produtos fossem abundantes. Toda esta configuração garantiu aos EUA que a 

cultura fosse o terceiro produto de exportação do país (CESNIK, 2012). 

Os EUA conseguiram firmar uma liderança na exportação de produtos culturais. A 

percepção de que é possível criar uma cultura, aliadas à rapidez dos fluxos de comunicação e 

à globalização despertaram uma indústria que aos poucos foi crescendo e que hodiernamente 

movimenta milhões, que é a indústria cultural
35

. Segundo o filósofo Theodor Wiesengrund-

Adorno esta indústria faz com que qualquer coisa se torna negócio e “enquanto negócios, seus 

fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens 

considerados culturais” (ADORNO, 1999, apud, SILVA, 2002).  

 

 

GLOBALIZAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Para Stuart Hall (2001), a globalização transformou o mundo em uma aldeia global, na 

qual a identidade é partilhada graças aos fluxos de cultura e consumo. Esta aldeia faz com que 

ocorra, progressivamente, a perda da identidade do homem pós-moderno, eis que além do 

tempo corroer o espaço, os eventos de um lugar têm "um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância (HALL, 2001, p. 18)".  

Assim, a desintegração das identidades nacionais acarreta na homogeneização cultural 

e na incorporação do "pós-moderno global". Além disso, mesmo que ocorra certa resistência 

de uma cultura ao mundo globalizado, fato é que atualmente, é quase que nula as culturas que 

não tenham aderido à internet, à televisão, ou até mesmo as marcas multinacionais. Assim, 

mesmo que uma determinada cultura mostre resistência à esta homogeneização cultural, fato é 

que ela já incorporou uma identidade híbrida, pelo simples fato dela usufruir ou possuir os 

bens globais (HALL, 2001). 

Para BAUMAN (2009) o mundo hodierno é líquido, o qual faz com que as 

transformações ocorram num piscar de olhos. Tudo se passa rapidamente, fazendo com que as 

coisas se tornem obsoletas antes mesmo dos atores sociais terem chance de aprendê-las 

efetivamente. Desde a abertura de novas linhas de produção, já estão inseridos nos produtos, 

seus respectivos prazos de validade, os quais quando não são renovados tendem ao 

perecimento. 

No contexto social atual, denominado por BAUMAN (2009) como pós-modernidade, 

as coisas não se solidificam mais, o que as torna líquidas. Isso tornou as ligações sociais 

                                                           
35

 Aliada à ideologia liberal e com a intensificação das trocas mercantis - as quais com o advento da globalização 

alcançaram uma escala nunca vista antes -, criaram-se "redes mercantis". Estas redes foram acompanhadas de 

trocas culturais intensas, as quais proporcionaram a "globalização dos fluxos culturais" (WARNIER, 2000, p. 

45). Todo esse processo foi extremamente propício para o surgimento da indústria cultural. Essa indústria, 

permite uma "reprodução em série, idêntica, em um tempo muito curto, de produtos destinados a abastecer todos 

os setores da cultura" (WARNIER, p. 62). Por sua vez, estes setores da cultura consistem na cultura do vestuário, 

do esporte, do estilo de vida e assim por diante.  
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frouxas com pouca firmeza. As próprias relações cotidianas entre as pessoas, tais quais, 

amorosas, familiares, de vizinhança, tornaram-se fluídas e não estruturadas. Além disso, as 

coisas passaram a mudar tão rapidamente, que até mesmo o tempo se tornou mais curto do 

que o necessário para a consolidação de hábitos, rotinas e formas de agir. 

Em consequência, a pós-modernidade, faz com que a existência se torne descartável, 

ao mesmo tempo em que cria uma sociedade individualista, na qual o que importa é o próprio 

o indivíduo. Em virtude dessa individualidade, ninguém crê na capacidade de transformar a 

sociedade como um todo. Diante disso, a modernidade liquida "não estabelece objetivos nem 

traça uma linha terminal. Mais precisamente, só atribui a qualidade da permanência ao estado 

de transitoriedade. O tempo flui, não marcha mais." (BAUMAN, 2009, p. 88). 

Vivemos, portanto, em um mundo globalizado, que conforme explana Milton Santos 

(2010), é rápido, fluído e fragmentado. Fluído, pela velocidade dos sistemas de informação, 

os quais nos dão uma fluidez efetiva. Temos, portanto, a fluidez virtual, a que nos proporciona 

a instantaneamente da comunicação em qualquer parte do mundo, tornando-nos cada vez mais 

rápidos e fluídos.  

Paralelamente, o ser humano criou incompatibilidades nas mais diversas velocidades. 

Isto porque, os portadores das velocidades extremas querem e buscam que o resto do mundo 

acompanhe-os. Com isso, o resto do mundo precisa da infra-estrutura necessária para 

acompanhá-los, o que acaba por disseminar a sua tecnologia para que se obtenha a fluidez 

desejada. 

A fragmentação se dá porque existem algumas pessoas que não conseguem 

acompanhar a fluidez e a rapidez imposta pelo sistema. Com isso, separam-se aqueles que 

vivem nos espaços da pressa, por aqueles que são propícios à lentidão. O filósofo e sociólogo 

francês, Jean-Pierre Warnier (1999), retrata a globalização do espaço no trecho abaixo: 
 

Dança-se tango argentino em Paris, o bikutsi de Camarões em Dacar, a salsa cubana 

em Los Angeles. O Mc´Donald´s serve seus hamburgueres em Pequim, a cozinha 

cantonesa é servida em Soho. A arte zen do tiro ao arco perturba a alma germânica. 

A baguete parisiense conquista o Oeste da África. Em Bombaim, pode-se ver o Papa 

nos telões. Os filipinos choram a morte da Princesa de Gales (WARNIER, 1999, p. 

9). 

 

Entrementes, o mesmo autor fala da "geografia dos desiguais", a partir da 

fragmentação do espaço. Isto porque a uma distribuição dos bens culturais industrializados e 

mercantilizados por todo o planeta é desuniforme. Desta forma, existe uma extrema 

desigualdade entre países e entre as categorias sociais no interior de um mesmo país perante 

os fluxos mundiais da cultura industrializada. Um bilhão de seres vivos vivem abaixo do nível 

de pobreza, na mais completa miséria humana. Outro bilhão sofre com a desnutrição e fome 

crônica e a pobreza exclui estas pessoas da comunicação e das redes sociais. Outros bilhões 

fazem aumentar o número daqueles que vivem completamente alheios ao bem estar, alheios 

ao american way of life, alheios à vida e salvação. 

Neste viés, surge o denominado mundo globalizado e cosmopolita. O denominado 

mundo sem fronteiras, em que em tudo e todos estão interligados. Os limites territoriais aos 

poucos, se tornam meramente geopolíticos e as culturas tradicionais começam a se 

desintegrar, dando lugar a uma cultura global. 

Pois bem, diante do estilo de vida implementado nesta sociedade líquida, instaurada 

afim de satisfazer e dar continuidade ao sistema econômico capitalista, é que se analisa a 

importância de se preservar a identidade e as singularidades de cada povo-nação. 

Entrementes, este não é um papel fácil dado que vivemos em um sistema capitalista, 

redireciona seus interesses para fins econômicos.   
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Conforme dispõe Marilena Chauí (2006) "afirmar que a cultura é um direito, é também 

opor-se a política neoliberal, que abandona a garantia dos direitos, transformando-os em 

serviços vendidos e comprados no mercado e, portanto, em privilégios de classe (CHAUI, 

2006, p. 66)". Sendo assim, observamos que de um lado, a cultura é extremamente importante 

para a população, eis que consiste na substância da identidade nacional a qual se materializa-

se na língua, nos costumes, nas danças, nas crenças, nos patrimônios  históricos e culturais, 

dentre outros.  

Em contrapartida, observamos boa parte do resguardo dessa cultura  depende do 

Estado, eis que é ele quem cria instrumentos para garantir seu resguardo. Deste modo, além 

de muitas vezes o Estado encontrar barreiras na ideologia neoliberal, ele também é apenas um 

ente abstrato, o qual se concretiza por meio das pessoas que estão no poder, as quais nem 

sempre entendem a importância de se preservar a cultura. 

É com base neste sistema desigual, que nós verificamos a importância de se preservar 

a cultura e as manifestações culturais de um povo. Isto porque, o mundo nunca vivenciou uma 

fase tão líquida. Como resultado, não apenas os valores culturais se perdem, mas como 

também, gradualmente ocorre o esquecimento da cultura tradicional, a perda do sentimento de 

pertença
36

 e também, vai sendo destruída as memórias de um determinado povo
37

.   
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A cultura diz respeito modo de vida e as particularidades de um determinado povo. 

Assim, preservar a cultura e incentivar as manifestações culturais é de suma importância para 

o resguardo da identidade nacional de cada povo-nação.  

Para a Geografia, a cultura passou a ser incorporada no conceito de espaço a partir de 

meados da década de 70. A partir daí, surge a noção de espaço vivido juntamente com a 

subjetividade e com as experiências vividas da população.    

Sob o enfoque da Geografia Cultural, as transformações espaciais ocorrem "para 

permitir aos homens viverem como lhes convêm num contexto cultural dado" (CLAVAL, 

2007, p. 292). Sendo assim, o estudo do espaço vivido sob a ótica da cultura, mostra-nos 

como o mundo é percebido e valorizado através do homem. 

Não obstante, sob a ótica do capitalismo contemporâneo, visualizamos que cultura não 

é importante, eis que não é um investimento e, portanto, não garante retorno de lucro. Para o 

capital, a única cultura que importa é aquela que demanda da população o consumo 

desenfreado. Consumo este, incentivado pela alienação da população através da criação de 

necessidades e desejos supérfluos.   

Entrementes, com o advento da globalização e com a intensificação das trocas 

mercantis, ocorreu também uma “globalização dos fluxos culturais”. Surge assim uma 

indústria cultural que movimenta milhões e que, passa a vender um estilo de vida. Assim, 

surge a cultura do vestuário, do esporte, do estilo de vida e assim por diante. 

Os EUA foram um dos pioneiros neste mercado, disseminando o "american way of 

life". Assim, criaram-se royalties com os provenientes dos produtos culturais, fortalecendo 

assim a exportação do estilo de vida norte-americano e também, criando um forte mercado 

cultural. 

                                                           
36

 O fato de ocupar um determinado espaço, estabelece nas pessoas uma relação de uso e apropriação do mesmo. 

Diante disso, neste espaço criam-se vínculos e condições, os quais permitem as pessoas que moram nesta 

localidade se sentirem pertencentes a ela (GOTTARDI; TEIXEIRA, 2011). 
37

 A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 

em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (POLLACK, 1992, p. 5). 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

145 
 

Deste modo, a percepção de que é possível criar uma cultura, aliadas à rapidez dos 

fluxos de comunicação e à globalização despertaram uma indústria que contribui na 

desintegração das identidades nacionais. 

Para Stuart Hall (2001), a globalização transformou o mundo em uma aldeia global, na 

qual a identidade é partilhada graças aos fluxos de cultura e consumo. Esta aldeia faz com que 

ocorra, progressivamente, a perda da identidade do homem pós-moderno, eis que além do 

tempo corroer o espaço, os eventos de um lugar têm "um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância (HALL, 2001, p. 18)".  

Verificamos assim que a globalização aliada ao capitalismo tornou o mundo líquido, 

rápido, fluído e fragmentado (BAUMAN, 2009 ; SANTOS, 2010). Ademais, a cultura local 

gradualmente está dando lugar a uma cultura global, a qual foi construída para satisfazer os 

interesses do capital. Deste modo, verifica-se a importância do papel do Estado no resguardo 

da cultura local. Isto porque, o Estado é um importante fomentador no setor cultural, dado que 

é ele quem cria leis e direciona investimentos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2009. 210 p. 

 

CESNIK, Fábio de Sá. Guia de Incentivo à Cultura. 3 ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 

 

CERQUEIRA & FRANCISCO. Diversidade Cultural  no Brasil. Disponível em: 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm. Acesso em 20 

de novembro de 2014. 

 

Chaui, Marilena. Cultura e democracia . En: Crítica y emancipación : Revista 

latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008- ). Buenos Aires : CLACSO, 

2008- . -- ISSN 1999-8104. 

 

CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Capítulo 8 - Orientar-se e reconhecer-se. Marcar, 

recortar, institucionalizar e apropriar-se do espaço.. - 3ª ed. - Florianópolis; Ed. da UFSC, 

2007. 

 

CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas / organizado por Iná Elias de 

Castro, Paulo Cesar da Costa Gomes, Roberto Lobato Corrêa. - 2ª ed. - Rio de Janeiro; 

Bertrand Brasil, 2000. 
 

CUCHE, Denys. A noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 1999 
 

DIAS, L.C. Redes: Emergência e Organização. IN: Castro, I.E.; Gomes, P.C. da C.; Correa, 

L.C. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: 1995. 

 

GOTTARDI, Amanda Cristina Bahi de Souza; TEIXEIRA, Christiano Correa. O sentido de 

pertencimento em espaços de ocupação irregular frente a relocações de moradia. In: 

SIMPURB, 12., 2011, Belo Horizonte. Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Belo 

Horizonte: Simpurb, 2011. p. 1 - 12. Disponível em: 

<http://xiisimpurb2011.com.br/app/web/arq/trabalhos/625cb9e44842e474ce4ca756d 

5fd11ff.pdf>. Acesso em: 25 out. 2012. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

146 
 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

103 p. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MILTON SANTOS. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. Rio de Janeiro: Record, 2010. 174 p 

 

PEREIRA, Francisco Caetano. Ética cristã e cultura. Capitalista. Jus Et Fides, São Paulo, 

n. , p.07-15, 01 dez. 2001. 01. Disponível em: <www.unicap.br/Arte/ler.php?art_cod=514>. 

Acesso em: 10.mai. 2014. 

 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Disponível em: 

<http://reviravoltadesign.com/080929_raiaviva/info/wp-

gz/wpcontent/uploads/2006/12/memoria_e_identidade_social.pdf>. Acesso em: 05 set.2011. 

 

SILVA, Daniel Ribeiro da. Adorno e a Indústria Cultural. 2002. Disponível em: 

<http://www.urutagua.uem.br//04fil_silva.htm>. Acesso em: 30 mar. 2014. 

 

WARNIER, Jean-pierre. A mundialização da cultura. São Paulo: Verbum, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

147 
 

UMA (RE)LEITURA DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE JUAZEIRO DO 

NORTE E O PADRE CÍCERO ENQUANTO AGENTE SIMBÓLICO DA 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

Paulo Wendell Alves de Oliveira 
Universidade Regional do Cariri 

paulowendell@bol.com.br 

Ana Paula Rodrigues da Costa 
Universidade Regional do Cariri  

anapaula-rodriguesdacosta@bol.com.br 

 

Resumo 

A figura do Padre Cícero esta eminentemente ligada à cidade de Juazeiro do Norte, sendo que 

esta cidade apresenta-se como uma hierópolis, uma cidade santuário que atrai um grande 

número de visitantes, dentre estes, romeiros ou turistas religiosos que vem em busca de 

conhecer um pouco mais sobre a história do Padre Cícero e de Juazeiro do Norte e os fatos 

extraordinários que estão ligados a sua figura. Dentro desse contexto, o Padre Cícero não se 

apresenta somente no campo do fenômeno religioso, sua figura também esta ligada 

diretamente ao processo de produção do espaço urbano da cidade, constituindo-se como um 

agente simbólico singular da produção espacial de Juazeiro do Norte. Este trabalho visa dessa 

forma fazer uma discussão em torno da figura do Padre Cícero e sua ligação com o processo 

de produção espacial da cidade, contextualizando a atuação dentro de diferentes campos, seja 

no contexto religioso, político, econômico, tendo como base o carisma que o mesmo 

desenvolvia junto a peregrinos e indivíduos influentes que contribuiu decisivamente na 

consolidação do espaço urbano de Juazeiro do Norte, sendo que a figura do Padre Cícero 

permanece como tal até os dias atuais. 

Palavras-chave: Padre Cícero, Agente simbólico, Espaço Urbano, Produção Espacial. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar o processo de produção espacial da cidade de 

Juazeiro do Norte, tendo como norte principal da leitura a ser realizada, entender o papel do 

Padre Cícero enquanto agente simbólico desse processo de produção espacial, que inicia-se 

com a sua chegada ao lugar e que sua influência permanece até os dias atuais. 

Para tanto, nos aportamos na busca de analisar documentos que apresente ideias sobre 

o processo de produção espacial da cidade e qual o papel desenvolvido pelo Padre Cícero, sua 

influência no processo consolidação do território e o seu acelerado desenvolvimento. Desta 

forma, nossa pesquisa é realizada de forma documental, buscando analisar os aspectos 

históricos do processo produção espaciais da cidade de Juazeiro do Norte e a figura do Padre 

Cícero enquanto um agente simbólico da produção desse espaço. 

 

 

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO CARIRI E DO JUAZEIRO DO NORTE 

 

Podemos falar da ocupação do que viriam a ser as futuras terras de Juazeiro do Norte, 

remontando ao início do século XVIII, através das primeiras doações de sesmarias, como 

aponta diferentes autores que se dedicam a estudar a história de Juazeiro do Norte e do Cariri. 

Porém, apresenta Joaryvar Macêdo (1978), que colonos, já se faziam aqui presentes em terras 

caririense na transição do século XVII para o século XVIII. 
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O primeiro dono de terras, no que hoje é o Juazeiro do Norte, foi o capitão-mor 

Manoel Rodrigues Ariosa, que recebeu as terras, obtendo sesmarias do capitão-mor Manuel 

Carneiro da Cunha, uma data de três léguas no ano de 1703, 

 
"[...] 'a começar da Cachoeira dos Cariris [Cachoeira de Missão Velha] até entestar 

com o fim da lagoa dos cariris' [...] que passaria a chamar-se Lagoa do Ariosa, onde, 

hoje, se encrava o Sítio São José [bairro São José], entre Crato e Juazeiro do Norte'. 

(MACÊDO, 1978, p. 242). 

 

No entanto, não se sabe de sua estadia nas terras que recebeu. Estas terras 

compreendiam o que mais tarde, viria a ser a Vila Real do Crato, e, posteriormente, dois 

séculos após, Juazeiro do Norte. 

As povoações vão se dá em grande parte, pela penetração de colonos, que adentraram 

a região em busca de jazidas de metais preciosos. Quando esta busca então falhou, partiram os 

colonos a desenvolver atividades ligadas à pecuária e principalmente a agricultura, no plantio 

de cana-de-açúcar, isso se deve ao grande potencial natural, pelas terras férteis e fontes de 

água perenes, existentes no vale do Cariri, além da disponibilidade de mão-de-obra escrava 

negra, adquirida para a exploração das minas em busca de pastagens e terras para cultivo, 

sendo que estes colonizadores eram advindos principalmente da Bahia, Pernambuco e de 

Sergipe (GIRÃO, 1989).  

As terras que foram obtidas como doações de sesmarias, no decorrer dos períodos, 

foram sendo fragmentas por vendas, doações e repartição de heranças. Os núcleos de 

povoação foram se formando pelo estabelecimento de currais e seu posterior desenvolvimento 

em fazendas, bem como, pelo surgimento de engenhos de cana-de-açúcar, o que ia 

constituindo os primeiros aglomerados e núcleos de povoação do Cariri. 

A povoação de Juazeiro do Norte
38

, vai se dá de forma efetiva a partir do ano de 1827, 

sendo seus principais povoadores vindos da localidade de Icó, principalmente comerciantes, 

que após o declínio daquela cidade
39

, migraram para região do Cariri, dentre estes, se destaca 

a figura do Padre Pedro Ribeiro, que seguindo o passo de seus ancestrais, torna-se grande 

proprietário rural, adquirindo grandes extensões de terras, dentre elas "[...] senhoreando os 

Sitios Juazeiro, Boca das Cobras, Mata, Prazeres e Currais de Baixo" (MACÊDO, 1978, p. 

243), sendo a primeira das localidades, situada à margem direita do Rio Salgadinho, que 

avançava sobre um terreno planáltico, denominado de Tabuleiro Grande (Figura 1). Foi então 

neste local, onde passou a residir, constituindo casa-grande, engenho de açúcar, aviamento, 

senzala e uma capela que mandará construir e dedicar à Nossa Senhora das Dores, hoje 

padroeira da cidade, tornando-se o mesmo, o primeiro capelão do lugarejo. 

 

 

 

                                                           
38

 O topônimo do lugar deve-se, como consta na tradição oral, a três frondosos Juazeiros - árvore da caatinga 

Nordestina, da família das ramnáceas, que é resistente a secas e possuí fruto comestível - que se erguiam de 

fronte a capela e que servirá de local de descanso aos viajantes que iam à feira do Crato pela estrada de Missão 

Velha, foi onde teve início, nos seus arredores, o arruado que deu origem ao lugar. 
39

 A cidade de Icó entra em decadência neste período, dado pela decadência da pecuária, que se constituía, como 

sendo o principal foco da economia do lugar, assim vários de seus habitantes afluiu para vilas vizinhas, 

principalmente para o Cariri Cearense, sendo que as principais famílias, constituída de ricos comerciantes, 

alteraram significativamente o cotidiano local, contribuindo para o aperfeiçoamento dos costumes. Destas 

famílias vindas de Icó, Irineu Pinheiro (2010) enfatiza o nome do Cel. Antonio Luís Alves Pequeno, que 

exercerá grande influência na vida política, social e cultural de Crato. Pelos seus hábitos e conduta de homem 

empreendedor, logo se tornou influente no cenário político local da cidade, tornando-se Presidente da Câmara 

Municipal, em 1853. 
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Figura 1: Localização do Sítio Joaseiro - 1827 

 
Fonte: WALKER, Daniel. História da independência de Juazeiro do Norte, 2010. 

Nota: Conforme desenho produzido por Otávio Aires de Menezes. 

 

Na formação de povoados, vilas e cidades, pela origem cristã-católica que chegou até 

nós pelos colonizadores, como foi destacado anteriormente, a construção de uma capela 

(templo) tem papel ímpar na produção espacial desses lugares, sendo que, o templo passa a 

exercer papel central, pois é ao seu redor que começam a se constituir os primeiros 

arruamentos, a partir dos aglomerados de construções: residências, currais, engenhos, etc. Isso 

não se deve somente a sua função religiosa, mas sendo, como nos aponta Eliade (2002), que a 

construção de um templo transforma o espaço ao seu redor, constituindo-o de sacralidade, 

diferenciando-o do espaço profano antes existente, a capela, a igreja, são assim, locais de 

poder e proteção. 

Nesse contexto de formação de arruados, povoados, vilas e cidades, torna-se 

necessário “tratar igualmente da técnica, da política e da religião” (ROSENDAHL, 2009, 

p.19), para assim entendermos a produção desses espaços, que é acentuado pela simbiose 

existente entre Estado e Igreja
40

 e a evolução das técnicas (meios de produção, locomoção, 

serviços, etc.), muito presente na leitura da formação territorial do Cariri e, principalmente, 

em Juazeiro do Norte no desenvolvimento do lugar e no seu acréscimo populacional. 

O Padre Pedro Ribeiro também foi o responsável pelo desenvolvimento da economia 

primitiva do lugar, na implantação de algumas plantações de milho e mandioca, além da cana-

de-açúcar, bem como, a instalação de oficinas e pastagens, que garantia a subsistência de seus 

moradores, que aumentava a cada dia com a instalação de novos equipamentos e o aumento 

da agricultura local.  

                                                           
40

 Por muito tempo Estado e Igreja permanece ligadas na apropriação e produção do espaço no período colonial, 

ora como cobradora de impostos, na catequização dos índios para conquistas de terras, na doação de terras e 

contribuição da produção de equipamentos religiosos. Acentuamos no período citado (década de 40 do século 

XIX), o fato das eleições ocorrerem dentro dos templos, onde no Crato, episódio marcante ocorreu nas eleições 

para o Juiz da Paz e membros da Câmara Municipal, onde a votação foi realizada na Matriz de Nossa Senhora da 

Penha, tendo como desfecho um fato trágico. “No recinto da Igreja estabeleceu-se sério conflito, tendo sido 

baleado e morto pela fôrça pública o eleitor do partido liberal – José Gonçalves Landim” (FIGUEIREDO 

FILHO, 2010b, p.137). 
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Constitui-se assim o primeiro aglomerado do que hoje vem a ser Juazeiro do Norte. O 

lugarejo não demorou muito a despontar, aparecendo já na primeira metade da década de 

1830 com a denominação de "Povoação do Joaseiro
41

", pelo desenvolvimento que se teve no 

lugar. Alguns aglomerados foram surgindo no lugarejo, através da construção de novas casas, 

sempre no entorno da capela, próximo ao rio Salgadinho. Com o aumento da população ia se 

estabelecendo uma pequena urbe, sendo as localidades existentes, apontadas por alguns 

historiadores: Cacimba do Povo, Rua do Brejo, Feira do Capim, Mercado Velho, Boca das 

Cobras, Volta, Salgadinho, Mochila, Comboeiro (Malvas) (MACÊDO, 1978). Apresentamos 

também, outro relato sobre o arruamento da Povoação de Juazeiro no ano de 1856, pelo 

escritor J. G. Dias Sobreira: 

 
O povoado, nesse tempo, compunha-se de umas sessentas casas de taipa, umas 

cobertas de telha e outras de palha de carnaúba ou de palmeira. A disposição delas 

não obedecia à regra natural de arruamento. Logo na entrada do povoado, começam 

duas fileiras de casas, sem guardar a eqüidistância, no seu prolongamento. Ao seguir 

iam elas se afastando-se, de modo que, tendo no começo uns vinte metros de 

largura, terminavam com mais de cem metros ao chegar à igreja. Não havia estética 

nem nexo, naquela formação de arruamento. (WALKER apud SOBREIRA, 2010, p. 

42). 

 

No dia 30 de setembro de 1858, através de um ato, foi criado o distrito, denominado 

de Núcleo de Joaseiro, pela lei municipal nº 49, sendo este, subordinado administrativamente 

ao município de Crato. 

 

 

O PADRE CÍCERO E  A TRANSFORMAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

ESPACIAL 

 

O povoado segue-se então em um processo lento de desenvolvimento, até o ano de 

1872 que marca a chegada do Padre Cícero, sendo que ele se constitui como um dos 

principais agentes simbólicos do rápido crescimento do lugar, permanecendo como tal até os 

dias atuais. Della Cava (1976) apresenta uma caracterização do povoado no ano de 1875 

(Figura 2): 

 
[...] o arraial ainda conservava os traços essenciais de uma fazenda de cana-de-

açúcar; sua população era em torno de 2 mil habitantes. Cinco famílias, os 

Gonçalves, Macêdos, Sobreiras, Landins e Bezerra de Menezes eras as que lá se 

encontravam como proprietários importantes. O restante da população consistia de 

trabalhadores ligados às fazendas de açúcar das famílias mencionadas. [...] O 

povoado ostentava uma capela, uma escola e 32 prédios com tetos de palha. Havia 

somente duas ruas. (p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Esta grafia era utilizada até o período de 1914. Posteriormente passa a ser chamada de Juazeiro e em 1943 

torna-se Juazeiro do Norte, para diferenciar-se do município de Juazeiro da Bahia. 
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Figura 2: Ilustração do núcleo de formação de Juazeiro do Norte - 1875 

 
Fonte: WALKER, Daniel. História da independência de Juazeiro do Norte, 2010. 

Nota: Conforme desenho produzido por Otávio Aires de Menezes a pedidos de Ralph Della Cava. 

 

O Padre Cícero, no entanto, não tinha a intenção de fixar residência na localidade, 

teria ido ao lugar, somente pelo convite que lhe foi feito por dois dos cidadãos mais ilustres, 

pelo fato de que há muito tempo a povoação encontrava-se sem capelão (WALKER, 2010). 

No entanto, um sonho
42

 veio a alterar seus planos, fazendo com que o mesmo fosse ao Crato 

buscar todos os seus pertences e a se instalar em definitivo em uma casa que ficará de fronte a 

capela de Nossa Senhora das Dores. 

Sua fama de Santo nos sertões inicia-se no final da década de 1877, período em que o 

Nordeste encontra-se assolado por graves secas, fato que gerou grandes fluxos migratórios 

tanto para o litoral, como para o Cariri Cearense, que se apresentavam como localidades mais 

amenas. 

 
A corrente migratória adquiria sempre freqüência inquietante, sobretudo quando a 

sêca era mais prolongada. A concentração de flagelados no Cariri desequilibrou o 

poder de atendimento do espaço e deu origem a surtos de bandidismo e de 

movimentos místicos que aproveitaram a desorganização e a movimentação de uma 

massa humana castigada pela sêca, faminta e que procurava um meio que pudesse ao 

                                                           
42

 Della Cava (1976) apresenta o sonho que veio a alterar os planos do padre, que até então não tinha o desejo de 

permanecer como capelão do lugar, seu plano era o de seguir viagem a fortaleza e torna-se professor do 

seminário da prainha. "Certa vez, ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio a confessar os 

homens do arraial, atravessou, pesadamente, o pátio da capela, em direção ao prédio da pequenina escola onde 

estava provisoriamente alojado. Aí, no quarto contíguo à sala de aulas, caiu no sono, e a visão fatal se revelou: 

13 homens em vestes bíblicas entraram na escola e sentaram-se em volta da mesa do professor, numa disposição 

que lembrava a 'Última Ceia' de Leonardo da Vinci. O padre sonhou, então, que acordava e levantava-se para 

espiar os visitantes sagrados, sem que estes o vissem. Nesse momento, os 12 apóstolos viraram-se para olhar o 

Mestre. [...] No momento em que o Cristo imaginário levantava-se para dirigir a palavra a seus Apóstolos, um 

bando de camponeses miseráveis entrou, de repente, na escola. [...] Cristo, então, virou-se para eles e falou, 

lamentando a ruindade do mundo e as inumeráveis ofensas da humanidade ao Sacratíssimo Coração. Prometeu 

fazer um último esforço 'para salvar o mundo' mas, caso os homens não se arrependessem depressa, Ele poria 

fim ao mundo que Ele mesmo havia criado. Naquele momento, Ele apontou para os pobres e voltando-se, 

inesperadamente, para o jovem sacerdote estarrecido, ordenou: 'E você, Padre Cícero, tome conta deles'." (p. 24). 
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menos existir, quer fôsse no litoral, na Amazônia ou no Cariri (SOARES, 1966, p. 

28). 

 

Os peregrinos vinham em busca da salvação no Vale e encontravam o padre, que os 

mandavam para terras devolutas no alto do Araripe, obrigando-as a plantar mandioca para 

aliviar a fome. Com isso, os sobreviventes, lhe conferiam a salvação, ao padre a quem 

consideravam Santo (FIGUEIREDO FILHO, 2010b). 

Entretanto, o fato de maior relevância ocorre no ano de 1889, quando da celebração de 

uma missa da sexta-feira devotada ao Sagrado Coração de Jesus, a beata Maria de Araújo ao 

receber do Padre a comunhão, a hóstia cai por terra tingida de sangue. O fato é tido então 

como "milagre", uma hierofania, ou seja, exprime em sua maneira uma experiência com o 

sagrado em determinado momento histórico (ELIADE, 2002), isso levará a crença de Juazeiro 

constitui-se em uma cidade santa, uma hierópolis (ROSENDAHL, 2009). 

Esse episódio dá início a um grande êxodo rural em direção ao lugar, sendo que, em 

um primeiro momento, advindos das proximidades do próprio Cariri. Em um segundo 

momento, com a repetição do ato hierofânico e com a proporção nacional que o mesmo ganha 

em 1891, faz com que esse fluxo agora seja de âmbito nacional, principalmente advindo do 

Nordeste, de Estados vizinhos, fato que até hoje se repete nas romarias. 

Esse grande fluxo migratório existente para Juazeiro, a partir de 1891 faz com que a 

Igreja Secular, representada principalmente pelo Bispado de Fortaleza, na figura de Dom 

Joaquin, pedisse explicação ao Padre Cícero sobre os fatos extraordinários ocorridos no local, 

visando à eminência do surgimento de fanatismo na localidade. Dado que a partir de 1889 o 

Brasil torna-se república e o Estado rompe seus laços oficiais com a Igreja Católica, assim a 

Igreja inicia um processo de romanização do catolicismo, na tentativa de substituir o 

“catolicismo colonial” pelo “catolicismo universal” de Roma. 

No ano de 1891 é enviada ao Juazeiro a primeira comissão de inquérito, encarregada 

de testemunhar o ato hierofânico e entrevistar as principais personalidades envolvidas com o 

mesmo. O resultado do inquérito realizado em Juazeiro constatou o surgimento de um 

movimento que foi chamado de “uma Igreja dentro da Igreja”, tendo em vista o número de 

adeptos crescem que chegavam ao Juazeiro, bem como a participação crescente de vários 

párocos da região e de estados vizinhos que estimulava ainda mais a crença no fato 

hierofanico ocorrido no local (DELLA CAVA, 1976). 

Tal fato hierofânico é de tamanha importância para a compreensão da produção 

espacial de Juazeiro do Norte, que podemos traduzir em números o crescimento demográfico 

pelo qual passou Juazeiro, a partir da repetição da hierofania. Dentre os anos de 1872, que 

marca a chegada do Padre Cícero até o ano de 1909, que consolida a luta pela emancipação 

política do lugar, Juazeiro passa por um processo de rápido crescimento demográfico (Tabela 

1), passando de 2.000 habitantes segundo dados de 1890, para mais de 15.000 habitantes em 

1909 (BARTOLOMEU, 2010). 

 

Tabela 1: População de Juazeiro do Norte entre os anos de 1890 – 1909 

Ano População 

1890 2.245 

1898 Mais de 5.000 

1905 12.000 

1909 15.000 

Fonte: DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro, 1976, p. 131. 

 

A Igreja Secular interpretou o ato hierofânico de Juazeiro, como sendo uma farsa, 

tendo em vista um horizonte de cisma. A persistência do Padre Cícero em explorar o fato, o 
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levou a suspensão de suas ordens religiosas, que com o passar do tempo acabou por gerar uma 

grande disputa entre o catolicismo popular crescente de Juazeiro do Norte e a Igreja, bem 

como conflitos no campo político, principalmente, uma disputa política acirrada entre 

Juazeiro e o principal centro da região, o Crato que se virá na eminência de perder seu status 

quo político e econômico da região. 

Desta forma, podemos afirmar que o despontar econômico e a produção do espaço 

urbano de Juazeiro do Norte estão completamente imbricados com o crescimento das 

romarias que dinamizaram o comércio e impulsionou a instalação de diferentes equipamentos, 

ampliação do comércio que colaboram com a expansão urbana da cidade e passou a 

modernizar-se com introdução de novas técnicas. 

A visão política e empreendedora do padre se constitui, nesse momento, somando-se 

ao seu carisma religioso, uma forma fundamental no incremento populacional do povoado e 

do seu posterior desenvolvimento urbano. 

 
[...] O carisma pode ser, e naturalmente é, em regra, qualitativamente singular, e por 

isso determina-se por fatores internos e não por ordens externas o limite qualitativo 

da missão e do poder de seu portador. Segundo seu sentido e conteúdo, a missão 

pode dirigir-se, e em regra o faz, a um grupo de pessoas determinado por fatores 

locais, étnicos, sociais, políticos, profissionais ou outro tipo qualquer: neste caso, 

encontra seus limites no círculo destas pessoas. (WEBER, 2004, p. 324). 

 

É através de seu carisma religioso que multidões dirigiram-se ao Juazeiro do Norte, o 

que contribuiu na consolidação do lugar. Uma das frases marcantes do padre exemplifica bem 

esse período, "em cada sala um altar, em cada quintal uma oficina", que ilustra o caráter de 

visão adiante a do seu tempo, que se constitui de fator importante para a compreensão da 

rápida expansão espacial e econômica do lugar. 

O fato hierofânico ocorrido no final do século XIX, também exercerá papel 

fundamental nas disputas territórios existentes na região, principalmente, na acirrada 

rivalidade que se iniciará entre Juazeiro e Crato, que com episódios posteriores aumentara, 

estendendo-se até os dias atuais. 

Na produção espacial do povoado, na defesa do “milagre”, do Padre Cícero e do 

povoado e no incremento de seguidores, que aumentavam consideravelmente nas romarias 

vindas ao Juazeiro, a cada ano que passava, exerceu papeis importantes as ordens leigas, das 

quais podemos destacar: Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, Confraria de São Vicente 

de Paula, a Confraria de Nossa Senhora das Dores, a do Santíssimo Sacramento e a Legião da 

Cruz, tendo esta última, papel de destaque. 

Ao final do século XIX, o número de membros participantes da Legião da Cruz 

ultrapassava 5 mil (DELLA CAVA, 1976), conseguiu apoio de uma instituição de âmbito 

nacional, o que contribuiu de forma decisiva para a divulgação do ato hierofânico ocorrido em 

1889, levando a um aumento considerável no número de peregrinações para o lugar. Ao 

regressarem aos seus locais de origem, os peregrinos fundavam outras legiões, esse fato foi 

decisivo no que tange ao recolhimento de doações, elevando a economia e implantação de 

novas estruturas e na defesa do “milagre”. A arrecadação, segundo Della Cava (1976), “[...] 

equivalia ao total de impostos pagos ao governo do estado do Ceará, em 1894, pelos 

municípios de Jardim, Brejo dos Santos, Milagres, Missão Velha, Porteiras e Várzea Alegre”. 

(p. 93). 

Com o acelerado crescimento do povoado, a localidade simples de Juazeiro vê-se 

transformar na “Meca do Sertão”, a economia começa a despontar cada vez mais, há também 

de ter destaque o grande crescimento demográfico que se teve, graças aos fluxos migratórios, 

que se tornarão constantes, principalmente de sertanejos, muitos dos quais viviam 

miseravelmente, nos sertões semi-áridos, visualizando em Juazeiro uma nova possibilidade de 
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vida. Fixaram-se, contribuindo assim, para uma sobrecarga regional, principalmente, no que 

diz respeito ao incremento na mão-de-obra, sendo que as técnicas de produção existentes 

tanto na zona rural como na zona urbana, passavam ainda pelo lento processo de 

aperfeiçoamento (SOARES, 1966). 

Esse quadro de expansão da produção, do comércio, da economia, da população e do 

próprio desenvolvimento espacial, fatos estes que levaram a que, em 1907, fosse realizado 

oficialmente a primeira reunião política, que tinha por caráter a luta pela emancipação de 

Juazeiro, constituindo-se assim o marco zero desta luta. 

 

 

NOVAS ASPIRAÇÕES: A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

A necessidade de autonomia de Juazeiro do Norte partiu de um impulso econômico, 

como é ressaltado por diferentes autores que estudam a história desta cidade, visto que, pelo 

seu crescimento econômico, Juazeiro ainda subordinado administrativamente pelo Crato, 

deveria pagar seus impostos à sede do município, porém o que marca de forma efetiva para a 

luta pela emancipação, foi o fato desses impostos serem pagos, mas não retornarem como 

formas de investimento em infraestrutura para localidade, dado pelo receio de perder sua 

hegemonia, enquanto centro político e econômico da região. 

Porém, o movimento político inicial fracassou. Della Cava (1976) aponta que esse 

fracasso se deu, em primeiro lugar, pelo não consentimento do Padre Cícero ao movimento 

(fato esse que só vêm a confirmar o papel de agente simbólico ímpar da produção espacial de 

Juazeiro do Norte), que fora alavancado pelo Coronel Joaquim Bezerra de Menezes, o 

segundo, e principal, se deve ao fato de o lugar encontrar-se dividido ideologicamente em 

dois grupos, de um lado os filhos da terra, que não se constituíam apenas dos indivíduos 

nascidos em Juazeiro, mas dos que vieram provenientes de Crato ou de outros lugares do 

Cariri. O outro grupo era os adventícios, imigrantes vindos de regiões distantes. O coronel, 

por ser filho da terra, ostentava certa hostilidade contra os adventícios. 

Entretanto, é entre os anos de 1908 e 1910, que a luta pela autonomia do lugar começa 

a ganhar forma, e gradativamente, passa-se a ser formulado o pedido de autonomia municipal. 

Esse episódio, marca a entrada na vida política do Padre Cícero, que até então, tinha se 

mantido neutro, pois tinha por intuito maior, sua reabilitação ao ofício que lhe seria proibido, 

inicialmente pelo bispado em Fortaleza, e, posteriormente, por Roma. O padre vislumbrou na 

autonomia de Juazeiro, a possibilidade de sua reabilitação, conciliando a isso, a introdução do 

bispado do Cariri, sediado em Juazeiro, o que possibilitaria apagar a imagem de que o lugar 

era local de fanatismo religioso. 

Um dos argumentos mais fortes apresentados para se conquistar a tão desejada 

autonomia, seria a caracterização urbana do lugar que despontava como é demonstrado por 

um documento apresentado a Assembléia Legislativa do Ceará, datado de 1º de janeiro de 

1909: 

Em 1º de janeiro de 1909, 15.050 habitantes achavam-se estabelecidos no centro 

urbano de Juazeiro (núcleo de formação) que compreendia 22 ruas e duas praças públicas 

iluminadas a querosene. Na área de serviços à cidade apresentava duas padarias, três 

barbearias, quinze alfaiatarias, duas farmácias, médico residente, jornal, vinte escolas 

primarias (sendo que apenas duas eram públicas), uma tipografia, uma estação de telégrafo, 

uma agência dos correios, um tabelião e uma repartição de impostos do estado, escritório de 

intercâmbio comercial, varias instituições religiosas e uma instituição civil voltada para o 

engrandecimento do lugar. O setor de comércio apresentava-se com dez lojas de tecidos e 

armarinho, dez armazéns, trinta pequenas mercearias, bares e lojas de miudezas (WALKER, 

2010). 
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A principal atividade econômica de Juazeiro provinha, entretanto, de suas florescentes 

indústrias artesanais. Sendo que, os artesões de Juazeiro mudaram-se para o centro da cidade, 

visando instalar suas oficinas espaçosas e de equipadas máquinas, na eminência de ficarem ao 

alcance da categoria dos assalariados, que aumentavam, e da freguesia no geral. Eram ao todo 

quarenta mestres-de-obras, oito ferrarias, sete oficinas de latoeiro, quinze fogueteiros, vinte 

oficinas de sapateiros, marcenarias, duas ourivesarias, trinta e cinco carpintarias e uma 

fundição que produzirá sinos de igreja, relógios de parede e de torres de igrejas, destinados a 

exportação para o Nordeste brasileiro (OLIVEIRA, 1974). 

Juntamente com a caracterização urbana, também se apresentava a estrutura agrária do 

lugar, que dava suporte a economia e ao desenvolvimento urbano, visto que, os principais 

moradores e consumidores dos produtos urbanos eram as famílias donas das terras rurais e a 

sua mão-de-obra. Apresentavam nesse período como os dois principais produtos, a borracha e 

o algodão, responsáveis pela ligação econômica entre o comércio de Juazeiro com as grandes 

casas comerciais de Fortaleza. 

Sua zona rural, neste período de 1909 possuía vinte e dois engenhos empenhados na 

produção de rapadura e subprodutos alcoólicos, cerca de sessenta locais equipados para o 

preparo da farinha de mandioca, destacam-se também os cultivos de subsistência do arroz, 

feijão e milho. Sua principal mão-de-obra, como destacado anteriormente, provinha dos 

romeiros que chegavam ao povoado e logo se instalavam na localidade, passavam a ser 

orientados pelo Padre a trabalharem na produção de artigos de uso doméstico, bem como na 

produção rural existente na localidade e no seu entorno, como aparecem nos relatos de 

Figueiredo Filho (2010c): “No pé de serra, de ambos os lados, há muitas plantações, quase 

toda a cargo de ROMEIROS DO JUAZEIRO, pois a sobra de trabalhadores rurais [na 

localidade]” (p. 99). 

Com a intervenção do Padre Cícero na causa, o mesmo veio a fazer um pedido ao 

governador Accioly, presidente do Ceará, para intervir no processo de autonomia, porém este 

último decidiu não tomar partido, visto que era grande amigo do prefeito do Crato, que lhe 

garantia muitos votos. 

Deste fato, Juazeiro fez algumas concessões ao Estado, dentre as principais, “[...] 

incluindo a que assegurava a Accioly o apoio eleitoral de Joaseiro aos candidatos do PRC-C, 

[fato que] ainda não ficara assegurado se o governador do estado desejava mesmo outorgar a 

autonomia a Joaseiro” (DELLA CAVA, 1978, p. 162). 

O fato da autonomia do Juazeiro resultava na concessão de parte do seu território, por 

parte do Crato, algo que não era aceito pelo prefeito da localidade. A luta veio a se acentuar, 

quando ao ano de 1910, Barbalha e Missão Velha, municípios contíguos ao de Juazeiro, 

cederam parte dos seus territórios para consolidar a emancipação da localidade, que veio a se 

efetuar depois de muitas lutas, no ano de 1911. 

A autonomia e sua elevação a categoria de Vila, com a denominação de Joaseiro, deu-

se em 02 de julho de 1911 (Fotografias 1), pela lei estadual nº 1.028, desmembrado-se de 

Crato. Essa conquista foi possível em grande parte, pelo apoio político que o patriarca 

conquistou de outros coronéis de municípios vizinhos. Assim, Padre Cícero, torna-se o 

primeiro prefeito de Juazeiro, passando a ter grande poder político e um rápido acesso aos 

círculos políticos governamentais do Estado e da Nação. 
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Fotografia 1: Juazeiro do Norte – 1910 

 

Esse fato ilustra muito bem, a atuação exercida pelo Estado, na defesa de seus 

interesses, quando a produção espacial de Juazeiro, que só passou a ceder ao ponto que, outras 

localidades, na sua esfera municipal, aderiram à luta junto à localidade de Juazeiro, somando-

se assim, o Estado veio a ceder na disputa de interesses e fazer a concessão ao Juazeiro, 

tornando-o independente. 

Esse momento é marcado pelo despontar econômico de Juazeiro, que ver seu comércio 

dinamizar-se, impulsionando a instalação de fábricas de algodão, cinemas, cassinos, lojas, 

instituições educacionais, farmácias, sendo em grande parte, patrocinadas pelo Padre. Começa 

assim a despontar o centro urbano do lugar (OLIVEIRA, 1974). 

Com base na produção espacial de Juazeiro como sendo uma hierópolis, desde antes 

desta torna-se cidade, fato que veio a ocorrer apenas em 1914, cada local que aparece com 

alguma representatividade do Sagrado, que venha a se constituir como uma hierofania, ou 

seja, “[...] a manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma arvora, uma pedra, ou uma 

pessoa implica em algo de misterioso, ligado à realidade que não pertence ao nosso mundo” 

(ROSENDAHL, 2002, p. 27), tornando-se eixo de expansão da cidade, são exemplos desse 

processo a Serra do Horto, as igrejas que eram construídas, a residência do Padre Cícero, 

dentre outras localidades presentes na cidade. 

 

 

UM NOVO QUADRO DA PRODUÇÃO ESPACIAL 

 

Com a ascensão política do Padre Cícero segue-se grandes transformações políticas na 

região, sendo que, no ano de 1912, surge uma grande disputa entre os oligarcas cearenses, 

ocasião esta que levou a ocorrência do episódio histórico que ficou conhecido como a 

"sedição de Juazeiro" ou “Revolução de 1914”
43

. O Padre passa a fazer parte do Partido 

Republicano Conservador (PRC-C), é a partir dessa ligação que o patriarca garantirá a 

sobrevivência de Juazeiro. O então governador do Ceará Franco Rabelo ordenará a 

exoneração dos cargos que o sacerdote exercia e determinará sua prisão. 

Na eminência de invasão a Vila de Juazeiro, Barros (1989), aponta que, vindo de 

recantos dos sertões, homens dispostos a defender o Padre e a "Terra da Mãe de Deus": 

                                                           
43

 Tal fato, que no atual ano (2014), completa seu centenário, ainda merece grandes atenções do campo 

geográfico, principalmente, no que diz respeito a um estudo geopolítico sobre os acontecimentos que levaram a 

sedição de 1914, bem como o seu desenrolar tanto para produção espacial do Juazeiro do Norte e do Cariri, bem 

como para o Ceará. 
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"Homens afoitos, cangaceiros e beatos empreenderam longas marchas do sertão do Pajeú, do 

Moxotó, da Paraíba e dos sertões de Alagoas, em direção ao Juazeiro, para comporem a 

defesa da cidade" (p. 266). 

Em contrapartida, chegaram à localidade do município de Crato as tropas estaduais, 

com algo em torno de 660 homens armados. Na ameaça de invasão a Vila de Juazeiro, sobre o 

incentivo do Padre Cícero, homens, mulheres e crianças, passaram a cavar as trincheiras em 

volta da cidade, visando sua defesa. Os valados ficaram conhecidos como Circulo da Mãe de 

Deus (Figura 3 e Fotografias 4 e 5). 

 

Figura 3: O Circulo da Mãe de Deus 

 
 

 

Fotografias 4 e 5: Valados da Sedição de 1914 

 
Fonte: Acervo de Paulo Wendell A. de Oliveira (2011). 
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Nota: Autoria desconhecida, 1913. Imagem na parte superior é uma representação da construção dos valados que 

durou 4 dias. A fotografia a esquerda é do ataque e tentativa de invasão ao Juazeiro, enquanto que a fotografia a 

direita apresenta o momento que era cavado às trincheiras, onde aparece Dr. Floro Bartolomeu. 

 

 

Juazeiro sai vitorioso no embate contra os soldados "rabelistas", partindo em uma 

marcha até Fortaleza, saem saqueando e incendiando por onde passam até a deposição de 

Franco Rabelo. Após esses fatos, Juazeiro converteu-se no reduto político mais importante do 

Nordeste brasileiro. Percebe-se um ponto negativo, vários personagens foram exilados e por 

um período o lugar cai em desordem (BARROS, 1989). 

Depois desse episódio, o lugar é elevado à condição de cidade no dia 23 de julho de 

1914, pela lei estadual nº 1.178, passando a denominação de Juazeiro, seu crescimento 

demográfico permaneceu, apresentando uma população no ano de 1925 de 32.060 habitantes, 

segundo dados encontrados no recenseamento da diocese do Crato
44

. 

Com a ascensão política e econômica de Juazeiro e do seu patriarca, logo conquistas 

junto ao Estado foram sendo garantidas nos anos posteriores, principalmente as obras 

emergenciais no período de seca, merecendo destaque as mudanças ocorridas no núcleo de 

formação, onde foi sendo incorporada a estrutura urbana, a pavimentação das ruas do centro 

urbano da localidade, a chegada da linha férrea na década de 1920 (Fotografia 6), tornando-se 

um vetor de expansão urbano para além do seu núcleo de formação histórico, sendo que no 

seu entorno começa a instalação de um novo centro comercial, o adensamento do setor 

comercial no centro urbano, visando principalmente à comercialização de artigos religiosos, 

voltados ao universo religioso do Padre Cícero. 

Ainda com aos ganhos políticos junto à atuação do Estado, não se deram somente ao 

nível local, a reintegração da produção nordestina na economia mundial após 1918 e o vasto 

programa de obras públicas executado no sertão semi-árido pelo governo federal, visando à 

produção de algodão para exportação, só se tornou possível em grande parte, graças à 

influência que o patriarca exercerá junto aos camponeses, que inculcava os padrões de valores 

de uma economia baseado no trabalho assalariado, criando assim um batalhão de mão-de-obra 

barata, que passaram a trabalhar na produção do algodão, não somente no Cariri Cearense, 

mais como em outros estados do Nordeste brasileiro, essa leva da mão-de-obra, vindas de 

Juazeiro e do Cariri, graças à influência que o Padre possuía no sertanejo humilde também 

teve grande contribuição na construção de açudes e barragens, na construção de estradas e na 

implantação da linha férrea que ligará Iguatu com o Cariri, obras estas financiadas pelo 

governo federal. 

Esses fatos, acima citados, ilustram a posição de agente simbólico da produção do 

espaço, exercidos pelo Padre Cícero, não somente no Juazeiro do Norte, mais um agente 

simbólico político e religioso da produção espacial do Cariri, bem como no Nordeste, no 

processo de modernização desse espaço. 

A produção agrícola de algodão no vale logo passou a dominar a economia local, esse 

fator econômico tornou-se mais uma forma de expansão da malha urbana da cidade, dado pelo 

crescente investimento no incremento do seu centro urbano, dado também pelo aumento 

populacional pelo qual passava o lugar. Tamanha foi à ascensão da produção de algodão no 

Vale que ao final da década de 1920 e início da década de 1930 chegou a atrair o investimento 

de capital estrangeiro na sua produção (SOARES, 1966). 

Merece destaque ainda nesse período, no que se refere ao setor de serviço, o aumento 

considerável de instituições de ensino, tanto do setor público, como do setor privado, sendo 

                                                           
44

 Documento semi-oficial de origem eclesiástica. (ÁLBUM ECLISIÁSTICO apud DELLA VAVA, 1976, P. 

243). 
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que em 1923, Juazeiro contava com quatro escolas públicas, financiadas pelo estado e pelo 

município, além de varias escolas particulares, todas de caráter primário, sendo que a primeira 

escola secundarista veio a se instalar em 1941. Merece ainda destaque a fundação da Escola 

Normal Rural, fundada em 1934, visando à formação de professores rurais, sendo esta a 

primeira do gênero a ser instalada no interior do Nordeste brasileiro. Estas escolas, também 

buscavam ensinar ofícios da arte doméstica, nas confecções artesanais de diferentes artigos do 

lar, o que contribui, significativamente, para o desenvolvimento da pequena indústria que é 

parte integrante das atividades rurais da época (OLIVEIRA, 1974). 

É nesse mesmo período que Juazeiro passa a ostentar o papel de liderança da região do 

Cariri, papel esse, exercido até então pelo Crato, desde meados do século XVIII, isso pode ser 

observado na consolidação espacial de Juazeiro, na sua crescente economia e na sua 

população que em 1925, já se apresentava como a maior da região (Tabela 2). Esse quadro 

traz de volta a grande disputa existente entre as cidades de Juazeiro e Crato, que permanece 

atualmente, principalmente no que diz respeito à instalação de equipamentos, tanto do setor 

estatal, quanto privados. 

 
Tabela 2: População dos principais municípios pertencentes à diocese do Crato - 1925 

Município População 

Juazeiro 32.060 

Crato 29.774 

Milagres 23.360 

Barbalha 19.900 

Icó 15.005 

Total: 26 Municípios 350.000 

Fonte: Adaptado de Álbum Eclesiástico apud Della Cava, 1976, p. 243. 

 

Sobre a intervenção do Padre Cícero, na década de 1920 e 1930, chega ao Juazeiro o 

primeiro campo de aviação, que foi instalado em terreno doado pelo padre para que a 

construção fosse realizada, hoje nesse mesmo local apresenta-se o aeroporto Regional do 

Cariri. 

A figura do Padre Cícero como “santo dos sertões”, torna-se cada vez mais grandiosa 

e prestigiada, o crescimento demográfico de Juazeiro ainda permanece em sua maioria, graças 

às constantes romarias, vindas de todas as partes, porém o fluxo de romeiros que retornavam 

para suas localidades de origem tornava-se cada vez maior, quando comparado a períodos 

anteriores, quando do acontecimento do ato hierofânico maior. 

Desta forma, investimentos visando às romarias foram sendo, cada vez mais, 

incrementados na produção espacial da cidade, dentre elas podemos destacar a ampliação da 

Praça Monsenhor Esmeraldo, que abrigava os romeiros nos momentos de celebrações 

eclesiásticas, a construção de uma estátua de bronze em tamanho real do Padre Cícero na 

Praça Almirante Alexandrino, hoje Praça Padre Cícero (Fotografias 7, 8, 9 e 10). 

Com as intervenções no espaço urbano, visando às romarias que afluíam ao Juazeiro, 

há um novo incremento no comércio, que aumenta densamente nas proximidades dos lugares 

sagrados, ligados a figura do padre, principalmente de santeiros, os artesãos da cidade e 

vendedores de mercadorias religiosas. “Data dos anos de 1920, quando os comerciantes de 

objetos religiosos começaram a fazer publicidade das peregrinações, através dos sertões, 

transformando-as numa variação do turismo comercial para as classes inferiores do interior”. 

(DELLA CAVA, 1976, p. 232). É com base nessa publicidade feita pelos comerciantes que as 

romarias vindas ao Juazeiro, passam a ter uma periodização de duas vezes ao ano, no período 

de então. 
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Com o passar dos anos, o Padre já com a saúde debilitada é cada vez menos visto na 

cidade de Juazeiro, confinando-se em sua residência (OLIVEIRA, 1974), porém sua figura 

não se apaga, pelo contrário, ganha mais prestígio entre o povo sertanejo empobrecido, ao 

ponto de grandes comerciantes e industriais do litoral e de grandes cidades virem em busca do 

padre, pedir-lhe a permissão de utilizar seu nome e imagem na divulgação de suas marcas. 

Com a morte do Padre Cícero em 1934, a crença em sua santidade pelos peregrinos só 

aumentara, intensificou-se o fluxo ao Juazeiro, o que levou a diversos investimentos no seu 

desenvolvimento urbano, além de transformações, os lugares ligados a vida e a morte do 

Padre ganham notoriedade, transformando-se em espaços sagrados e a transformação das 

igrejas em santuários religiosos a partir da ligação existente entre a figura do padre. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a morte do Padre Cícero, existe um grande lapso com relação à história da 

cidade de Juazeiro, na procura por dados existentes do período, só encontra-se com base em 

informações de trabalhos produzidos por indivíduos que habitaram e vivenciaram esta época 

da cidade, apresentando-se como memórias históricas, há, porém uma defasagem com relação 

a dados oficiais. 

Podemos destacar entre o período de 1930, após a morte do patriarca, e os anos 

subseqüentes até a década de 1950, algumas mudanças funcionais do espaço urbano e um 

processo de modernização destes espaços. Como a construção da coluna da hora (Fotografia 

11), que apresenta ainda hoje, um relógio produzido na própria localidade, pela fabrica do 

senhor Pelúsio, que marca as horas, os dias da semana e as fases da lua. Além do surgimento 

de novas residências pela vinda de ricos comerciantes que passam a habitar na cidade 

(SOARES, 1964).  

Outra notória mudança de funcionalidade no núcleo de formação histórica da cidade 

foi o crescente comércio de artigos religiosos, que aumenta a partir da chegada de 

comerciantes vindo de diferentes localidades, visando à produção de artigos voltados para o 

universo religioso dos “romeiros do meu padim”. Instalam-se novas ordens religiosas oficiais, 

merece destaque a ordem dos padres Salesianos, que se tornam herdeiros do Padre Cícero, 

logo, passa a exercer papel influente no campo religioso da cidade (OLIVEIRA, 1974). 

Em 14 de junho de 1946, Juazeiro sofre uma alteração em sua toponímia, passando a 

denominar-se então de Juazeiro do Norte, pelo decreto estadual nº 1.114. Seguindo-se seu 

crescimento, principalmente voltado ao fato do agente simbólico do patriarca, Juazeiro do 

Norte continuou sua expansão urbana e desponta, como sendo, uma das principais cidades do 

interior do Ceará. 

Podemos afirmar que o Padre Cícero permanece como agente simbólico da produção 

do espaço urbano de Juazeiro do Norte, não pelas instituições, mais pela força do cotidiano, 

em sua expressão materializada no catolicismo popular, pelas romarias e no comércio, a 

memória do Padre Cícero permanece vivo em Juazeiro do Norte no sentir coletivo e no viver 

econômico da cidade, sobrepondo o poder do cotidiano ao poder das instituições. 
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Resumo 

A imbricação entre água, devoção e existência ilumina passos na relação simbólica entre 

romeiros e o Rio Piranhas na Romaria do Senhor do Bonfim em Araguacema Tocantins. A 

possibilidade de estudar a geografia na perspectiva epistemológica da geografia cultural e 

humanista, indo em direção à “totalidade do ser – percepção, pensamento, símbolo e ação 

[...]”, foi o que nos motivou a empreender o presente estudo. Nosso objetivo para ele foi 

identificar no horizonte subjetivo e existencial dos romeiros os meandros das relações entre 

esses sujeitos de fé e o Rio, procurando mostrar também o sentido e o significado das águas 

em termos prático e emocional para aqueles que fazem da fé o esteio das suas vidas e a 

importância das águas na orientação e condução desses indivíduos nas suas existências, já que 

“pelas águas, tomam conhecimento de seus caminhos, localizam seus lugares e paisagens”. 

Na pesquisa fez-se um percurso metodológico e epistemológico articulando o teórico e o 

empírico, que teve como fontes, acervos bibliográficos e trabalho de campo. No trabalho de 

campo foram empregadas as seguintes técnicas qualitativas de investigação social: entrevista 

semiestruturada, observações, escutas, registros fotográficos e conversas com os romeiros e os 

organizadores da Romaria. Na escrita fizemos uma discussão das Representações Sociais que 

emergiram a partir do trabalho de pesquisa de campo. Como resultados percebemos a 

ininterrupção entre o Rio e a fé dos Romeiros, relação que se expressa em natureza e 

símbolos, ações e subjetividades, coisas e sentidos. 

Palavras-chave: Rio Piranhas. Romeiros. Vivência e simbolismo. Experiência e memória. 

Romaria. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é originário das discussões apresentadas na dissertação de 

mestrado intitulada “Território da religiosidade: fé, mobilidade e símbolos na construção do 

espaço sagrado da Romaria do Senhor do Bonfim em Araguacema, Tocantins”, defendida no 

Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. A pesquisa empírica 

nele realizada trouxe à luz alguns aspectos das Representações (RS) Sociais os quais 

pretendemos apresentar e discutir como essências simbólicas enquanto relação entre os 

romeiros e as águas do Rio que banha a Romaria. 

Nosso objetivo para este trabalho é identificar no horizonte subjetivo e existencial dos 

romeiros do Senhor do Bonfim os meandros das relações entre esses sujeitos de fé e o Rio 

Piranhas, procurando mostrar também o sentido e o significado das águas em termos prático e 

emocional para aqueles que fazem da fé o esteio das suas vidas e a importância das águas na 

orientação e condução desses indivíduos nas suas existências, já que “pelas águas, tomam 

conhecimento de seus caminhos, localizam seus lugares e paisagens” (Gratão, 2008, p. 199). 

Na pesquisa fez-se um percurso metodológico e epistemológico amparado na 

geografia cultural e humanista, articulando o teórico e o empírico, que teve como fontes, 

acervos bibliográficos e trabalho de campo. No trabalho de campo foram empregadas as 
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seguintes técnicas qualitativas de investigação social: entrevista semiestruturada, observações, 

escutas, registros fotográficos e conversas com os romeiros e as pessoas da Família Francisco 

de Almeida. Na escrita fizemos uma discussão das Representações Sociais que emergiram a 

partir do trabalho de pesquisa de campo. 

De acordo com Ramos (2013) as pesquisas com RS representam campo vasto nas 

ciências humanas e sociais. Esse importante instrumento metodológico e epistemológico vem 

sendo utilizado na construção do pensamento geográfico, principalmente a partir do 

fortalecimento da Geografia Cultural e da Geografia Humanista. Nos dizeres de Ramos (2013, 

p. 95) “elas nos permitem dar vista e compreender quais as representações de uma dada 

categoria geográfica a ser analisada”.  

Através da reflexão no sentido do imaginário e da imaginação geográfica, e 

compreendendo que o rio pode ser evidenciado sob variadas formas, procuramos contribuir, 

na presente discussão, com uma abordagem abarcada pelo sentir e vivenciar o Rio, ou seja, 

pela “experiência vivencial” dos romeiros do Senhor do Bonfim que vai além da mera 

contemplação, extrapola para a essência do valor simbólico e da afetividade desses sujeitos 

com o Rio. Este que além do seu conjunto de imagens cênicas é repleto de sentido e 

significado para quem é devoto da Romaria e com Ela desenvolve uma relação topofílica, 

intimamente relacionada às experiências pessoais.  

A Romaria do Senhor do Bonfim é um lugar/mundo de devoção  em que a fé é vivida 

e emocionalmente introjetada. Ao mesmo tempo ela é movimento, é uma trajetória que se 

iniciou por volta do final do século XIX, no Estado da Bahia, quando a imagem do Santo foi 

“achada” pelo seu Arcanjo Francisco de Almeida, patriarca da Família Almeida, fundadora da 

festa. Nela o Rio é também um espaço sagrado de envolvimento devocional, de sonhos, 

itinerários, ambiguidades e esperanças. As águas do rio se tornam base territorial e elemento 

de confianças e esperança que permite aos romeiros se sentirem a ele entrelaçados 

topofilicamente. 

O Povoado do Senhor do Bonfim em escala regional se localiza no Sudeste 

amazônico. Conhecido no passado como Bom Jesus das Piranhas, segundo Vieira (2001), o 

Senhor do Bonfim, como hoje é chamado e conhecido pelos romeiros que para ali peregrinam 

todos os anos na primeira quinzena do mês de agosto, localiza-se na porção oeste do Estado 

do Tocantins, as margens do Rio Piranhas, a 37 km da cidade de Araguacema, sede do 

município, às margens do Rio Araguaia. Pode se afirmar que o Santuário localiza-se também 

às margens do Rio Araguaia, pois está apenas a 6 km desse Rio. O acesso terrestre ao lugar 

pode ser feito pelas águas do Rio Piranhas, e pela a Rodovia estadual, TO – 436. (Figura 1). 

A abrangência espacial da Romaria foi percebida também na pesquisa. Ela está situada 

no vale médio do Rio Araguaia, que, nessa região, serve de divisa para os estados do 

Tocantins e do Pará, ficando, também, a poucos quilômetros da divisa de dois outros estados, 

Mato grosso e Goiás. Esse é, portanto, o espaço de maior influência da Romaria, abrange os 

estados do Mato grosso, Goiás, Pará, Tocantins, e, em menor escala, os estados do Maranhão 

e Piauí. Essa abrangência está relacionada ao lastro da influência religiosa, aquela que 

impulsiona o deslocar de milhares de romeiros para prestar testemunho da sua fé no 

Santuário, porém, se considerarmos os “romeiros relativos”, aqueles que conjugam trabalho e 

fé, seguindo o calendário das romarias pelo Brasil, com suas lojas ambulantes de artigos 

sagrados ou não, encontraremos pessoas que se autodenominam romeiras vindas dos estados 

do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia. 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

165 
 

 
Figura 1: Mapa de localização da Romaria do Senhor do Bonfim em Araguacema, Tocantins. 

 
A Romaria do Senhor do Bonfim tem na sua história uma íntima relação com a água 

desde o “achado” da Imagem do Santo no final do século XIX. Na errância da Família “dona 

do Santo” em busca das “Bandeiras Verdes”
45

, a Imagem atravessou o Rio Araguaia para o 

Estado do Pará e o atravessou de volta, se estabelecendo a seis quilômetros do Araguaia, às 

margens de um dos seus afluentes: o Rio Piranhas. 

 

 

ENVOLVÊNCIA E EXPERIENCIAÇÕES NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

ROMERIOS DO SENHOR DO BONFIM 

 

Durante os quatro trabalhos de campo; que realizamos na Romaria nos anos de 2012 e 

2013, foi possível identificar várias leituras que perpassam o imaginário dos romeiros do 

Senhor do Bonfim sobre o Rio Piranhas. Elegemos algumas delas para apresentarmos como o 

Rio com suas potencialidades de mobilidade (caminho), lazer, telúrica, fonte alimentar e de 

sonhos “deságua” no espaço e torna-se parte do espaço sagrado da Romaria.  

Nesse propósito, por alguns momentos, o Rio constitui-se num objeto metafórico, mas 

segundo Bachelard (1988, p. 245): “A metáfora vem dar um corpo concreto a uma impressão 

difícil de exprimir.” Acreditamos nas transformações sucessivas contidas no tempo e, assim, 

aquele espaço concebido como Rio Piranhas, na verdade, a cada momento, para cada romeiro, 

a cada ano é um rio diferente, ou seja, é outro rio. Portanto, um espaço que pode ser também 

metáfora.  

                                                           
45

  Movimento migratório da Região Nordeste em direção à Amazônia, orientado (informação sem registro 
escrito, sustentada pela oralidade do catolicismo popular), pela profecia do Padre Cícero do Romão, o “Padim 
Ciço” do Juazeiro que dizia para seus fiéis no final do século XIX, procurarem as “Bandeiras Verdes”, do outro 
lado do Rio Araguaia.  
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Nas águas do Rio Piranhas procuramos compreender e desvelar suas múltiplas 

imagens, tendo como base as experiências vividas na paisagem e no lugar pelos romeiros. 

“Partimos em busca de revelações de imagens reais, simbólicas e imaginárias do Rio, ou seja, 

investigando como o Rio se revela no imaginário” (GRATÃO, 2007, p. 88) dos fiéis do 

Senhor do Bonfim. 

Nessa viagem, algumas imagens revelam o que palavras não conseguem exprimir. 

Entre os sujeitos entrevistados, procuramos ouvir pessoas da Família “dona do Santo” que 

têm mais experiência e vivência com o Rio. Em consonância com Walter Benjamin (1996), a 

experiência está ligada à memória individual e coletiva e a vivência aplica-se à vida privada. 

Ciente dessa distinção, procuramos perceber nas falas dos entrevistados o que se reportava a 

situações coletivas e o que era de cunho mais íntimo, privado.  

Além desses sujeitos, conversamos com pescadores e barqueiros que também possuem 

experiência com as águas do Rio. Por fim, entrevistamos os romeiros que banham, pescam e 

se colocam durante alguns momentos da sua estada na Romaria, às margens do Rio 

contemplando a paisagem natural. 

Ao observarmos o fluxo de romeiros que visitam o Rio nos últimos três dias da 

Romaria, quando ocorre maior movimento, percebemos que há nos fiéis uma vontade de ver e 

tocar o Rio, como se tivessem necessidade desse contato. Em sua poética das águas Bachelard 

(1989) afirma sentir semelhante necessidade:  
 

Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água, à água verde e clara, à 

água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num 

devaneio profundo, sem rever a minha ventura... Não é preciso que seja o riacho da 

nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma 

lembrança sai de todas as fontes (BACHELARD, 1989, p. 9). 

 

Há uma identificação dos romeiros com as águas do Rio Piranhas, a ponto de depois 

de visitar a Imagem do Santo no interior da Capela, o segundo lugar que esses romeiros 

visitam é o Rio, demonstrando uma topofilia com as águas. Para esses romeiros, a água tem o 

poder de levá-los a muitos lugares na memória.   

Uma gota de água corrente basta para criar um mundo de imaginação e afastar o 

cansaço que se abate sobre os romeiros após a peregrinação até a Romaria. Um romeiro da 

cidade de Estreito, no Maranhão, descreve sua relação imaginativa sobre o Rio e como ele faz 

parte da sua devoção com o Senhor do Bonfim: 

 
Quando vim aqui pela primeira vez, em 1979, andava meio perdido na vida, foi aqui 

na beira dessa água, que era bem diferente naquele tempo, que eu comecei a pensar 

na minha vida mesmo. E pedi ao Santo que me mostrasse um caminho que eu ia 

seguir sem medo porque minha fé em Santos é muito grande, aprendi com a finada 

minha avó e depois com minha mãe... ela me mostrou esse Santo. Eu na beira desse 

Rio achei minha vida, por isso é o lugar que eu logo venho quando chego aqui 

depois que dou a benção ao Santo. Hoje o Rio já tá bem maltratado, eu fico com 

pena e pensando o que vai acontecer... (Entrevista cedida em 14 de agosto de 2013. 

Transcrição literal). 

 

A relação desse romeiro com o Rio vai além da contemplação ou do lazer, o Rio 

representa força telúrica, energia que vem do interior da terra. Foi nas águas do Rio que o 

Santo lhe mostrou seu caminho, “andava meio perdido na vida, foi aqui na beira dessa água, 

que era bem diferente naquele tempo, que eu comecei a pensar na minha vida mesmo.” A 

água assim vista, foi um embrião, deu à vida um impulso inesgotável.  

O significado da água para ele já não é apenas “um grupo de imagens conhecidas 

numa contemplação errante, numa sequência de devaneios interrompidos, instantâneos”, mas, 
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um elemento da “imaginação materializante” (BACHELARD, 1989, p. 12). Esse interlocutor 

demostra preocupação com a intensidade do uso do Rio, figuras 2 e 3, e as consequências 

desse uso. 
 

Figura 2: Estágio de assoreamento no Rio Piranhas         Figura 3: O Rio como espaço de lazer e devoção 

    
Fonte: Carvalho, J. R., 2013.                                              Fonte: Carvalho, J. R., 2013. 

 

A degradação do Rio é percebida e o preocupa, “Hoje, o Rio já tá bem maltratado, eu 

fico com pena e pensando o que vai acontecer...” A ação humana modificou a paisagem que 

ele viu pela primeira vez e tem saudades. O processo de assoreamento é patente na paisagem 

do Rio. Suas águas já perderam a limpidez, são barrentas, cor de lama, “o Rio tá cego”, 

diagnosticou outro romeiro entrevistado. Cegueira percebida nas figuras 4 e 5.  
 

Figura 4: Água barrenta do Rio Piranhas                           Figura 5: Desmatamento e degradação do Rio 

   
Fonte: Carvalho, J. R., 2013.                                              Fonte: Carvalho, J. R., 2013. 

 

A representação sobre água que carregamos na memória é de pureza, por isso o 

romeiro estranha a cor barrenta que substituiu a cor cristalina da água. “A água acolhe todas 

as imagens da pureza” (BACHELARD, 1989, p. 15). 

Ao visitarmos uma residência com três moradores que há mais de 60 anos vivem no 

Povoado do Bonfim, suas falas expressaram certa emoção e saudosismo sobre o tempo em 

que o Rio Piranhas “era sadio”, era rico em peixe e tinha muita água: 
 

Esse Rio era nosso caminho para Araguacema. Descíamos nele até o Araguaia, de lá 

subíamos até Araguacema. As roças foram matando o Rio, as suas ribanceiras estão 

cada vez mais cavadas.  A prefeitura todos os anos joga muito cascalho e terra para 

fazer a entrada dos carros na beira do Rio, depois quando vem a chuva, aquela terra 
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é toda arrastada para dentro do Rio, por isso ele está também cada vez mais raso. 

(Entrevista cedida em 8 de agosto de 2012). 

 

 

A leitura mais humanizada dos lugares e seus sujeitos que a geografia cultural vem 

fazendo, permite-nos perceber e significar o sentimento que emana dos moradores 

entrevistados em relação ao Rio Piranhas. Memórias e emoções emolduram seus depoimentos 

reveladores de afetividades. As funções que o Rio tinha para o Povoado parecem já não 

existirem mais. Há um sentimento de impotência dos sujeitos entrevistados ao identificarem 

os agentes (públicos e privados) que estão tornando o Rio “cada vez mais raso”. 

As revoltas do senhor e das senhoras, moradores/as mais antigos no lugar se justificam 

por eles vivenciarem a ininterrupta destruição da “pátria das águas”, qualidade atribuída à 

Amazônia pelo poeta Thiago de Mello, ao denunciar a permanência do colonialismo na 

região. O modelo colonial permanece preocupado apenas em explorar os lugares, sem atenção 

com sua sustentabilidade ecológica e a vida das populações ribeirinhas. O Rio Piranhas, para 

quem vive às suas margens, parece permanecer impregnado de passado, acessível somente na 

memória. 

O Rio Piranhas já foi “mais caminhos” para a Romaria, mas ainda o é. Nosso olhar e 

curiosidade geográficos procuram, agora, na memória dos moradores que residem há mais 

tempo no Povoado e na memória dos romeiros, vestígios do Rio-Caminho, que por pelo 

menos, quatro décadas levava e trazia os romeiros do Bom Jesus de Piranhas, como era 

conhecido o Povoado até o final da década de 1990.  

O foco do nosso trajeto procura seguir pelo (per)curso da percepção geográfica, 

enquanto um observar o Rio no seu corpo-água real e o Rio que passou por transfiguração no 

olho de quem acompanha a vida do Rio já por algum tempo. Essa pretensão é substanciada 

por certo “olhar geográfico estético” que percorre o Rio procurando o (des)velar das águas na 

qualidade de simbolismo e espaço de vivência para os romeiros e os moradores do Bonfim. 

Outro morador que nasceu e se criou no Povoado às margens do Rio Piranhas, tem 

boas recordações sobre o tempo em que o Rio era o principal caminho para se chegar à 

Romaria. Ele conta que o Rio era usado para qualquer necessidade de sair daquele lugar. “As 

viagens eram feitas naquele tempo por água. Se subia e descia para Araguacema e até Couto 

Magalhães e Conceição do Araguaia. Tudo de novidade vinha pelo rio, hoje quase ninguém 

lembra mais aquele tempo dos movimentos nas águas”.  

Para Tuan os lugares marcam as pessoas e as pessoas marcam os lugares. O Rio 

Piranhas é marcado pela ação da Família “dona do Santo” que, sobre suas margens e no seu 

leito produziu alimentos, história e memórias. O descendente mais velho do fundador da 

Romaria fala de uma geografia vivida em ato, existente a partir das águas do Rio como elo de 

contato com o mundo.  

Os moradores ribeirinhos têm o Rio como um lugar vivo, que vai e volta, levando e 

trazendo notícias, subsistências e sonhos. A história da Família do criador dessa Festa 

Religiosa é marcada pelas experiências concretas e simbólicas com as águas do Rio Piranhas. 

Pensando com Bachelard (1989), a água é motivo para uma imaginação aberta. O Rio 

Piranhas também se abre para a imaginação dos seus navegadores. Lendas e causos 

fantásticos configuram uma Geografia simbólica do Rio no imaginário de muitos pescadores e 

barqueiros que vivenciam o dia-a-dia da sua história vinculada e enlaçada ao lugar sagrado da 

Romaria do Senhor do Bonfim.  

 Um barqueiro e pescador, morador em Araguacema desde criança, “criado” nas 

águas do Rio Piranhas e Araguaia, nos narrou histórias reveladoras de significados simbólicos 

que substanciam as territorialidades dos romeiros na construção do espaço sagrado da 

Romaria. Gratão (2008, p. 201) ressalta que, para captar as experiências dos sujeitos que 
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vivem o Rio “é preciso olhar pelos olhos das águas; na cor; na transparência; no cheiro; nas 

atitudes dos seus habitantes; ouvir as narrativas das pessoas [...].” Nos olhos das águas, é 

preciso vislumbrar um pouco das histórias do Rio. Duas delas marcam a estreita relação entre 

os fiéis, o Santo e o Rio:  
 

Certa vez um barco naufragou com dezesseis pessoas, entre elas estava uma senhora 

idosa e cega que era muito devota do Senhor do Bonfim. Foi a única que sobreviveu. 

Quando o socorro chegou, naquela época só tinha canoa, quando eles chegaram, a 

velha estava rodando na água e viva. Eu conheci a velha... (Entrevista cedida em 12 

de agosto de 2012). 

 

Na fala desse entrevistado a tragédia do naufrágio perde espaço para o exemplo de fé 

da única sobrevivente no Santo. Sua fala torna-se quase um discurso prosélito, procurando 

nos convencer da magnitude dos milagres do Santo. O narrador transforma um acidente 

“normal” nas águas do Rio em algo transcendente, carregado de simbolismo religioso. A 

salvação da “única sobrevivente” só pode ser atribuída a um grande milagre.  

A cultura religiosa de onde o narrador justifica a sobrevivência da senhora deficiente 

visual seria a teia de significados que o próprio ser religioso tece como fala Geertz (1989), 

sobre o construto da cultura pelo homem. Sobre os “olhos das águas” o narrador devoto do 

Senhor do Bonfim “interpreta a realidade dos fatos estabelecendo comunicação com os 

valores das imensas simbioses culturais impostas e adaptadas, aceitas e rejeitadas no âmbito 

do catolicismo popular” (MARTINS & FREIRE, s/d). 

Outra narrativa que envolve o Rio e os milagres do Santo revela que nem sempre o 

encontro do homem com as águas foi de resignação. O mesmo entrevistado conta que, 
 

Antes o Rio Piranha, entre o pedaço que vai do Bonfim até o Araguaia fazia uma 

volta conhecida como “cotovelo do rio”. Aí, uma vez um barqueiro com ignorância 

falou que só acreditava que o Senhor do Bonfim tinha força e milagre, se quando ele 

voltasse da viagem o Rio estivesse passando reto e acabado com a volta do 

“cotovelo.” Esse barqueiro sempre passava com sua embarcação por ali e tinha que 

fazer aquela volta grande. Pois quando o barqueiro passou algum tempo depois, o 

Rio estava correndo direto sem fazer o “cotovelo”. A força das águas tinha 

arrancado o pedaço de terra que atrapalhava o Rio passar direto. (Entrevista cedida 

em 12 de agosto de 2012). 

 

 

Os obstáculos geográficos que os seres humanos sempre se propuseram a transpor com 

o uso da tecnologia, são aqui, na história contada, removidos por meio de poderes sobre 

naturais emanados do Senhor do Bonfim. Gratão (2005, p. 6), ao falar da geograficidade em 

Éric Dardel lembra que há uma profunda relação humana com a terra “uma relação 

primordial, seminal, sem a qual nossa existência não teria sentido”.  

Ao sonhar em mudar o percurso do Rio o navegador mostra sua dúvida em relação ao 

sobrenatural e sua manifestação como o fez São Tomé em relação à ressurreição de Cristo. 

Assim, ele duvida do poder do Santo, esperando obter um resultado a seu favor, que seria 

mudar o transcurso do Rio.  

Os lugares sagrado para Tuan (1980) e Eliade (1992) são aqueles onde ocorre uma 

manifestação divina ou um acontecimento de significado extraordinário. Nas narrativas desse 

romeiro natural do local sobre suas experiências com o Rio Piranhas, denota-se a presença 

desses acontecimentos de caráter excepcional, que podem ser significados como uma 

manifestação do sagrado no Rio. 

O Rio para os romeiros do Senhor do Bonfim significa o lugar no sentido dado por 

Tuan (1980), o centro, o eixo, o umbigo do mundo. Um cosmo organizado. Inferimos que o 
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esforço das narrativas até aqui apresentadas, caminham na direção de definir o espaço 

sagrado, criar um ordenamento simbólico do lugar. Ao falar do simbolismo e o sagrado Tuan 

(1980, p. 166) destaca que, 
 

um símbolo é um repositório de significados”. Os significados emergem das 

experiências mais profundas que se acumulam através do tempo. As experiências 

profundas têm muitas vezes um caráter sagrado, extra-terreno, mesmo quando elas 

se originam na biologia humana. Quando os símbolos dependem de acontecimentos 

singulares, eles devem variar de um indivíduo para outro e de uma cultura para 

outra. Quando se originam de experiências comuns, de maior parte de humanidade, 

eles têm um caráter mundial (TUAN, 1980, p. 166). 

 

Há singularidades nos acontecimentos com o Santo e o Rio na Romaria do Senhor do 

Bonfim, no entanto, eles são percebidos e significados pelo conjunto dos fiéis como milagres, 

graças e epifanias. Talvez suas profundas experiências com o sagrado no lugar influenciem na 

significância que os mesmos conferem aos acontecimentos, e os tratem sempre como 

manifestações de poder milagroso do Santo.  

Carlos Augusto Figueiredo Monteiro (2002), ao falar do sentido geográfico nas 

leituras dos espaços, relações e sujeitos lembra que, os seres humanos interiorizam certas 

percepções sobre as divindades, por esse motivo, firma-se um vínculo indissociável entre o 

real e o mítico. 

Tuan (1980, p. 69) fala da força da percepção como um traço cultural das pessoas e 

não simplesmente uma idiossincrasia pessoal, “portanto, é muito mais significante descobrir 

casos em que as percepções dos indivíduos têm sido moldadas pelo dogma tradicional [...].” A 

religião com seus preceitos, norma, mandamento e prescrição, de certa forma constitui uma 

tradição, assim, inferimos que, a verdade na percepção do fiel não tem sua origem 

exclusivamente na objetividade das evidências dos fatos por ele vivenciado no e com o Rio, 

mas, sim, na subjetividade admitida como parte da sua experiência com o sagrado. 

Na Romaria do Senhor do Bonfim “o Rio Piranhas é afeto líquido e simbólico para 

aqueles que com ele se envolvem.” (RAMOS, 2013, p. 88). Ele também pode provocar 

momentos de tragédia, comoção e tristeza. No dia 14 de agosto de 2013, durante o último 

trabalho de campo realizado na Romaria presenciamos a ocorrência de uma morte por 

afogamento no período da manhã, por volta das dez horas, horário em que, normalmente há 

dezenas de romeiros tomando banho.  

Ao buscarmos informações com a Polícia Militar e fomos informados que a vítima era 

um jovem de vinte e quatro anos que sofria de desmaios (provável epilepsia), estava 

embriagado e, provavelmente, caiu na água e ninguém percebeu vindo a falecer afogado. 

Entre os muitos curiosos querendo ver corpo, um romeiro conhecido da vítima informou que 

“um banhista tropeçou no corpo e avisou a polícia, mas quando retiraram o corpo da água já 

estava sem vida”.  

Esse fato causou muita comoção e tristeza entre os romeiros, se percebia comentários 

sobre o afogamento por todos os lugares por onde se passava. Por todo resto do dia esse 

assunto foi muito comentado. Durante a Missa e a reza do Terço a noite, por sugestão dos 

frades e da Família “dona do Santo”, foram feitas orações para a alma do falecido. 

Segundo os romeiros mais antigos de vivência na Romaria, esse tipo de incidente é 

muito raro acontecer durante os festejos do Senhor do Bonfim. Em momento algum os 

romeiros atribuem culpa às águas pelo o acontecimento. A quantidade de banhistas, 

pescadores, transeuntes e admiradores no Rio não diminuíram. O elevado calor durante o dia, 

juntamente com as devoções e as vontades recreativas contribuem muito para um fluxo 

intenso de romeiros que procuram as águas do Rio no período da Romaria.  
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APRAZIMENTOS NO RIO 

 

A prática de banho coletivo nos rios da região onde a Romaria do Senhor do Bonfim 

está localizada é uma tradição que segundo Ramos (2013, p. 99), “se assemelha à tradição das 

Romarias populares aos santuários religiosos.” A água é também um ornamento da paisagem 

da região e do espaço sagrado da Romaria. Os romeiros buscam nas águas do Rio um tipo de 

intimidade que só a água proporciona. Segundo Bachelard (1989, p. 6), essa intimidade é uma 

“intimidade bem diferente das que as “profundezas” do fogo ou da pedra sugerem um tipo de 

destino, um destino essencial que metamorfoseia incessantemente a substância do ser”. 

Talvez, a relação dos romeiros com o Rio traga seus aspectos culturais mais 

expressivos que são dinamicamente recriados: o mobilismo heraclitiano, “uma filosofia 

concreta, uma filosofia total. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque, já em sua 

profundidade, o ser humano tem o destino da água que corre.” (BACHELARD, 1989, p. 6). 

 Os peregrinos romeiros, assim como a água são elementos transitórios. O movimento 

marca a relação dos romeiros com o Rio. Essa mobilidade se constitui em gestos simbólicos 

como rezar em frente ou dentro do Rio, fazer o sinal da cruz com água do Rio, depositar 

papeis com recado ou pedido na correnteza das águas, etc. e, também práticas de lazer como, 

por exemplo, o banho de mergulho, o passeio de canoa e até mesmo a viagem de chegada ou 

volta pra casa, bem como a pesca esportiva e para alimentação, conforme as figuras 6 e 7.  

Quando perguntamos dois romeiros que se dirigiam ao Rio com “varas de pesca”, um 

deles respondeu “a gente mora em Palmas, mas quando chega aqui vem direto para beira do 

Rio, é bom demais pra descansar, a gente vem pescar é mais mesmo pra descansar, esfriar a 

cabeça! Todo ano nós faz isso!” (Depoimento coletado em 15 de agosto 2013. Transcrição 

literal). 
 
Figura 6: Transporte de passageiros/as                       Figura 7: Acampamento às margem do Rio 

 

    
Fonte: Carvalho, J. R., 2012.                                             Fonte: Carvalho, J. R., 2013. 

 

Existem os donos de barcos que aproveitam o período da Romaria para transportar 

romeiros das praias e portos do Araguaia para o Povoado do Bonfim. Entre esses passageiros, 

muitos contratam os serviços de barcos apenas para contemplar a paisagem do Rio com suas 

margens (desmatadas), mas povoada de aves silvestres, tartarugas e tracajás. Um desses 

barqueiros, morador de Conceição do Araguaia expressou sua relação simbólica e afetiva com 

as águas dos rios da região assim: 
 

Eu sou “o filho do Araguaia”, pescador profissional que tem consciência da 

preservação do Rio e condeno a forma poluidora como os banhistas se comportam 

no Rio Piranhas Piranhas 
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no Rio durante a Romaria, e a falta de preocupação ambiental dos órgãos do Estado. 

Eu chamo esses banhos de “veraneio predatório”, veranista vem, depreda, faz 

sujeira... (Entrevista cedida em 15 de agosto de 2013. Transcrição literal). 

 

 

Perguntamos sobre a fiscalização dos órgãos ambientais e outro barqueiro de 

Araguacema se aproximou e respondeu de forma bastante emocionada: 
 

Fiscalização fajuta..! não existe..! Oportunista. Ninguém aprende escrever sem ter 

um professor, não adianta só vir e corrigir. Tem de educar primeiro. Tem uma 

secretaria de meio ambiente ai... O Rio precisa respirar... o Rio tá virando um 

lixeiro, ele só respira se nós cuidar da saúde dele. 

 

Denotam-se nas falas dos romeiros barqueiros e pescadores, que suas relações com o 

Rio vão além das necessidades imediatas da subsistência, elas comportam uma carga de 

valores simbólicos e afetivos. Em consonância com o pensamento de Gratão (2007, p. 88), de 

que a partir da convivência das pessoas com o Rio “é possível fazer uma geografia do ponto 

de vista geral de uma reflexão sobre as atitudes humanas no mundo”.  

Nos depoimentos dos barqueiros e pescadores percebe-se a ética ambiental que 

permeia o olhar e as opiniões geográficas dos mesmos sobre os problemas externos trazidos 

para o Rio, uma espécie de territorialidades transitórias sobre o espaço do Rio, que ameaça a 

vida e a relação mais harmoniosa dos “filhos do Rio” com o lugar, com a ecologia das águas.  

O propósito desse item da investigação, pelas águas do Rio Piranhas, foi procurar por 

meio das vozes dos sujeitos entrevistados, os meandros das relações dos romeiros com a 

substância água que, conforme Bachelard (1989) é a valorização da pureza. “Líquido vivo” 

que os romeiros ao mergulharem nele, de certa forma, almejam simbolicamente alcançar 

purificação.  

O mergulho nas águas do Rio Piranhas ocorre no sentido literal e simbólico, como 

experiências que fazem brotar os significados que os enraízam no lugar. Vivência que tem 

gerado uma relação topofílica desses romeiros territorializados transitoriamente no espaço 

sagrado da Romaria. Relação que se transforma em lugar-memória, afeto e apego ao “lugar 

sagrado que lhes acolhe e lhes oferece o objeto sagrado” (RAMOS, 2013, p. 104). 

O encontro desses sujeitos com as águas resulta da mobilidade inerente ao catolicismo 

popular na Romaria do Senhor do Bonfim, movimento que grafa uma geografia da migração 

baseada nas experiências de devoção do cotidiano e as práticas religiosas dela advindas.  

Migração temporária é uma das práticas que respondem à devoção, nela os romeiros vivem e 

espacializam parte da simbologia do catolicismo popular que durante o tempo sagrado da 

Romaria vão significando e qualificando a mobilidade como ritual e espaço sagrado. O 

catolicismo popular aqui apresentado trata-se daquele que de acordo com Rosendahl (2009, p. 

35-36) é sustentado nas “práticas de rezas, promessas e romarias que tomam a forma 

simbólico-religiosa centralizada nos santos canonizados ou não pela Igreja”.  
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a prática cultural religiosa dos Romeiros na confluência com as águas do Rio 

Piranhas e suas dimensões e vivências  simbólicas, apontam para as formas específicas que os 

sujeitos devotos constituem e representam suas práticas. Formas essas, atravessadas de rituais 

e subjetividades que, na maneira devota de se relacionar com o espaço imprimem marcas – 

símbolos, imagem e imaginário -  na paisagem da Romaria. 

As imagens resultam de experiências visuais anteriores, enquanto os símbolos são 

convencionais e possuem meios para agir, mobilizar os devotos e atuar segundo suas próprias 
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regras normativas e relacional dentro do espaço sagrado da Romaria. Atuam também na 

relação com o sagrado, até porque, de acordo com Freire e Reis Júnior (2013, p. 146), “a vida 

social é impossível fora de uma rede simbólica”. De forma complementar, o imaginário está 

relacionado à afetividade e às emoções, além de possuir uma carga poética e atuar como 

formador do real na vida dos sujeitos religiosos. 

No nosso encontro com algumas das representações e afetividades simbólicas desses 

sujeitos com o Rio, percebemos que a proposta de apartar o ser humano da natureza não 

encontra eco na vida cotidiana dos romeiros, pois eles concebem certa sacralidade ao 

elemento natural Rio no espaço da Romaria, uma vez que sempre retornam em um período 

fixo de cada ano para reviver suas práticas de adoração às águas. 

Para os devotos estar às margens ou dentro da água do Rio proporciona uma espécie 

de conforto psicológico e revigoramento para a vida cotidiana, uma noção de tradição 

religiosa e religião, no sentido stricto de religar-se ao divino, ao sagrado. Percebe-se 

marcadamente elementos ritualísticos nas práticas devocionais dos romeiros no encontro com 

o Rio, muitos fazem o sinal da cruz, tocam a água com as mãos e levam gotas ao rosto, 

molham muito rapidamente os dedos do pé direito na água, e os papeis que jogam na 

correnteza com anotações, e os observam ser levados, expressam pedidos de ajuda ao Rio 

para se livrarem das dificuldades que estão passando. 

Esse desvelamento afetivo indica que a Geografia em suas análises não deve deixar de 

considerar a relações e representações humanas com o ambiente, uma relação que é carregada 

de existência, afeto e simbologia e que, “ao mesmo tempo é teórica, prática e normativa” 

(RAMOS, 2013, p.113), pois os símbolos construídos pelos seres humanos possibilitam que 

representem, atribuam significados e organizem seus espaços. 
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Resumo 

As festas de Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu, objetos empíricos de análise, se apresentam 

como possibilidades de promover uma rede de convívio e sociabilidade que, por intermédio 

da memória, transmuta o sentido de cidade ou espaços modernos. Neste artigo discuto a 

resistência da memória aos processos que desencadeiam os desenraizamentos e a 

desintegração dos grupos sociais no decorrer das transformações na história coletiva. As 

permanências da cidade se apresentam como fatores que favorecem um maior grau de 

integração social e, consequentemente, a manutenção das festas. Apresento a acepção 

institucional do patrimônio e a necessidade de se considerar a escala humana da vida 

cotidiana na cidade para pensar o mesmo. Por fim, teço algumas considerações sobre a 

memória e o patrimônio cultural de Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu, apontando como as 

festas nestas cidades permitem aos grupos sociais partilharem o que acreditam ser uma 

origem, uma memória, uma história comum. 

Palavras-chave: Festa, memória, patrimônio, Goiás. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
“No momento em que o patrimônio se sujeitar a todas as memórias 

coletivas, o mundo será um gigantesco museu”. (Henri-Pierre Jeudy) 

 

 Evidentemente, quando o tema é patrimônio cultural a referência aos bens culturais é 

feita em seu conjunto, material e imaterial. Trata-se de uma noção complexa, que se desdobra 

para tantos outros conceitos e categorias que não estão confinados aos esquematismos de 

definições específicas. Inscrevem-se nesse tema as noções de cultura popular, tradição, 

memória, identidade, bem como o cotidiano, palco de toda representação da vida.  

 Sem a pretensão de enquadrar o objeto a um desses conceitos analíticos, farei um 

registro, a partir da escuta sensível e do exercício do olhar, da memória presente em festas de 

três cidades goianas. Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu
46

 são cidades fundadas no ciclo da 

mineração, que não tiveram seu patrimônio consagrado, restaurado ou mantido pelos órgãos 

de preservação, restando poucos bens na malha urbana. Cidades que, experimentando os 

embates próprios da modernidade, neles mesmos encontram caminhos e estratégias, 

inventando e reinventando os espaços de afirmação da identidade.  

 As reflexões trazem à tona outra forma de valorização do patrimônio, que se opõe ao 

patrimônio entendido como produto de consumo e espetáculo. Apontam para o patrimônio em 

sua dimensão simbólico-afetiva no lugar. Afinal, a cidade não se trata de uma entidade 

abstrata, ocupada racionalmente apenas para usos técnicos, como circular, trabalhar e morar. 

Ela também “possui uma realidade espessa de sentidos particulares relacionados às pulsões 

                                                           
46

 Cidades que fazem parte do recorte analítico do projeto de tese de doutorado em desenvolvimento. A escolha 

dessas cidades explica-se, inicialmente, por serem cidades fundadas no ciclo da mineração em Goiás e pelas 

evidências de um processo de abandono do acervo patrimonial; algo notável também em outras cidades 

históricas goianas. 
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mais profundas do próprio sujeito” como sugeriu João A. Frayze-Pereira em apresentação da 

obra de Freire (1997, p. 25). Ela comporta uma dimensão biográfica, a qual lhe confere o 

sentido de “minha cidade”, de meu “lugar de vida”. 

 O registro da “memória em festa”, contudo, não me moveu para a perspectiva do 

“resgate”, ainda que as narrações obtidas em entrevistas permitam uma reconstrução histórica; 

mas imprimiu o entendimento de que “a memória deixa de ter um caráter de restauração e 

passa a ser a memória geradora do futuro” (BOSI, 2003, p. 66). Esse trabalho também não 

deve ser visto como um levantamento completo e exaustivo do patrimônio e das festas das 

cidades, mas apenas do que foi possível observar e acompanhar sobre a memória das festas 

até o atual estágio da pesquisa. 

Aludo as festas dessas cidades como importantes mecanismos de resistência cultural, 

pois permitem a recuperação da memória histórica, dos valores, das tradições e das formas de 

vida da comunidade local. Mesmo que sejam vulneráveis à imposição da lógica capitalista, 

produzem na comunidade o desejo de afirmação da própria identidade e, num ciclo de 

realimentação, estimulam o conhecimento sobre o patrimônio e a uma procura por recuperar 

cada vez mais o próprio passado. As festas ainda permitem que os moradores atribuam 

sentidos simbólicos ao espaço e fortaleçam sua conexão com o mesmo. Elas se apropriam dos 

espaços patrimoniais enquanto o patrimônio materializa os sentidos afetivos das festas. 

 A discussão está estruturada em duas partes subsequentes. Na primeira, discuto a 

resistência da memória aos processos que desencadeiam os desenraizamentos e a 

desintegração dos grupos sociais no decorrer das transformações profundas na história 

coletiva. Isso mostra como as permanências (espaciais e/ou do cotidiano) permitem um maior 

grau de integração social e, portanto, favorecem a manutenção das festas. Na segunda parte, 

apresento a acepção institucional do patrimônio e a necessidade de se considerar a escala 

humana da vida cotidiana na cidade para pensar o mesmo. Teço algumas considerações sobre 

a memória e o patrimônio cultural de Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu, mostrando algumas 

relações e travessias entre as festas, as permanências espaciais (patrimônio material), o 

cotidiano e o sentido de lugar. 

 

 

MEMÓRIA QUE RESISTE: COTIDIANO, PERMANÊNCIAS E INTRIGAÇÃO 

SOCIAL 

 

 A história de Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu remonta as primeiras lavras de ouro 

em Goiás. São cidades que surgiram casualmente dos sítios mineradores, enfrentaram 

períodos que ficaram marcados na história como “decadência” econômica, reergueram-se com 

a expansão da agricultura, da pecuária, da indústria e da mineração. Em suma, são cidades 

cuja história reconstrói o processo pelo qual os valores modernos fixaram-se no sertão. 

 Nas três cidades foi possível identificar um grau de reconhecimento mútuo, seja pelo 

nome ou por referências às famílias. Mantêm-se um tipo de relação pautada nas interações 

face a face, as quais já foram quase completamente dissolvidas pela racionalização do 

comportamento social moderno. Nesses tipos de relações vigoram saberes que ressoam como 

continuidade de uma antiguidade popular, o que nos direciona ao tratamento da memória que 

faz perdurar tais saberes. 

A memória é um conceito fundamental para a análise proposta. Halbwachs (2003) 

destaca que ela está associada ao espaço, ou seja, o espaço ancora as lembranças do vivido. 

Para o autor (2003, p. 172), “a memória [...] se baseia na permanência do espaço ou, pelo, 

menos, na permanência da atitude adotada pelo grupo diante desta porção do espaço”. Ele 

ainda ressalta que “quando um grupo humano vive por muito tempo em um local adaptado a 
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seus hábitos, não apenas seus movimentos, mas também seus pensamentos se regulam pela 

sucessão das imagens materiais que os objetos exteriores representam para ele” (p. 163).  

Se a paisagem da cidade oferece uma historicidade materializada em antigos casarões, 

igrejas, monumentos e outros; os traços do passado relacionados aos aspectos morfológicos 

da organização espacial da cidade são capazes de representar os valores das pessoas que a 

habitam. Com base nisso, uma das premissas apontadas é a correspondência entre o espaço 

temporalizado e o cotidiano citadino. A permanência desse espaço não permite somente a 

memória como uma chave hermenêutica para adentrar ao que era o universo passado, mas 

também possibilita a permanência de alguns tipos de saberes, tradições, manifestações 

culturais e relações sociais pautadas num sentido de comunidade.  

Ainda existe um grau de integração social que as cidades modernas perderam, um 

acesso não apenas no domínio do material, mas, principalmente, ao conteúdo simbólico. 

Entende-se, portanto, que não são apenas as igrejas, casarões e monumentos que persistem 

através dos séculos, mas os modos de vida das pessoas que confundem sua vida com a vida 

das coisas (HALBWACHS, 2003). 

Isso vai ao encontro do que postulou Freire (1997) sobre a condição de existência – 

preservação/destruição de elementos históricos nas cidades. Sua análise enfoca alguns 

monumentos de São Paulo, mas pode servir para uma correlação com outras e distintas 

cidades. Segundo a autora: 

 
tal condição de existência – preservação/destruição – implica um certo ritmo que se 

estende do andar à observação, dificulta os mecanismos da memória e se reflete nas 

relações possíveis com seus suportes materiais e também entre as pessoas. A 

aceleração do passo sugere não apenas a impossibilidade de olhar, de contemplar, 

mas supõe dificuldades de evocação, comprometendo as dinâmicas da memória, que 

necessitam, invariavelmente, de tempo para se desprender desse cotidiano 

apressado. A aceleração é aqui sinônimo de destruição, ou pelo menos de uma outra 

forma de olhar, com a qual ainda não nos acostumamos totalmente (FREIRE, 1997, 

p.47). 

 

O ritmo da vida revela-se como um fator basilar na experiência da cidade, algo que 

está atrelado aos valores da sociedade. A destruição do patrimônio pode estar relacionada à 

impossibilidade da contemplação imposta pela aceleração do tempo nas atuais relações 

capitalistas de produção. Com isso corrobora Jodelet (2002) ao remeter a questão da memória 

aos estudos do modo como os indivíduos e os grupos se situam dentro de seus espaços de vida 

na cidade e como se ligam a eles. Para ela, a intensificação do ritmo de vida, das estimulações 

nervosas e sensoriais, o desfile veloz de imagens mutantes contribuem para a construção de 

uma mentalidade citadina marcada pelo desenraizamento, pelo ceticismo, pelo individualismo 

e pelo intelectualismo. Tais qualidades dificultam aos indivíduos a criação de laços sociais e 

identitários com o lugar.  

As transformações da paisagem, nesse caso, figuram como violência, pelo predomínio 

das relações capitalistas sobre outros vínculos sociais, como considerou Bosi (1994). A 

sociedade moderna “vai se dando conta de uma ruptura definitiva com o passado e o 

tradicional sentimento de continuidade entre o passado e o presente vai se tornando a cada dia 

mais residual” (DECCA, 1992, p. 129).  

Ao contrário disso, em uma paisagem cuja transformação é mais lenta, os moradores, 

de forma geral, desenvolvem uma relação afetiva com o lugar, práticas sociais e religiosas 

pautadas nas tradições do lugar e são portadores de conhecimentos próprios daquele lugar. A 

respeito disso, Halbwachs (2003, p. 159-160) explica o papel que as imagens espaciais 

desempenham na memória coletiva.  
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Quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua imagem, mas ao 

mesmo tempo se dobra e se adapta a coisas materiais que a ela resistem. O grupo se 

fecha no contexto que construiu. A imagem do meio exterior e das relações estáveis 

que mantém com este passa ao primeiro plano da ideia que tem de si mesmo. [...] 

Cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os 

membros do grupo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou correspondem 

a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade, pelo 

menos o que nela havia de mais estável. 

 

 A paisagem da cidade constitui-se de fragmentos de tempos históricos superpostos, 

como foi posto por Santos (1988), e essa mudança ocorre também nas funções e nos costumes 

sociais. A explicação de Halbwachs (2003, p. 162) para a permanência das formas de vida se 

revela no vínculo da sociedade com seus espaços de memória. Para o autor, “os costumes 

locais resistem às forças que tendem a transformá-los e essa resistência permite entender 

melhor a que ponto nesse tipo de grupo a memória coletiva se apoia nas imagens espaciais”.  

É importante ressaltar que o que está em foco aqui é a memória coletiva. Porém, de 

acordo com a proposição de Abreu (1998, p.83), a memória individual pode contribuir para a 

recuperação da memória das cidades, “a partir dela, ou de seus registros, pode-se enveredar 

pelas lembranças das pessoas e atingir momentos urbanos que já passaram e formas espaciais 

que já desapareceram”. Este autor declara que “os termos “memória urbana” e “memória da 

cidade” se referem, não à capacidade de lembrar dos indivíduos ou grupos, mas ao estoque de 

lembranças que estão eternizadas na paisagem ou nos registros do lugar, e que agora são 

retomadas pela sociedade. Valendo-se de uma perspectiva geográfica, ele esclarece que para 

que não se perca o gancho espacial no estudo da memória da cidade, é necessário recuperar 

não apenas “a dimensão universal dos lugares”, mas também o seu par dialético, que é a 

“dimensão singular”. 

 Os elementos de memória singulares dos lugares são como detentores de lembranças, 

embora sua existência esteja comprometida pela sedimentação do tempo e avanços do mundo 

moderno. As igrejas, os sinos, os chafarizes, por exemplo, compõem os espaços da memória 

religiosa dos habitantes de Pilar de Goiás. Para Halbwachs (2003), elementos/lugares 

religiosos reconstituem uma imagem simbólica do sagrado e estabilizam-se materialmente. 

Por meio deles os grupos sociais fixam-se e encerram-se em seus limites para que o 

pensamento coletivo tenha maior possibilidade de imobilizar-se e durar. Para o sociólogo, esta 

é realmente a condição da memória; “um grupo religioso precisa se apoiar num objeto, em 

qualquer parte da realidade que perdure, porque em si ele não pretende mudar, enquanto à sua 

volta todas as instituições e os costumes se transformam e as ideias e as experiências se 

renovam” (p.184).  

 Isto explica a motivação coletiva de fazer perdurar algumas tradições nestas cidades, 

especialmente as das festas religiosas. As transformações abruptas da modernidade geram 

uma resistência. Não se trata de apenas de nostalgia, mas um sentimento que gera novos 

suportes da memória, nos quais grupos e minorias organizam sistematicamente os seus 

arquivos e mantêm sua preservação por meio de uma organização constante de celebrações e 

outros rituais. Segundo Eckert (1997 p. 182): 

 
A mobilidade de grupo, as mudanças pessoais e coletivas, as rupturas são, neste 

ínterim [da trajetória pessoal e grupal], importantes referências nas representações 

sobre os espaços e tempos vividos nos quais os sentimentos investidos delineiam a 

duração de uma comunidade de interesses e afetiva por sobre drama do 

deslocamento do tecido social e da desintegração dos grupos sociais no decorrer das 

transformações profundas na história coletiva. Investigar sobre como os velhos 

narram e representam o tempo vivido no passado implica dar conta de como 

ressignificam práticas sociais reordenando os ritmos cotidianos, os laços, as redes, as 
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cumplicidades tanto quanto cria tensões e sofrimentos provindos de processos de 

desenraizamento que cadenciam destinos e motivações. 

 

 Diante de um cenário em que os suportes sociais da memória coletiva, que sempre 

foram os elementos principais de criação do sentimento de continuidade e de preservação 

estão sendo paulatinamente destruídos, aniquilando os sentimentos coletivos com relação ao 

passado, “resta descobrir os lugares onde esta memória coletiva se preservou 

espontaneamente [...]”. Talvez ela esteja refugiada em locais pouco visíveis, “preservada 

tenuamente por meio de rituais e celebrações onde alguns grupos a mantêm ciosamente 

resguardada do assalto da história, ou então em lugares mais imperceptíveis ainda, como em 

nossos gestos, nos saberes de nosso silêncio e em nossos hábitos” (DECCA, 1992, p. 130). 

 

 

A EM FESTA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO 

CULTURAL DE PILAR DE GOIÁS, CRIXÁS E PORANGATU 

 

 A abordagem das relações estabelecidas com o patrimônio propõe uma análise das 

ações que tendem a precipitar uma falsa consciência de seu valor no tempo atual. Fonseca 

(2009) discorre sobre os processos e as práticas de construção dos patrimônios, geridos por 

atores definidos em circunstâncias específicas. A autora se serve da noção de “valor” para 

conduzir toda sua reflexão e apresenta as visões que permearam o tratamento dos acervos 

culturais no Brasil, dando bases para entender as ações institucionais de patrimonialização. 

Igualmente, Choay (2006) fornece importantes contribuições para a compreensão desta cadeia 

evolutiva e alegórica do patrimônio até chegar à indústria patrimonial.  

 Esta perspectiva também se faz presente nos estudos de Costa (2013), o qual aborda as 

cidades-patrimônio a partir do processo entendido como patrimonialização global que, 

somado à reprodução de imagens de fragmentos urbanos, negam o lugar enquanto espaço 

vivido em totalidade. Em suas palavras, “trata-se da presença-ausência de elementos que 

consubstanciam a própria memória” (p. 1546). A crítica do autor se dirige a um princípio 

mercadológico de acepção do patrimônio que torna a história dos lugares cada vez mais 

tencionada nas “imagens focadas em setores de cidades ou em objetos simbólicos 

favorecedores da reprodução ampliada deste patrimônio institucionalizado e situado”. 

Entretanto, para ele, “o suporte da memória não se localiza, concretamente, no lugar das 

imagens e do discurso ora produzidos” (p. 1550). Por isso, ressalta-se que o patrimônio não é 

apenas o que é instituído como um bem que produz valores de troca; o que é, em muitos 

casos, trazido para o circuito comercial. 

 Na mesma linha de pensamento, Paes (2008) defende que é preciso fazer a análise da 

escala humana da vida cotidiana na cidade para pensar o patrimônio. Segundo ela 

 
na modernidade a cultura assumiu a sua interpretação mais pelo viés das relações 

sociais simbólicas, embora o caráter material desta esteja sempre presente. É desta 

forma que, mesmo o patrimônio imaterial, intangível, possui um lugar, um território, 

uma espacialidade e um sistema de objetos que dá concretude a este universo 

simbólico. [...] Os objetos, os bens e sua espacialidade são a substância de nosso 

universo social e simbólico, produtor de cultura. E não nos são úteis apenas para 

construirmos um sistema abstrato de interpretação da vida, mas para vivê-la, 

prosaicamente, em sua cotidianeidade (PAES, 2008, p. 163).  
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  É nesse sentido que chego à tônica do patrimônio imaterial
47

 para dar conta do diálogo 

que se estabelece entre patrimônio, festa e memória. A memória social está intimamente 

associada ao patrimônio, embora haja entre os dois uma oposição bastante dinâmica, como 

esclarece Jeudy (2004, p. 013): “O patrimônio é uma empresa de representação da memória, 

uma construção de “coisas” da memória. Ele tem uma condução inversa a da memória, uma 

vez que “utiliza-se de uma gestão do tempo para dispor a memória em ordem”. Essa gestão 

patrimonial, materializada nos órgãos de preservação e de planejamento urbano e turístico, é 

assim, uma “gestão espacial da temporalidade”. Ela age no espaço patrimonial, que por sua 

vez, “se inscreve nos lugares, nos monumentos que oferecem representações fortes, públicas e 

coletivas do patrimônio” (p. 14). 

 Já a memória, ao contrário do patrimônio, tem uma liberdade extraordinária em 

relação ao tempo, irrompendo em imagens a uma velocidade muito maior. Segundo Jeudy 

(ano, p. 14), “a rapidez em que aparecem e desaparecem não serve à fabricação do objeto 

patrimonial. A memória pode escapar à construção patrimonial, mas, ao mesmo tempo, 

estimula-a”. Um exemplo corrobora com essa ideia do autor. Em entrevista, uma escritora e 

professora aposentada de Crixás relata sobre a produção do documentário sobre a tradicional 

Folia do Divino na cidade, intitulado “Viva todos que prestaram atenção!
48

”.  
 

Esses dias eu encontrei também um pesquisador que veio pra aqui, a irmã dele fez 

um filme que eu trabalhei muito nas escolas. [...] chamava “Viva quem prestou 

atenção”. Foi sobre a folia, sobre os doces caseiros, é sobre o que se fazia aqui na 

festa do Divino. [...] Então, eu trabalhei na escola com essa fita. Depois nós 

ganhamos, o estado [inaudível] as tradições, melhor folia do estado. Então, foi, 

passou essa fita, sabe? Passou outras fitas das folias
49

.  

 

 Este relato demonstra que existe uma preocupação com a gestão patrimonial, que por 

vezes vem de fora do próprio lugar, a qual se serve das memórias locais que ainda estão 

latentes, tais como a fé dos devotos, as comidas típicas, as Cavalhadas, o canto de improviso 

dos foliões diante dos arcos, cruzeiros e altares, as "brincadeiras" de folia que resistiram ao 

tempo (catira e outras danças desconhecidas do grande público: ponto, batuquinho e viadeira), 

entre outros elementos. Os moradores se mostram prestigiados quando há um reconhecimento 

institucional daquilo que foi resguardado oralmente, via construção coletiva da memória. 

 A preocupação da gestão patrimonial é possibilitar a transmissão ou projeção do 

passado no futuro, retomando as construções da memória sob o modo temporal da 

simultaneidade, na tentativa de unificar passado, presente e futuro. Porém, Jeudy (2004) ainda 

                                                           
47

 No Brasil, essa noção foi disseminada na última década, sobretudo, a partir do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial, do governo Federal, em 2004, e reforçado com o primeiro título concedido pela UNESCO 

ao Brasil em 2008. Dentre os elementos do Brasil inscritos nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade da UNESCO, e seus respectivos anos de inscrição, estão: Roda de Capoeira (2014); Círio de 

Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Belém (Estado do Pará) (2013); Frevo: 

arte do espetáculo do carnaval de Recife (2012); Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da 

ordem social e cósmica (2011); Museu vivo do Fandango (2011); As expressões orais e gráficas dos wajapis 

(2008); e Samba de roda do Recôncavo Baiano (2008) (UNESCO, 2015). 
48

 “Entre os anos de 2000 e 2002, Denise Clímaco e Carlos Cipriano (na época estudantes do curso de Rádio e 

TV da Faculdade de Comunicação Social da UFG) pesquisaram e refletiram sobre essa tradição. O resultado foi 

a produção de um documentário completo sobre a Festa do Divino de Crixás, com 44 minutos de duração. 

Memória, resistência e continuidade são os eixos norteadores de um registro cuidadoso, cujo reconhecimento 

não tardou a chegar. O vídeo recebeu menção especial do júri pela pesquisa na Mostra ABD / Cine Goiás 

durante o 4º FICA. E foi selecionado pelo Conselho Estadual de Cultura para representar Goiás no 10º 

Congresso Brasileiro de Folclore, realizado em junho do ano passado [2002] em São Luís do Maranhão” (UCG, 

2003). 
49

 Entrevista concedida em 30 de junho de 2015. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/frevo/#c1415508
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/frevo/#c1415508
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/yaokwa-ritual-do-povo-enawene-nawe/#c1415500
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/yaokwa-ritual-do-povo-enawene-nawe/#c1415500
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/museu-vivo-do-fandango/#c1415493
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/expressoes-orais-e-graficas-dos-wajapis/#c1414260
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/samba-de-roda-do-reconcavo-baiano/#c1414252
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apresenta, ante determinadas ações patrimoniais, o risco de petrificação do passado em nome 

de sua projeção no futuro, com o objetivo de produzir “um efeito de presente”, em outras 

palavras, uma atualização do passado. 

 
O excesso de patrimonialização e o gigantesco processo de conservação prospectiva 

provocam a memória, impondo-lhe um desafio. A memória tem, ainda, mais um 

truque na cartola. Há, de fato, formas de desvio, de resistência da memória ou 

mesmo formas de caricatura irônica, etc. Não tenho uma visão pessimista de tudo 

isso: pensar que o mundo será petrificado, não significa, entretanto, dizer que todas 

as memórias são cativas. [...] – captadas, certo, mas não cativas (JEUDY, 2004, 

p.14). 

 

 Por isso, o que demonstra significativamente esta liberdade (e por que não dizer 

resistência?) da memória em relação à temporalidade (mantida ou não) no espaço são as 

festas. Enquanto gestores do patrimônio buscam eleger o que deve permanecer em memória 

para o tempo futuro, as festas, em sua espontaneidade e autonomia comunitária, permitem que 

as memórias coletivas resistam aos processos de conservação que terminam sempre por 

petrificar o patrimônio, impondo modelos. Ela é o patrimônio em movimento, em 

reatualização, em ciclo.   

 Sabe-se que o Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional (IPHAN), órgão do 

Ministério da Cultura, vem construindo os instrumentos e implementando ações para o 

inventário e registro de bens culturais de natureza imaterial. Tais instrumentos e ações se 

aliam a uma perspectiva essencialista da cultura e do patrimônio, o que fica evidente na 

declaração da Unesco (2015) de que o patrimônio imaterial, mesmo mantendo um senso de 

identidade “é particularmente vulnerável, uma vez que está em constante mutação e 

multiplicação de seus portadores. Por esta razão, a comunidade internacional adotou a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 2003”.  

 Para o tipo de análise que empreendo, entretanto, esta visão institucional sobre o 

tratamento do patrimônio imaterial apresenta um problema de cunho teórico e metodológico 

que diz respeito à “dimensão do real que se pretende observar em pesquisas no âmbito do 

patrimônio” (SILVEIRA, 2006, p. 31). 

 
Um conceito antropológico de cultura pode iluminar discussões dessa ordem, pois se 

ninguém duvida da existência de acervos de conceitos, signos e imagens que 

orientam a experiência cotidiana, hoje também não se ignora que essas 

representações modulam nossa relação com o mundo, expostas aos riscos da 

comunicação e, frequentemente, reordenadas na dialética do cotidiano. Por isso, o 

que interessa ao estudo da cultura não são as celebrações, os saberes ou as formas de 

expressão em si mesmos, e sim os sentidos que as pessoas partilham, signos em 

ação. Não se trata de buscar práticas mais ou menos tradicionais, no sentido da 

permanência do passado, quando o que se estuda são as dinâmicas de “atribuição 

de significados e valores” (SILVEIRA, 2006, p. 31, grifos meus). 

 

 Exemplo dessas dinâmicas valorativas é o Arraiá do Descoberto, que está em sua 36ª 

Edição e ocorre todos os anos na semana em que se comemora São João, na Praça dos 

Milagres (“Cidade Velha” – sítio histórico), em Porangatu. Desponta como nova tradição, 

atraindo grande participação popular. Pelo público que alcançou, o local já se tornou pequeno, 

mas como a tradição iniciou-se no antigo Arraial do Descoberto, pelo aspecto simbólico a 

festa mantém-se ali. Os elementos tradicionais da festa junina estão presentes: quadrilhas, 

bailes, leilões – porém atualizados com a inserção de elementos considerados “externos”, 

como gêneros de música eletrônica. O Arraial do Descoberto foi cooptado pela prefeitura e 

hoje é desenvolvido pela Secretaria de Ação Social do município. 
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Figura 1: Cartaz do Arraiá do Descoberto, em Porangatu - GO. Foto da autora, 2015. 

Figura 2: Quadrilha da terceira idade no Arraiá do Descoberto, em Porangatu - GO. Foto da autora, 2015. 
 

 Há, ainda, na referida cidade, um festejo mais recente e de caráter mais comunitário e 

religioso, o Arraiá da Boa Vizinhança, que já está em sua 17ª Edição. Este foi inicialmente 

organizado por uma família pioneira que habita o Descoberto (“Cidade Velha” – sítio 

histórico) e encarregou-se de “inventar” e manter a festa em nome de uma tradição familiar. 

Geralmente participa dessa festa apenas um grupo restrito, moradores do Descoberto e 

membros da comunidade religiosa local, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Todos os anos 

há o sorteio de quem será o festeiro do ano vindouro, assumindo a responsabilidade da 

organização da festa em frente a sua residência. Nesta festa, há um sentido de resistência no 

que tange à manutenção dos aspectos de religiosidade, pois diferente da primeira, prioriza o 

momento das rezas. Reforça também o sentimento comunitário e de valorização do lugar, 

pois, ainda que o festeiro sorteado resita fora do sítio histórico, a festa obrigatoriamente deve 

acontecer ali, em frente à casa de algum morador local. 

 

 

 
Figura 3: Arraiá da Boa Vizinhança, em Porangatu - GO. Foto da autora, 2015. 

 

 O que há de comum nessas duas festas da cidade, de proporções tão díspares, é o fato 

de seus idealizadores e mantenedores terem selecionado o mesmo espaço para sua realização, 

o antigo Arraial do Descoberto, atual sítio histórico. 

 A dinâmica atual observada em Porangatu remete para “uma nítida hierarquização 

espacial”, na qual “coexistem duas realidades distintas [...], uma é a da cidade polo do norte 
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goiano, que foi emancipada em 1948, a outra é o Descoberto que teima, em permanecer de 

pé” (ALMEIDA, 2014). Em outros termos, uma “Cidade Velha”, como de fato é assim 

chamado o sítio histórico, e uma “cidade nova”, moderna, construída pelas franjas da rodovia 

Belém-Brasília.  

 Interessante é perceber como as pessoas elegem os lugares do patrimônio na cidade 

como locus oficial da memória histórica e, de uma forma ou de outra, as festas se 

territorializam nesses espaços. Ou como sugere Namer: "A atualização do lugar é a 

mobilização do passado histórico deste lugar e sua reiteração". 

 Prova de que o patrimônio material não se desvincula do que é instituído como 

tradição do lugar é visualizar, na prática da cidade, como a memória permite a sensação de 

preencher de vazio, com os símbolos do passado, os vazios que pertencem ao presente. 

 Em Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, ocorre anualmente, no terceiro domingo do 

mês de novembro, a Festa da Saudade, na qual antigos mineiros, familiares e descendentes se 

encontram para “matarem a saudade”. Trata-se de ex-moradores da cidade que, com o fim da 

atividade de extração de carvão, fixaram residência em Porto Alegre, e retornam todos os 

anos no período da festa, que já está na 25ª Edição. O objetivo é claro: matarem a saudade e 

lembrarem “dos tempos lá em Ratos”. Os convites divulgados evocam o motivo da festa: o 

resgate da história do grupo e o trabalho da memória. Contudo, a festa ocorre em um local 

seleto, estratégico e simbólico: O Museu do Carvão, em Arroio dos Ratos. Segundo Eckert 

(1997, p. 191, grifos da autora): 

  
O patrimônio cultural hierarquiza as práticas da memória para a coletividade que 

passa a partilhar dessas lembranças seletivas que primam igualmente pela estética da 

mensagem museológica, isto é, pela estetização da comunidade de trabalho cujos 

ideais devem ser resguardados. No espaço do Museu do Carvão - no âmbito de uma 

política de conservação - o passado é transformado em lembranças compartilhadas 

pelos velhos membros da comunidade de trabalho, assim como por seus 

descendentes e mesmo pelas novas gerações na região carbonífera, que apreendem o 

"valor trabalho" e o ethos da cultura operária como referências da história da cidade 

e de seus habitantes. Nesse sentido, a noção de um tempo que passou, como que 

fechando um ciclo, remete a uma totalização das lembranças como um modelo para 

a construção da memória do social, pela formalização de uma cotidianeidade 

comum, reatualizada nessa forma particular do trabalho da memória. Mas na 

configuração destes valores, importa acrescentar doravante a saudade, como 

sentimento igualmente singular a essa comunidade de sentimento no seu trabalho 

de duração. Na festa, encanta-se o mundo pelas lembranças de um tempo nostálgico, 

reminiscências que ressignificam no espaço do patrimônio industrial as imagens de 

uma continuidade histórica e social. Nesse evento, a passagem do tempo deixa de 

ser imperceptível, e os antigos e novos habitantes convivem a tensão entre o 

conhecimento do que foi selecionado para informar a memória do social (a história 

oficial) e a compreensão das referências de tradição que reatualizam a memória 

coletiva do grupo e os valores da duração: bravura, cumplicidade, solidariedade, 

amizade, espírito de luta, vida comunitária, fé cristã etc. 

 

  

 Em festas de Goiás, a mesma tentativa de aglutinar o local do patrimônio material ao 

patrimônio efetivamente revivido no cotidiano, ocorre em muitos casos observados. Em 

Crixás o local de referência das festas era a Casa Grande. Todos se lembram, e os que não 

eram nascidos ou não se lembram, já “ouviram falar”. Esse patrimônio, que já não existe mais 

porque foi demolido, ainda se faz presente no imaginário e o simbolismo local, especialmente 

quando se trata das festas, como pode ser visto em trechos de entrevistas:  

 
[...] eu ainda conheci a Casa Grande, cheguei aqui em sessenta e um e conheci a 

Casa Grande. Eu conheci as salas inclusive, que acontecia esses eventos [...] Houve, 
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assim, um distanciamento, a igreja parou de comemorar as festas tradicionais porque 

destruíram, demoliram a Casa Grande. Era o local das festas, dos festeiros
50

. 

 

[...] E eles vinham na época da festa do Divino e limpava tudo ali a praça do 

Cruzeiro, limpava as igrejas pra fazer a festa. E o imperador ficava na Casa Grande 

um mês festando, depois voltava para as fazendas. E aqui já era um Arraial. Eu 

lembro disso
51

. 

 

 Atualmente, na ausência da Casa Grande, alguns locais são selecionados para ser 

pouso da folia por conter alguma carga simbólica referente ao passado, como a Casa do Tio 

Joca (primeiro prefeito de Crixás) e, como pode ser observado na figura 4, o Casarão (Espaço 

Cultural Ursulino Leão), recentemente restaurado.  

 

 
Figura 4: Folia do Divino Espírito Santo na entrada do Casarão, em Crixás – GO. Foto: Associação dos 

Catireiros e Foliões de Crixás, 2013. 

 

 Alguns entrevistados nas três cidades foram interrogados sobre que tipos de 

sentimentos são despertados dada a destruição ou deterioração do patrimônio. Nem todos 

tratam com saudosismo suas antigas vivências no lugar, o que evidencia que a memória 

individual dá suporte para a memória coletiva, mas nem sempre é tão agradável e acolhedora, 

pois as lembranças também tendem a selecionar eventos traumáticos e ameaçadores.   

 Em contrapartida, todos os entrevistados participantes das festas tradicionais, ao serem 

questionados sobre o que os fazem sentir saudades, rememoram os tempos das festas, os 

ajuntamentos das ocasiões comemorativas, concordando com a existência de uma nostalgia 

coletiva da sociabilidade retrospectiva, atinente aos acontecimentos de festa no passado. Uma 

moradora pilarense faz a seguinte consideração: 

 
[...] A gente acha ruim porque aí a gente tem na memória aquelas casas antiga, de 

gente que a gente conheceu, que já foi destruída. A gente tem na memória, né? Das 

pessoas que já morou lá, que já num existe mais... Igual a da Dona Otília mesmo, a 

gente ia muito lá, no tempo do natal, né? Ela fazia os presépios, então a gente ia lá 

rezar o presépio, fazer lá o presépio. Muito delicada, era atenciosa demais, ela 

conversava naquela delicadeza assim, tratava a gente bem assim [...] quando a gente 

chegava lá. Aquele jeito dela... cê sabe aquele povo que tinha aquela maneira de 

conversar, assim, naquela sinceridade? Era assim.
52

 

 

                                                           
50

 Entrevista concedida em 30 de junho de 2015. 
51

  Entrevista concedida em 01 de julho de 2015. 
52

  Entrevista concedida em 07 de setembro de 2014. 
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 Hoje as festas são referenciadas como reminiscências que possibilitam determinada 

continuidade, apesar das descontinuidades sobrevindas. Nas palavras de Eckert (1997, p. 

185), que analisou a Festa da Saudade em Arroio dos Ratos, “a festa é transferida como um 

movimento de reatualização do lugar consagrado na imaginação coletiva como palco legítimo 

da teatralização presente, como contexto propício para reanimar, na memória atual, o lugar do 

passado”. 

 Em Crixás e Pilar de Goiás, as Folias do Divino Espírito Santo, as Rezas de Presépios 

e as Cavalhadas
53

 (figura 5), narram eventos históricos do cristianismo, envolvidos pelo 

misticismo. São ritos que narram um “mito”, sem necessariamente fazer parte dele, porém, 

aderindo coletivamente seus sentidos: o surgimento e a vitória do cristianismo. Para Melo 

(2006, p. 147), “o caráter repetitivo do rito implica a continuidade com o passado, e por isso a 

preocupação com a participação dos jovens. O rito demanda a continuidade com o passado, 

relembrar é fazer o passado atual”. 

 

 
Figura 5: Cavalhadas - Tradição de 118 anos, em Pilar de Goiás – GO. Foto da autora, 2014. 

 

 Acrescento que a lembrança que traz o passado à tona no presente não diz respeito 

apenas ao aspecto ritualístico que caracteriza as crenças, mas também ao cotidiano, captado e 

envolvido na produção do acontecer festivo. O cotidiano apresenta a dialética entre a ruptura e 

a continuidade. Em virtude da folia, por exemplo, há uma alteração no ritmo das atividades 

produtivas. Entretanto, a folia se desenvolve dentro das próprias atividades produtivas do 

lugar, conforme narra uma moradora de Crixás, relembrando a Folia do Divino no tempo de 

sua mocidade. 

 
Para se falar sobre a Folia do Divino é preciso falar sobre a tradicional Festa do 

Divino Espírito Santo, a qual trago na memória desde os meus tempos de mocidade 

em Crixás. Uma festa onde o Imperador e a Imperatriz são os principais personagens 

responsáveis pelo funcionamento da festa. [...] O Imperador já pensava em plantar a 

mandioca para fazer a farinha e tirar o polvilho, plantar o arroz que seria limpo no 

pilão e também para tirar o fubá. Engordar os capados, colocar as galinhas no choco 

para ter mais frangos e aumentar as galinhas para ter mais ovos. Sem se esquecer da 

matutagem “vaca para engordar e matar” e não poderia ser menos de quatro. As 

tachadas de sabão não eram esquecidas pela Imperatriz, assim como o plantio do 

alho e da cebola. Meses antes da festa, a Imperatriz passava nas casas das comadres 

e vizinhas para orientá-las a juntar ovos para ela fazer os bolos (FERREIRA, 2015). 

 

                                                           
53

 Dramatização do combate entre mouros e cristãos na Península Ibérica. 
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 Para Melo (2006, p. 167), as folias como rito de recordação não são cerimônias que 

carregam objetos considerados simplesmente como resquícios a serem preservados. O ato de 

convocar o passado ritualisticamente não significa necessariamente passadismo ou nostalgia. 

“A memória, em seu poder de revificar narrativas, é criativa. Assim, recordação-

comemoração não opera dentro de uma suposta separação entre passado, presente e futuro. A 

retrospectiva é um ato de protensão, extensão para adiante”. 

 Além disso, os trabalhos de campos realizados nessas cidades goianas também atestam 

que, para as pessoas do lugar, nem sempre é a longevidade que circunscreve determinadas 

manifestações como tradicionais ou não, como sugerem a perspectiva institucional, os órgãos 

de preservação e muitos estudos culturais. Trata-se justamente dessa “comunidade de 

sentimento”, dessas referências identitárias que dialogam com diferentes saberes (culinária, 

técnicas de produção, práticas de curas, artes, linguagens, entre outros) enredados nas práticas 

cotidianas. Exemplo disso são os tradicionais bolos de arroz, servidos nas matinas de festas 

religiosas em Pilar de Goiás. Segundo afirmam os moradores, a receita é única de Pilar de 

Goiás, algo passado de geração para geração. 

 

 
Figura 6: Tradicionais bolos de arroz servidos na Matina da Festa de Nossa Senhora do Pilar, em Pilar de Goiás. 

Foto da autora, 2014. 
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Figura 7: Entrada da bandeira na igreja histórica de Nossa Senhora do Pilar. Missa de comemoração ao dia da 

padroeira, em Pilar de Goiás - GO. Foto da autora, 2014. 

 

 Também é importante reconhecer que “em todas essas comemorações, a crença está 

indissociavelmete ligada à imagem e esta é capturada através do ato de relembrar e revificar. 

Aqui vemos que imagens do passado e o conhecimento revivido são sustentados por 

performances rituais” (MELO, 2006, p. 166).  Isso explica porque entender as festas como 

patrimônio é entendê-las, primeiramente como memória, e em segundo lugar, como práticas 

às quais se atribui valor. A memória é o reconhecimento de uma herança do passado, e o valor 

patrimonial é dado pelo o que o “ato de festar”, os ritos e práticas significam no presente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A preocupação aqui não foi entender o patrimônio pela lógica comercial de 

promulgação dos lugares. Mas sim, entender como este patrimônio foi produzido e como ele é 

pensado dentro da história do lugar, pela história contada pela próprias pessoas que vivem 

nestas cidades. O valor do patrimônio está na memória coletiva, é endógeno à história de seus 

habitantes e, muitas vezes, esse valor não extrapola o campo da escala local.  

 O que permite deduzir que estas memórias em festa dão a tônica do que efetivamente 

pode ser considerado como “patrimônio cultural” pelas populações locais, são as próprias 

relações sociais de uso dos lugares, objetos e símbolos. 

 A análise, ainda primária, se deu em três cidades do interior de Goiás que possuem 

grande expressividade histórica e cultural, porém pouca representatividade turística. É notório 

que, apesar da negligência política em relação ao patrimônio cultural, alguns moradores 

exercem a função de guardiões da memória. Os demais participantes das festas não são 

simples turistas em busca de um espetáculo, ou que se utilizam livremente de uma prática 

cultural. O público é especial. As festas revelam essa característica singular de resistência do 

patrimônio, na medida em que permite aos grupos sociais partilharem o que acreditam ser 

uma origem, uma memória, uma história comum.  

 As festas de Pilar de Goiás, Crixás e Porangatu se apresentam como possibilidades de 

promover uma rede de convívio e sociabilidade que transmuta o sentido de cidade ou espaços 

modernos. Combina-se a resistência do espaço e do tempo, não só pelos acúmulos históricos 

que rememoram o passado, mas por meio de relações sociais que persistem, pelo sentido de 

pertença e pela construção da identidade partilhada, ora como passado, ora como presente e 

ora como devir. 
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Resumo 
A produção familiar caracteriza-se pela relação da família com o trabalho e a terra. A família 

é a principal responsável pela realização do trabalho na propriedade e este é dividido de 

acordo como o sexo e a idade. Todavia, a divisão sexual do trabalho é responsável pela 

invisibilidade do trabalho da mulher, tanto na esfera reprodutiva, por não gerar renda, quanto 

na esfera produtiva, pelo seu caráter de ajuda. O não reconhecimento do trabalho das 

mulheres na produção familiar dificulta o seu acesso à terra, à créditos, a políticas públicas e, 

consequentemente, a sua permanência no meio rural. Frente a essa situação propõe-se analisar 

as relações de gênero, a masculinização e o envelhecimento populacional na Comunidade 

Rancharia, Campo Alegre de Goiás. Para a realização deste trabalho foi efetuada uma revisão 

teórica sobre produção familiar, relações de gênero, herança, acesso à terra, masculinização e 

envelhecimento populacional no campo. E pesquisa de campo, na qual foram aplicados 13 

(treze) roteiros de entrevista às produtoras e aos produtores rurais da comunidade Rancharia, 

município de Campo Alegre de Goiás (GO). 

Palavras-chave: Relações de Gênero. Herança. Envelhecimento. Masculinização. 

Comunidade Rancharia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As unidades de produção familiar se caracterizam pelo controle da família sobre os 

meios de produção, sendo a principal responsável pela efetivação das atividades na 

propriedade. O trabalho é realizado por todos os membros da família, sendo que as atividades 

são divididas de acordo com o sexo e a idade. Todavia, a divisão sexual do trabalho atribui 

papéis diferenciados para cada um dos sexos. Às mulheres é reservada a esfera do privado, do 

doméstico e a responsabilidade pelas atividades de reprodução social da família, e mesmo 

exercendo atividades fora do lar suas atividades são, geralmente, vistas como secundárias, de 

ajuda. Enquanto o homem assume o papel de provedor da família, sendo lhe reservado o local 

público e de produção. 

Essa divisão do trabalho causa a ‘invisibilidade’ do papel feminino na agricultura 

familiar, já que seu trabalho na esfera doméstica não gera renda e nas tarefas relacionadas à 

produção é considerado apenas como ajuda. O não reconhecimento do papel da mulher sugere 

que ele não gera valor econômico e social, assim, a gratuidade do trabalho da mulher no meio 

rural contribui para a sua ‘invisibilidade’ na agricultura familiar e no não reconhecimento do 

seu trabalho e consequentemente dificulta o acesso da mulher a terra e à políticas públicas 

voltadas para a produção familiar. Diante dessa realidade o objetivo desse trabalho é analisar 

as relações de gênero no espaço rural, a herança, a masculinização e o envelhecimento na 

comunidade Rancharia, Campo Alegre de Goiás. 

As metodologias que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa foram revisão 

teórica sobre produção familiar, relações de gênero, herança, acesso à terra, masculinização e 

envelhecimento populacional do campo. E pesquisa de campo, com a realização de 13 (treze) 
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entrevista semiestruturadas com os produtores e as produtoras rurais da comunidade 

Rancharia, município de Campo Alegre de Goiás. 

A comunidade Rancharia está localizada a aproximadamente 20 quilômetros da sede 

do município de Campo Alegre de Goiás (GO). Limita-se ao norte com a Fazenda Helena, ao 

sul com a Fazenda Pirapitinga (ambas fazem parte do município de Campo Alegre de Goiás), 

a leste com o rio São Marcos e a oeste com a BR050. É constituída por estabelecimentos 

rurais que se caracterizam pelo predomínio do trabalho familiar e atualmente é composta por 

25 famílias, totalizando em torno de 60 pessoas (Pesquisa de Campo, 2012). 

O município de Campo Alegre de Goiás possui uma área de2.463,014 km² e faz limite 

com os municípios de Catalão, Cristalina, Ipameri no Estado de Goiás e Paracatu no Estado 

de Minas Gerais e encontra-se a 250 km da capital Goiânia. Segundo os dados do censo de 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Campo Alegre 

de Goiás (GO) é de 6.060habitantes. Destes, 4.481 (74%) residem nomeio urbano e 1.579 

(26%) na área rural (IBGE, 2010).  

Esse estudo faz parte da dissertação de mestrado em Geografia do Programa de Pós 

Graduação da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, concluída em fevereiro de 

2013. A pesquisa apresenta a oportunidade de conhecer melhor a realidade da agricultura 

familiar com vistas a enfatizar a relevância do trabalho feminino para a sobrevivência de 

muitas famílias no campo. 

 

 
A PRODUÇÃO FAMILIAR E A RELAÇÃO ENTRE TERRA, TRABALHO E FAMÍLIA 

 

Uma das questões fundamentais para caracterizar o que se define como unidade de 

produção rural familiar é a relação estabelecida entre o(a) proprietário(a) e sua família com a 

terra, sendo esta, um lugar de trabalho necessário para produção e reprodução da família e da 

vida, em sentido biológico, social, cultural, religioso e político. O acesso à terra, é parte 

inerente das estratégias familiares, porém quando se trata do direito da mulher à terra nota-se 

uma desigualdade que beneficia os homens. Nesse sentido, pretende-se destacar a importância 

da terra para a família agricultora  

A produção rural familiar se define pelo trabalho da família sobre a terra e pelos 

vínculos afetivos criados a partir desta relação. É no labor com a terra que esses(as) 

trabalhadores(as) produzem e se reproduzem socialmente e biologicamente, construindo 

espaços e territórios na luta por melhores condições de sobrevivência e para continuarem em 

suas terras. 

Os(as) produtores(as) familiares dão muita importância à propriedade da terra, porque 

ela é considerada como necessária à própria sobrevivência da unidade familiar de produção e 

constitui-se como “[...] um lugar de vida e de trabalho, capaz de guardar a memória da família 

e de reproduzi-la para as gerações futuras.” (WANDERLEY, 2001, p. 43). Assim, as famílias 

agricultoras utilizam a terra como lugar de trabalho e de moradia. É um espaço de 

racionalidades econômicas e, especialmente, de realização de relações de sociabilidade e 

comunicação. Local onde homens e mulheres produzem e se reproduzem social e 

economicamente mediante estratégias e práticas que lhes permitem aproveitar de forma 

equilibrada e duradoura os recursos disponíveis utilizados na produção. 

Bergamasco e Bueno (1998), ao realizarem um trabalho de intervenção do poder local 

destinado à agricultura familiar em uma região denominada Baixada Serrana, no município de 

Botucatu (SP), destacam que a terra  
 

[...] é o que assegura a reprodução social da família. Ela é a base na qual o 

proprietário rural garante um mínimo de renda pela força de seu trabalho e da 
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família. Mesmo em condições adversas, em relação à produção para o mercado, com 

a propriedade da terra, o sustento da família pode ser garantido via produção para 

autoconsumo. (BERGAMASCO; BUENO, 1998, p. 134). 

 

Há um forte laço entre os(as) produtores(as) familiares e a terra, pois é dela que 

provêm e provirão os bens para satisfazerem suas necessidades e de suas famílias, agora e no 

decorrer do tempo. E além de conferir a segurança da moradia e obtenção de seu consumo 

familiar, atribui-lhes também a identidade como grupo social, garantindo o futuro dos(as) 

filhos(as). E é através das relações que se estabelecem entre os membros da família e destes 

com a terra, que se localizam as principais razões que explicam a permanência e a reprodução 

das unidades familiares no meio rural. A terra é vista como um local em que as pessoas 

trabalham, vivem e se reproduzem. 

Os(as) produtores(as) familiares atribuem um significado simbólico e valorativo a 

terra em que nasceram, vivem e constituem sua família e a transmissão do saber para o 

cotidiano e para o trabalho faz-se a partir do próprio trabalho na terra. As crianças começam a 

acompanhar seus pais no trabalho desde cedo e o conhecimento apreendido no decorrer da 

formação cultural dos descendentes, é visto como essencial para assegurar a própria 

reprodução da família no campo. Além disso, ao trabalhar a terra, o homem e a mulher do 

campo realizam outro trabalho,  
 

[...] o da ideologia, que, juntamente com a produção de alimentos, produz categorias 

sociais, pois o processo de trabalho, além de ser um encadeamento de ações 

técnicas, é também um encadeamento de ações simbólicas, ou seja, um processo 

ritual. Além de produzir cultivos, o trabalho produz cultura. (WOORTMAN; 

WOORTMAN, 1997, p. 15). 

 

Nesse sentido, concordamos com Almeida (2008), em seu estudo etnográfico sobre o 

Brasil sertanejo, que é pela cultura que os povos do campo, o homem e a mulher sertaneja, 

fazem sua mediação com o mundo e constroem seu próprio modo de vida, criando raízes no 

território. Sendo que, para a autora, o território é, antes de tudo, uma convivialidade, uma 

espécie de relação social, política e simbólica que liga os sujeitos, homens e mulheres, à sua 

terra e assim estabelece sua identidade cultural. 

Nesse sentido, é o sentimento de pertença à terra, a um território e a uma cultura, que 

contribui para o(a) produtor(a) familiar compreender o contexto em que vive, e assim formar 

sua personalidade e construir sua história e o seu modo de vida, o qual se reproduz ao longo 

dos anos e colabora para a permanência das futuras gerações no campo.  

É também, por esse sentimento de pertencimento a terra que os(as) agricultores(as) 

familiares sofrem mais agudamente as transformações pelas quais passa a sociedade e, 

particularmente, o meio rural, principalmente em sua identidade profissional e sociocultural. 

Corroborando com essa ideia, Gehlen (1998), em seu trabalho sobre a agricultura familiar de 

subsistência e comercial, ressalta que,  
 

[...] o que faz com que esses agricultores deixem o local em busca de terras distantes 

não é a falta de interesse em permanecer no local, a falta de apego a terra ou de 

sentimento de pertencer ao local, mas a falta de uma política fundiária capaz de 

propiciar o acesso à terra aos filhos de agricultores e de apoiar o desenvolvimento de 

uma agricultura moderna e infra-estrutura capaz de proporcionar melhores condições 

de vida. (GEHLEN, 1998, p. 110). 

 

A terra é importante para os(as) agricultores(as) não apenas como lugar de trabalho, 

mas também como lugar de vida. A propriedade da terra está diretamente ligada à 

continuidade da reprodução do patrimônio familiar, o que implica um apego que a família 

demonstra ter à propriedade e também à segurança que esta lhes oferece. 
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Os homens e as mulheres do campo atribuem um significado simbólico e valorativo a 

terra em que nascem, vivem e constituem sua família e, unificam-se em torno da identidade de 

proprietários. Assim, para os(as) produtores(as) ser proprietário(a) de um pedaço de terra é 

mais do que simplesmente possuir e usufruir da terra, é um ideal de autonomia e liberdade 

frente às imposições externas. 

 

 

HERANÇA E GÊNERO: PARTILHA DESIGUAL, MASCULINIZAÇÃO E 

ENVELHECIMENTO DO CAMPO 

 

A transmissão do patrimônio familiar, em particular a terra, entre os(as) produtores(as) 

familiares faz parte das múltiplas estratégias elaboradas por este segmento, as quais variam de 

acordo com as condições de cada família. No entanto, essa situação não é vivida sem tensões 

e conflitos, já que há a necessidade de decidir sobre a continuidade do patrimônio familiar e 

essa decisão pode favorecer ou não sua integridade. Nesse sentido, busca-se compreender as 

regras de transmissão da propriedade entre os(as) agricultores(as) familiares, enfatizando as 

relações de gênero, a masculinização e o envelhecimento no campo. 

Carneiro (2001), com o objetivo de entender a lógica das diferentes formas de 

transmitir a herança e sua relação com a reprodução social de famílias de agricultores(as) 

familiares em duas regiões, município de Nova Pádua, na região de influência de Caxias do 

Sul e no estado do Rio Grande do Sul, e na região serrana do estado do Rio de Janeiro, 

município de Nova Friburgo, salienta que as regras de transmissão do patrimônio e de acesso 

à terra demonstram as condições econômicas e sociais da família, assim como, a sua 

hierarquia interna, consolidando relações desiguais entre os sujeitos, principalmente as 

posições diferenciadas entre os sexos, no interior da família e na sociedade. 

Em relação ao direito a herança, de acordo com o Código Civil, todos os filhos têm 

direito à herança. No entanto, geralmente as regras culturais não seguem as normas da lei, são 

determinadas de acordo com os interesses e com o contexto histórico, social e econômico da 

família. Assim, na maioria das vezes, a divisão da herança leva em consideração mais os 

interesses de continuidade da unidade familiar, do que os anseios individuais. Carneiro (2006) 

expõe que a família é 
 

[...] entendida por esses atores como uma unidade cujos interesses coletivos devem 

ser preservados, se impõe como uma entidade supra jurídica cujas regras internas 

(do mundo, do privado, da casa) são tidas como particulares não devendo, portanto, 

se submeter à força de qualquer ação estranha (exterior) e impessoal da justiça 

oficial. Assim, o que se estabelece dentro dos limites familiares deve ser respeitado 

e acatado por aqueles que se reconhecem (e são reconhecidos) como integrantes 

deste grupo [...] (CARNEIRO, 2006, p. 6). 

 

Tesdesco (1999), ao abordar a questão de como é feita a partilha da herança entre os 

colonos de quatro comunidades do Rio Grande do Sul, afirma que as soluções encontradas 

“[...] são variáveis, contingenciais e pouco normativas, dependendo de inúmeros fatores, 

inclusive da conjuntura socioeconômica, das condições objetivas (econômicas) e simbólicas 

possíveis e disponíveis nas unidades familiares [...]” (TESDESCO, 1999, p. 111). 

As formas de transmissão são múltiplas e variáveis, mas independente da diversidade 

das mesmas é o pai que controla a forma de divisão. A cultura patriarcal, que ainda se 

encontra presente em muitas famílias no meio rural vê no pai a figura central, e os arranjos 

propostos por ele são entendidos pelos demais como regras que visam sustentar a família de 

forma simbólica e econômica. 
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Essa cultura patriarcal que o homem e a mulher do campo carregam, tende a excluir as 

mulheres da herança da terra ou do papel de sucessoras, porque seu trabalho na agricultura é 

visto apenas como uma extensão do papel de mãe e de esposa, e não são socialmente 

reconhecidas como capazes de chefiar um estabelecimento familiar. De acordo com esse 

modo de pensar, a terra deve ficar com quem efetivamente nela trabalha, ou seja, com os 

homens, os quais desempenham as atividades relacionadas à produção. 

Segundo os autores Tedesco (1999) e Carneiro (2001), geralmente, só tem direito a 

herança os(as) filhos(as) que realmente trabalharam e trabalha na propriedade, quem saiu da 

propriedade para estudar e/ou trabalhar no espaço urbano acaba perdendo seu direito a 

herança, uma vez que estes não têm a terra como fator de produção, o que está em jogo para a 

família “[...] é a manutenção da integridade do patrimônio como condição para o 

funcionamento da unidade de produção, e para a reprodução de uma identidade social 

sustentada na propriedade fundiária e no trabalho agrícola [...]” (CARNEIRO, 2001, p. 24). 

Esse costume de reduzir o número de herdeiros por direito é visto como uma estratégia 

para evitar a fragmentação das terras, o que as tornariam incapazes de garantir o sustento da 

família. E nesse processo de redução geralmente a principal excluída é a mulher. Na 

comunidade Rancharia, dentre as mulheres pesquisada somente três receberam herança em 

terra, mas uma delas teve que vender para um dos irmãos, pois de acordo com a mesma, a 

propriedade era pequena e ela não tinha condições de comprar outras partes, lhe restando 

apenas a alternativa de vendê-la para um dos irmãos. 

Realidade que também ocorre em outras regiões do Brasil, como nos diz Carneiro 

(2001), ao estudar as lógicas da transmissão do patrimônio familiar em duas regiões no estado 

do Rio Grande do Sul, 
 

[...] é socialmente esperado que as filhas “abram mão” da sua parte da herança 

através de ato em cartório por ocasião da realização da partilha definitiva, evitando 

desta maneira qualquer conflito futuro ou ameaça à propriedade dos irmãos. 

Alternativamente, elas vendem ao irmão sucessor a parte que lhes seria de direito. 

Esta venda tanto se pode realizar materialmente ou apenas simbolicamente, 

transformando-se o ato de compra e venda numa transação meramente formal, sem 

conteúdo monetário real [...] (CARNEIRO, 2001, p. 34, grifo da autora). 

 

Ao tratar-se da parte da herança que cabe às mulheres, a partilha é mais complexa, 

pois a cultura e o modo de viver de muitas famílias do campo acaba por desvalorizar o 

trabalho destas, o que de fato leva ao seu desmerecimento de parte da propriedade, há também 

ideia de que a mulher não consegue gerir sozinha uma propriedade. E mesmo que os arranjos 

realizados pelos(as) produtores(as) garantam o direito das filhas a receber terras, o acesso a 

estas e o seu uso para o cultivo dificilmente são concretizados.  

Elas são, geralmente, ‘obrigadas’ a vender sua parte para um irmão sucessor, tendo 

assim sua herança reduzida ao enxoval e/ou revertida em manutenção de seus estudos no meio 

urbano. Em outros casos a parte da propriedade passa para o cônjuge, assim a mulher é apenas 

uma intermediária na circulação da terra entre os homens, “[...] é o elemento do cálculo, 

transformando o casamento como que num ritual de acesso do marido à terra [...]” 

(LAMARCHE, 1998, p 111). 
 

A herança da mulher, assim como a dos homens, não obedece a uma normatização 

explícita, porém não omite ou exclui a objetividade dos interesses coletivos (o nós-

família) e as condições materiais e simbólicas presentes. Percebemos que, em 

determinadas circunstâncias, é sua condição de esposa, não por si mesma, que lhe 

possibilita receber terra, nem que seja incorporada à do marido ou do irmão 

(comumente sucessor) [...] (LAMARCHE, 1998, p. 112, grifos do autor).  
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Há algumas exceções em que a mulher pode conseguir um pedaço de terra, isso 

acontece em ocasiões que não há descendentes homens, quando a filha fica responsável pelos 

cuidados dos pais na velhice e na situação em que há muitas terras ou a exploração agrícola 

não é um meio de produção importante para os herdeiros (PAULILO, 2004). 

Na comunidade Rancharia, dentre as mulheres pesquisadas, 80% delas não receberam 

herança em terra. Essa situação pode ser consequência do tamanho das propriedades, 

geralmente pequenas (média das propriedades na Rancharia é 30,3 hectares), o que inviabiliza 

a divisão para todos os filhos, assim a herança da terra fica para o filho homem ou para o 

sucessor. Além disso, há a ideia de que a mulher não tem a obrigação de construir patrimônio, 

ou seja, ao casar com um agricultor a mulher não precisará de terra, uma vez que vai morar na 

propriedade do esposo. Essa situação além de contribuir para a ‘invisibilidade’ do trabalho 

das mulheres na propriedade ocasiona a dependência das mesmas em relação aos homens. 

A tradicional exclusão das mulheres do acesso à terra influenciam estas a 

abandonarem o campo. E com a saída das jovens do meio rural, o rapazes que permanecem 

encontram maiores dificuldades em formar família, o que leva aos problemas sociais 

conhecidos como a masculinização e o envelhecimento do campo, o que de fato prejudica a 

reprodução da produção familiar. 
Camarano e Abramovay (1999), ao realizarem um panorama sobre êxodo rural, 

envelhecimento e masculinização nos últimos 50 anos no Brasil, dizem que os migrantes rurais 

brasileiros são cada vez mais jovens e, entre eles, é crescente a proporção de moças. Segundo os 

autores há três hipóteses que justificam essa realidade: a primeira é a oferta de trabalhos no meio 

urbano, devido a expansão do setor de serviços, em empresas e residências.  

Segunda é a carga de trabalho pesado das moças no interior das unidades de produção 

familiar, mas esse trabalho não é reconhecido e não indica a possibilidade de que sua permanência e 

seu papel no campo seja valorizado, a própria família incentiva a filha a migrar para o meio urbano, 

pelo fato de ser reduzidas as chances dela se estabelecer como uma produtora rural.  

A última hipótese para o êxodo rural feminino e jovem é a formação educacional, o estudo das 

moças são mais valorizados do que a dos rapazes, uma vez que há a perspectiva para a saída do 

campo. Assim, elas vão para cidade para ter acesso a uma educação que possibilite conseguir um 

melhor emprego e, consequentemente, a sua independência financeira.  

Brumer (2004), em uma pesquisa sobre as causas da migração rural-urbana de 

mulheres no Rio Grande do Sul, apresenta algumas explicações para a migração maior de 

moças do que de rapazes. Dentre elas está a falta de oportunidade existente no meio rural para 

a inserção dessas jovens, a divisão do trabalho que favorece os homens, a ‘invisibilidade’ do 

trabalho feminino, as tradições culturais que priorizam os homens na realização dos trabalhos 

agropecuários, na chefia do estabelecimento e na comercialização, a maior oferta de trabalho 

para as moças fora das propriedades, mesmo que este seja mal remunerado e a exclusão das 

mulheres na partilha da herança da terra. 

A maneira como é distribuído o trabalho, a renda e a herança na propriedade dá mais 

liberdade aos rapazes e menos às moças, o que leva a migração feminina. As mulheres 

geralmente vão para as cidades em busca de estudos e de melhores oportunidades de emprego, 

com vistas à obtenção de uma renda própria, e assim uma maior liberdade e autonomia. 

Em relação a essa problemática, na comunidade Rancharia foi possível constatar que 

em 27,7% das propriedades só havia homens, com a média de 60 a 75 anos de idade, as 

esposas tinham migrado para a área urbana do município de Campo Alegre de Goiás e para o 

município de Catalão (GO), dentre os motivos que levaram as mesmas a mudarem para o 

meio urbano estão a oportunidade de conseguir melhores empregos, para acompanhar os 

filhos que foram para a cidade em busca de estudos e a busca por atendimento médico. 

As filhas dos(as) produtores(as) pesquisados, a partir dos 16 anos, migram para o meio 

urbano em busca de estudos, principalmente o ensino superior, e oportunidades de trabalho 

remunerado. Já em relação aos filhos homens, nota-se a presença de 71,4% com a idade entre 
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17 e 30 anos, que ainda residem no meio rural, trabalhando com os pais na propriedade e/ou 

em outras propriedades como assalariado. 

As moças menores de 16 anos (33,4% das que moram na Comunidade), que ainda 

residem com os pais, ao serem questionadas sobre as perspectivas de continuarem no campo 

afirmaram que gostam do meio rural, mas futuramente preferem ter um emprego no meio 

urbano ao ser uma agricultora ou esposa de agricultor.  

Essa realidade também pode ser observada nas comunidades Coqueiro, Mata Preta, 

Ribeirão e Morro Agudo/Cisterna no município de Catalão (GO), estudadas por Mendes 

(2005), na qual constatou-se a migração dos(as) jovens entre 16 e 21 anos, principalmente as 

mulheres. A baixa remuneração do trabalho no campo, o interesse de continuar os estudos e o 

lugar que ocupam na unidade produtiva, são motivos salientados pelas moças que 

inviabilizam a permanência no meio rural. Segundo Mendes os(as) jovens pesquisados(as) 

acreditam que na cidade terão maiores e melhores oportunidades de emprego e melhores 

rendimentos, comparados ao meio rural. 

Stropasolas (2004), em sua pesquisa sobre os valores do casamento na agricultura 

familiar da região Oeste de Santa Catarina, afirma que para os homens, que geralmente 

herdam a terra ou têm apoio para levar adiante as atividades produtivas, há alternativas em 

relação à migração para a cidade. Já para as moças, uma vida como esposa agricultora pode 

ser rejeitada ou objeto de resistência, diante das aspirações de outro meio cultural e 

ocupacional. 

As mudanças ocorridas nas aspirações dos(as) jovens, proporcionadas pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte também influenciam a migração, 

nesse caso, as jovens encontra-se mais influenciadas, em parte, devido ao fato de possuírem 

níveis de escolaridade mais elevados. As moças investem mais do que os rapazes na 

educação, por rejeitar uma situação semelhante à da mãe ou por acreditarem na possibilidade 

de serem “[...] preteridas na partilha da terra familiar ou na obtenção de um emprego estável 

no meio rural [...]” (BRUMER, 2004, p. 219). 

Nessa perspectiva, Abramovay (1998) coloca que essa migração seletiva não pode ser 

explicada por uma suposta atração que o meio urbano exerce sobre as moças em detrimento 

dos rapazes, na realidade são 
 

[...] as perspectivas que se oferecem no interior das unidades familiares de produção, 

respectivamente para rapazes e moças, que estão na raiz do viés de gênero dos 

processos migratórios. Em última análise o que está em jogo é uma questão de 

poder: embora as mulheres participem do trabalho na propriedade, no mínimo em 

condições iguais às dos homens, elas não tem qualquer acesso a tarefas que 

envolvam algum grau de responsabilidade ou tomada de decisão [...] 

(ABRAMOVAY, 1998, p.74). 

 

Por mais que não sejam quantificadas as horas de trabalho feminino nas atividades 

desempenhadas, e mesmo que estas não sejam remuneradas, enfatiza-se que as mulheres agricultoras 

desempenham papel decisivo na execução das atividades relacionadas à produção e a reprodução 

familiar. O trabalho das mulheres agricultoras tanto na esfera doméstica como na esfera da produção 

deve ser valorizado, e não reduzido a uma obrigação ou a uma mera ajuda. 
O trabalho e a presença da mulher no meio rural têm um papel importante para a vida 

das famílias agricultoras, ele garante a sobrevivência e a reprodução da família e, contribui 

com a renda familiar. Corroborando com esse pensar, Tedesco (1999) expõe que o trabalho 

feminino é visto além de sua contribuição para o bem-estar da família, pois é expressivo o 

esforço que fazem para encontrar formas de gerar rendas adicionais para o núcleo familiar, 

aumentando, assim, sua carga de trabalho. 
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Assim, as relações de gênero no interior da família agricultora, que não valoriza o 

trabalho da mulher, seja na esfera doméstica ou ligado à produção, contribui para a migração 

das jovens para o meio urbano e, consequentemente, ameaça a reprodução da produção 

familiar. 

Outra situação percebida na comunidade Rancharia, através da idade dos agricultores e 

das agricultoras, é o envelhecimento da população. Fato que também é consequência da 

migração dos jovens para o meio urbano, os quais acreditam encontrar na cidade melhores 

condições de estudo e de trabalho. Além disso, as políticas públicas como a aposentadoria 

rural aumentam a possibilidade de permanência das pessoas mais idosas no meio rural.  

Pode-se constatar que a faixa etária dos produtores da comunidade Rancharia 

encontra-se entre 41 e 80 anos de idade, sendo que a maioria (41,6%) encontra-se entre os 51 

a 60 anos. Já entre as mulheres a faixa etária está entre os 31 e 80 anos de idade e, diferente 

dos homens, não uma idade que predomina, pode-se encontrar a mesma quantidade mulheres 

(23,2 %) na faixa de 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e 61 a 70 anos, sendo que o 

menor número de produtoras (7,6%) encontra-se com idade entre 71 a 80 anos, porcentagem 

menor que a dos homens (8,3%) (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1: Idade dos agricultores e das agricultoras. Comunidade 

Rancharia, Campo Alegre de Goiás (GO) – 2012 

 
Fonte: Trabalhos de campo (jun. 2012). Org.: Mesquita, L. A. P. de. 

 

Essa realidade também pode ser observada nas comunidades Coqueiro, Mata Preta, 

Ribeirão e Morro Agudo/Cisterna no município de Catalão (GO), estudadas por Mendes 

(2005), nas quais a média da idade do produtor rural é de 51 anos. A autora observou que há a 

presença de poucos jovens trabalhando nas unidades produtivas, uma vez que, um percentual 

de aproximadamente 37% dos filhos dos(as) produtores(as) migrou para a cidade em busca de 

novas oportunidades de rendimentos e para continuar seus estudos. 

Martins Silva (2011), ao analisar a relação entre agricultura familiar e território nas 

comunidades Cruzeiro dos Martírios e Paulistas no município de Catalão (GO) no período de 

2007 a 2011, expõe que também há o envelhecimento da população nessas Comunidades. 

Sendo que na Cruzeiro dos Martírios a média da idade do homem é de 50 anos e na Paulista a 

média da idade de homens e mulheres é 55 anos. Segundo essa autora, a falta de acesso à 

terra, a falta de conhecimento técnico e o acesso de políticas públicas para o segmento, a 

insuficiência dos serviços de saúde, educação e a falta de lazer são fatores decisivos para a 
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migração dos jovens, que veem no meio urbano melhores oportunidade de estudos e de se 

inserirem no mercado de trabalho. 

As pesquisas de autores como Abramovay (1998) sobre a juventude rural e a relação 

de gênero em um município da região Oeste de Santa Catarina; Camarano e Abramovay 

(1999) no panorama sobre o êxodo rural, envelhecimento e masculinização nos últimos 50 

anos no Brasil; Anjos e Caldas (2005) sobre a importância da agricultura familiar e as 

transformações que atravessam o meio rural da Região Sul do Brasil, produzidas pelo modelo 

de modernização conservadora da agricultura, com ênfase na masculinização e no 

envelhecimento populacional; Schneider (1994) em que destaca alguns indicadores sobre 

êxodo, envelhecimento populacional e estratégias de sucessão na exploração agrícola no Rio 

Grande do Sul entre outros, também constataram o envelhecimento e a masculinização da 

população rural. Através desses estudos percebe-se que essa situação faz parte da realidade do 

universo rural de diversas regiões do Brasil. 

Todavia, essa situação não pode ser vista como uma decorrência natural do processo 

de desenvolvimento, uma vez que, a masculinização e o envelhecimento do campo põem em 

risco a própria reprodução da produção familiar. Além disso, “[...] o envelhecimento da 

população rural deve ampliar a quantidade de unidades produtivas abandonadas ou que 

servem simplesmente como moradia [...] Essa situação representa um desperdício em relação 

às possibilidades produtivas da produção familiar, que ocorre não por falta de mercado ou de 

utilidade social das atividades desenvolvidas, mas pela ausência de iniciativas que sejam 

viáveis ao aproveitamento.” (ABRAMOVAY, 1998, p. 91). 

Diante dessa realidade, percebe-se que a cultura presente no meio rural e as relações 

desiguais de gênero contribuem para a não permanência das mulheres no meio rural. Na 

comunidade Rancharia, uma das principais dificuldades salientadas pelas mulheres para 

continuar no campo é a oferta de emprego, uma vez que as atividades domésticas não geram 

renda e as atividades ligadas à produção são consideradas apenas como ajuda. Nota-se, que a 

cultura patriarcal, presente nos espaços ocupados pelos diferentes sexos, relega a mulher 

agricultora apenas as atividades ligadas ao lar enquanto que as atividades ligadas à produção 

são vistas como “trabalho de homem”, realidade que dificulta o seu acesso à terra, 

inviabilizando o seu futuro com proprietária rural 

Outra dificuldade mencionada pelas entrevistas foi a falta de acesso a saúde e a bens 

de consumo, essas e outras necessidades como falta de espaço de lazer, educação entre outros 

são motivos que ocasionam a migração, principalmente de mulheres e jovens agricultores(as) 

que veem no meio urbano melhores oportunidade de emprego, educação e saúde, o que de 

fato leva a masculinização e ao envelhecimento do campo. 

A divisão sexual do trabalho e dos espaços é construída ideologicamente através de 

determinados valores que são repassados de geração em geração e se reproduzem ao longo do 

tempo. Nesse sentido, nota-se a importância de projetos e políticas que levem em 

consideração as relações de gênero no meio rural e que auxilie a família agricultora, 

contribuindo para a valorização das mulheres e para permanência das gerações futuras no 

meio rural. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das informações apresentadas nota-se que as relações desiguais de gênero e a 

divisão sexual do trabalho influencia na questão relacionada à herança. As mulheres são, 

geralmente, excluídas da partilha da terra, pois seu trabalho na propriedade não é reconhecido 

e a família acredita que a mulher não consegue gerir sozinha uma propriedade e que, além 

disso, ela não tem a obrigação de construir patrimônio, uma vez que quando se casar terá 
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moradia na propriedade do esposo. Assim, a mulher tem que se contentar com parte do 

enxoval ou com ajuda financeira para os estudos e quando raramente recebe uma parte da 

propriedade, ele passa a ser administrado pelo esposo. Há situações diferenciadas, e na 

disputa pelo espólio homens e mulheres possuem os mesmos direitos no interior da família, já 

que de acordo com o Código Civil todos os(as) filhos(as) tem direito a herança. 

Na comunidade Rancharia, as lógicas familiares que visam os interesses de 

continuidade da unidade familiar, foram mais consideração do que a Lei. Assim, a maioria das 

mulheres pesquisadas (92,3%) não receberam herança, esse fato justifica-se por todos os 

fatores citados acima e também pelo tamanho das propriedades (média de 30,3 hectares) que 

inviabilizaria a divisão entre todos os filhos, assim a terra acaba ficando para os filhos 

homens.  

Essa situação além de ocasionar a dependência da mulher em relação ao homem e a 

‘invisibilidade’ do seu trabalho, contribui para a masculinização e para o envelhecimento no 

campo. A distribuição do trabalho, da renda e da herança na propriedade acaba por dar mais 

oportunidades e liberdades aos homens, o que leva à migração feminina. 

Na Comunidade Rancharia foi possível constatar a presença de apenas o homem 

(esposos) na propriedade. Em outras havia a presença das filhas, mas que já tinham planos 

para migrarem para o meio urbano. Dentre os motivos da saída dessas mulheres do meio rural 

estão: a) melhores oportunidades de emprego; b) acompanhar os(as) filhos(as); c) acesso à 

saúde; e d) busca de estudo, principalmente, ensino superior. 

Além da masculinização da Rancharia nota-se também o envelhecimento da sua 

população. A maioria dos agricultores encontra-se entre os 51 a 60 anos e a faixa etária das 

agricultoras está entre os 31 e 80 anos de idade. Essa realidade é um problema que também 

pode ser encontrado em diversas regiões do país, e que tem prejudicado a reprodução da 

produção familiar. 

Diante dessa problemática, nota-se a necessidade de projetos e políticas que busquem 

o desenvolvimento de atividades que valorizem o trabalho das mulheres, a melhoria nos 

serviços de saúde e educação, a criação de opções de lazer, o acesso à terra e ao conhecimento 

técnico entre outros. É importante também incorporar a análise de gênero nessas ações, e 

assim, considerar as relações entre homens e mulheres como um elemento-chave na 

sobrevivência da produção familiar. Iniciativas que contribuem para a permanência dos 

jovens, principalmente das mulheres no meio rural, fortalece a produção familiar e diminui a 

desigualdade nas relações de poder existente no interior da família agricultora. 
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Resumo 
Um dos mais antigos da cidade de Uberlândia-MG, o bairro Patrimônio foi originado de 

doações de terras para a Igreja Católica no findar do século XIX. Pelo baixo preço dos lotes e 

separação do centro urbano ocasionada por um córrego, assentaram-se lá, em sua maioria, 

negros e pobres. Por tais razões não eram raras as situações de preconceito e dificuldades 

enfrentadas pelos moradores. Tendo em vista a reprodução de sua existência, desenvolveram 

estratégias partilhadas entre os membros da comunidade das quais destacamos as festas. Por 

meio das Folias de Reis, Carnavais e Congadas arquitetaram lógicas de reciprocidade 

comunitária. Contudo, hoje sua continuidade exige (re)ivenção por parte dos habitantes 

tradicionais, pois seu espaço está sendo “tomado” por empreendimentos imobiliários voltados 

para as classes médias. Os novos moradores discordam das formas usuais dos antigos de 

usarem o espaço, gerando tensões e incômodos territoriais. Por conta da diferença de renda e 

influência, os novos habitantes têm imposto restrições aos antigos, dos quais muitos vendem 

os terrenos e abandonam o bairro. Partindo dos resíduos acumulados, os habitantes 

tradicionais recriam a festa como atos territoriais, ações (sazonais ou não) que reforçam as 

territorialidades do lugar, de modo a “nivelar” as situações. 

Palavras-chave: Resíduos; Atos Territoriais; Territorialidades; Festas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo das concepções teóricas contemporâneas propostas pela geografia cultural, 

nota-se contínuo esforço para o estudo de populações tradicionais. Dentre os diferentes 

autores e concepções, vêm-se desvelando lógicas e tempos assíncronos com as 

transformações do cotidiano evidenciadas em um mundo que parece se tecnificar em 

intensidades cada vez maiores. 

Tendo em vista a relevância de estudos que revelam os conflitos gerados nas dialéticas 

de usos e apropriações dos espaços, arquitetamos novas maneiras de ler as contradições da 

contemporaneidade. Nas mudanças contínuas das sociabilidades, humanidades e práticas 

culturais, parece-nos que algumas coisas se perdem, porém, há sempre algo que se mantém na 

condição de resíduo. 

 Nesse contexto, a situação empírica em estudo colabora para essas compreensões. No 

bairro Patrimônio, localizado na cidade de Uberlândia-MG, existem lógicas socioculturais 

pautadas na reciprocidade que se reproduzem em um espaço que tem sido apropriado pelo 

capital imobiliário. 

 Outrora um local habitado por pessoas de baixa renda, em maioria negros, atualmente 

(2015) é um local no qual estão sendo construídos condomínios verticais para as classes 

médias. Tal situação gera conflitualidades em relação às maneiras de se usar o espaço. 

Práticas como as de festas tradicionais, em destaque para a Folia de Reis, Carnaval e 

Congada, são reprimidas pelos novos moradores. 
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 Logo, o intento desse artigo é identificar as residualidades e tensões territoriais do/no 

bairro Patrimônio, desvelando as festas na condição de (re)inventividade dos antigos 

habitantes. Para tanto, foram realizadas entrevistas dialogadas e participações durante a 

preparação e realização das festas. Essas incursões a campo ocorreram entre o início de 2013 

e o presente período de 2015. Buscando valorizar suas memórias, o texto se constrói em 

dialogia com os sujeitos e os conteúdos teórico-conceituais da ciência geográfica. 

 

 

NUM BATUCAR EM CONJUNTO 

 

 Originalmente Patrimônio de Nossa Senhora da Abadia, o bairro foi resultante de 

doações de terras por parte de um fazendeiro para a instituição Igreja Católica ao findar do 

século XIX. Era um espaço isolado do principal sítio urbano de Uberlândia no período (atual 

bairro Fundinho) por conta da presença do córrego São Pedro. Neste local poderiam habitar os 

negros e pobres que se assentavam na cidade. 

 Tal ribeirão, hoje canalizado abaixo da Avenida Rondon Pacheco (uma das principais 

da cidade), era uma barreira que somente poderia ser superada por meio das “pinguelas”. 

Essas, por sua vez, desapareciam ou eram levadas pela correnteza em momentos de chuvas 

mais intensas. A área do bairro continua a mesma, salvo algumas reduções ocasionadas pelo 

processo de expansão urbana. 

 

 
MAPA 1: Localização do bairro Patrimônio em Uberlândia-MG. 

 

Além da localidade de complicado acesso, os moradores tinham de conviver com 

difíceis situações ocasionadas pela falta de infraestrutura. Não havia calçamento, iluminação 

ou água encanada. As casas eram rotineiramente de autoconstrução, utilizando materiais 

disponíveis e trabalho familiar para erguer suas fundações. Como destaca um antigo 

habitante, 
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Aqui era a favela, era casa de tábua, casa de lata, rancho de capinho, não tinha nada 

de benfeitoria, né? As casa tudo simple. Mas tudo gente trabalhador, honesto, gente 

boa.
54

  

 

Entremeados às dificuldades de uma vida cotidiana sem grandes auxílios por parte do 

Estado, se viam como um povo “trabalhador e honesto”. Kowarick, em texto sobre a 

espoliação urbana (destacando a grande São Paulo), evidencia que, apesar das complicações, 

“possuir uma moradia é, sem dúvida, uma necessidade da população trabalhadora, pois, dadas 

as intempéries do sistema econômico, representa a possibilidade de não pagar aluguel.” 

(KOWARICK, 2000, p.31). 

 Por mais que para grande parte as condições não fossem adequadas para a habitação, 

elas já eram importante resguardo no contexto da vida cotidiana. Assim como Kowarick 

(2000), Tuan afirma que “cada moradia é uma fortaleza construída para defender seus 

ocupantes humanos dos elementos; é uma lembrança constante da vulnerabilidade humana.” 

(2005, p.12). Os autores notam que a morada é uma barreira contra as externalidades e 

ameaças. 

 No caso em estudo, os variados problemas desafiavam a existência cotidiana dos 

homens e mulheres, ao vê-los como máquinas de trabalho. As ruas de terra vermelha 

(característica dos latossolos dos Cerrados mineiros), que caracterizaram os moradores do 

bairro Patrimônio como o “povo dos pé vermeio”, era mais um entre os contrapontos do 

ambiente em que estavam inseridos. Como relata um morador: 
 

Na hora de enfrenta a poeira, aqui nós tinha o apelido de pé vermeio, aqui a terra 

aqui era tão vermelha meu fio, que me fala, nóis saia daqui e ó pra subi pro centro 

nóis punha saco de arroz 5 quilo nos calçado pra atravessa pra pegar a General 

Osório que só ela calçado. Lá nóis passava uma pinguela pra subi pra lá que nem 

ônibus aqui corria.
55

 

 

Pelo depoimento do habitante evidenciamos complicações ocasionadas pela falta de 

infraestrutura urbana. Por outro lado, nota-se que elas eram superadas por inventividades dos 

sujeitos. Para não sujar os calçados, usar os sacos de arroz que não teriam mais utilidade se 

transformavam em revestimento plástico. Afinal, essa era uma das únicas formas de 

manterem residências em terrenos próprios. 

 Além dos preços relativamente baixos dos terrenos, outro fator fundamental era a 

presença de empreendimentos nos quais poderiam ser empregados. Próximo ao Rio 

Uberabinha as olarias eram o destino de muitos trabalhadores. No entorno, as fazendas 

precisavam de “peões” e outros serviçais. 

 Várias mulheres eram lavadeiras ou domésticas (algumas também foram amas-de-

leite), prestando serviços para os moradores mais abastados do fundinho. Elas utilizavam a 

beirada do córrego São Pedro para lavar roupas. 

 Para os homens, os melhores empregos, mesmo que sazonais, eram nas charqueadas, 

pois os trabalhadores podiam comprar os “restos” das carnes por preços mais acessíveis. 

Outro local de emprego “admirável” era o Frigorífico Ômega. Após sua abertura em meados 

dos anos 1940, oferecia condições esparsamente melhores que os outros empregos. 

 Eram salários baixos, mas que permitiam a manutenção dos meios de vida. Nos largos 

terrenos, conseguiam plantar alguns alimentos (principalmente ervas “medicinais”) e criar 

pequenos animais como porcos e galinhas. Seus modos de vida eram ricos em ruralidades que 

possibilitavam a permanência no lugar. 
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 Outra especificidade marcante estava na questão étnica em evidência nesse espaço. 

Grande parte dos moradores era negra, ou, como relata Lourenço em monografia sobre o 

bairro, “pretos perigosos” (LOURENÇO, 1986), alvos de diversos preconceitos. Segundo os 

moradores nem mesmo carros policiais ou táxis adentravam nas ruas do Patrimônio, com 

medo de terem de parar e sofrerem algum tipo de agressão. 

 Como aponta Turra Neto, “estudar a produção do espaço urbano requer ir além da 

produção da materialidade, para adentrar no âmbito tanto das intencionalidades, quanto das 

ações cotidianas, sob pena de falarmos de outra coisa que não de espaço.” (2015, p.54). Neste 

sentido, como as vivências cotidianas iam para além dos condicionantes materiais? 

 Considerando como Tuan em Escapism que “whatever we do or make, beyond the 

instinctual and the routine, is preceded by the kernel of an idea or image. Imagination is our 

unique way of escaping.” (1998, p.114), interpretar as formulações do imaginário de 

determinado grupo revela as maneiras pelos quais intencionalmente fugiam das opressões 

cotidianas. Tanto Tuan (1998), como Turra Neto (2015) propõem interpretar a criação de 

espaços a partir das espacialidades das imagens produzidas pelo grupo. 

 O bairro não era habitado por trabalhadores maquinizados, mas por sujeitos ativos que 

eram religiosos, místicos e sentimentais. Trabalhar era apenas uma das dimensões de suas 

existências, também eram seres que brincavam e festejavam.  Neste sentido, para além das 

relações estabelecidas pela propriedade e técnica, pelo religioso existiam pessoas que se 

destacavam. 

 “Macumbeiros”, feiticeiros e benzedores eram parte de um cotidiano vivido pelo 

grupo no qual as sociabilidades estabeleciam regras de conduta. Por meio desta lógica mística, 

era possível arquitetar vivências comunitárias. À respeitabilidade era reservada uma 

conceituação fantástica, como alguns relembram: 
 

Tinha muitos é feiticeiro, né, macumbeiro. Aqui tinha umas pessoa que se abusasse 

delas, ah, punha você mancando, colocava dor de cabeça, dor de dente. Tinha que 

respeitar elas muito bem, fazia porcaria para a gente mesmo.
56

 

 

As feitiçarias eram um modo de construir um mundo à parte no qual os homens que 

eram sujeitados às condições presentes passavam a controlá-las. O feiticeiro que colocava 

para mancar impunha respeitabilidade a partir da mediação do religioso. Por mais que fosse 

difícil saber se a dor de dente era obra de feitiçaria, o fato de ter desrespeitado (ou pensado 

que desrespeitou) um “macumbeiro”, fazia com que houvesse uma causa extranatural para a 

ocorrência. 

 Tal como Bachelard aponta, “o imaginário não encontra suas raízes profundas e 

nutritivas nas imagens; a princípio ele tem necessidade de uma presença mais próxima, mais 

envolvente, mais material. A realidade imaginária é evocada antes de ser descrita.” (1998, 

p.126). Se concordamos com essa afirmação, somos levados a evidenciar que as 

“macumbarias” eram sintomáticas das carências dos meios de vida. Partem das doenças e 

complicações sem aparentes causas obvias para verificar poderes sobrehumanos nos 

feiticeiros. 

 Não incomum, os benzedores também advinham de situações próximas a essas. Eles 

eram capazes de retirar os “quebranto”, “cobrero” ou outros males por meio da fé. Se o 

“benzido” não for de fé, nada será resolvido. Eram fervorosas soluções para problemas sem 

aparente resposta. Por vezes, eram os únicos resguardos contra as problemas cotidianos que 

pareciam não ter soluções no local. 

                                                           
56

 Entrevista coletada em campo em Maio de 2013. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

206 
 

 Pessoas de fé notória, as benzedeiras e benzedores do bairro Patrimônio chamavam a 

atenção de outras localidades da cidade. Mesmo com diferenças de renda e etnia, 

principalmente considerando os preconceitos de Uberlândia em meados do século XX, em 

raras ocasiões pessoas mais abastadas visitavam o bairro para receber bênçãos. De acordo 

com um antigo habitante, 
 

Aqui tinha muito benzedor, benzedeiras, todo mundo vinha para a cidade, as veiz 

aquele povo rico que transitava trazia os filho pra benze.
57

 

 

Por mais que o trânsito fosse raro, tinha grande significância para os moradores por ser 

uma forma de atribuição de importância às suas vivências. Parecia que, nesse momento, eram 

vistos para além de homens comuns, mas como seres dotados de poderes mágicos que 

resolviam problemas corriqueiros. 

No imaginário há um agente potencializador. Ele atua pela alquimia do corriqueiro, 

unindo seres e estares que elevam o comum ao patamar condicionante de outro modo de 

existir. Transcendentalmente possibilitava que houvessem vínculos sociais compartilhados 

pelo grupo. Favoreciam reciprocidades fundamentais. 

 Nota-se outro ponto elementar para a arquitetura da vida dos antigos moradores 

do bairro Patrimônio: as festividades. Uma das mais intensas memórias de um deles desvela 

sua saudade, 
 

Os bailes as muie, os fio, ia até as oito hora da manhã e o povo dançando. Era um 

povo alegre de mais. Todo mundo conhecia todo mundo, todo dia tinha aquela 

cantarola na casa um do outro.
58

 

 

A alegria frente às complicações (i)materiais se dava pelo intermédio da festividade. 

As danças provocavam efervescências que reinventavam os condicionantes da vida. 

Interessante notar na fala acima como, no nível da lembrança, festejar era assimilado em 

conjunto com a vivência em comunidade. 

 

Ninguém festeja sozinho. Esses momentos de reunião podem ser vistos como 

sociabilidades. Tomando o conceito de Simmel, que aponta “Sociability is, then, the play-

form of association. It is related to the content-determined concreteness of association as art is 

related to reality.” (1971, p.130), evidenciamos que a concretude da festa está nas relações 

que entremeiam seu fazer. Ainda nesse sentido uma moradora destaca que:  
 

De repente chegava a época de ensaio, todo mundo ia pro ensaio, da tabajara: 

Encontrava tudo. Era época de congo: encontrava tudo. Era tudo muito unido.
59

 

 

Como práticas festivas de destaque, a Congada, Folia de Reis e Carnaval, se 

aglutinaram em um ambiente no qual puderam ser razão para reunir. Já acostumados a batucar 

em conjunto, formaram três ternos de Moçambique, a Folia Pena Branca e a Escola de Samba 

Tabajara (primeira da cidade de Uberlândia-MG). 

Mesmo sem relações turísticas (ainda), somos levados a concordar que “A festa não é 

só uma ocasião de descanso, é um momento de aprendizado, de reconstituição ou 

fortalecimento de laços sociais e de práticas de turismo” (TEIXEIRA; ALMEIDA, 2014, 

p.228). Por meio dessa prática, dividiam as experiências e dificuldades, construíam batucares 
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ritualísticos que se institucionalizaram com o passar do tempo em conjunto com o esforço da 

comunidade. 

Participar da festa torna-se um ato ritualístico de integração ao grupo. Estar presente 

em um ritual é escapar das banalidades e opacidades da vida e, preservando um sentido de 

mistério, clarifica o existir em comunidade (TUAN, 1998). Entretanto, como já destacam 

Lôbo e Maia (2011), participar dela não é meramente a sucessão de atos rituais, é uma 

vivência conjunta de lugares que são dotados de significados espaciais e simbólicos. 

No juntar-se para festejar, os congadeiros, foliões, dançadores, carnavalescos e 

festeiros, cada qual em sua especificidade, transcendiam(em) as condições de homens 

trabalhadores. Tornam-se seres dotados de características místicas cujas vidas tem significado 

junto ao grupo. É uma espécie de anulação do um em favor do conjunto. 

Esse conjunto identitário proporcionou intensas territorialidades para/com o lugar ao 

qual as situações levaram os habitantes a significar. Por mais complicado que fossem as 

condições, os moradores encontravam subterfúgios por meio de suas sociabilidades. Contudo, 

recentemente, com as melhorias infraestruturais vieram outras mudanças que afetaram(am) 

suas espacialidades. 

 

 

(IN)TENSÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

Iniciando-se na década de 1980, a favor do ritmo de crescimento urbano de 

Uberlândia, as fazendas ao entorno do bairro foram loteadas. Nesses lugares passaram a 

habitar homens e mulheres de classes médias. Neste momento privilegiaram-se edificações de 

condomínios verticais. 

 Já que o córrego São Pedro havia sido canalizado (destituindo o que foi uma barreira 

formidável), a Avenida General Osório ampliada e transformada na atual Francisco Galassi e, 

desde a década de 1990, todas as ruas do Patrimônio estavam asfaltadas, os valores dos 

terrenos foram elevados. Também cabe apontar que devido a esses fatores de deslocamento, o 

bairro ficou relativamente mais próximo ao centro a favorecer o otimismo imobiliário. 

Fator relevante, o Praia Clube, voltado para o que alguns chamam de “elite” da cidade, 

se localiza no bairro, se apropriando de parte do Rio Uberabinha
60

. Nas proximidades também 

existem alguns boulevards com restaurantes e boutiques que também tem por público alvo as 

classes médias. A venda de lazer, portanto, é fator que influi diretamente no valor dos terrenos 

ali localizados. 

 Já que os loteamentos da década de 1980 não atendem mais às demandas da 

reprodução ampliada do capital, os grandes terrenos habitados pelos antigos moradores do 

bairro Patrimônio têm sido seus mais recentes alvos. São ofertadas grandes quantias 

financeiras em troca de suas casas. 

Vários desses acatam as ofertas por diversas razões. Alguns são levados a vender a 

casa para resolver o inventário de algum ente falecido, sendo essa a maneira mais rápida; 

alguns veem nesse “negócio” a saída para seus endividamentos; e outros simplesmente nunca 

esperavam receber tanto dinheiro em troca de sua residência. Porém, ao contrário do esperado 

por uma lógica capitalista, muitos decidem refuta-las. 

Continuam em seus lares porque não querem sair de onde nasceram e/ou cresceram. 

Por meio do estabelecimento de vínculos acham sentido em uma lógica fundamentada na 

memória. Nesta transformação, os que decidem se manter no lugar veem que: 
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Antes só existia aqui o Patrimônio e mais nada. Hoje em dia nós estamo no centro e 

eles louco pra... E invem *faz gesto com as duas mãos abertas indicando algo 

‘cercando’* e invem ó *intensifica o gesto* arrochando nóis e...nóis tamo é num 

beco sem saída. Comprano tudo. Abre a boca, eles compra. Pode nem abri a boca 

que eles marreta
61

. 

 

A impressão que os antigos moradores têm é de que estão sendo prensados. Tal fato 

reflete que há forte significação para eles. É mais que uma moradia, é um lugar que merece 

ser “defendido” dos agentes externos. No sair dos conhecidos, há o deslocamento de 

significantes. 

Por tal razão, somos levados a entender que existe uma territorialidade em evidência. 

De acordo com Tuan, “os seres humanos não suportam viver em permanente estado de 

ansiedade. Necessitam manter uma sensação de controle, não importa quão ilusória possa 

ser.” (2005, p.113). Tão somente as situações eram difíceis, encontravam subterfúgios que 

davam significado ao seu habitar.  

No passado, os problemas do bairro Patrimônio estavam particularmente relacionados 

às internalidades. Porém, a mudança nas forças “em jogo” fez com que houvesse uma nova 

relação. Atualmente são as externalidades que marcam as complexidades do existir no lugar 

em tensão. 

Como Bourdin destaca, “toda espacialidade exprime a pertença a um nós, que se 

constrói e se manifesta em recortes territoriais.” (2001, p.33), ou seja, por meio do grupo, 

arquitetaram limites que demarcavam seu território. O bairro Patrimônio era um espaço no 

qual sentiam pertences e tinham a possibilidade de, como Tuan destaca (2005), transcender a 

ansiedade existencial a partir de suas sociabilidades. 

Porém, consideramos que o território só tem sentido na medida em que se estabelece 

“o outro”. Turra Neto aponta que “Território existe porque existe coexistência da diversidade 

num mesmo lugar, o que demanda negociação, diálogos, conflitos” (2015, p.56). Não há 

como não existir tensões um mesmo espaço no qual dois grupos possuam diferentes 

intencionalidades. 

Se “a construção do território faz parte de estratégias identitárias” (CLAVAL, 1999, 

p.13), a afirmação previamente citada de Turra Neto (2015) nos ajuda a construir uma noção 

relacional de território. Conforme dialogamos com conceito construido sobre a teoria de 

Deleuze e Guattari de que “a territory is the interrelation of many milieus. It is, in a sense, a 

stance taken on milieus. It is not our site, but our situation” (JANZ, 2002, p.7), alcançamos 

um entendimento de território que é visto na condição de situação. 

Essa categoria, portanto, não exprime exatamente uma espacialidade concreta, mas 

resultado e relação de territorialidades que se clivam nos lugares em suas mais diversas 

escalas. É impossível pensar no território como algo que parta meramente da identidade do 

grupo em seu isolamento. Em verdade, é por se ver ameaçado no outro que ele se nutre. 

 Esse sentido de apreensão, como no caso em estudo onde os moradores se sentem 

“espremidos” é que faz surgir a territorialidade. Tal como Claval aponta “a territorialidade é 

indispensável à afirmação e à realização das formas de existência e de identidade coletivas” 

(1999, p.23), ela é parte integral do território, havendo ou não consciência direta sobre ela. 

 As territorialidades derivam dessa necessidade constante de defesa de território. 

Raffestin, considera que, “os mediadores são materiais e imateriais e, da mesma forma, a 

territorialidade é um conjunto de relações materiais e imateriais.” (2010, p.15), tanto quanto 

Claval (1999), o autor retrata que esse pensar territorial parte da relação com o diferente. Eu 

me identifico com meu grupo e vejo o outro como algo a ser assimilado ou expulso da área 

em que arquitetei vínculos. 
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Entre a compreensão dos dois autores acima, evidenciamos que é “sempre um 

‘híbrido’ entre materialidade e imaterialidade, funcionalidade e expressividade, pelo simples 

fato de que estas dimensões são inseparáveis” (HAESBAERT, 2006, p.270). No 

posicionamento de Haesbaert (2006), Raffestin (2010) e Claval (1999), essa centralidade de 

(i)materialidades em conjunto expressa como a territorialidade é uma sentimento de 

espacialidade intensa para aqueles que as vivenciam. 

 Em um diálogo com Heidrich (2006, p.25), notamos que “por meio do 

estabelecimento de vínculos, por criações ou invenções humanas, através de práticas sociais, é 

que se produz território, que se constitui uma territorialidade”. Pelos atos de definição do que 

é “meu” e do que é “seu”, discorrem inventividades cotidianas que demarcam áreas 

reservadas para cada grupo. 

No passado, tal necessidade de estabelecimento territorial não era tão evidente. Hoje, 

já que existem hostilidades tanto na compra quanto no tratamento que recebem dos novos 

habitantes, há uma relação que destaca territorialidades intensas. Os moradores tradicionais 

têm territorialidades marcadamente conectadas as suas humanidades derivadas das memórias 

e elos do lugar enquanto o capital imobiliário estrutura territorialidades abstratas centradas na 

reprodução da lógica capitalista. 

 Os moradores das classes médias não têm vínculos iguais aos dos antigos habitantes. 

Seguem, em geral, lógicas de pouca reciprocidade na qual os grupos familiares são isolados. 

Há pouco contato entre eles, não se veem exatamente como um conjunto. Porém, não são 

incomuns comentários de que o bairro é violento por conta do “pessoal” pobre, ou que moram 

em outro bairro, com nome do loteamento de 1980: “Copacabana”. 

Por meio da toponímia, constroem territorialidades próprias que arquitetam um 

discurso que se soma ao dos investidores imobiliários. Nessa somatória, agridem os eventos 

festivos que vão até horários mais longínquos, chamam a polícia ou jogam sacos de água (ou 

mesmo urina) nos festeiros. 

 O que paira são tensões territoriais derivadas das diferentes intencionalidades relativas 

ao projeto de um bairro Patrimônio para o amanhã. Os moradores antigos gostariam de ter sua 

memória valorizada. Já os novos prefeririam a “expulsão” daqueles que, por vezes, parecem 

um incômodo para seu investimento, nos aproximando da afirmação de Bourdin de que 

“defender ou aumentar o valor de um território passa primeiro pelo banimento dos moradores 

importunos: os mais pobres que vocês e “naturalmente” os negros, chicanos e outros não-

brancos” (2001, p.76). 

Afinal, para as classes médias a casa tem um valor financeiro fundamental, pois é, 

além de residência, um grande investimento. A partir de sua valorização, pode alcançar uma 

ilusória “escalada social”. Elas se interessam pela renda da terra do bairro devido à 

possibilidade de ganhar substancialmente com a transação. Comparadas aos antigos 

moradores do Patrimônio, são munidas de mais recursos. 

 

 

ATOS EM ARREMATE 

 

 Como ficam as festas a partir das transformações acima delineadas? Talvez seja 

melhor começar por uma questão mais simples. Como os novos moradores reagem às 

festividades? De acordo com relatos, por conta do barulho e da movimentação estranha, os 

foliões são/eram mal vistos em suas saídas pelo bairro. 

 Antes, os ensaios da escola de Samba Tabajara ocorriam nas ruas. Na atualidade 

passaram a ocorrer no Terreirão do Samba, um local cedido pelo dono e participante dela. Os 

ternos de Moçambique passaram a ter de sair mais cedo e voltar mais cedo (antes das 22 
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horas). A Folia de Reis agora tem de ser realizada no Poliesportivo, quando antes se 

apropriava do espaço público. 

 Cada qual em sua especificidade, foram transformadas na relação com o estranho que 

se apossou desse espaço. Contudo, elas não deixaram de acontecer. 

 Para Merleau-Ponty “as diferentes partes do conjunto – por exemplo, as partes da 

figura mais próximas ao fundo – possuem portanto, além da cor e das qualidades, um sentido 

particular.” (2011, p.35). Por esse ponto de vista, consideramos que é demasiado complexo 

interpretar o somatório de significantes gerado pelo conjunto das práticas culturais dos 

sujeitos/objetos em estudo. 

Destarte, apontamos que há um sentido particular na festa enquanto instituição 

virtualizante para os moradores tradicionais do bairro Patrimônio. No passado elas foram 

elementos vitais de sociabilidade. A partir delas esses homens e mulheres transcendiam 

condicionantes materiais e trocavam tanto informações quanto estratégias. Reuniam-se como 

forma de expandir os meios de vida. 

 Contudo, a melhoria infraestrutural no bairro diminuiu várias dessas necessidades, 

mesmo que trouxesse conjugadamente outros problemas. As ruas estavam todas calçadas, não 

havia mais a barreira física do São Pedro, havia iluminação, as fazendas foram loteadas. 

Desde o final da década de 1990, o poder de consumo das classes menos abastadas melhorou 

substancialmente (devido primordialmente ao crescimento econômico). Somados, tais fatores 

contribuem para a festa ter deixado de ser essencial para a reprodução da existência no bairro 

Patrimônio. 

 Por essa razão, ponderamos que hoje não é mais elemento vital, mas residual. De 

acordo com o antropólogo Dawsey, “a busca deliberada de preservar a memória tem um efeito 

anestesiante sobre a nossa experiência com o passado. Ela produz esquecimento. Elementos 

vitais transformam-se em resíduos” (2012, p.192). A partir de sua continuidade na memória, 

as festas de ontem podem ser revividas. 

 Em acordo com a ideia de Dawsey (2012) está a de Lefebvre discorre que “cada 

sistema deixa um resíduo, que lhe escapa, que lhe resiste, e de onde pode partir uma 

resistência efetiva (prática).” (LEFEBVRE, 1967, p.373). O resíduo se constitui naquilo que 

deveria ter se encerrado, entretanto continua, reinventado. 

Ele é aquilo que ficou por alguma razão. No transbordo das apropriações, os usos 

permanecem na condição de latência. Mesmo que em situação empírica diferente, o que Silva 

(2014) aponta a partir da teoria dos resíduos de Lefebvre também é relevante, pois “O resíduo 

fica, permanece numa lembrança, numa memória, num saber fazer. Tem-se então o momento 

em que o resíduo pode ser revivido, reinscrito no fazer social.” (SILVA, 2014, p. 329). 

 O resíduo se difere do “resto” porque não é uma coisa descartável. Por sua 

composição etérea, derivada de algo que marcou a existência em um determinado tempo-

espaço, pode reemergir enquanto possibilidade de (re)construção. Para Bachelard “o que 

persiste é sempre o que se regenera.” (2010, p.78), toda transformação deixa marcas daquilo 

que um dia fora realidade. 

 Em sua volta, o resíduo nunca é o mesmo. Como o caso em estudo mostra, as festas 

não se findaram com a vinda dos novos moradores e com a saída de vários antigos. Para 

muitos, na verdade, reinventaram seus sentidos. Na residualidade da festa, o momento de 

reunião para repensar o meio de vida se transmutou na situação de reencontro, como declara 

um festeiro: 
 

Afetar a folia não vai afetar, porque sua fé é inabalável, não afeta. Então, as pessoas 

de outro bairro, agente avisa, põe no rádio, faz cartaz, avisando do dia da festa e ai 
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vem todo mundo. Assim a gente encontra os conhecido que foram tudo embora, 

todos vêm na festa. É o dia de reencontrar os amigos.
62

 

 

Como resíduo a festa é poiésis, afinal, como Lefebvre (1967) relata, por ele é possível 

estabelecer atos criativos. Nietzche contribui ao apontar que “aquilo que é memória também 

percepção do novo. Não pensamento sobre pensamento” (2008, p.71), cada vez que algo é 

lembrado é, ao mesmo tempo, reinventado. Como concluí Merleau-Ponty (2011), é ao me 

entranhar no presente e no mundo e fazendo o que sou que tenho a possibilidade de ir além do 

estabelecido. 

 Como o festeiro fala, a fé e as possibilidades comunicacionais e informacionais 

formam uma nova rede que os fortalece. No juntar-se com os que já foram embora, aqueles 

que continuam se fortalecem, ganham forças. Por tal racionalidade, encontramos algo que 

transborda os processos de (des)(re)territorialização propostos na geografia brasileira por 

Haesbaert (2006). 

 Não sendo conceitos suficientes para a elaboração de uma explicação satisfatória da 

realidade, evidenciamos que a festa, na condição de resíduo, se metamorfoseia em atos 

territoriais. São atos, sazonais ou não, que reafirmam as territorialidades e condições 

territoriais de determinado grupo. 

No batucar nas ruas, reafirmam sua presença na condição e “usadores” do espaço que 

foi apropriado pelo capital imobiliário. Seus sons se misturam com os da cidade em 

movimento, dos carros, das vozes, dos bares, da vida contemporânea. Mesmo que não morem 

mais no bairro, mantém vínculos se aproximam no reunir. Ao continuar a festejar, afirmam a 

continuidade de seu “poder” quanto àquele espaço no qual seus antepassados construíram 

suas vidas. 

As dificuldades existenciais são celebradas pela superação das barreiras. Os atos 

territoriais são um exercício de poder na escala da transgressão cotidiana. Afinal, de acordo 

com Capel “El poder se ejerce de formas muy diversas: desde la familia y las relaciones 

personales, en la escala más reducida, hasta ele que se ejerce em ele Estado y por las 

instituciones supranacionales, em la escala planetária.” (n.p., 2014). Nosso olhar, no 

momento, é em uma situação de microcosmo, contudo, análises de atos territoriais em escalas 

mais amplas não são impossíveis. 

Pelo ato territorial, há como se opor as circunstancialidades das imposições da 

existência. Para Simmel (1971), é a nossa oposição que nos faz sentir que não somos vítimas 

das circunstâncias: “It allows us to prove our strength consciously and only thus gives vitality 

and reciprocity to conditions from which, without such corrective, we would withdraw at any 

cost.” (1971, p.75). 

 Destarte, pelos atos territoriais é possível aumentar as tensões territoriais com intento 

de fazê-las tenderem mais para o lado do grupo que os exercem. Nesta condição as festas são 

virtualidades de uso que transcendem a propriedade capitalista. Não são donos da rua ou do 

espaço, mas, como “usadores”, afirmam que existem, como ironiza um folião: 
 

Faz barulho de mais, né? ‘ê mas tá uma barulheira, cêis num deixa nóis durmi!’ é 

desse jeito. Mas agora a gente tirando a licença eles pode brigar com nois, não tem 

problema.
63

 

  

Legitimam a permanência a partir dos usos. A festa torna-se efervescência das 

memórias, cotidianos, labores e construções da comunidade. Reúne os resíduos de maneira a 
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 Entrevista coletada em campo em Janeiro de 2014. 
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 Entrevista coletada em campo em Setembro de 2014. 
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transforma-los nos atos territoriais. Contudo, cabe notar que essa festa não é a mesma de 

ontem. Ela está reinventada, reconectada. 

 Alguns elementos se perderam e outros se somaram nas alquimias do devir. Não 

acontecem mais exatamente nos mesmos lugares ou são organizados pelas mesmas pessoas, 

comumente os filhos tornam-se festeiros quando os pais já não tem mais possibilidade d 

continuar. Os batuques que se misturam, por vezes, mostram como vários participantes 

integram-se nas três festas para maximizar suas territorialidades. 

 Valorizam a tradicionalidade que adquiriram como forma de enfrentar mais 

assiduamente o “aperto” imobiliário. Criam uma nova estratégia de existência que 

fundamenta reinvenções dos modos de existir. Essa constante poiésis, como destaca Lefebvre 

(1967), parte do residual. Dentre esses subterfúgios, uma sambista da Escola de Samba 

Tabajara destaca: 
 

Convidar as pessoas que tá chegando aqui no Bairro agora pra participá com nós 

aqui do bairro, porque nós nascemo aqui, eles viero depois. E isso eles não tão 

quereno aceitar a gente. Só que eles tem que aceitá porque nós já tamo aqui, eles 

chegaro agora, eles é convidado. Mas é convidado bem vindo.
64

 

 

No contato com o diferente, conseguiram estabelecer uma identidade que reafirma e 

justifica sua presença. O “outro”, que chegou depois, no ponto de vista daqueles que já 

estavam, não é legitimo. Apresentam uma situação de tensão que não necessariamente será 

resolvida. Mas veem na festa uma maneira de incorporação e assimilação. Como atos 

territoriais, as festividades seriam possibilidade de evitar sua anulação. 

Mesmo que um dia os antigos moradores deixem de existir no bairro Patrimônio, as 

festas que originadas continuarão a manter elos com o lugar. Continuaram sendo do bairro 

Patrimônio. Ainda que talvez como pura representação, os atos territoriais consubstanciam 

usos. 

Isso acontece de tal maneira que, ao invés de diminuir, as festividades têm crescido. A 

escola de Samba Tabajara, que já passou mais de uma década sem ganhar títulos, está no seu 

14º ano consecutivo como campeã dos desfiles de Uberlândia. Os três ternos de Moçambique 

têm aumentado substancialmente o número de congadeiros a cada ano. A Folia de Reis atrai 

contingentes cada vez maiores de fiéis e foliões. Nenhuma delas está com problemas de 

renovação, continuam atraindo jovens e crianças, fato não tão comum se tratando de práticas 

tradicionais. 

A partir da condição consciente de atos territoriais, percebem que exercem 

considerável poder sobre as relações espaciais nas quais estão inseridos. (Re)Inventam suas 

permanências no bairro por meio de práticas memoráveis. Os atos territoriais criam novos 

vínculos que fortalecem as territorialidades dos sujeitos. O presente se constrói com 

resquícios do passado e com a visão do futuro. 

Afinal “toda ação é construída e supõe aprendizagens sociais” (BOURDIN, 2001, 

p.213), todo ato envolve projetos daquilo que determinado sujeito ou grupo encara que seria o 

ideal. Para moradores tradicionais do bairro Patrimônio, as virtualidades aprendidas e 

construídas pela festa são o caminho para a continuidade de seus usos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o exposto, nota-se a importância de se voltar para os fluxos que 

ocorrem nos microcosmos da existência com os fins de compreender o território de forma 
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 Entrevista coletada em campo em Fevereiro de 2013. 
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geral/conceitual. Sem os fluxos e transcorreres da identidade e vínculos construídos pelos 

sujeitos no arquitetar de seus existires não haveria como as formas de sociabilidade do bairro 

Patrimônio adquirirem sentido. 

Por meio das festas, conseguem superar e transcender as dificuldades cotidianas. 

Mesmo na atual situação de valorização imobiliária que os vem “apertando”, partem do que 

sabem, daquilo que continuou na condição de resíduo para reafirmar suas territorialidades. As 

festas, em sua corporificação e reunião de residualidades, configuram importantes atos 

territoriais. 

Desta maneira, o que continua se transmuta em uma alquimia que produz novos 

sentidos. Como a fênix, os resíduos configuram virtualidades de continuidade. No vigor dos 

usos é que os moradores tradicionais do Patrimônio veem maneiras de, mesmo fora do bairro, 

continuar a encontrar àqueles que permaneceram. 

 Elementos culturais e sociais potencializam suas existências, mostrando que são mais 

que meras máquinas de trabalho. Possuem desejos, desenham projetos de vida e valorizam 

aquilo com que se identificam. Tal qual apontamos, mesmo que um dia o bairro Patrimônio 

deixe de ser o lugar desses sujeitos, as relações continuam por meio das memórias e 

imaginários nele projetados. 

 As festas foram/são meio e ato encontrado para a permanência (i)material desses seres. 

Nas suas corporificações, revelam que há um existir em uma lógica diferente da hegemônica 

capitalista. Essa outra lógica é pautada nas reciprocidades e sociabilidades cotidianas, que 

transcendem a condição humana. 
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Resumo  
Embora reconhecidamente sujeitas a diferenças nas escolhas (ou ausência de escolhas) de 

vida, pouco se comenta ou se percebe acerca das diferenças do sentir do ser mulher. 

Acreditamos, enquanto mulheres, que isso tem tudo a ver ainda com a predominância do 

sentir e do viver masculinos nas ciências, incluindo aí a geografia.  Este trabalho se propõe, 

em seu desenvolver, a refletir sobre, e tentar descrever, a variação sensitiva feminina 

enquanto percepção geográfica do mundo. Enquanto geógrafas, apoiamos nossa reflexão 

acerca do mundo – a da forma de conhecer o mundo – na fenomenologia. E o que fazemos 

aqui, em ordem de problematizar a produção do espaço e a produção do conhecimento sobre o 

espaço, é nos voltarmos ao que somos – mulheres; por considerarmos que ser mulher e 

geógrafa é algo relevante em si mesmo, é algo que opera uma forma diferente de se fazer 

ciência e que deve ser explicitamente falado. Essas percepções, essas perguntas e respostas, 

nos vieram por imersões fenomenológicas que fizemos em nós mesmas, extrapolando a 

própria fenomenologia até então produzida num universo quase estritamente 

masculino.Voltamos nossas atenções aos nossos corpos, femininos, às nossas sensações e 

sentimentos e à forma como percebemos o espaço e a vida - à relação entre essas coisas; e 

concluímos que há uma profunda diferença no ser geógrafa, que merece ser considerada na 

nossa geografia. Assim atravessamos nos nossos ciclos descritos momentos em que a cidade 

nos invadiu, momentos em que nada nos invade e momentos em que nós invadimos as 

cidades... 

Palavras-chave: mulher, geógrafa, percepção, fenomenologia. 
 

 

SER LUGAR-CORPO MULHER                                        
 

Quando pensamos em nós como geógrafas, ou no gênero feminino de seres que 

incorporaram a geografia em seus tempos e reflexões, precisamos lembrar, primeiro, que o 

espaço feminino é reduzido e sempre foi. Ainda assim, é composto por nuances que só a 

percepção feminina é capaz de fazer notar; percepção que permaneceu, e permanece ainda 

calada, sob o ilusório ato de generalizar - que poderia ser considerado um dominar e 

estaríamos mais perto da realidade - as percepções humanas no masculino. A caminhada 

libertária de reconhecimento das igualdades em meio as diferenças na história e na vida 

escrita por mulheres denuncia timidamente essa  repressão.  

Este trabalho se propõe, em seu desenvolver, a refletir sobre, e tentar descrever, 

essa variação sensitiva feminina enquanto percepção geográfica do mundo. Embora 

reconhecidamente sujeitas a diferenças nas escolhas (ou ausência de escolhas) de vida, pouco 

se comenta ou se percebe acerca das diferenças do sentir do ser mulher. Acreditamos, 

enquanto mulheres, que isso tem tudo a ver ainda com a predominância do sentir e do viver 

masculinos nas ciências, incluindo aí a geografia.  
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Enquanto cientistas, geógrafas, incomoda a ausência de outras vozes femininas nas 

histórias e filosofias da nossa ciência. Sabemos que somos diferentes. Percebemos as nuances 

e peculiaridades de uma ciência masculina e, ainda incomodadas, pouco podemos falar. 

Porque qualquer tentativa de simplesmente ser quem nós somos, as mulheres cientistas que 

somos, necessita luta, intensa e contínua luta, ainda hoje – e ainda por muito tempo.  

As pesquisas ‘científicas’ e positivistas ocuparam quase todo o espaço das publicações 

guardadas pela “ciência geográfica” durante muitos anos, desde a pré-modernidade, dando 

pouca ou nenhuma atenção aos próprios corpos que produziam as tais pesquisas. Corpos que 

são constantemente invadidos pelo mundo através dos sentidos (MERLEAU-PONTY, 1971), 

que são inevitavelmente influenciados pelos sentimentos e sensações, mas que na produção do 

conhecimento sobre o mundo gostavam de valorizar apenas a razão ou o pensamento - como 

se fosse possível. Nesse sentido, o próprio Merleau Ponty (1971) nos diz que “o corpo, ao sair 

do mundo objetivo, se conduz a fios intencionais que o religam a seu redor e finalmente 

revela-nos o sujeito que percebe como o mundo percebido” (p. 83). O sujeito que percebe 

como o mundo percebido porque ambos são os dois lados de uma relação intrínseca, se 

confundem e se entrelaçam de forma irremediável.  
 
O ceticismo faz incensantemente valer o mundo do fato vivenciado, 

o mundo da experiência efetiva, como algo onde não se pode 

encontrar nada da razão e das suas idéias.(...) A filosofia ultrapassa, 

porém, esta figura prévia que foi a da filosofia antiga na sua 

primeira e originária fundação inaugural, porquanto apreende a 

idéia excessiva de um conhecimento universal referido ao todo do 

ente. (HUSSERL, 2012, p.9) 

 

A afirmação da necessidade de se revisar o conceito de “racional” e da própria ciência, 

por extensão, veio somente após a identificação da ruptura filosófica do início do século XX 

(HUSSERL, 2012), processo que aconteceu com todas as ciências quando se descolaram da 

filosofia, deixando as reflexões acerca do sentido da existência separadas das reflexões sobre 

a existência em geral; produzindo uma ciência que nada tem a dizer de significativo aos seres 

humanos. 

Durante todo esse processo, anterior a renovação da filosofia da ciência, anterior a 

própria sistematização das ciências, anterior a criação das mesmas, nós, mulheres, místicas, 

químicas, físicas, perceptoras, astrônomas, astrólogas e humanas: geógrafas, fomos caladas 

como Amélias
65

, como Ingunns
66

, como Noras
67

, como Ifigenias
68 

ou mesmo como Bruxas
69

. 

Historicamente, esse silêncio e domínio a que nosso gênero foi submetido é bem anterior a 

pré-modernidade. 
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 Personagem de um samba popular brasileiro, composto por Ataúlfo Alves. Mulher sem vaidade, sem 

pretensões materiais qualquer, que cuidava de seu homem com amor.’’Mulher de verdade”. 

66 Personagem literária  da autora Singrid Undeset, usada por Edith Stein (1998)  para se referir a mulheres sem 

formação torturadas pelo sentimento de culpa. 

67
 Personagem literária do autor Henrik Ibsen, usada por Edith Stein (1998)  para se referir a uma mulher 

formada porém condicionada ao típico ambiente de classe média com pouca liberdade de decisão. 

68
 Personagem literária  do autor Johann Wolfang Von Goethe, usada por Edith Stein (1998) para se referir a 

uma mulher boa, formada que tem que tomar decisões difíceis porem liberadas pelos seus deuses. 

69
 Famosas personagens históricas que se relacionaram com a natureza e com misticidades e foram queimadas e 

caladas, ainda que sejam individualmente ainda desconhecidas. 
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Diz-se que os reis magos levaram presentes para uma criança... Isso tem mais cheiro 

de rainhas do que tudo, e se não foram elas, pelo menos, devem ter sido as cultivadoras da 

Mirra. Talvez as donas da idéia e da causa. Mas quem saberia, não é? As primeiras 

constelações e “luas” observadas e descritas são tomadas de olhares masculinos e sensações 

que não alcançam a superfície de um corpo com variações sensitivas tão distintas como o 

feminino. Em muitos escritos históricos essas variações são vistas como histeria ou até 

esquizôfrenia. Freud, a exemplo exploratório, um psicanálista e homem considerado gênio 

usou esse nome, histeria, para variações emocionais de suas pacientes que provavelmente 

tiveram crises ansiosas de tanto reprimirem seus instintos e sensibilidades consideradas 

anormais pela sociedade. Ainda hoje, é de se entender que essa sensibilidade seja barrada em 

publicações de revistas e afins, já que naturalidades empíricas são práticas reprimidas de 

forma machista por mulheres e homens presos em metodologias e teorias incoerentemente 

consideradas “neutras”. Esses últimos ainda sofrem o agravante de não conseguirem entender 

essa linguagem por não terem em seus corpos um útero, ou em sua vida cotidiana o mesmo 

contexto de nós, mulheres - o que precisa ser dito. Coisa rara é se ler uma revista em que a 

maioria das publicações é feita por mulher, ou mesmo trinta por cento…  

A ausência de mulheres na academia e nos escritos - sendo nós sempre filhas do 

patriarcado - nos deixou a semear o amor na forma de alimentação e nas práxis outras que 

conduzimos. O choque de se saber que o que aconteceu com Mileva Maric, esposa do famoso 

cientista Albert Einstein, poderia se suceder com qualquer uma de nós, ainda hoje, nos faz 

falar. Como dizer o que precisa ser dito sem sucumbir às outras possibilidades? 

A falácia de uma ciência neutra, produzida por pesquisadores “neutralizados”, já é 

conhecida. O eu que escreve (ou os eus) determina a escrita e o que é escrito. Determina a 

realidade que a ciência ajuda a escrever ao dizer o que é real, o que é verdade, o que é 

possível... Dizer eu, mulher, pesquiso e descubro e entendo, torna real o fato de que o mundo 

é também feminino. E esse é o nosso esforço, o projeto de uma vida inteira, na produção do 

conhecimento geográfico hoje. Partimos do inevitável: eu, mulher, geógrafa. Esse artigo 

consagra o início, o nosso início. 

Enquanto geógrafas, apoiamos nossa reflexão acerca do mundo – a da forma de 

conhecer o mundo – na fenomenologia. A fenomenologia, iniciada com o filósofo Edmund 

Husserl, admite a consciência intencional enquanto fundamento da existência humana, isto é, 

a consciência de mundo e das coisas do mundo e de si mesma como definidora da própria 

realidade do momento, estejam as coisas e o mundo e a vivência “comprovadas” 

cientificamente ou não. Nessa relação, a própria natureza singular da consciência de quem 

vive, do ser que habita o mundo, é definidora da realidade e está intrínseca na comunicação e 

na convivência com a outra. Ele afirma que se queremos conhecer algo devemos voltar nossa 

consciência para esse algo: “voltar as coisas mesmas”. E o que fazemos aqui, em ordem de 

problematizar a produção do espaço e a produção do conhecimento sobre o espaço, é nos 

voltarmos ao que somos – mulheres; por considerarmos que ser mulher e geógrafa é algo 

relevante em si mesmo, é algo que opera uma forma diferente de se fazer ciência e que deve 

ser explicitamente falado. Voltamos nossas atenções aos nossos corpos, femininos, às nossas 

sensações e sentimentos e à forma como percebemos o espaço e a vida - à relação entre essas 

coisas; e concluímos que há uma profunda diferença no ser geógrafa, que merece ser 

considerada na nossa geografia. 
 

 

RAÍZES NA FENOMENOLOGIA 

 

A forma de sentir o espaço geográfico de um ser (como nós) que se encontra em um 

lugar-corpo de mulher, intimamente ligado à criação, ou ao início da vida, tem sensibilidades 
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e instintos que se assemelham a terra em que brota a semente ou a um núcleo-óvulo-útero que 

esquenta movimentando a superfície da matéria do planeta em que vivemos.  

Difícil falar de sensação terráquea, porém, no mínimo, podemos falar de instinto 

terráqueo: como um animal que tem ânimo de vida ao ir atrás de alimento e reprodução, a 

terra tem sede de água para que a semente brote e o solo, como sabemos, é uma epiderme viva 

que tem gênese, sobrevivência e movimento a partir das sazonalidades morfológicas, da 

recepção de água e matéria orgânica (Fotografia 1). O ânimo para que uma semente brote é 

um ‘mistério mesmo’ como o que acontece dentro de um útero quando tem um óvulo que 

brota.  

Em outras palavras, a sensibilidade corporal constantemente variada pela formação de 

um óvulo, num útero, lugar onde se faz esse início de uma vida, nos faz ter no nosso interior 

sensações que guardam parte desse ‘mistério’ primeiro e que a terra ao receber água também 

tem. O corpo humano, enquanto mecânico e perceptivo e consciente, é o lugar onde podemos 

experimentar fenomenologicamente essas sensações. 
  

 
Fotografia 1: O núcleo, o magma e a superfície. 

Fotografia de Iancey L. 

Trabalho com curvas,  expessuras e intensidades do matiz de  Alice B. 

 Lugar: Gandarela  (Serramento do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais) 

 

Por que, mesmo em meio a boatos históricos de que nas antigas culturas as mães não 

amaram seus filhos, nós mulheres parimos um excesso demasiado de humanos, que mamaram 

e sobreviveram até os tempos atuais? Que amor pela ovulação é esse que nos dá insanamente 

quando nosso óvulo está pronto para receber um sêmen e os ventos assopram o tamanho da  

lua cheia? E sobre esta, a lua, como explicar nossa relação de mesma quantidade de dias no 

ciclo menstrual e no ciclo lunar? Essas perguntas são desafios que parecem tabus e tiveram 
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pouco merecimento questionador até hoje, mas precisamos assoprar essas palavras ao vento 

neste início. Precisamos ousar novas respostas nessa ciência que, no que diz respeito ao corpo 

feminino, ainda foi pouco sentida.  

Essas percepções, essas perguntas e respostas, nos vieram por imersões 

fenomenológicas que fizemos em nós mesmas, extrapolando a própria fenomenologia até 

então produzida num universo quase estritamente masculino. 

Uma busca perceptiva disso que cultivamos através de nosso gênero foi nosso 

primeiro passo. A partir dessa vontade de descrever como percebemos o espaço, seguimos o 

método fenomenológico husserliano e produzimos, cada uma, um diário de bordo do nosso 

ciclo como uma primeira etapa descritiva e densa através da qual aprendemos muito sobre 

nossas intensidades de percepção dos lugares. 

Inicialmente, tínhamos o Dardel (2011) como espelho de escrita geográfica sensível, 

mas percebemos no caminhar que a crucial diferença entre os olhares estava em uma essência 

feminina. não contida em seu trabalho. Traçamos a idéia de construir nossos próprios espaços 

aquáticos, telúricos e concretos como na literatura dardeliana, mas talvez essa seja uma tarefa 

posterior, filha desta, por termos primeiro que nos enxergar enquanto geógrafas. 

Reconhecemos nesse meio tempo que Edith Stein, filósofa que tratou da essência 

sagrada  feminina a partir de ações “bondosas” ou “amorosas”, foi uma referencia enquanto 

mulher. Ela externaliza academicamente o significado de ‘essência’, ‘sentidos’, ‘alma’ e 

‘espirito’, de ações e percepções possíveis através da empatia
70

. Estes conceitos não são 

exclusivamente femininos e não foram identificados pela filósofa assim, mas são 

naturalmente femininos e partiram primeiro de uma mulher. No momento em que a empatia é 

destrinchada na dissertação da filósofa (STEIN, 2004), entendemos que tenha sido a partir de 

um encontro dela com os próprios seres de seu tempo. Contudo, nós geógrafas, hoje, 

encontramos essa empatia a partir de um “lugar” sagrado e instintivo, através do  nosso 

encontro com a natureza. Uma empatia sensivelmente percebida entre a ‘mulher e a natureza’ 

ou a ‘mulher e o lugar’, ou a  ‘mulher e a paisagem’ ou a ‘mulher e a terra’ e ainda a ‘mulher 

e os seres humanos’. 

Como traduzir esse instinto sentido em palavras escritas? Essa é uma busca que 

envolve percepção cognitiva e filosofias instintivas. Talvez a geopoesia
71 

seja uma das únicas 

maneiras possíveis para essa externalização - ao menos possíveis até agora. Talvez por isso 

conheçamos mais artistas mulheres do que geógrafas mulheres na história…  

 
  

IMERSÃO CORPORAL PARA PERCEPÇÃO 

 

A abertura e a capa que invisivelmente se cria para absorção do mundo que está a 

nossa volta é apoiada na idéia de Merleau Ponty de que a consciência do espaço é tida 

primeiro pelo corpo e depois pela mente. Assim atravessamos no nosso ciclo descrito 

momentos em que a cidade nos invadiu, momentos em que nada nos invade e momentos em 

que nós invadimos as cidades... Essas ‘fragilidades’ e percepções corporais femininas 

estiveram e estão cada vez mais erodidas por causa dos medicamentos que interferem o nosso 

                                                           
70

 Conceito steineano que engloba a formação das correntes de consciência construídas no decorrer das vivências 

e que se entrelaçam a outras correntes de consciência a partir de mesmicidades e alteridades entre ambas, 

fundando o se entregar de cada um numa relação.  

71 Assim como a poesia, é uma externalização na forma de arte. Ou seja, livre. Mas aqui envolve a consciência 

geográfica. É um conceito em fase de exploração. 
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ciclo. Porém, aqui tratamos de nos comunicar naturalmente com o meio que nos rodeava, 

considerando nosso ciclo natural.  

Antes de começarmos a fazer o diário de ciclo, passamos um ciclo inteiro nos 

percebendo internamente, sem escrever. As externalidades foram relacionadas as sensações 

uterinas. Conversamos e tivemos observações parecidas como sensibilidade extrema para 

absorver todo o ambiente nos primeiros dias do ciclo e a vontade de sair de si mesma em 

momentos expansivos de pré-final do ciclo.  

No início do ciclo percebemos uma fragilidade que só nos pede calma e que nos 

voltemos a atenção para dentro do corpo. O isolamento é saudável e tranquilo nessas épocas. 

Digo isso, porque desde que o diário de ciclo foi elaborado pela primeira vez (final do verão 

de 2015) observamos e buscamos novas adaptações. Na verdade, se as realidades urbanas 

fossem menos hostis e severamente brutais poderíamos sentir esse útero chorar (sangrar) junto 

as luas minguantes e novas na rua, mas sabemos da intranquilidade geográfica que o 

movimentado aquário urbano nos causa. O isolamento virtual também foi bem vindo nesse 

início: nunca se sabe de onde absorveremos acidez para a nossa chuva interna. Por isso, esse 

momento frágil nos apareceu mentalmente com uma sensação íntima de medo pelo que estaria 

ao redor do nosso corpo... É como se uma “capa” protetora não existisse e a apreensão do 

caos urbano se desse por dentro, ao mesmo tempo, agora.  
 

3° dia do ciclo: Estive mais forte, talvez tenha se iniciado a formação da capa 

protetora, mas não completamente. Parece que sinto medo e não sei exatamente de 

que. Sinto que a região do meu útero está se movimentando agora, mas isso já não dói 

e nem incomoda, estou percebendo apenas pelo movimento cognitivo de voltar minha 

atenção para ele. Deixar a mão pousada sobre a região da bacia ajuda muito. 

Organizei as gavetas do meu quarto e lendo “Água e os sonhos” de Bachelard , num 

momento belo fiquei com olhos molhados e coração preso.     (Alice, 2015) 

 

2º dia do ciclo: Quando sai de casa estava me sentindo bem, mas fiquei distraída e 

estressada no trajeto. Me fechei na volta e, embora estivesse com energia, agora estou 

me sentindo cansada e com dor de cabeça.  (Aline, 2015)                           

                                                 
O ciclo de uma mulher, geralmente tem 28 dias, como o ciclo lunar. O primeiro dia do 

ciclo feminino é o dia em que o sangue começa a descer. Isso foi orientado por uma 

ginecologista e resolvemos seguir na elaboração do diário. Faz sentido.  

Aqui, observamos duas situações: o ciclo se fez em 28 dias e, desde que começamos 

as observações, com dois ciclos com 29 dias; a segunda situação, ainda influenciada pela 

recente retirada do controle do ciclo via medicamentos, evidenciou um ciclo desregulado (ou 

em processo de se regularizar) com ciclos de 30 dias e, um deles, com 20 dias.  

A filósofa e facilitadora de encontros e círculos de mulheres para o despertar do 

sagrado feminino em Belo Horizonte e região metropolitana, Débora Casapê, nos alertou 

sobre a semelhança do ciclo sagrado com a lua e sobre as desconexões como influência dos 

tempos modernos e pós-modernos nos corpos femininos. Esse ritmo lunar é cultuado por 

mulheres em rituais hoje e antes por povos ágrafos, sendo que Regina Meira Aguiar, 

socióloga formada pela USP, com mestrado em religião, escreveu sobre as interferências do 

ciclo lunar nas culturas a partir de uma descrição dos rituais lunares afirmando a eterna 

contribuição desse ritmo para o retorno do feminino (AGUIAR, 2012). 

Aqui, essa conexão, conforme exposta, aconteceu poucas vezes já que os primeiros 

dias do ciclo casam sempre com a lua minguante e a lua nova vem quando o escorrimento se 

vai, na primeira situação. E na segunda, os primeiros dias são sempre na lua crescente, 

acabando pouco antes ou no primeiro dia de lua cheia.  

Esse contato, que revelaria junto a lua o início do ciclo, demostra uma certa ansiedade 

no ciclo, na primeira situação, e um atraso, na segunda… Isso foi visto por nós como 
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consequência dos tempos acelerados em que vivemos, pois não temos tempo de nos sentir, de 

nos perceber ou respeitar nossas sensações, a nossa realidade diferente de gênero. Essa 

imersão nos fez lutar por uma igualdade nas diferenças e não por uma igualdade cega. Pois 

nosso corpo deve ser reconhecido primeiro por nós mesmas e a partir disso por outros. De 

qualquer forma, as interações possíveis entre as sensações do corpo e lua seguem sendo 

observadas para melhor compreensão.  

Os dias que preenchem o meio do ciclo, são generalizados aqui neste escrito por dias 

mais leves. Dias em que nosso corpo esteve mais leve e nossa absorção mais 

equilibrada….Nesse momento o controle entre o espaço e a essência interior é regulado 

facilmente por nós mesmas. Talvez as fragilidades regulatórias estejam relacionadas a falta de 

maturidade enquanto jovens. A juventude pode nos fazer ter menos contato com esse 

ambiente sagrado que há dentro de nós. Fernandez (2010) mostra em sua tese relatos de 

mulheres mais velhas que se perceberam em meio a vínculos sagrados apenas no final da 

vida, pois durante a busca pela inserção no mercado de trabalho não tiveram tempo de se 

dedicarem ao interior de si mesmas. 

 
12º dia do ciclo: O céu abriu e a noite parece que vai ser linda nesse 

outono de deus. Lua cheia, temperatura agradável e céu aberto… 

Desejos me alcançam. Tive muito sono pela manhã mas o banho me 

reativou. Senti falta de alongar. Sinto uma certa sensibilidade leve, 

e nem estou lembrando muito do meu útero, apesar de sentir que ele 

já não esta vazio como nos primeiros dias. Trabalho me 

alimentando das janelas e as buzinas não me atrapalham hoje. 

(Alice, 2015) 

 

13º dia do ciclo: sentindo o tempo quente com brisa, me senti 

inteira no corpo e lúcida; calma, ouvi a noite. estava barulhenta. 

quente. acho que ouvi demais. (Aline, 2015) 

 

Em muitos momentos a descrição se voltou para as percepções dos movimentos 

interiores e todo o caminho da formação e destruição do óvulo por falta de fecundação foi 

sentido, sendo este ponto intenso a partir da ausência. Encorajamos-nos a posteriormente 

fazer outra descrição densa em forma de diário de bordo para perceber mais o espaço do que 

os sentimentos, se houver possibilidade disso. A leveza proporcionou uma atenção nos entes
72

 

e isso fez com que  revelações internas acontecessem.  

A aproximar dos últimos dias do ciclo uma ansiedade e certa melancolia ao olhar os 

mesmos lugares antes olhados existiu. Ausências foram mais sentidas e mau humores foram 

acessados mais facilmente que outros momentos. Ao mesmo tempo um desejo intenso de 

jogar o corpo no mundo cercou. É um momento de muita coragem e força. A parte frontal da 

bacia fica alta pelo tamanho do óvulo e as secreções sem cheiros acontecem quando nos 

animamos de desejos qualquer. Podemos sentir o óvulo pulsar numa concentração. O óvulo 

ocupa um espaço que alcança a bexiga e isso nos faz urinar muito nesses dias.  

Nesses dias,  senti o ambiente natural com muita intensidade dentro de mim e fora, 

podendo me confundir com ele sem me machucar (Alice). A fome foi maior e os sabores mais 

percebidos. Talvez a ansiedade seja a pior inimiga deste momento… Existe uma falta de 

calma nas buscas, como se o desejo tivesse que ser realizado naquele exato momento… O 

auge.  
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 Conceito heideggeriano que alude a tudo que é matéria concreta. O que não é profundo, o espaço 

intersubjetivo a que enxergamos todos. Inclusive os corpos. 
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24ª dia do ciclo: Estou o dia inteiro faminta. Dei uma alongada hoje e senti a água da 

cachoeira amenizar minha temperatura alta. Minha pele esta bem sensível a toques. 

Surgiram espinhas e eu quero comer todos os chocolates do mundo…Não me sinto 

desequilibrada e sim preparada. É como se fosse hora de partir e externalizar. (Alice, 

2015) 

 

Esse momento é de uma coragem impulsiva… Talvez o de mais força. Pensando no 

óvulo, este está em condições exatas do encontro para a vida. Mas… Nos últimos três ou 

quatro dias do ciclo parece que o corpo começa a entender que não houve fecundação e o 

desfacelamento deste óvulo acontece de forma dolorosa. Nós duas sentimos dor, mas não é 

uma dor não suportável. É uma dor de avisos constantes. Como se o óvulo desse os últimos 

pulsares. Seu desfacelamento é sua morte…. E seu início é seu  renascimento. Essa “morte” 

do útero se antecede em ansiedades que parecem reprimidas pela falta de atenção que damos 

ao nosso corpo. Talvez esse seja o fruto da TPM. Essa dor é um aviso para recolhimento. No 

diário escrevi sobre intenso sono e sonhos neste momento. 
 

28º dias e 1º dia do outro ciclo: Tentei ver um filme e dormi, estou a 

flor da pele. Em poucos minutos de sono                           tenho sonhos 

intensos. Não quis sair de casa. Meu corpo esta um pouco bambo e minha 

região uterina tem pulsações dolorosas. (Alice, 2015) 

 

Todas essas citações retiradas do diário foram percebidas freqüentemente em ciclos 

posteriores. Há algumas diferenças de intensidades de ciclo para ciclo. Há ciclos mais amenos 

e ciclos mais agitados… A fragilidade do ciclo descrito foi menor do que a do ciclo anterior, 

porém eu estava em meio a naturezas goianas que me reabasteciam energeticamente 

constantemente naquele período (Alice).  

Esse esforço primeiro de descrever essas percepções, nos levou a entender algumas 

sutilezas femininas… Nosso olhar subjetivo acompanha sempre um lugar do nosso ciclo e 

isso permitiu identificar e compreender uma geografia na qual a luta social pode nos 

machucar mais ou menos, a ausência de humanismo nas ações também. Nosso olhar para a 

paisagem pode ser mais melancólico ou mais corajoso. Essas variadas percepções de um 

mesmo espaço nos leva a um conhecimento geográfico único e variado. A junção desses 

“layeres” do olhar através dos tempos nos dá minuciosas armas para fazer geografia e as 

peculiaridades poéticas desse olhar nos da armas para externalizar geograficidades
73

.                                                                 
 

 

O FIM DE UM INÍCIO 

 

Esse início de caminho em busca de uma essência geográfica epistemológica e 

feminina  pode e deve evoluir muito ainda. Outros diários de ciclo podem inclusive nos 

ensinar mais sobre essa busca perceptiva. Acreditamos que a escrita é mais do papel do que de 

nós mesmas, porque assim que entregamos as letras a ele já nos engrandecemos em palavras 

mais exatas que já não estão ali. Mas reescrever é aprofundar e isso precisamos fazer todas 

juntas. Portanto, o que propomos são estudos que considerem essa variação do olhar feminino 

num mesmo espaço, que considera a atenção ao corpo que atenta para, e lê, o mundo. 

O que aqui foi feito foi apenas um início, fenomenológico, que nos deu a ciência deste 

mundo-da-vida e nos encorajou a seguir nesta navegação. Essa pesquisa geográfica 
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 Conceito dardeliano ao usar a geografia de forma essencialmente subjetiva, ligação profunda e necessária 

entre o ser e a terra. 
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relacionada a sazonalidade temporal e geograficidades pode nos levar além e pode nos fazer 

ter uma identidade de gênero visível na epistemologia geográfica.  

Em nenhum sentindo, ao nos voltarmos para as nossas sensações corporais de ser 

mulher, deixamos de acreditar na importância da luta feminista que se desenvolve e se 

desenvolveu. Sabemos da naturalização das agressões a nós, mulheres, segundo valores 

culturais de uma sociedade patriarcal e machista, porque a sentimos na pele e no corpo todos 

os dias. Nossa busca não se confunde com esse equívoco. Das agressões, da violência e suas 

influências na nossa geograficidade, também vamos falar, posteriormente, em outros 

trabalhos.  

Nos sentir, falar como nossos ciclos influenciam nossa percepção, gritar que nosso 

sangue mensal tem tudo a ver com como nos sentimos e pesquisamos e vivemos, é, em si, 

uma forma permanente de empoderamento.  
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Resumo 

No momento de criação do Parque Indígena do Xingu (PIX), este sofreu as mesmas críticas 

que existem hoje em relação a demarcação de terras indígenas, “muita terra para muito pouco 

índio”. Os vínculos sociais, simbólicos e ritualísticos que os diversos povos indígenas mantêm 

com seus respectivos ambientes biofísicos, precisam ser compreendidos. Os processos de 

ocupação de uma determinada área estão vinculados aos saberes e práticas culturais - 

simbólicas que se (re)produzem no processo de construção das identidades territoriais, assim 

aplica-se também a noção de lugar que se expressa nos valores diferenciados que um grupo 

social atribui aos diferentes aspectos de seu ambiente. Essa valorização é uma função direta 

do sistema de conhecimento ambiental do grupo e suas respectivas tecnologias. Para as 

sociedades indígenas, a terra é muito mais do que simples meio de subsistência. Ela 

representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e 

conhecimento. Não é apenas um recurso natural, mas igualmente um recurso sociocultural. 

Assim, este estudo acompanhará a formação de uma nova aldeia localizada na porção sul do 

Parque Indígena do Xingu, a fim de mostrar como se dão os processos de formação do 

território indígena. 

Palavras-chave: Território, Povos Tradicionais, Produção do Espaço. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A população indígena brasileira passa atualmente por problemas com as demarcações 

de suas terras, dentre eles a dimensão das terras que lhes são impostas, uma vez que estas 

demarcações propõem espaços que são inviáveis as suas práticas culturais. Para eles, o 

território está ligado às suas manifestações culturais e às tradições, às relações familiares e 

sociais. 

No que se refere à modalidade de ocupação dos índios sobre um espaço, o conceito de 

terras, como espaço de produção econômica, não permite que se abarque a relação que esses 

povos têm com o espaço onde vive, território indígena é o termo mais adequado, pois deixa 

implícita uma multiplicidade de sentidos atribuídos ao local de sobrevivência de um povo, 

muito além de um simples local de realização da produção. 

Pesquisas, como a realizada por Darel Posey (1984) sobre o manejo de florestas, 

campos e cerrados pelos Kayapó, demonstra a complexidade da apropriação de um território 

indígena (SILVA, 2010). A ideia, muito generalizada no imaginário do brasileiro, de que os 

indígenas possuem e reclamam por muita terra, muito mais do que necessitam, demonstra-se 

equivocada quando se compara com a situação da propriedade privada na mão de um grande 

produtor de uma monocultura como a da soja, ou de algum grande pecuarista. Ao passo que 

um produtor rural tem uma propriedade privada, sua e talvez de sua família, o território 

indígena é coletivo, pertence a todo um povo. O acesso a terra ocorre mediante o 

pertencimento a ela, ao trabalho e a ocupação de fato. Mais que produção voltada para o 
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mercado, o território indígena refere-se ao local de reprodução de um povo e, para sobreviver, 

eles necessitam não apenas de um local para plantar, mas de um local mais amplo, que 

abrigue a reprodução cultural em todos seus aspectos.  

Território sugere a apropriação de um espaço e não a posse privada de uma terra; 

sugere também o elo com a história, que por vezes remonta a tempos míticos, a ancestralidade 

mítica e a ancestralidade biológica. O espaço ocupado pelo território indígena leva a marca da 

ocupação simbólica e da ocupação voltada para a sobrevivência econômica, politica e 

cultural. Território, então, é significado culturalmente e marcado pela história de um povo, 

por eventos significativos e por lugares também marcados pela ação humana. (SILVA, 2010). 

Sobre o território, ainda de acordo a mesma autora: 
 

Poder-se ia dizer que é uma moldura que contempla um povo e por ele é 

contemplada mediante a apropriação material e simbólica, a vivencia impressa, as 

relações sociais que aí ocorrem, as relações entre humanos e seus deuses, entre vivos 

e mortos, entre espíritos.  

 

Portanto o território pode ser entendido como o espaço da realização de uma cultura e 

perpetuação de uma etnia. A apropriação dos recursos naturais, não se resume á produção e ao 

consumo de alimentos, mas há um conjunto de atividades realizadas por um povo tendo como 

objetivo sua sobrevivência e a reprodução cultural, como a obtenção de material para a 

construção de casas, a confecção de enfeites, utensílios domésticos, ferramentas para o 

trabalho e armas para caça e pesca, a obtenção de ervas medicinal, além de, evidentemente, 

locais agricultáveis, campos de coleta de frutas, locais sagrados etc. 

Além dos conceitos de território e territorialidade indígena, abordamos o tema também 

pelo viés do conceito de lugar, este visto como uma expressão do espaço vivido, percebido e 

concebido. Como diz Leite (1998, p. 11 apud PALADIUM, 2010, p. 110) “o lugar passa a ser 

visto como uma construção única, singular, carregada de simbolismo e que agrega ideias e 

sentidos produzidos por aqueles que habitam”. 

 
“O lugar, na visão humanística, constitui-se como uma paisagem cultural, campo da 

materialização das experiências vividas que ligam o homem ao mundo e às pessoas, 

e que despertam os sentimentos de identidade e de pertencimento no indivíduo. É, 

portanto, fruto da construção de um elo efetivo entre o sujeito e o ambiente em que 

vive”. (LEITE, 1998, p. 10 apud PALADIUM, 2010, p. 110). 

 

Também por uma visão humanística Carlos (2007) diz que o conceito de lugar permite 

pensar a histórica particular de cada lugar, que se realiza em função de uma 

cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios. Assim, “o lugar abre a perspectiva para 

se pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do espaço”.  

Pensa-se com esta pesquisa contribuir para a compreensão dos processos de formação 

territorial de um grupo indígena, a partir de sua relação com o meio que os cerca 

(sociedade/natureza), acreditando que os grupos indígenas não se relacionam com o meio 

somente pelas necessidades de sobrevivência (moradia, caça, pesca, plantio, coleta, etc.), mas 

também simbolicamente (mitos e ritos). 

Segundo Haesbaert (2004 apud BRAYNER, 2013), 

 
(...) todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 

para realizar ‘funções’ quanto para produzir ‘significados’. O território é funcional a 

começar pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo (‘lar’ para o 

nosso repouso), seja como fonte de ‘recursos naturais’ – ‘matérias-primas’ que 
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variam em importância de acordo com o (s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) 

(...). 

A fim de aproximar a população brasileira das necessidades indígenas na ocupação de 

um território, acompanharemos a formação de uma nova aldeia, que será composta pela 

família do Senhor A da etnia Kamayura, casado com uma mulher Yawalapíti, e residente na 

aldeia de mesma etnia a mais de 40 anos. 

Acompanharemos o processo construtivo das habitações, sua localização em relação 

ao espaço, organização e divisão interna das casas; buscaremos compreender o processo de 

cultivo das roças em relação a sua localização, as relações de gênero e divisão do trabalho e 

procuraremos identificar os espaços sagrados e recreativos e seus respectivos usos.  

Esclareço que optei por não revelar os nomes dos entrevistados por questões éticas, 

apesar de ter a autorização deles para realizar a pesquisa e as entrevistas, e de tê-las realizado 

na própria TI, ainda não temos em mãos a autorização especifica para o uso dos nomes. Sendo 

assim, iremos suprimir aqui os nomes dos entrevistados. 

Quanto a metodologia adotamos a observação, na qual lançamos um olhar atento aos 

acontecimentos do entorno, o que é importante não só por provocar reflexões, mas também 

por estimular a formulação de questionamentos a serem respondidos com a própria 

observação ou através das entrevistas, relatos orais. Portanto, para observar é preciso estar 

atento aos diversos comentários, situações e narrativas vivenciadas.  

Nesta metodologia, utilizamos de entrevistas conduzidas com perguntas claras, 

objetivas, porém mais do que isso, em ritmo de conversa, a fim de que fluísse de modo que o 

colaborador pudesse evocar suas memórias e sentimentos pessoais a cerca do que estava 

sendo relatado.  

De acordo com Thompson (1992) e Burke (1977) apud Rosa e Arnoldi (2006, p.16), 

 
A entrevista é uma ferramenta imprescindível para se trabalhar buscando-se 

contextualizar o comportamento dos sujeitos, fazendo a sua vinculação com os 

sentimentos, crenças, valores e permitindo, sobretudo, que se obtenham dados sobre 

o passado recente ou longínquo [...] (Grifo das autoras). 

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, 

 
A entrevista dever ser utilizada “quando não há fontes mais seguras para as 

informações desejadas” [...] Ou ainda, “quando se desejar fazer observações sobre 

aparência e comportamento [...] dos sujeitos, sendo esta uma das principais 

vantagens da Entrevista sobre as demais técnicas de coletas de dados” (Grifo das 

autoras) (SALVADOR, 1980, p.9-10 apud ROSA e ARNOLDI, 2006, p.16). 

 

Podemos dizer que as ações “observar, entrevistar, participar”, do ponto de vista 

metodológico foram as questões mais importantes e espinhosas, por envolver sujeitos 

socioterritoriais necessitamos conquistar a confiança deles. Adquirir a confiança desses 

indivíduos, uma vez que estes experimentam a décadas uma relação abusiva, compôs um 

desafio. Dois aspectos são importantes esclarecer: só é possível adentrar na TI com o 

consentimento dos indígenas e antes de aplicar qualquer procedimento metodológico foi 

necessário adentrar no cotidiano do grupo, vivenciando e aprendendo junto a eles – para tanto, 

nas duas primeiras viagens a campo estive ali somente ouvindo, observando, me deixando 

levar pelas atividades diárias, participando e cumprindo as tarefas diárias destinadas as 

mulheres.  

O registro audiovisual é outro procedimento metodológico adotado nesta pesquisa, 

demos destaque à gravação de áudio dos relatos orais e as fotografias das atividades as quais 
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nos propomos acompanhar. Este juntamente aos outros procedimentos dará suporte para a 

análise dos processos que foram e serão presenciados ao longo desta pesquisa.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Cada etnia tem sua concepção de percepção e ocupação do espaço, da construção de 

suas casas, da localização e da forma de plantar suas roças, etc., isto é, depende do costume de 

cada povo, assim as formas das casas podem variar entre circulares, retangulares, pentagonais, 

ovais, assim como o formato das aldeias e a morfologia de suas roças.  

É de senso comum acreditar que os índios vivem apenas em casas chamadas de ocas 

que, juntas formam aldeias, normalmente em formato de círculo, aprendemos isso na escola, 

nos livros e na televisão. Pouco se sabe que entre os grupos indígenas há muitas formas de 

conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se 

relacionar com o ambiente onde vive. A casa é sempre parte da cultura de um povo, mas não 

o todo. 

A maneira como as casas são construídas, divididas e habitadas reflete o modo como 

os moradores têm de organizar o mundo. Além disso, as construções variam muito de acordo 

com o modo de vida, o clima, o tipo de ambiente e os materiais de que os grupos dispõem 

para a construção. 

A família do Senhor A vive na Aldeia Yawalapiti, na parte sul do Parque Indígena do 

Xingu (PIX), conhecida como Alto Xingu. O PIX, por sua vez está localizado na região 

noroeste do Estado do Mato Grosso, com 2.642.0003 hectares e compreende áreas dentro dos 

municípios mato-grossenses de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do 

Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã e Marcelândia. 

Criado sobre influência dos irmãos Villas Bôas, a ideia de criação do parque começa a tomar 

forma em 1952, mas a demarcação do mesmo só é homologada de fato em 1961. Nele vivem 

povos de 16 etnias, porém no sul ficaram os povos muito semelhantes culturalmente, dentre 

eles os Kamayurá e os Yawalapíti, atendidos pelo Posto Indígena Leonardo Villas Bôas. (ISA, 

acessado em 16 de novembro de 2014). (Ver figuras 1, 2, 3 e 4). 
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Figura 1: Localização do PIX. Fonte: Bing Maps. 
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Figura 2: Localização das aldeias dentro do PIX. Fonte: www.google.com.br. 
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Figura 3: (A) Lagoa Kawiran; (B) Aldeia Kamayura; (C) Rio Tuatuari; (D) Localização da nova aldeia; (E) 

Aldeia Yawalapíti. Fonte: Bing Map 

 

 

 

 
Figura 4: Aldeia Yawalapíti. Fonte: Bing Maps. 

 

 

A região do Alto Xingu, parte sul da Terra Indígena do Xingu – TIX é uma área de 

transição ambiental que possui paisagens de floresta, cerrado, campos e pantanais. Numerosos 

rios e lagoas compõem a rede hidrografia dessa planície que, durante o período das chuvas, 

fica amplamente alagada pelo transbordamento dos rios.  

A 

B 

C 

D 

E 
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Com a chegada de Orlando Villas Bôas na região do Alto Xingu, em meados da 

década de 40, havia duas grandes aldeias Kamayurá. Uma delas, Ayuruakuat, que era liderada 

por Kutamapü Kamayurá, pai do Senhor A, portador de grandes sabedorias, dentre estas a de 

arquiteto-construtor, sabedoria que fez questão de passar para seus filhos.  A família de 

Kutamapü participou ativamente do processo de reorganização do povo Yawalapíti, que há 

época contava apenas com cerca de 28 indivíduos espalhados por várias aldeias de outras 

etnias, devido as epidemias, aos conflitos com outras etnias e as agressões causadas pelo 

colonizador.  

As ocupações pré-históricas dos Yawalapíti correspondem aos limites do território 

xinguano ao norte, ao longo do rio Xingu, nas proximidades do Posto Indígena Diauarum, 

sendo assim atualmente a Aldeia Yawalapíti está situada no território histórico dos Kamayurá, 

que compreende uma grande área onde estão as lagoas sagradas Morená, Miyara ry e 

Kawirãn.  

Com o processo atual de aumento da população nas aldeias, as comunidades vão se 

dividindo para acomodar novas necessidades e manter o equilíbrio entre elas, como é o caso 

dos Yawalapíti que aumentou consideravelmente sua população, hoje em quase 400 pessoas, 

desta forma o surgimento de novas pequenas aldeias se configura-se como uma forte 

tendência. Há sempre uma aldeia velha, ou muitas aldeias velhas na memória das 

comunidades, lugares onde estão enterrados os antepassados, que permanecem como uma 

opção para os retornos necessários e inevitáveis. E é neste contexto que a família do Senhor A 

buscou um novo local para a formação de uma nova aldeia, tendo iniciado em 2011 a limpeza 

e o plantio das roças como primeiro passo para a criação da nova aldeia.  

Pudemos acompanhar a limpeza da área onde serão construídas as casas, apenas uma 

foi construída até o momento, e o plantio de: fumo, mandioca e banana. Cada família 

residente em uma casa possui sua roça, que se localiza atrás da casa. No caso em questão, a 

roça foi plantada pelo Senhor A, sua esposa, sua filha solteira e seu filho que ainda reside com 

ele. O fumo foi plantado intercalado com a mandioca e somente o Senhor A se encarregou de 

plantá-lo, assim como somente a ele é permitido fumar. Os homens se encarregaram de 

preparar os sulcos para o plantio da mandioca e as mulheres eram as responsáveis por 

preparar as manivas e plantá-las. Segundo eles, não é qualquer pessoa que pode plantar a 

mandioca, pois se a planta não simpatizar com a pessoa que está plantando, ela crescerá fina e 

doente. Toda a atividade foi registrada por meio de fotografias e vídeos. 

Enquanto plantava o fumo o Senhor A me explicava que após a queimada da área não 

retiram os tocos, pois com o tempo eles apodrecem e alimentam a terra. Nesta ocasião já 

haviam plantado: pimenta, abóbora, mexerica, mandioca, mamão e tâmara. Acompanhei o 

plantio também das bananeiras, onde e foi permitido plantar uma muda, indicando que minha 

aceitação pelo grupo era positiva. 

Ele me diz que no mês de outubro será plantado: abacate, cebola, cajus, manga rosa e 

espada, jabuticaba e caqui (fruta preferida do pajé); e que também criarão galinhas, prática 

que já acontece na residência do Senhor A, na Aldeia Yawalapíti. 

Ainda será plantado: melancia (estão aguardando as sementes), tomate (fizeram uma 

experiência durante um curso de agricultura familiar e gostaram do tomate pelo sabor e pela 

facilidade de plantar), melão, feijão (bem pouco pois não é costume consumi-lo), laranja 

(aguardam as mudas), coco, mandacaru. 

Além da limpeza, eles marcaram também o local dos esteios, aterraram, com areia da 

praia que fica em frente, o local onde será o porto. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa se iniciou por caminhos inversos, quando normalmente se começa com 

uma vasta pesquisa bibliográfica esta começou (“acidentalmente”) pela etapa de campo e 

talvez a mais difícil de todas por se tratar de comunidade indígena, a aproximação, a 

descoberta dos colaboradores e a aceitação por parte dos indígenas. Desta forma, está sendo 

realizada a leitura bibliográfica a fim de traçar um histórico da própria história do PIX; das 

etnias citadas; da família em questão; dos moldes de ocupação vinculados aos saberes e 

práticas culturais/simbólicas destas etnias, lembrando que embora as duas sejam semelhantes 

prevalece em muitos aspectos a cultura do patriarca familiar, no caso Kamayurá; entende-se 

que uma vasta leitura deverá ser capaz de vencer o desafio de estudar esse povo indígena não 

só utilizando dos instrumentos da Geografia, mas também de outras ciências, como é o caso 

da Antropologia, Arqueologia, Arquitetura entre outras. Além é claro de mais idas a campo, 

mais observação, mais entrevistas, mais conversas, mais vivências. 

 

 
Figura 5: Limpeza da área para construção das casas. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 6: Plantio da roça. Fonte: Acervo da autora. 
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Resumo 

Em anos passados estudar a ciência geográfica, na maioria das vezes, retratava apenas de 

conteúdos relacionados à discrição dos aspectos físicos a partir de uma análise estática. 

Todavia, na atualidade, o estudo da geografia é concebido como algo mais amplo uma vez 

que essa ciência compreende o espaço geográfico com suas relações visíveis e invisíveis. 

Assim, percebemos que o espaço geográfico é relacional e, por isso, é relevante que os 

professores promovam em sala de aula discussões e reflexões sobre conceitos e categorias 

geográficas levando em consideração a percepção e compreensão dos alunos sobre os 

conteúdos estudados. Além disso, deve-se considerar também o modo como cada aluno 

demonstra o sentimento de pertencimento em relação ao espaço geográfico no qual estão 

inseridos. A partir dessa compreensão, esse estudo diz respeito de uma pesquisa de campo de 

abordagem qualitativa e de inspiração etnográfica. Foi realizada com colaboração de 70 

estudantes dos cursos técnicos em: Edificações, Eletrotécnica e Informática. Todos os alunos 

fazem do Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina e objetivou 

descrever a percepção da categoria espacial lugar dos estudantes colaboradores. Os principais 

instrumentos utilizados na coleta de dados foram observação participante e oficinas de textos 

literários. Com a realização desse estudo concluímos que apesar dos participantes 

compartilharem o mesmo espaço geográfico, cada um deles percebe e compreende a categoria 

“lugar” a partir da relação histórica e subjetiva que possui com esse espaço geográfico.  

Palavras-chave: Espaço Geográfico. Percepção. Textos Literários. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos estudos dos conteúdos geográficos muitos conceitos, entendidos também como 

categorias de análise, são importantes para a construção do conhecimento do aluno. Nestes 

estudos, os principais conceitos são caracterizados como sendo: espaço, região, paisagem, 

território, territorialidade, redes e escalas geográficas, dentre outros.  

Durantes os anos iniciais de estudo na escola os estudantes tem a oportunidade de 

entrar em contato com um grande volume de informações a respeito do espaço geográfico 

tanto brasileiro com também mundial e, em cada conteúdo que lhe é apresentado, faz-se 

necessário à compreensão de vários conceitos geográficos. 

Assim sendo, percebemos que um contato introdutório sobre os conceitos geográficos 

possibilita aos estudantes uma maior compreensão sobre esses conteúdos. Todavia, é 

importante compreender que, assim como as demais ciências, a geografia utiliza de 
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categorias para embasar os seus estudos. Trata-se da elaboração e utilização de conceitos 

básicos que podem orientar a análise de um determinado fenômeno a ser estudado.  

Na concepção de Santos (2005), o espaço geográfico é concebido como sendo o 

conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de 

ações (organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações 

familiares e cotidianas) que visam revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele 

produzem, lutam, sonham, vivem, constroem, dentre outros, os quais podem ser concebidos 

como espaços de pertencimento.  

Para Santos (1994; 2005), compreender o lugar como espaço de pertencimento 

geográfico esta relacionado à perspectiva de considerar esse espaço não como uma soma de 

objetos, mas como um sistema de relações (subjetivo-objetivo, aparência-essência, mediato-

imediato, real e simbólico). Tal concepção é possível de ser percebida quando observamos as 

constantes mudanças e transformações que tem ocorrido no cenário mundial, principalmente, 

a partir do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico nas últimas décadas do século 

XX. Tais mudanças contribuem para que ocorra um grande impacto sobre o meio ambiente, o 

que faz com que o espaço geográfico seja modificado e/ou transformado muito rapidamente, 

favorecendo diferenças sociais e econômicas entre ricos e pobres, como também as diferenças 

entre culturas.  

Bertin (2013) apresenta que o espaço pode ser compreendido como um elemento 

revelador da história de um determinado lugar. Para essa autora, o lugar se refere, de forma 

indissociável, ao vivido, ao plano do imediato, e é o que se pode ser apropriado pelo corpo 

visto que o homem percebe o mundo através de seu corpo, de seus sentimentos e, por meio 

disso, constrói e se apropria do espaço e do mundo. E, neste sentido, Carlos (1996 p. 20) 

enfatiza que “o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida – apropriada através do 

corpo – dos sentidos – dos passos de seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua”.   

A partir dessa perspectiva Lacoste (2001 p. 171) ressalta que “a Geografia deve estar 

bem consciente de que, analisando espaços, que permitem agir sobre os homens que vivem 

nesses espaços”. Desse modo, entender o espaço geográfico, as comunidades, regiões, o país e 

o planeta como um todo é fundamental para se viver nesta sociedade tão complexa. A partir 

dessa concepção, percebemos o quanto é importante o ensino de Geografia, visto que esse 

ensino pode ser utilizado como sendo uma possibilidade para o aluno refletir, expressar e 

discutir, em sala de aula, sobre o mundo em que vive, bem como, contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e competências que favoreçam a sua inserção nesta realidade 

geográfica. 

 De acordo com alguns pesquisadores, tais como, Santos (2005), Marçal (2005) e 

Callai (1999), muitos estudantes compreendem que a ciência geográfica trata-se apenas do 

estudo da terra, dos climas, da população, da economia e de mapas. Entretanto, Callai (1999) 

ressalta que lecionar a disciplina de geografia é muito mais do que apenas falar sobre tipos de 

solo, diferenças climáticas, tipos e características populacionais. Para esse autor, o estudo da 

geografia abrange o espaço geográfico e também pode envolver discussão e reflexão em sala 

de aula sobre as diversas formas espaciais criadas por grupos que produzem culturas, 

identidades e estabelecem relações locais, regionais e mundiais, além de redimensionar a 

noção de lugar do sujeito que estuda e contribui no desenvolvimento de um pensamento 

geográfico que contempla a pluralidade cultural dos estudantes.  

Na concepção de Callai (1999 p. 58), “(...) a geografia que o aluno estuda deve 

permitir que este se perceba como participante do espaço, onde os fenômenos que ali ocorrem 

sejam resultados da vida e do trabalho dos homens e estejam inseridos num processo de 

desenvolvimento”. Corroborando a compreensão de Callai (1999), Sousa (2005) ainda 

apresenta que o Homem sempre procura conhecer e compreender o mundo que o rodeia e a 
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natureza dos fenômenos que ocorrem na comunidade a qual inserido e, desse modo, constrói e 

re-constrói a sua própria história.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL, 2001), o 

professor de Geografia deve promover, em sala de aula, discussão e reflexão sobre a 

percepção do aluno referente ao espaço geográfico que ele faz parte. Além disso, o professor 

também deve buscar compreender os processos e fenômenos que os estudantes podem criar, 

re-criar e/ou expressar nas diferentes formas de organização espacial a partir da escola, 

acreditando que nela se aprende o mundo plural do qual se faz parte.  

Para tanto, nos PCN’s (BRASIL, 2001) ainda acrescenta que para realizar um trabalho 

pedagógico embasado nessa perspectiva é necessário que o professor busque desenvolver, em 

sala de aula, atividades pedagógicas que possibilite aos estudantes se expressarem de 

maneiras diversas, tais como: poesia, cordel, desenhos, mapas, imagens, relatos e experiência, 

dentre outros, com o objetivo de compreender como o aluno percebe o seu espaço e de que 

forma ele está inserido neste espaço. Kaercher (1999) ainda apresenta que o processo de 

espacialização das sociedades diz respeito ao modo como as pessoas ocupam, entendem e 

dominam os espaços. Por isso, Kaercher (1999) ainda apresenta que 
 

(...) a Geografia é feita no dia a dia, seja através da construção de uma casa, da 

plantação de uma lavoura ou através das decisões governamentais ou dos grandes 

grupos econômicos (empresas transnacionais). Ou, ainda, em nossas andanças/ ações 

individuais pela cidade (pegar um ônibus, fazer compras, etc.) (KAERCHER, 1999 

p. 31).  

 

Para Callai (1999 p. 58) “a geografia que o aluno estuda deve permitir que este se 

perceba como participante do espaço em que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem 

sejam resultados da vida e do trabalho dos homens e estejam inseridos num processo de 

desenvolvimento”.  Oliveira (2003) também apresenta que, na contemporaneidade, conhecer a 

dinâmica do espaço geográfico é primordial para a formação cidadã, pois esse fato está 

associado à ideia de ser membro de uma comunidade social e política e, portanto, isso implica 

em ter uma nacionalidade – o que significa a posse de direitos específicos, bem como o 

cumprimento das obrigações na comunidade em que vive.  

Sobre a relação entre percebe-se como inserido em um espaço geográfico e cidadania, 

Gadotti (1997) ressalta que, ser cidadão no início do século XXI denota que, além de 

pertencer a uma comunidade específica, é necessário compreender que questões envolvidas 

pelos conflitos locais, regionais e mundiais, devem ser equilibradas pela equidade de 

cidadania, respeitando as diferenças de identidades. Sobre essa perspectiva Gadotti (1997) 

ainda destaca que  
 

A educação pós-moderna trabalha com o conceito-chave “equidade” (buscando a 

igualdade sem eliminar a diferença). Assim, ela pretende enfrentar o desafio de 

manter o equilíbrio entre a cultura local, regional, própria de um grupo social ou 

minoria ética, e uma cultura universal, patrimônio hoje da humanidade (GADOTTI, 

1997 p. 312).  

 

Sobre essa perspectiva de formação cidadã os PCN’s (BRASIL, 1998) ainda apresenta 

que  

 
O conceito de lugar que é a porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, 

reconhecido e cria identidade. Guarda em si mesmo as noções de densidade técnica, 

comunicacional, informacional e normativa. Guarda em si a dimensão da vida, 

enquanto dimensão do tempo passado e presente. É nele que ocorrem as relações de 

consenso, conflito, dominação e resistência. É à base da reprodução da vida, da 

tríade cidadão-identidade-lugar, da reflexão sobre o cotidiano, onde o banal e o 
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familiar revelam as transformações do mundo e servem de referência para identificá-

las e explicá-las. É o espaço com o qual o indivíduo se identifica mais diretamente 

(BRASIL, 1998 p. 30). 

 

Desse modo, percebemos que facilitar a compreensão da organização do espaço é um 

desafio para os professores de Geografia, visto que implica em favorecer aos seus alunos a 

compreensão do espaço relacional em toda a sua complexidade social, econômica, 

educacional, dentre outros.  

Kaercher (1999) ressalta ainda a importância do estudo da Geografia para a construção 

da cidadania, uma vez que se trata de um conhecimento útil para a leitura do mundo de modo 

que viabilize a formação de uma sociedade mais crítica e reflexiva sobre os acontecimentos 

locais, regionais e mundiais. 

Conforme pautado nos PCN’s (BRASIL, 2001), a ciência geográfica baseia-se nos 

princípios filosóficos; estéticos, políticos e éticos da concepção curricular; contribuindo para 

esta formação proporcionando que o aluno oriente o seu olhar para os fenômenos ligados ao 

espaço, reconhecendo-os não apenas a partir da dicotomia sociedade-natureza, mas também 

tomando-os como produto das relações que orientam seu cotidiano e que possam definir o seu 

“locus espacial” e o que interligam a outros conjuntos espaciais. Por isso, é tão importante o 

estudo do espaço geográfico visto que essa disciplina contribui de modo significativo para os 

alunos construírem espaços de diálogos que possibilitam expressarem a sua compreensão e 

percepção de pertencimento no espaço geográfico.  

Além disso, nos PCN’s (BRASIL, 2001) ainda apresenta a todos os professores sobre 

os principais objetivos do ensino de Geografia como sendo  
 

(...) explicar e compreender as relações entre a sociedade e a natureza, e como 

ocorre a apropriação desta por aquela. Na busca dessa abordagem relacional, a 

Geografia tem que trabalhar com diferenças noções espaciais e temporais, bem 

como com os fenômenos sociais, culturais e naturais que são característicos de cada 

paisagem, para permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua 

constituição. Identificar e relacionar aquilo que na paisagem representa as heranças 

das sucessivas relações no tempo entre a sociedade e a natureza é um de seus 

objetivos (BRASIL, 2001 p.109).  

 

Dessa forma, estudos sobre “lugar” geográfico possibilitam compreender as diversas 

formas espaciais criadas por grupos que produzem culturas, identidades e estabelecem 

relações locais e mundiais. Assim, redimensionar a noção de lugar e/ou espaço geográfico 

pode contribuir de maneira significativa no desenvolvimento de um pensar geográfico que 

contempla a pluralidade cultural dos estudantes (SANTOS, 1994).  

Partindo desse pressuposto, percebemos que o ensino de Geografia pode e deve ser 

trabalhado em diferentes contextos e com o uso de diferentes atividades pedagógicas por meio 

de práticas interdisciplinares com outras disciplinas, como por exemplo, a Literatura, História, 

Português, Matemática, etc. Corroborando essa concepção, Superti e Barbosa (2012) 

apresentam que ao desenvolver, em sala de aula, atividade de geografia de modo 

interdisciplinar possibilita que os estudantes vivenciem novas experiências as quais permitem 

que esses alunos possam pensar, discutir e refletir sobre a realidade do seu lugar no espaço 

geográfico, além de possibilitar que compreendam e expressarem sentimentos de 

pertencimento neste seu espaço. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
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Esse estudo diz respeito de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa e de 

inspiração etnográfica (LAPASSADE, 2001; 2005). A pesquisa qualitativa visa à 

compreensão e interpretação de um fenômeno social onde o pesquisador busca a compreensão 

do contexto de pesquisa. Neste tipo de abordagem, o pesquisador é compreendido como um 

dos principais instrumentos de pesquisa. Dezin e Lincoln (2006 p. 37) apresentam que a 

pesquisa qualitativa diz respeito de “uma abordagem naturalista e interpretativa do mundo 

circundante onde os pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais” onde buscam 

compreender e interpretar os fenômenos e significados.  

Por outro lado, concernente a perspectiva de pesquisa de inspiração etnográfica, Fino 

(2011 p. 4) apresenta que esse tipo de pesquisa “(...) fornece os meios para sondar, questionar, 

descrever e compreender as práticas culturais fundamentadas na intersubjetividade dos que 

aprendem e dos que facilitam a aprendizagem, no seio de uma instituição específica – a 

escola”. André (2005 p. 55) ainda apresenta que neste tipo de pesquisa “não se investiga em 

razão de resultados, mas o que se quer obter é compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos indivíduos da investigação correlacionada ao contexto do qual fazem parte” 

(MOREIRA e CALEFFE, 2006). 

Esse trabalho teve como principal objetivo desse estudo é descrever a percepção da 

categoria lugar geográfico. Esse trabalho teve a colaboração de 70 estudantes que cursam a 

disciplina de geografia nos cursos técnicos em edificações, informática e eletrotécnica do 

Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. Os principais instrumentos 

utilizados na coleta de dados foram observação participante, realização de oficinas literárias e 

uso de Diário de Campo. 

Quanto à observação participante, André (2008) ressalta que esse tipo de observação 

refere-se a uma técnica a qual o pesquisador observa atentamente o contexto de pesquisa onde 

está desenvolvendo seu trabalho de pesquisa; escuta atentamente e registrada em Diário de 

Campo, o mais fiel possível, todas as informações pertinentes ao contexto da pesquisa. Neste 

sentido, esse tipo de observação implica em perceber as atividades e inter-relações dos 

sujeitos no cenário da pesquisa e, por isso, exige-se que o pesquisador faça um registro dos 

modos de vivências encontradas na cultura cotidiana do grupo participante da pesquisa.  

Sobre o uso do Diário de Campo em pesquisa científica Macedo (2009; 2012) 

apresenta que esse tipo de instrumento é relevante, pois é nele que serão registradas as 

implicações do pesquisador e seus sentimentos, bem como todos os acontecimentos que 

ocorrem no contexto de pesquisa.  

Foram considerados elegíveis para participarem nesta investigação, estudantes da 

disciplina de geografia do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. Antes da 

participação nesta pesquisa todos os colaboradores foram convidados a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (CNS/RESOLUÇÃO 196/96). 

A coleta de dados foi realizada mediante a realização de oficinas literárias visto que 

Santos (2005 p. 11) ressalta que “as obras literárias são fontes de saber geográfico e podem 

ser utilizadas como recurso metodológico para interpretação da realidade que é carregada de 

ideias e valores sociais criados de acordo com a produção histórica de cada momento e 

sociedade”. Sobre essa concepção, Santos (2005) ainda menciona que quando há um diálogo 

entre as disciplina de Geografia e Literatura ocorre a relação interdisciplinar visto que a 

interdisciplinaridade é a conversação entre duas disciplinas ou a relação de um conteúdo com 

outra área do conhecimento a qual visa contribuir na formação crítica e reflexiva do estudante 

minimizando a fragmentação entre as disciplinas e, neste caso, ampliando a compreensão da 

realidade geográfica. 
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Os dados foram coletados no período de Fevereiro a Junho de 2015 e o procedimento 

utilizado para a realização da análise e interpretação dos dados coletados foi a Análise de 

Conteúdo pautado na perspectiva de Bardin (2009). Assim sendo, conforme ressaltado por 

Bardin (2009) foi realizado um recorte dos aspectos considerados mais relevantes durante a 

análise dos dados, visando explicitar e explicar melhor os dados encontrados no campo de 

pesquisa, objetivando construir as Unidades de Significado e Categorias de Análise. 

 A partir do acesso a essas informações, foram selecionados os temas mais constantes 

no Diário de Campo, bem como os temas mais citados pelos colaboradores durante a 

realização das oficinas literárias. Em seguida, mediante a descrição dessas temáticas, foram 

construídas as Categorias de Análise as quais possibilitaram identificar as Unidades de 

Significado que, por sua vez, subsidiaram a análise e interpretação dos dados coletados 

conforme descrito por Bardin (2009).  

Sendo assim, à medida que foi realizada a leitura interpretativa dos “dados”, 

emergiram sentidos e significados, recorrências, índices representativos de fatos observados, 

contradições profundas, relações estruturadas, ambiguidades marcantes; emergem, aos 

poucos, o momento de reagrupar as informações em unidades de significados (MACEDO, 

2012). Posteriormente, tendo como ponto de partida uma leitura atenta, cuidadosa e repetitiva 

dos dados coletados no contexto da pesquisa emergiram as Categorias de Análise mais 

importantes.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na realização da análise das entrevistas, emergiram categorias que se configuraram 

como unidades de significado mais importantes a partir dos encontros com os participantes e 

realização das oficinas literárias. Entendemos tematizações como sendo as unidades de 

significado mais amplas de sentidos e constituídas de significados específicos que, em seu 

conjunto, perfazem um sentido comum a todos os aspectos envolvidos. As unidades de 

significado que emergiram, a partir das análises das entrevistas foram: 1) Cidade onde reside 

como espaço de satisfação e pertencimento geográfico; 2) Relação familiar; 3) Escola como 

espaço de pertencimento; 4) A casa (ou parte dela) como espaço de pertencimento, e; 5) Em 

busca de um espaço. 

 

 

1) CIDADE ONDE RESIDE COMO ESPAÇO  DE SATISFAÇÃO E 

PERTENCIMENTO GEOGRÁFICO 

 

Para estudante Amanda, a cidade onde residem como sendo o seu lugar. Apesar das 

dificuldades, a descrição dos estudantes referente a cada um desses espaços com um 

sentimento de pertencimento ao lugar, que é possível desfrutar de boas companhias, cultivar e 

realizar sonhos, onde é possível viver momentos felizes ao lado dos familiares. Enfim, é um 

espaço de momentos alegres, de lembranças felizes, de amor e paz. Percebemos isso no relato 

abaixo: 

É sorriso é paz é prazer! Seu nome é doce dizer, Casa Nova do meu bem querer. Em 

um passeio você vai se aventurar e da cultura vai ouvir falar. E quem um sonho quiser realizar 

em Casa Nova deverá morar. Problemas todo mundo tem, a vida é assim, mas todo deserto 

também tem seu fim. Casa Nova com certeza não é diferente, como nem outra cidade será. 

Aonde eu for os problemas irão me acompanhar então decidir por aqui ficar. São lembranças 

e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar, coisas simples e não menos importantes 

como posso não lembrar. O meu lugar me proporciona tudo isso e sei que eternamente irá me 
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alegrar. E é tentando que a gente consegue chegar ao almejado. É assim que vou conquistando 

o meu espaço, mas o meu lugar mesmo é com minha família sorrindo e brincando também. 

Os amigos novos, que os conquista de primeiro momento, isso faz parte do meu lugar. Não é 

apenas o “lugar”, mas sim as lembranças boas, a infância vivida. Pra “ser o meu lugar tem que 

ter alegria acima de tudo, tem que haver harmonia, amor e paz”. – Amanda. 

Outro colaborador da pesquisa também mencionou que o seu lugar é a cidade onde 

reside e que este é um lugar do qual tem satisfação e orgulho. É um lugar de filhos ilustres, de 

beleza e com um rio de águas cristalinas. O registro a seguir apresenta:  

Petrolina minha cidade maravilhosa. Nasci neste lugar. Onde posso me 

orgulhar!Petrolina com suas belezas. Para que todos possam se beneficiar. Não permita meu 

Deus que ninguém me tire esta satisfação. Pois sou petrolinense e me orgulho de coração! 

Petrolina de filhos ilustres muitos podemos destacar. Padre Bernadinho nasceu neste lugar! 

Por aqui nos temos um Rio de águas cristalinas. Pois somos gratos em termos este presente 

divino. Petrolina com sua bela Igreja Catedral vem nos abençoar, fortalecendo a fé do povo 

para mais perto do Cristo chegar! – Erinaldo. 

Alguns estudantes ainda relataram que a cidade onde reside, Juazeiro-BA é o seu 

lugar, pois é neste espaço que ela convive com gente simples, feliz, onde as raças se misturam 

que tem um sol forte e com ventos com boas lembranças. Conforme descrito no relato a 

seguir: 

Minha cidade natal, Juazeiro da Bahia. É terra de gente simples, povo feliz que banha-

se nas águas do Rio São Francisco. Um lugar onde povos e raças se misturam, construindo 

uma história. Onde a cada amanhecer surge o sol forte, me encho de alegria convidando a 

todos para uma nova jornada, lugar onde nasci Juazeiro da Bahia. Sempre que volto aquele 

lugar, me encho de alegria ao botar meus pés naquela terra maravilhosa. E nesse lugar tem 

outro lugar à casa da minha mãe, no bairro Kidé. É inevitável sempre lembrar aquele lugar ao 

amanhecer o sol me faz lembrar de lá. O vento me traz lembranças boas, às vezes estou 

deitada em minha cama e o meu subconsciente me faz pensar que ouvir a voz do locutor do 

rádio comunitária do bairro que por anos acordei ouvindo as 06h00min horas da manhã e 

muitas vezes até reclamar quem diria que hoje iria fazer falta. Adoro quando estou lá na casa 

da minha mãe. Revejo as minhas primas; relembro as nossas brincadeiras de infância.  

Entrego-me as emoções de está junto a elas e minhas irmãs, parecemos crianças junto de 

crianças que são nossos filhos e triste é a hora de voltar para minha casa. Fica um gostinho de 

quero mais.Parece que nunca estou satisfeita e, sempre querendo mais; um pouco daquele 

carinho gostoso dos meus que só encontro no meu lugar. – Gerlaine. 

Para outro estudante, o seu espaço de pertencimento também é cidade onde reside. Ao 

descrever sobre como percebe esse lugar. Relatou que o espaço onde ele trabalha, estuda e 

tem vida social ao lado dos amigos e familiares. É um lugar com grandes avenidas, praças, 

prédios, árvores e um belo rio. Além disso, no seu espaço de pertencimento são construídos e 

mantidos laços afetivos os quais o torna único por ter tantas diversidades de hábitos, valores, 

sensações, crenças, conhecimentos, tecnologias, dentre outros. O relato a seguir descreve esse 

registro: 

O espaço onde vivo trabalho e estudo, no qual exerço minha vida social, ou seja, as 

relações com amigos, colegas, parentes, vizinhos e conhecidos. Meu lugar é algo familiar, 

como as ruas, praças, casas, prédios, arvores, rios e outros elementos que conhecemos bem, 

que estamos acostumados a ver diariamente. Um bairro com várias lojas, avenidas e grande 

quantidade de prédios em uma paisagem totalmente reconhecida. Os laços afetivos que 

estabelecemos com as pessoas onde cada indivíduo mora e cumpre a sua rotina diária. A casa 

que nutrimos sentimentos e fazem parte do nosso cotidiano incluindo os percursos que 

fazemos. As vivências, as sensações, os sentimentos, as relações que estabelecemos com o 

lugar em que vivemos fazem com que o nosso espaço vivido seja único. O meu lugar reflete 
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os hábitos, os valores, as crenças, os conhecimentos e a tecnologia, as tradições e a religião 

dos habitantes. O lugar traz também marcas de diferentes passados, que se revelam no 

presente. Nele, passado e presente convivem e testemunham um pouco da história de grupos 

que habitam no lugar. Eu estou na cadeira. Que esta na sala. Que está na casa. Que está na 

rua. Que está no bairro. Que está na cidade. Que está no país. Que está na Terra. Que está no 

sistema solar. Que está no Universo – Fredson. 

De acordo com Santos (2001), o lugar de pertencimento é repleto de histórias e 

relações históricas situado em um determinado tempo e espaço. Para esse teórico, estudar o 

lugar, portanto, deve ser algo desafiante e instigante para ser tratado nas aulas de geografia, 

algo que desperte o aluno para a investigação do lugar e que torne o agente do processo da 

construção do conhecimento a partir do seu próprio conhecimento de lugar.  

 

 

2) RELAÇÃO FAMILIAR 

 

Para alguns estudantes, o seu lugar é o Sítio (propriedade rural) da família na cidade 

de Bodocó-PE o qual relembra com muitas recordações boas da família reunida e feliz 

principalmente aos domingos durante os momentos das refeições. São momentos guardados 

os quais deixaram muitas saudades, pois, além das refeições, também havia os momentos de 

brincadeiras e de conversas compartilhadas com todos os familiares, conforme descrito 

abaixo: 

Meu lugar em que me sinto feliz é o sítio da família em Bodocó. Tenho muitas boas 

recordações de quando a família se reunia nos domingos e todo mundo fazia o almoço. 

Panelas grandes de comidas e muita fartura. Que saudades do tempo em que era feliz e não 

sabia. Depois do almoço uns iam ‘jogar conversa fora’ debaixo do pé de Juá e os demais iam 

andar de canoa que encontramos perdida no meio do açude. Aquela canoa era a atração da 

família. Era tempo de paz e sossego e toda a família em harmonia. São as melhores que 

guardo das minhas lembranças. Bodocó, pequena cidade pacata e conhecida como a terra do 

leite e do queijo. Minha cidade tem a beleza natural e singular típica do Sertão. – Sheila. 

Para outro estudante, apesar de ter percorrido e conhecido muitos lugares, apesar do 

tempo ter passado de maneira tão rápida e deixado tantas marcas em sua vida, apesar das 

desilusões e decepções, relata que o seu espaço, seu refúgio, o seu lado, é ao lado da sua 

família. Percebemos isso quando o estudante relatou: 

Percorri muitos caminhos. Vivi em vários lugares!Planejo um dia encontrar razão para 

encantar-me. O tempo passa tão veloz e marcas ficaram na minha vida.Pensei em não 

encontrar a tão esperada saída. Saída das desilusões, das decepções, das dores que deixaram 

cicatrizes que depois tanto tempo são como feridas abertas. Pode ser utopia a tão famosa 

felicidade que a tempos pensei que não existia. Mais uma vez me enganei. A felicidade não é 

utopia. Encontrei um lugar onde me sinto seguro. A minha fortaleza!Meu quarto-general, 

onde junto com Val, minha outra metade, com Joice, Jéssica, Jaíne e netos que são razão da 

minha completa felicidade!Assim, muitas vezes me sinto no céu, e mesmo sem entender, 

preciso hoje dizer, que só quando estou com vocês na minha fortaleza o “QG” que é minha 

casa sinto gosto de Paz! – Francisco. 

Neste relato observamos que o lugar pode ter multiplicidades de relações ao mesmo 

tempo em que pode ser compreendido enquanto uma realidade sensível, correspondendo ao 

uso e à prática vivida no cotidiano. Assim, de um lado, temos a multiplicidade das relações e, 

de outro, a especificidades da produção espacial global (CARLOS, 1996). Por isso, Carlos 

(1996) descreve que o lugar não deve ser concebido como autônomo, mas como parte 

integrante de uma totalidade espacial, consubstanciada na divisão espacial do trabalho.  
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3) ESCOLA COMO ESPAÇO DE PERTENCIMENTO 

 

Sobre a expressão de sentimento de pertencimento a partir da inserção no contexto 

escolar a qual se apresenta como um lugar satisfação, desafios que podem ser alcançados e 

sonhos realizados uma estudante mencionou que: 

Meu lugar é a minha escola, o lugar maravilhoso quanto a sua importância. São 

encontros de conhecimentos. Quantos alunos dedicados. Quantos desafios são conquistados! 

Quantos sonhos foram realizados por lutar para que fosse “nossa” escola!Valeu à pena? Tudo 

vale à pena e a hospitalidade não é pequena. Quem quer passar além dos portões tem que 

passar além das provas. Universidade e professores; aluno e o conhecimento – companheiros! 

Nela é que espero o meu futuro inteiro – Marceline.  

Corroborando a compreensão relatada Kowaltowski (2011) menciona que a escola em 

seus diversos espaços físicos e/ou sentimentais construídos pelos estudantes pode ser um 

lugar de desafios superados e sonhos realizados. Sendo assim, o contexto escolar pode ser 

percebido como lugar de pertencimento por parte dos alunos. 

 

 

4) A CASA (OU PARTE DELA) COMO ESPAÇO DE PERTENCIMENTO 

 

Para alguns dos participantes o seu lugar é a casa onde residem (ou parte dela). Isso 

ficou claro quando construíram o relato abaixo:  

Meu lugar. Meu cantinho!Vou entrar no meu quarto. Fechar minha porta. Irei ficar 

juntinho. Eu e os meus livros no cantinho. Perto da minha cama há uma janela. Quando 

acordo logo a avisto lá. Ao abrir a janela do meu quarto consigo ver o brilho do sol e logo 

percebo que minha conta é de viver. É bem maior do que sonhar! No meu cantinho sempre 

penso no meu jeitinho. Sobre o amor, no sofrimento, na dor da perda. É assim que eu sou a 

vida inteira. Desta maneira o amor é uma dor. É tédio sem remédio! – Larissa. 

Corroborando a fala da estudante anterior, outra aluna ainda ressaltou que a sua casa é 

o seu lugar de descanso e que possibilita a mesma pensar e refletir sobre o seu futuro, de 

acordo com o registro a seguir: 

Meu lugar preferido e onde me sinto muito a vontade é a minha casa. Lugar onde 

consigo relaxar, pensar na vida, nos meus propósitos do futuro. Adoro deitar na rede e ver os 

pássaros cantando e voando, meditar e relaxar. Minha casa é o lugar mais aconchegante que 

conheço, onde cuido dos meus gatinhos que praticamente são meus filhos e que amo de 

paixão. Sem dúvidas alguma não há lugar melhor no mundo, onde me lembro dos almoços de 

família, das reuniões de amigos, das besteiras que falo com meus amigos. Minha casa é meu 

Lugar! – Daniele  

As palavras acima citada pelas estudantes vai de encontro o que é citado por Santos 

(2001) quando apresenta que o lugar está repleto de relações históricas de vínculos afetivos 

que ligam as pessoas aos lugares, as paisagens e tornam-se significativas ao estudo, pois 

compreender o meio em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir 

entender os fatos que ali aconteceram.  

 
 
5) EM BUSCA DE UM ESPAÇO 
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O relato a seguir está relacionado com as palavras de Duarte e Matias (2005) quando 

retrata que a construção do sentimento em relação do espaço, além de variar em escala, varia 

em relação à busca histórica na construção do significado do sujeito em relação ao seu espaço. 

Em busca do meu espaço “um lugar lindo e maravilhoso” sonho com um pedaço de 

terra para que um dia se tornasse uma chácara um lugar para trabalhar e para descansar, para 

mim e minha família. Lutei por vários anos fui sem terra, participei de vários movimentos em 

busca dessa conquista, participei de movimento do sindicato dos trabalhadores rurais em 

Petrolina, ocupando terras (era um movimento muito violento), me tornei uma líder por algum 

tempo até jurávamos bandeira. Certa vez ao ocuparmos pela madrugada uma grande fazenda 

no município de Juazeiro, mas logo cedo estamos cercados por vários militares com as 

“caras” pintadas e armados, horríveis! Ficamos no local onde a bandeira estava hasteada 

cantando músicas do movimento com crianças e mulheres à frente. Essa era a defesa do 

movimento, essa era a nossa proteção! Até que ouvimos as negociações e tivemos que sair; 

formos ocupar o INCRA aqui em Petrolina, até que nossa liderança encontrasse uma terra, e 

depois voltamos para outra terra em Juazeiro. Passou-se o tempo, desisti da luta. Depois de 

algum tempo voltei novamente para o sindicato só que agora eu não precisava ocupar terras. 

Agora os donos já estavam negociando diretamente com o INCRA. Agora eu já estava indo 

para uma terra legalizada. Agora sim meu sonho realizado!Assim passei quase 14 anos nesse 

lugar que não foi muito produtivo porque as normas que lá são impostas. São muitas as 

pressões que fazem com que muitos desistam dos seus sonhos. Você acaba perdendo seu 

espaço, pois eles coordenam tudo até sua vida particular, você não tem privacidade, não tem 

liberdade lá. Eu não aguentei até que ano passado de tanto eu falar com meu esposo para 

passamos para outra pessoa pelo menos por um valor que desse para comprarmos um pequeno 

pedaço de terra em outro espaço; de tanto falar ele acabou aceitando. Passamos para o outro 

morador que hoje mora lá. Ainda não conseguir estruturar o meu “lugarzinho” dos sonhos, 

mas creio que conseguirei o meu“lugarzinho” fica aqui em Petrolina próximo ao Bom 

Jardim.– Rosimary. 

Para Duarte e Matias (2005) a história de cada sujeito diz respeito a um conjunto de 

fatos automáticos e sequenciais que influenciam na definição de haver um espaço para todas 

pessoas, porém, nem sempre isso ocorre e, por isso, muitas pessoas ainda estão em busca que 

o lugar que elas o identifiquem como sendo seu e que expresse sentimento de pertencimento 

em relação a esse lugar. 

Além disso, Duarte e Matias (2005) ainda acrescentam que no caso do espaço vivido, 

o significado dado se baseia na construção de cada um. A reconstrução da memória espacial é 

feita através do uso seletivo do passado. Estas invariantes se encontram nas construções do 

espaço.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse estudo percebemos que apesar de compartilharmos o mesmo 

espaço geográfico, no entanto, cada pessoa possui e constrói o seu lugar a partir do território 

que estamos inseridos mediante nossas percepções, sentimentos, valores, dentre outros. Isso 

ocorre devido o conhecimento de lugar e sentimento de pertencimento que é investido e 

construído como pertencendo a um determinado lugar.  

Além disso, esse estudo também indicou que o sentimento de sentido, significado e 

pertencimento não é fixo e determinado visto que, como vivemos em um mundo de 

constantes transformações, os acontecimentos e sentimento de pertencimento de um lugar 

também ocorre de modo rápido e transitório.  
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 Neste estudo ainda foi possível compreender que o espaço vivido e percebido pelos 

participantes da pesquisa está diretamente relacionado à construção subjetiva da realidade de 

cada estudante colaborador da pesquisa e, por isso, a representação do espaço indica a 

percepção, a configuração, a projeção e o significado do que é visível e invisível nas relações 

espaciais. 
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Resumo 

Num âmbito interdisciplinar, o da Geografia e Literatura, o presente artigo examina a 

experiência perceptiva da cidade de Lisboa no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 

José Saramago. Da leitura do romance é possível deduzir uma relação significativa entre o 

protagonista e os lugares por si frequentados. O que une os lugares é o movimento incessante 

de Ricardo Reis: Lisboa é representada seguindo os seus passos, prática deambulatória que 

torna visível a dinâmica específica de uma cidade. O romance deixa perceber uma geografia 

pessoal, assim como uma (re)criação do espaço por meio do movimento e de uma percepção 

que faz apelo a todos os sentidos no espaço-tempo dado pelo mais longo dos percursos por si 

efetuados, ao longo das ruas do Bairro Alto.  

Palavras-chave: percepção; lugar; percurso; Lisboa; José Saramago. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos trinta anos, um conjunto importante de trabalhos, produzidos em diferentes 

países, incidiu sobre o estudo da representação dos lugares nos textos literários e, 

complementarmente, no estudo da inscrição da literatura no espaço (BROSSEAU, 1996). Este 

interesse pelas questões relativas ao espaço inscreve-se no contexto do spatial turn ou virada 

espacial a que se assistiu no domínio das ciências humanas e sociais, com destaque para a 

Geografia e a Literatura, mas também na evolução dos gêneros literários, caracterizados por 

uma espacialização crescente das formas poéticas e narrativas e no desenvolvimento de 

práticas artísticas ligadas ao lugar.    

A investigação em Geografia tem enfatizado uma perspectiva na qual a percepção 

desempenha um papel decisivo na cognição (BAILLY, 1979). Recorrendo a expressões como 

as de espaço vivido (FRÉMONT, 1980), esta abordagem coloca em relevo o sentido do lugar 

e os ritmos espaciais e temporais associados à experiência individual (RELPH, 1976; TUAN, 

1983). Neste contexto, as obras literárias desempenham um papel importante porque 

proporcionam um testemunho autêntico e indispensável das relações recíprocas que se 

estabelecem entre o homem e o espaço.      
O século XX tendeu a espacializar os conceitos e as categorias, o sentido do próprio 

mundo. Já não é questão de definir o ser, a essência, mas de estar ali, de ser presença. A 

filosofia, a psicologia, o urbanismo e a arte chegam a uma mesma conclusão: o espaço tornou-

se subjetivo, não existe a não ser por meio da percepção que o sujeito tem dele (MERLEAU-

PONTY, 1999; LYNCH, 1997).  

A literatura permite-nos perceber trajetórias no espaço e no tempo, trajetórias 

imaginárias muitas vezes sobrepostas às suas correspondentes reais, outras vezes 

completamente novas, desprendidas por inteiro de qualquer realidade identificável, inventadas 

e compreensíveis unicamente em função dos códigos adotados e adaptados por/para cada 

leitor.     

São os percursos que tornam possível que os elementos constituintes do urbano, as 

formas e a sua matéria, adquiram um significado. O ser humano percebe, interpreta e dá 
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sentido ao espaço urbano. Ao mesmo tempo, o lugar oferece-lhe uma encruzilhada de 

subjetividades, de percepções e interpretações anteriores. A trama de relações estabelecidas 

entre os citadinos, entre os citadinos e o espaço e entre os citadinos e as instâncias de natureza 

histórica, social e cultural, torna possível a leitura do urbano.  

E tudo isso se coloca sob o signo da imaginação (BACHELARD, 1978; 

LOWENTHAL, 1982) que rege o processo de percepção e interpretação. A imagem da cidade 

(LYNCH, 1997), configurada pela narrativa literária, insiste na modalidade da percepção do 

espaço, que se ajusta à expressão das suas contínuas mudanças, da sua evolução, das 

modalidades próprias de relação dentro da espacialidade urbana atual. As modificações na 

paisagem e nos imaginários, os diferentes modos de vivenciar os espaços públicos, deram 

origem a personagens e a histórias que dificilmente poderiam conceber-se nas últimas décadas 

do século XIX.  

A abordagem seguida procedeu à leitura do romance a partir dos percursos efetuados 

pelo seu protagonista, Ricardo Reis. Nas últimas décadas, o itinerário converteu-se numa 

figura epistemológica apta a proporcionar uma série de leituras do espaço e dos lugares, a 

partir da discursividade inscrita no texto literário. 

A literatura produz, graças aos recursos da linguagem que lhe são próprios, espaços 

imaginários, espaços elevados à categoria do mito, espaços passíveis de recriação pelos 

leitores, mediante a codificação das imagens geradas no discurso ficcional. A mediação 

responsável pela instalação de um vínculo entre o leitor e o espaço criado na narrativa literária 

passa pelos vocábulos, porque o espaço literário é, antes de tudo, palavra. Tendo em conta as 

especificidades do discurso científico e do discurso literário, Brosseau (1996, p. 60-61, 

tradução minha) propõe uma aproximação dialógica entre a Geografia e o romance, em que 

nenhum tente assimilar o outro.  

 
O que o diálogo sugere para mim, o que ele procura evitar é a crença na capacidade 

de a ciência exprimir com as suas palavras aquilo que o romance diz (escreve). O 

diálogo é apenas uma outra estratégia que permite ao geógrafo entrar em contacto 

com o romance, interrogar a sua própria relação com a linguagem e a escrita graças 

a um encontro com esse outro sem procurar assimilá-lo. Colocar o romance como 

sujeito, como «totalidade», não significa dizer que ele nos é impermeável, mas antes 

que há uma maneira própria (e esta pode ser verdadeira para cada romance em 

particular) de produzir sentido, uma coerência de sentidos, que resiste aos mais sutis 

esforços do analista em o transformar em objeto.  

 

Entender essas especificidades leva a instaurar um verdadeiro diálogo entre a teoria 

literária e a Geografia. Focalizando em particular a modalidade do romance como gênero 

literário, Brosseau (1996, p. 14, tradução minha) procura demonstrar que se “os romances 

fazem Geografia, fazem-no diferentemente”. Ultrapassando a simples constatação dessa 

diversidade, ele afirma que, no seio de um mesmo gênero, as obras estabelecem de maneira 

privilegiada, e a seu próprio modo, uma nova relação com o espaço e os lugares. Reconhecer 

a originalidade da relação com o mundo que o romance produz, implica um certo número de 

consequências e conduz o autor a propor uma análise híbrida, que combine a abordagem 

geográfica – que permite uma revalorização do espaço como categoria interna do relato – e a 

mobilização de instrumentos provenientes da crítica literária. 

A especificidade da pesquisa que nos propusemos realizar exigiu o recurso a uma 

metodologia própria, adequada à aproximação entre dois domínios disciplinares, a Geografia 

e a Literatura. 

 
A ideia de diálogo parece emergir de uma constatação: eu, enquanto geógrafo (no 

seio das ciências humanas) e o romance (no seio da literatura) constituímos duas 
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esferas autônomas, duas totalidades, ou seja, dois sujeitos que apenas um “método” 

dialógico pode fazer comunicar. (BROSSEAU, 1996, p. 60, tradução minha) 

 

A abordagem dialógica recorreu à fenomenologia, na senda de Merleau-Ponty 

(1984;1999) e de Bachelard (1984), tendo em vista a descrição da experiência perceptiva de 

Lisboa por parte do protagonista do romance. Um conjunto de artigos, exemplificando os 

modos pelos quais os geógrafos podiam abordar a literatura, reunidos por Douglas C. Pocock 

na obra Geography and Literature, Essays of the Experience of Place, defendia que os 

geógrafos deviam começar o seu estudo da literatura pelo  

  
reconhecimento da capacidade perceptiva do artista: a literatura é o produto da 

percepção, ou, mais simplesmente, é percepção. O escritor articula em consequência 

as nossas próprias afirmações a respeito do lugar, dos nossos próximos e de nós 

mesmos, fornecendo deste modo uma base para um conhecimento novo, uma nova 

consciência. (POCOCK, 1981, p. 15, tradução minha).  

 

O autor defendia que a literatura podia estabelecer para os geógrafos a base para um 

nova percepção nos seus domínios de investigação. Procurando meios para abordar as 

dimensões subjetiva e afetiva da experiência do lugar até aí negligenciadas pela disciplina, 

alguns geógrafos recorreram a técnicas associadas com a fenomenologia. O foco no 

significado e na experiência do lugar destacou a relevância da literatura como um meio com o 

qual a Geografia, enquanto disciplina, poderia criticar as reivindicações de objetividade dos 

modelos positivistas. A literatura, e o romance em particular, seriam associados, desde o 

início, a esta reabilitação da subjetividade no estudo do sentido do lugar. Pois “[...] o romance 

é o domínio fenomenológico por ‘excelência’, é o lugar para estudar a forma pela qual a 

realidade nos aparece ou nos pode aparecer” (BOEURNEUF e OUELLET, 1976). 

 

 

A PERCEPÇÃO DE LISBOA: O OLHAR, O CORPO E OS SENTIDOS    

  

Tomar a cidade por objeto literário é algo de legítimo (BROSSEAU,1996; TUAN, 

1983; PINHEIRO E SILVA, 2004). Mas a representação da cidade faz-se sempre a partir de 

um ponto de vista específico. Qualquer olhar literário sobre uma cidade não pode fazer-se a 

não ser a partir de uma focalização particular (REIS, 2003). No romance O Ano da Morte de 

Ricardo Reis de José Saramago, marco importante no percurso de um dos nomes mais 

representativos da literatura em língua portuguesa das últimas décadas, o narrador ao invés de 

pretender abraçar pela escrita o espaço urbano na sua totalidade, apresenta-nos um encontro 

entre as suas afirmações e as percepções de Ricardo Reis. Trata-se menos de dar conta do 

espaço objetivo do que de o desvelar a partir da subjetividade do protagonista. Do mesmo 

modo, descreve o espaço sem descartar a possibilidade de imprecisões na sua leitura do real: 

“um vulto que parece ruína de castelo, salvo se tudo isto é ilusão, quimera, miragem criada 

pela movediça cortina das águas que descem do céu fechado” (SARAMAGO, 1988, p. 12). O 

narrador não desmente a posição singular do protagonista no que diz respeito à percepção da 

cidade mas, pelo contrário, dá-lhe visibilidade: 
  

Ricardo Reis não se aventurará à travessia da praça, fica a olhar de longe, sob o 

resguardo das arcadas, o rio pardo e encrespado, a maré está cheia, quando as ondas 

se levantam ao largo parece que vêm alagar o terreiro, submergi-lo, mas é ilusão de 

óptica, desfazem-se contra a muralha, quebra-se-lhes a força nos degraus inclinados 

do cais. (SARAMAGO, 1988, p.34) 
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  Mais do que descrever o espaço urbano, trata-se de verbalizar uma percepção 

particular do espaço. Na sua observação do exterior, o narrador expõe o seu próprio 

julgamento a propósito do que Ricardo Reis vê, enquanto deixa transparecer as possíveis 

inexatidões a respeito das opiniões que formula: “[…] este grande bloco de pedra, toscamente 

desbastado, que visto assim parece um mero afloramento de rocha, e afinal é monumento 

[…]”  (SARAMAGO, 1988, p. 181). A dúvida funciona como um comentário à afirmação 

inicial, bem como uma confissão de culpa endereçada ao leitor. Ao testemunhar a ausência de 

verificação do que vê, o narrador afirma que o trabalho de escrita revela unicamente as suas 

capacidades sensoriais. Citando Sprout, Lowenthal (1982, p. 122) observa que  

 
“Cada percepção tende a ser seletiva, criativa, fugaz, inexata, generalizada, 

estereotipada” e, justamente porque imprecisa, as impressões parcialmente errôneas 

sobre o mundo em geral sempre são mais convenientes do que os detalhes exatos a 

propósito de um pequeno segmento do mundo. 

           

O que mais importa na escrita da cidade são os comentários pessoais, que têm por 

intenção mostrar ao leitor a subjetividade do observador. Existem tantas percepções da cidade 

como sujeitos que a percorrem. Esta afirmação é posta em evidência no romance de 

Saramago, no qual as práticas espaciais de Ricardo Reis diferem das de outras personagens.  

 
Não foi o caso de haver feito Ricardo Reis esse minudente exame, a ele só lhe 

pareceu que um súbito pensamento perturbara Salvador, e assim foi, como nós 

sabemos, todavia, mesmo que se deitasse a adivinhar que pensamento teria sido 

esse, não acertaria, o que mostra o pouco que sabemos uns dos outros. 

(SARAMAGO, 1988, p. 122)  

 

É sempre a visão subjetiva do narrador ou do protagonista que é colocada em 

perspectiva: “Alguns, que à distância parecem feitos pela mesma medida, devem ser os 

contratorpedeiros, aqueles que têm nomes de rios, Ricardo Reis não se recorda de todos eles 

[…]” (SARAMAGO, 1988, p. 115).   

A focalização em Ricardo Reis permite a Saramago não impor a sua visão das coisas ao 

leitor e de se colocar como único conhecedor de Lisboa. É aqui questão de uma relação 

pessoal com a cidade, que exclui todo o caráter autoritário ao discurso: “Ricardo Reis meteu-

se pelo ajuntamento, afinal menos denso do que parecera de longe […]” (SARAMAGO, 

1988, p. 76). O narrador descreve Lisboa não como ela é, mas como ela se apresenta ao 

protagonista (MERLEAU-PONTY, 1999). Uma mesma cidade pode ser percebida de maneira 

diferente segundo os olhares e os pontos de vista lançados sobre ela. Assim, as escritas de 

uma mesma cidade encontram legitimidade nas suas diferenças.    

Para Ricardo Reis, o lugar existe em função do corpo, das coisas e dos acontecimentos 

(RELPH, 1976) que o constituem e representam outros tantos apelos à significação. O lugar, 

os objetos, os acontecimentos, tornam-se para ele aquilo que aparece e se revela ao olhar. 

Aquele que “perde tempo” (SARAMAGO, 1988, p. 118) às voltas pela cidade não procura 

reconstituí-la no modo como ela se dá a ver a todos. O que pretende é reconstituí-la tal como 

ela se revela a si – isto é, tal como ela é no momento em que aí se encontra (MERLEAU-

PONTY, 1999). Aventura-se com o espírito e o corpo no espaço urbano. Vai ao acaso à 

procura de significações, nessa relação que procura estabelecer com os lugares. Vai sem a 

atribuição de qualquer função social, em estado de total disponibilidade. Deixa-se atrair por 

certos sinais do mundo, que habitualmente passam despercebidos a outros. O seu modo de 

observação é movido por uma busca subjetiva, mais do que do que por motivos de ordem 

utilitária. 
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A relação com o mundo não se pode fazer senão tendo por mediação o corpo e as 

sensações. “O mundo percebido […] é o conjunto dos caminhos do meu corpo.” 

(MERLEAU-PONTY, 1984, p. 224). A marcha de Ricardo Reis é animada por uma atenção 

ao elementar, uma fruição sem pressa do tempo, uma mistura de distração contemplativa e de 

responsabilização face ao mundo e à própria humanidade, num mundo cada vez mais centrado 

na velocidade, na competição, na busca da excelência.  

 
O errante urbano seria como um homem lento voluntário, intencional, consciente da 

sua lentidão, que, assim, de forma crítica, se nega a entrar no ritmo mais acelerado, 

um movimento do tipo rápido, ao afirmar claramente sua lentidão voluntária. Um 

exemplo clássico é a figura do flâneur que flanava com uma tartaruga pelas 

passagens parisienses e assim criticava a pressa daqueles que, de tão preocupados 

em não “perder tempo”, acabavam, como diz Milton Santos, vendo muito pouco da 

cidade e do mundo, perdendo, assim, a própria capacidade de apreensão da cidade, 

que depende de um tempo lento, de um movimento de tempo lento. (JACQUES, 

2012, p. 286) 

 

A crítica de Ricardo Reis em relação à lógica e ao ritmo da vida moderna é 

acompanhada de uma concentração indulgente no olhar. E, como se indaga em Des Romans-

Géographes, “Os trabalhos sobre a percepção dos meios urbanos […] não voltam, eles 

também, a favorecer a dimensão visual do mundo pelo qual se interessa a geografia?” 

(BROSSEAU, 1996, p. 112, tradução minha). 

Se a deambulação literária se inscreve antes de tudo na cidade, é tanto por resistência à 

desumanização do mundo a que Ricardo Reis assiste como pelo desejo de compreender esse 

mundo em desconstrução, pois o protagonista do romance está sempre em busca das 

“diferentes e questionadoras camadas do sentido” (SARAMAGO, 1988, p. 62). 

Essa resistência exprime-a Saramago por meio da criação de um mundo além do visível, 

do material, pela mediação dos sentidos.  

 
Não teve mais história a manhã, salvo a relutância trivial dum esquentador há muitas 

semanas fora de uso, foi ali um desbaratar de fósforos antes que se afirmasse a 

chama, e também não merece desenvolvimento particular a melancólica deglutição 

duma chávena de chá e três bolinhos secos, restos da ceia de ontem, e o banho na 

profunda tina, um pouco sarrosa, entre nuvens de vapor, a cara com vagar 

escanhoada, primeira vez, segunda vez, como se tivesse algures um encontro 

marcado com uma mulher, ou ela o viesse visitar clandestinamente, embuçada em 

gola e véu, ansiosa por este cheiro de sabonete, por este odorífero traço de água-de-

colónia, enquanto outros cheiros mais violentos e naturais não confundem todos os 

cheiros num cheiro de corpo, urgente, aquele que as narinas frementes absorvem, 

aquele que faz ofegar os peitos depois da grande corrida. (SARAMAGO, 1988, p. 

232) 

  

Escutar, ver, sentir e cheirar Lisboa: Ricardo Reis assimila aos seus passos o ritmo da 

cidade, tudo o que ele capta o faz reagir, refletir e prosseguir no seu caminho. Como escreve 

Brosseau (1996, p. 109, tradução minha), “há um fenômeno que constitui uma dimensão 

importante da personalidade dos lugares pela qual a geografia tarda em mostrar interesse: os 

odores.” Ricardo Reis, na sua errância, investe os lugares com a sua presença por meio do 

olhar, da audição, de um trabalho de todos os sentidos. 

O corpo de Ricardo Reis é aquilo que se move no espaço e assegura a sua presença no 

mundo. “O mundo percebido […] é o conjunto dos caminhos do meu corpo” (MERLEAU-

PONTY, 1984, p. 224). Ora, nós sabemos que esse corpo, entrelaçamento de relações, está 

diretamente ligado ao poder do pensamento. No romance, com efeito, é estreita a relação entre 

o lugar, os fenômenos que nele se manifestam e o pensamento.    
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          Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, a escrita do momento vivido (MERLEAU-

PONTY, 1999; FRÉMONT, 1980) pelo protagonista apresenta-se como um ato de reflexão, 

não apenas em relação aos elementos que compõem o espaço urbano ou aos fenômenos 

sociais, mas também enquanto reflexão sobre a maneira de habitar os espaços dos costumes e 

dos hábitos.  

          É assim que Ricardo Reis se desloca e realiza combinações com os elementos colhidos 

no terreno: os objetos que qualificam as ruas, bem como todos os outros elementos do tecido 

urbano, dispõem de um potencial inesgotável que abre para uma outra dimensão da sua 

interioridade e da cidade ela mesma: 

  
[…] eis no que deram as associações de ideias, ainda há pouco, porque estavam 

cabeças romanas em miradouro, sendo de belvedere, se lembrou Ricardo Reis do 

toma do zé-povinho, e agora, na porta de um antigo convento, em Lisboa, não em 

Wittemberg, encontra as evidências de como e de porquê chama o povinho ao 

manguito armas de S. Francisco, é o gesto que o desesperado santo faz a Deus por 

lhe querer levar a sua estrela. Não faltarão cépticos conservadores para duvidarem 

da proposta, não devemos estranhar, afinal é o que sempre acontece às ideias novas, 

nascidas em associação (SARAMAGO, 1988, p.65).  

 

          Espaço e pensamento não se concebem para Ricardo Reis como um modo de evoluir ou 

de progredir, nem deveríamos ver nos seus regressos a espaços que lhe são familiares uma 

relação religiosa, antes uma relação interativa entre o corpo, o espaço e o pensamento, mas 

também entre si e o outro, tendo em vista a abertura de um espaço de diálogo. Como afirma 

Brosseau (1996, p. 155, tradução minha), 

 
As personagens circulam frequentemente pelos mesmos locais e não retêm deles os 

mesmos elementos, nem os reúnem do mesmo modo. As marchas sobrepõem-se no 

tempo: várias leituras-escritas se entrecruzam e se sobrepõem. A cidade é plural. 

Como vimos, o texto da cidade pode ser atualizado por práticas simplesmente 

turísticas, por passeios de lazer, por errâncias, por travessias de A a B puramente 

funcionais, por delírios, etc. Tantas outras práticas, tantos outros modos que 

depositam sobre os lugares películas semânticas diferentes.  

 

          O seu movimento deve ser considerado em dois planos: um tateamento do espaço que 

se traduz frequentemente por um caminhar sem objetivo preciso, que é, por sua vez, 

acompanhado de uma errância do pensamento. Para Ricardo Reis basta uma palavra ou um 

pensamento para conservar a vibração particular de um instante, uma frase para capturar a 

essência de uma tarde que passou a caminhar pelas ruas, sem forçar o passo. Porque, espírito 

curioso e livre de despender o tempo como bem lhe apetece, é o chão que pisa que lhe dita o 

caminho a seguir. Deixa-se levar por uma ideia, uma palavra respigada ao acaso, na 

obliquidade das suas errâncias.  

  
Vai Ricardo Reis descendo a rua, sem nenhuma pressa, fazendo do guarda-chuva 

bengala, com a ponteira dele bate as pedras do passeio, em conjunção com o pé do 

mesmo lado, é um som preciso, muito nítido e claro, sem eco, mas de certa maneira 

líquido, se não é absurda a palavra, dizermos que é líquido, ou assim parece, o 

choque do ferro e do calcário, com estes pensamentos pueris se distrai […] 

(SARAMAGO, 1988, p. 67). 

 

          A escrita de Saramago dá conta simultaneamente da diversidade do mundo e da 

impotência do protagonista para tudo apreender de uma só vez, a sua recusa da síntese e da 

ilusão de completude. A anotação detalhada permite registrar os materiais capturados no 
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caminho. A visão que daí resulta inscreve a ruptura na continuidade perceptiva e cria o 

pensamento interrompido (por exemplo, pelo discurso direto).  

           Como observa Merleau-Ponty (1999, p. 74), “[…] entre mim, que analiso a percepção, 

e o eu que percebe, há sempre uma distância. Mas, no ato concreto de reflexão, eu transponho 

essa distância, provo pelo fato que sou capaz de saber aquilo que eu percebia […]”. Ricardo 

Reis desenvolve o pleno potencial das suas percepções, procura uma intensidade que de outro 

modo é enfraquecida pela trama do cotidiano e determina o que faz parte da sua cidade 

sensível, aquilo que verdadeiramente o toca.  

          O narrador reproduz o andamento das palavras, a sua progressão, as suas etapas, as suas 

pausas e paragens. A escrita de Saramago traduz essa enunciação por meio do deslocamento 

dos passos de Ricardo Reis, da liberdade do seu olhar, das sinuosidades do discurso, que 

procuram reproduzir um estado semelhante àquele no qual as deambulações tiveram lugar, na 

tentativa de restituir o melhor possível a experiência da cidade, em acordo com os seus 

próprios ritmos interiores.  

 
Estas descrições deambulatórias, encadeadas a tal ponto na narração que é difícil 

distinguir-lhe as “fronteiras”, reproduzem, pela simples justaposição dos termos, a 

sucessão no espaço (e portanto no tempo) dos elementos da paisagem urbana: a 

leitura sucessiva das palavras aparenta-se à deambulação sobre um passeio. Os olhos 

andam sobre as linhas, como os dedos deslizam sobre as contas de um rosário. 

Palavras e estilos, sintaxe e cadência tornam-se palpáveis (BROSSEAU, 1996, p. 

145, tradução minha). 

 

          A escrita do autor também se apresenta deambulatória, num vaivém sem rumo preciso, 

combina ideias e associações, da mesma maneira que o protagonista, que tem o hábito de 

percorrer os lugares, que abre um caminho no real, compõe a partir dele olhares, observações, 

comentários. A cidade torna-se viva na medida em que Ricardo Reis a recria continuamente: a 

cidade desloca-se ao ritmo dos seus passos e do seu pensamento. Ricardo Reis pensa, sente, 

revolve, disseca, questiona as situações, os acontecimentos, os lugares, a aparência das coisas. 

Com efeito, flanar é isto: deixar o exterior penetrar no espírito, como se existisse um pacto 

entre a subjetividade do flâneur e o mundo percebido.  

          Ricardo Reis é, assim, o mediador de uma produção sensível pela qual a escrita 

ambiciona enraizar-se verdadeiramente no real: “são imagens, metáforas, comparações que 

não terão lugar na rigidez duma ode, mas ocorrem em horas matinais, quando o que em nós 

pensa está apenas sentindo” (SARAMAGO, 1988, p. 383). Por esse motivo, há uma exigência 

de ser ao mesmo tempo atento e imaginativo, na acepção de atento no trabalho da imaginação 

e de imaginativo na atenção prestada às coisas, aos seres, aos acontecimentos.  

           

 

“NÃO FALTAM POR ESTA CIDADE LUGARES”: O PERCURSO DE RICARDO 

REIS PELO BAIRRO ALTO 

 

Proporcionando múltiplas possibilidades de percurso, a cidade vista desde o seu interior 

assume um aspecto completamente diferente daquele facultado pelo plano (BENJAMIN, 

1987). Ao contrário do que sucede no mapa, o sujeito que segue um itinerário particular deixa 

de ter acesso a uma vista total da cidade e não a pode considerar senão a partir de 

determinados ângulos. Para Benjamin, a descoberta da cidade não é possível a não ser 

apreendendo-a por meio de trajetórias pessoais, longe dos percursos já traçados, dos caminhos 

percorridos. Só assim se pode precisar, no seu entender, o verdadeiro caráter da cidade. 

Consciente da impossibilidade de dar conta do universo urbano na sua totalidade, o qual 

se tornou desmesurado para os instrumentos que servem para representá-las, o sujeito deve 
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enfrentá-lo com os seus próprios recursos, quer dizer, a partir da sua própria percepção do 

espaço. É deste modo que o texto sobre a cidade revela, antes de tudo, os itinerários seguidos 

no seu seio.  

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, o protagonista é alguém que redescobre Lisboa, 

“um desconhecido que estabelece o seu trajeto […] de modo a ficar sempre no seu centro” 

(BENJAMIN, 1989, p. 45). Os percursos pelo centro histórico seguem o ritmo da marcha e 

progridem de acordo com modalidades particulares. Se essas deambulações não permitem ver 

toda a cidade, Ricardo Reis pode, em contrapartida, descobrir o espaço a seu gosto. 

Lowenthal (1982, p. 138) afirma que “O conhecimento pessoal, como também o 

geográfico, é uma forma de ocupação sequencial”. O olhar do observador deve ser neutro 

diante da cena que se lhe oferece para, em seguida, ordená-la e transmiti-la de acordo com as 

suas próprias percepções. Para descobrir a cidade, Ricardo Reis caminha muitas vezes sem 

obedecer a qualquer determinação prévia. O narrador detém-se a descrever o acaso e as 

surpresas que acometem o protagonista. 

A configuração espacial da cidade oferece ao sujeito todo um conjunto de possibilidades 

a considerar. A sua rede de ruas e de praças permite a criação de espaços de solidão, de 

encontros, de trabalho e de diversão. Confrontada com a sua estrutura por vezes inapreensível 

para os seus habitantes, a personagem pode perder-se aí (BENJAMIN, 1987) ou escolher 

percursos pessoais. É por esse motivo que existe uma diferença notória entre a carta de uma 

cidade, que é única, e os percursos particulares que se podem projetar sobre esse plano e se 

revelam múltiplos. 

Como escreve Lowenthal (1982, p. 137), “As geografias memoráveis não são textos de 

compêndios, mas estudos interpretativos incorporando um acentuado ponto de vista pessoal”. 

A geografia pessoal de Ricardo Reis constitui essa irrupção singular do espaço no romance: 

ela orienta o seu olhar e os seus passos. Cada transeunte deixa vestígios da sua passagem no 

mundo e Ricardo Reis, confrontado com essas rupturas na ordem das coisas – com a textura 

do espaço no qual evolui –, assume como propósito interpretá-las.  

Nos primeiros meses da sua estadia em Lisboa, Ricardo Reis precipita-se a todo o 

momento na experiência de um novo segmento, de uma nova rua, na descoberta do 

significado que neles se oculta e das analogias que é capaz de estabelecer com os seus 

habitantes. É um espaço que se apresenta igual e diferente todos os dias, acompanhando os 

estados de tempo e os estados de espírito do protagonista.  

A fim de valorizar o espaço urbano e de colocá-lo em primeiro plano, todo um jogo de 

luzes acaba por ser convocado. A luminosidade instaurada na escrita sobre a cidade é 

primordial para a sua representação. As cores da cidade são, desse modo, afetadas pelas luzes 

que brilham sobre as ruas e que as caracterizam. Assim, no momento da chegada e durante os 

primeiros meses de permanência em Lisboa, é cinza a tonalidade que se impõe ao olhar de 

Ricardo Reis: 

 
Em dias de amena meteorologia, o Highland Brigade é jardim de crianças e parada 

de velhos, porém não hoje, que está chovendo e não iremos ter outra tarde. Por trás 

dos vidros embaciados de sal, os meninos espreitam a cidade cinzenta, urbe rasa 

sobre colinas, como se só de casas térreas construída […]. (SARAMAGO, 1998, p. 

11-12) 

 

No terceiro capítulo – é de referir que os capítulos da obra não são numerados, mas 

separados por uma página em branco – Ricardo Reis efetua, no último dia do ano de 1935, o 

percurso mais longo, em termos do número de páginas que ocupa no romance. Sai do hotel 

antes da hora do almoço, sobe a rua do Alecrim, chega ao largo de Camões, continua a subir 

pela rua da Misericórdia, para no largo de S. Roque, retoma a caminhada até ao mirante de 

São Pedro de Alcântara, segue pela Rua D. Pedro V até à praça do Rio de Janeiro (hoje jardim 
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do Príncipe Real), atravessa o Bairro Alto pelas ruas do Século e do Norte, para voltar ao 

largo de Camões.  

Lisboa revela-se, ao sujeitá-la à observação, numa cartografia que abre o espaço dos 

possíveis. Tal, no entanto, não é possível a não ser que quem caminha não esteja submerso 

nas suas preocupações, que se deixe levar pelo convite de uma ruela, os aromas de um café ou 

de uma pastelaria. 

A caminhada pressupõe um acordo sutil dos sentidos e do mundo intelectual, um agir do 

lugar sobre si próprio, assim como uma modificação do lugar engendrada pelo caminhante. 

Essa disponibilidade incita Ricardo Reis a produzir colagens:    

  
Meditam-se estas contradições enquanto se vai subindo a Rua do Alecrim, pelas 

calhas dos eléctricos ainda correm regueirinhos de água, o mundo não consegue 

estar quieto, é o vento que sopra, são as nuvens que voam, da chuva nem se fala, 

tanta tem sido. (SARAMAGO, 1988, p. 61-62) 

 

No seu percurso, Ricardo Reis vai demorar-se na descoberta de estátuas, painéis de 

azulejos, quiosques que vendem tabaco, loteria e aguardentes, palácios com palmeiras no 

pátio, como tantos outros indícios de um tempo passado de que a escrita do autor se faz 

testemunho. Impressões fugazes põem em alerta os sentidos do protagonista: os pequenos 

cursos de água que correm pelas calhas dos elétricos; o sol batendo nas telhas molhadas; ruas 

com ramos de louro à porta das tabernas, canários nas janelas e roupas estendidas nos varais. 

Na malha urbana, que de início lhe pode aparecer uniforme, Ricardo Reis deixa-se 

distraidamente levar na direção de prolongamentos, de saliências, para os acasos que moldam 

a riqueza do lugar, aludindo a essa matéria que convida o passante a uma forma de distração 

meditativa e fixa-o por momentos numa espécie de limbo. Ricardo Reis, ao subir a Rua da 

Misericórdia, roça as margens do Bairro Alto. Essa aproximação a um dos bairros mais 

antigos de Lisboa suscita os seguintes comentários por parte do narrador:   

 
Este bairro é castiço, alto de nome e situação, baixo de costumes, alternam os ramos 

de louro às portas das tabernas com mulheres de meia-porta, ainda que, por ser a 

hora matinal e estarem lavadas as ruas pelas grandes chuvas destes dias, se 

reconheça na atmosfera uma espécie de frescura inocente, um assopro virginal, 

quem tal diria em lugar de tanta perdição, dizem-no, pelo seu próprio canto, os 

canários postos às varandas ou na entrada das tabernas, chilreando como loucos, é 

preciso aproveitar o bom tempo, sobretudo quando se conta que dure pouco, se outra 

vez começa a chover esmorece a canção, arrepiam-se as penas, e uma avezinha mais 

sensível mete a cabeça debaixo da asa e faz que dorme, veio recolhê-la para dentro a 

dona, agora só a chuva se ouve, está também por aí a tanger uma guitarra, onde seja 

não o sabe Ricardo Reis, que se abrigou neste portal, ao princípio da Travessa da 

Água da Flor. (SARAMAGO, 1988, p. 63) 

 

A anotação detalhada do narrador permite registrar os materiais capturados pelo olhar 

de Ricardo Reis. Não se trata de captar todos os pormenores – não se esgota nunca a leitura de 

um lugar –, mas de apreender os traços de um rosto, cruzar-se com “mulheres, gritando” 

(SARAMAGO, 1988, p. 63) ou encontrar a expressão única capaz de fazer ressurgir na 

memória as sensações necessárias à construção de uma cena. Por intermédio das palavras, 

Ricardo Reis apropria-se dessa matéria do mundo na qual se banha para prolongá-la e se 

prolongar nela.   

A observação e o mapeamento cognitivo do espaço urbano por parte de Ricardo Reis 

recorrem, por mais de uma vez, aos mirantes disseminados pelas colinas de Lisboa, ou seja, 

àquilo a que Brosseau (1996, p. 197, tradução minha) chama de “lugares do olhar”. Nesses 

momentos, Ricardo Reis personifica o que Michel de Certeau chamou de "deus voyeur" 
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(CERTEAU, 1998, p. 170). Posicionado no alto, o seu olhar alcança um quase domínio da 

extensão do espaço urbano, transformando tudo o que se oferece à vista na visão panorâmica 

(BAILLY, 1979).  

  
Ricardo Reis atravessa o jardim, vai olhar a cidade, o castelo com as suas muralhas 

derrubadas, o casario a cair pelas encostas. O sol branqueado bate nas telhas 

molhadas, desce sobre a cidade um silêncio, todos os sons são abafados, em surdina, 

parece Lisboa que é feita de algodão, agora pingando. Em baixo, numa plataforma, 

estão uns bustos de pátrios varões, uns buxos, umas cabeças romanas, 

descondizentes, tão longe dos céus lácios, é como ter posto o zé-povinho do Bordalo 

a fazer um toma ao Apolo do Belvedere. Todo o miradouro é belvedere enquanto 

Apolo contemplamos, depois junta-se a voz à guitarra e canta-se o fado. 

(SARAMAGO, 1988, p.64) 

   

O Bairro Alto não lhe parece nem neutro – o que, paradoxalmente, faria da cidade um 

espaço sem lugares – nem desprovido de coerência, o que não permitiria mais do que uma 

sucessão de enumerações e de associações. Vemos que, mesmo quando o narrador decide 

enumerar a diversidade, produzindo listas ou enunciados descritivos, não deixa de imprimir aí 

o seu cunho. No regresso, Ricardo Reis percorre o Bairro Alto no sentido descendente e, 

nessa parte do percurso, é-lhe dada a experiência de um tempo, anterior à cidade fragmentada 

do final do século XX, em que as classes sociais coexistiam no mesmo espaço. 
 

[…] agora vai descer a Rua do Século, nem sabe o que o terá decidido, (sendo tão 

ermo e melancólico o lugar), alguns antigos palácios, casas baixinhas, estreitas, de 

gente popular, ao menos o pessoal nobre de outros tempos não era de melindres, 

aceitava viver paredes meias com o vulgo, ai de nós, pelo caminho que as coisas 

levam, ainda veremos bairros exclusivos, e só residências, para a burguesia de 

finança e fábrica, que então terá engolido da aristocracia o que resta, com garagem 

própria, jardim à proporção, cães que ladrem violentamente ao viajante, até nos cães 

se há-de notar a diferença, em eras distantes tanto mordiam a uns como a outros. 

(SARAMAGO, 1988, p. 67) 

 

Anteriormente, estabelecemos que os modos de percepção se manifestam em vários 

planos. Deste modo, o espaço urbano também se compõe de estratos: os que são conhecidos e 

aqueles que são integrados, a saber, o cotidiano que se repete dia após dia e já não surpreende, 

mas também os estratos flutuantes do pensamento que se aparentam à errância.  

No movimento dessa cristalização, a errância do sujeito que percorre um espaço com 

traços familiares, embora detentor de surpresa e de mistério, que consente em se perder 

(BENJAMIN, 1987) e deixar-se levar pela percepção imediata, consegue reconstituir uma 

parte do puzzle da cidade e devolver-nos por meio da palavra escrita o seu cotidiano.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papel desempenhado pelo movimento é crucial no processo de junção das instâncias 

conscientes e inconscientes do protagonista do romance de Saramago (1988), que procura 

restituir por meio do relato a sua existência, a mesma que percorre sem cessar os lugares da 

cidade.  

Certeau (1998) propôs o conceito de percurso para designar um caminhante urbano, um 

transeunte que pratica o espaço. Praticar o espaço significa transformar o lugar numa escrita 

pessoal por meio do recurso ao itinerário. Entre as propostas de Certeau contam-se a de 

atribuir aos percursos urbanos um significado pessoal, a partir da memória cultural, a de 

semantizar o espaço urbano com base no hábito – “o hábito que se perde, o hábito que se 
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ganha” (SARAMAGO, 1988, p. 211) –, ou, a de conceber fórmulas de apropriação do espaço 

tendo por finalidade desenhar um sistema topográfico com base em enunciações subjetivas. 

Em resultado da convergência da memória cultural com a vivência individual, o lugar pode 

ser lido, além da sua mera funcionalidade, como uma construção pessoal, identificadora, 

habitável e dotada de significado (TUAN, 1983; RELPH, 1976).   

Os percursos de Ricardo Reis servem para que ele se aproprie subjetivamente do espaço 

urbano, atribuindo a uma ação cotidiana e banal, o ato de caminhar, o privilégio do 

significado. É seguindo os passos de Ricardo Reis, o sentido das suas deambulações, que 

podemos esclarecer a concepção da cidade representada em O Ano da Morte de Ricardo Reis. 

Ricardo Reis é um citadino no sentido pleno da palavra, um homem para quem a cidade, 

contrariamente ao que seria de esperar de um autor de odes horacianas, possui valor e 

significado.  

A capital portuguesa não é um mero cenário para o romance; é o espaço vivido 

(FRÉMONT, 1980) por um herói que se define pelo conhecimento que tem da cidade e pela 

recorrência das suas práticas espaciais. A cidade que percorre é experienciada com recurso a 

todos os sentidos. É pelos sentidos que o protagonista se abre à cidade, é por um movimento 

que leva das sensações à reflexão que a chega a compreender, na relação ao mesmo tempo 

sensível e reflexiva que estabelece com Lisboa.  

Segundo a leitura que efetuámos, a estrutura coerente do romance é determinada por 

esses lugares que adquirem sentido e se tornam marcos de uma narrativa que se desenvolve 

seguindo os percursos do protagonista pelas ruas de Lisboa. Esses percursos deixam perceber 

uma geografia pessoal (LOWENTHAL, 1982), uma estruturação particular do espaço urbano 

(LYNCH, 1997), uma recriação do espaço por meio do movimento e uma percepção que faz 

apelo a todos os sentidos no espaço-tempo (BAKHTIN, 1998; BACHELARD, 1978; 

SANTOS, 2006; MARANDOLA JR., 2010) dado pelos percursos.    

A estética de Saramago ilustra o movimento constante do olhar e a situação particular 

do sujeito, assim como o movimento da cidade moderna na qual ele caminha. Essa forma do 

texto aparenta-se ao modo como a cidade se dá a ver àquele que a percorre: ela não se deixa 

apreender por um único olhar, mas revela-se antes pedaço a pedaço, percepção a percepção.  
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Resumo  

O presente estudo busca apresentar uma proposta sobre a interdisciplinaridade entre o ensino 

de Geografia e a contribuição da Literatura, mostrando que é possível haver ligações a fim de 

buscar novas metodologias para enriquecer o ensino. As propostas aqui apresentadas apontam 

para a importância de haver a integração entre duas disciplinas: a Geografia e a Literatura, 

para que, desse modo, o professor consiga alcançar cada vez mais a realidade do aluno e 

estimular o pensamento crítico acerca da paisagem, lugar e sociedade em que vive. A 

proposta é utilizar a literatura como uma forma de identificar paisagens, espaços geográficos 

de uma forma diferenciada, a partir de narrativas sobre determinados lugares, transformando a 

forma de se ensinar determinados conteúdos geográficos. Desta forma, este artigo foi divido 

em duas partes: a primeira cujo objetivo é fazer uma análise do uso da literatura no ensino de 

geografia e possibilidades de abordagens interdisciplinares e a segunda objetiva-se discutir a 

possibilidade de abordar algumas obras literárias no ensino, mostrando de uma forma mais 

prática como o professor pode utilizar este recurso. Finalmente, as propostas não se limitam a 

esse artigo, pois as reflexões aqui obtidas permitem que possam ser definidas diferentes 

estratégias de articulação entre a universidade, a escola  e as disciplinas lecionadas. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Literatura, linguagens.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os docentes de geografia vêm se utilizando cada vez mais de novas metodologias para 

auxiliar no processo do ensino-aprendizagem e dinamizar o ensino na sala de aula e fora dela. 

Dessa forma, há grande procura em associar o ensino de Geografia a outras temáticas e 

métodos, como o uso da música, das artes, dos filmes, da literatura, jogos, até mesmo dos 

tradicionais mapas, entre outros. Na verdade são velhas práticas que estão sendo 

(re)significadas e inseridas na sala de aula como uma forma de auxiliar num processo mais 

crítico e reflexivo da realidade que os discentes estão inseridos. Não se pode pensar mais em 

uma aula tradicional, com conteúdos descontextualizados da realidade do nosso discente. 

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal apresentar uma proposta 

de trabalho que visa a integração entre duas disciplinas curriculares da escola: a Geografia e a 

Literatura. Mostrando que a interdisciplinaridade é simples, e possível desde que ocorra um 

planejamento prévio entre os professores envolvidos. E a consequência disso é a melhoria na 

qualidade do ensino e o envolvimento dos estudantes nas duas disciplinas.  

O atual trabalho foi pensado a partir de uma iniciativa do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
74

 no Subprojeto de Geografia da UFRRJ do Instituto 

                                                           
74

 O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para 
a educação básica. As atividades desenvolvidas nas escolas da rede de ensino promovem a 
articulação entre os alunos de graduação, professores das escolas e professores da Instituição de 
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Multidisciplinar, cujos bolsistas pesquisam sobre diversos temas para melhor obtenção de 

conhecimentos das diversas áreas da Geografia. O recorte desta pesquisa é uma tentativa de 

associar a Geografia e a Literatura, já que é uma área ampla de pesquisa, ainda pouco 

explorada, e de fácil aplicação já que a literatura está presente no nosso cotidiano.  

Desta forma, este artigo foi divido em duas partes: a primeira cujo objetivo é fazer 

uma análise do uso da literatura no ensino de geografia e possibilidades de abordagens 

interdisciplinares. Sendo assim, esta etapa, baseou-se principalmente em levantamento 

bibliográfico com intuito de compreender como essa metodologia vem sendo pensada através 

do ensino de Geografia e a possibilidade de se trabalhar de forma interdisciplinar.  

A segunda objetiva-se discutir a possibilidade de abordar algumas obras literárias no 

ensino, mostrando de uma forma mais prática como o professor pode utilizar este recurso. 

Não consideramos este artigo finalizado, visto que seja necessário dar continuidade ao 

levantamento bibliográfico para aumentar as reflexões sobre o tema, procura-se estabelecer 

diferentes estratégias para ampliar as reflexões e definir outros métodos de pesquisa que 

possam consolidar e enriquecer a proposta, como utilizar a articulação entre a universidade e a 

escola para pôr em prática o que neste trabalho foi pensado e desenvolvido.  

 

 

INTERDISCIPLINIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DO USO DA 

LITERATURA COMO RECURSO METODOLÓGICO 

  

O ensino da Geografia proporciona o diálogo com diversas disciplinas, favorecendo o 

aprendizado e a aplicação de metodologias diferenciadas para compreensão do espaço 

geográfico. O entendimento do espaço pode ser explorado por atividades relacionadas a artes, 

música, literatura, matemática, história, ciências, entre outras disciplinas. A integração e a 

interdisciplinaridade é uma das grandes metas que desejamos alcançar na educação. 

Acreditamos que um ensino pautado nesta integração possa ser mais eficaz, crítico e que faça 

sentido para o nosso estudante. Logicamente, não desconsiderando a importância dos 

conteúdos disciplinares.   

Na Geografia destacamos ainda mais a importância deste trabalho. Há muito tempo se 

fala no uso de diferentes linguagens no ensino de Geografia, mas na verdade, muitas vezes 

estas diferentes linguagens são novas formas de transformar o ensino em algo tradicional e 

descontextualizado, isto é, os conteúdos são apresentados com uma nova roupagem, mas nada 

tem de novo. A interdisciplinaridade ou a integração de determinados conteúdos poderia ser 

uma saída para tentar fazer da aula de Geografia algo realmente diferente e com significado 

para o estudante.  

A interdisciplinaridade na geografia é algo que deveria ser completamente natural, já 

que é uma disciplina que para ser compreendida precisa dialogar com outras áreas do 

conhecimento. Não é possível compreender um espaço sem analisar a dinâmica climática, 

populacional, econômica, geológica, geomorfológica, política, histórica.  SANTOS (2002, p. 

205) afirma que “as novas atividades exigem um lugar no espaço e impõem uma nova 

arrumação para as coisas, uma disposição diferente para os objetos geográficos, uma 

organização do espaço diferente daquela que antes existia”. Assim o espaço é produzido 

pelas diferentes ações e práticas sociais dos indivíduos, que o modificam através do trabalho e 

da tecnologia em função de suas necessidades sociais, econômicas, políticas e ambientais.  O 

espaço não é fixo, possui fluxos e uma série de formas, funções, estruturas e processos 

                                                                                                                                                                                     
Ensino Superior, a valorização do magistério, a melhoria da qualidade na formação a partir da 
inserção do aluno no cotidiano das escolas, a mobilização de professores das escolas públicas como 
co-formadores dos futuros docentes e a articulação entre teoria e prática (CAPES).  
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marcados temporalmente. Ele constantemente é (re)significado e adquire novas funções 

alterando sua configuração (Cardoso, 2015).  

Neste sentido, o ensino de Geografia precisa ser abordado com esta característica. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) também indicam esta possibilidade de abordagem 

ao discorrer sobre a Geografia e salientando a necessidade de integração interdisciplinar e 

outras fontes de informação, como é o caso da literatura. Algumas obras literárias são muito 

ricas ao descrever os cenários dos personagens, o modo de vida e retratar a história do lugar. 

São capazes de fazer uma leitura do espaço com detalhes fantásticos de uma forma bastante 

lúdica, criativa e integrada. Segundo os PCN´s (1997): 

 
Ao pretender o estudo das paisagens, territórios, lugares e regiões, a Geografia tem 

buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação. 

Mesmo na escola, a relação da Geografia com a Literatura, por exemplo, tem sido 

redescoberta, proporcionando um trabalho que provoca interesse e curiosidade sobre 

a leitura desse espaço. (BRASIL 1997, pp. 39-40). 

 

Desta forma, percebemos que o uso de algumas obras literárias no ensino de geografia 

é capaz de transpor nosso discente ao lugar que a obra foi descrita, isto é, ao espaço, a 

paisagem. E assim, o espaço passa a ser compreendido de uma forma bastante prazerosa. 

Além, logicamente, de integrar o trabalho com esta disciplina.  

Yi-Fu Tuan já em 1983 no seu trabalho Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência 

faz alusão ao emprego da Literatura pelos geógrafos dividindo o processo em três modos. 

Primeiramente, sobre como é possível fazer reflexões sobre a vida e experiência humana, 

juntamente com suas relações, oferecendo assim, sugestões para compreensão do espaço 

social. Segundo, uma suprarrealidade que mostra as diferentes percepções ambientais e os 

valores de uma cultura, oferecendo ao geógrafo, enquanto historiador, no levantamento de 

ideias. Por fim, uma audaciosa tentativa de obter um equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo, 

como um modo de síntese geográfica.  

Uma das contribuições que a Literatura pode oferecer ao ensino de Geografia são os 

subsídios para a desconstrução da educação tradicional que ainda vigora nas aulas de 

Geografia.  Muitas vezes, a metodologia utilizada pelo professor ao passar os conteúdos para 

os alunos é unicamente o livro didático, instrumento de trabalho presente na escola e muitas 

vezes o único disponível (não que ele não seja importante, mas não pode ser o único 

instrumento para o docente e discente).  O Livro didático é idealizado como objeto primordial 

para aprendizagem. Dessa forma, os importantes conceitos geográficos tornam-se subjetivos e 

apenas conceituais, pois, muitas vezes, distanciam-se da realidade do aluno.  

Neste contexto, o professor é a voz ativa, sua posição é o de transmitir determinados 

conteúdos, não dando espaço para que os alunos interajam ou reflitam criticamente sobre os 

conteúdos aprendidos. O processo avaliativo também retrata esta prática, sendo realizada 

através da memorização dos conteúdos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 

abordam esta visão: 
 

Independentemente da perspectiva geográfica, a maneira mais comum de ensinar 

Geografia tem sido por meio do discurso do professor ou do livro didático. Este 

discurso sempre parte de alguma noção ou conceito-chave e versa sobre algum 

fenômeno social, cultural ou natural, descrito e explicado de forma 

descontextualizada do lugar em que se encontra inserido. Após a exposição, ou 

trabalho de leitura, o professor avalia, mediante exercícios de memorização, se os 

alunos aprenderam o conteúdo. (BRASIL 1997, pp. 29-30) 

 

Fugir desta abordagem é bastante difícil, já que o próprio sistema avaliativo nacional é 

realizado a partir desta visão. Os vestibulares, provas do ENEM, ENADE, concursos 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

263 
 

públicos, entre tantas outras são realizadas sob este viés, fazendo com que o professor se sinta 

incapaz de mudar o seu modelo de ensinar. Os PCN´s salientam ainda:  
 

A memorização tem sido o exercício fundamental praticado no ensino de Geografia, 

mesmo nas abordagens mais avançadas. Apesar da proposta de problematização, de 

estudo do meio e da forte ênfase que se dá ao papel dos sujeitos sociais na 

construção do território e do espaço, o que se avalia ao final de cada estudo é se o 

aluno memorizou ou não os fenômenos e conceitos trabalhados e não aquilo que 

pôde identificar e compreender das múltiplas relações aí existentes. (BRASIL 1997, 

p. 25) 

 

Ainda sobre a desconstrução da educação tradicional no ensino de Geografia e o 

reconhecimento de diversificação das metodologias utilizadas pelos professores 

CASTELLAR (2010) afirma que: “Um dos desafios colocados para os professores nos dias de 

hoje está em superar os vícios de uma educação estática, inerte e ineficaz, investindo em uma 

educação com mais qualidade e criatividade.” (CASTELLAR 2010, p. 39) 

Essa visão parece ser difícil de desconstruir, mas percebemos que cada vez mais as 

mudanças se tornam necessárias. E cada vez mais os docentes estão conseguindo mudar estas 

práticas.  

A Geografia enquanto ciência que analisa e reflete sobre o espaço está intrinsecamente 

ligada a outras ciências que também objetivam a análise do espaço. O conceito da 

interdisciplinaridade contribui para realização de uma ponte entre as áreas do conhecimento, 

formando um leque de opções que podem ser usados para enriquecer o ensino, tanto 

metodológica como cientificamente. A interdisciplinaridade contribui para que o aluno 

consiga compreender através da ligação com as outras ciências, a sua realidade e os outros 

assuntos pertinentes em qualquer abordagem, seja social, cultural ou econômica.  

Entendemos por interdisciplinaridade, não apenas a integração de conteúdos escolares, 

é preciso que ocorra uma comunicação eficaz entre elas, como observamos nos PCN´s: 

 
“a interdisciplinaridade é muito mais que uma simples integração de conteúdos. A 

interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados. BRASIL (1999, p. 89) 

 

Segundo CASCINO (2000) a interdisciplinaridade nem sempre é compreendida de 

forma integrativa, problema que começa pela própria problemática que a escola apresenta 

(precarização do trabalho docente, carga horaria grande dos professores, condições de 

trabalho e salariais, entre outras), o que leva uma dificuldade para se trabalhar desta forma. 

Para ele,  

 
A interdisciplinaridade normalmente é compreendida como a prática de cruzamento 

de disciplinas ou de partes do conteúdo disciplinar que eventualmente ofereçam 

ponto de contato nas atividades letivas, dessa forma as práticas "interdisciplinares" 

acontece geralmente entre professores cujas disciplinas possuam afinidades e que 

coincidam na organização dos horários de aulas facilitando a "integração" das 

mesmas disciplinas (CASCINO, 2000 pp.67-68). 

 

Assim, uma das saídas pode estar em trabalhar as disciplinas sob forma de projetos 

pode ser uma saída para a escola, mas não projetos individuais, projetos integrativos reais. 

Para JAPIASSU (1976, p.74): “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

264 
 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”. 

Referente a isso ARALDI (2000), diz que a importância de construir um ensino 

interdisciplinar reside na integração do ensino à realidade, formando alunos capazes de 

compreender a sociedade da qual fazem parte como sujeitos. (ARALDI, 2000, p. 75)  

A partir dessa interdisciplinaridade, o indivíduo pode ser capaz de criar percepções 

sobre os lugares e paisagens que está inserido, formando laços e opiniões sobre o espaço 

analisado. Portanto, cada indivíduo, a partir do lugar vivido, das experiências e dos grupos 

sociais, cria símbolos e significados tornando-se um agente ativo na construção do espaço 

geográfico e agentes na sua própria formação e construção do seu conhecimento. 

Voltando para a questão da geografia e literatura e a possibilidade de se trabalhar de 

forma interdisciplinar, MOREIRA (1987) no livro “O Discurso do avesso” relata que 

 
O processo ensino-aprendizagem a partir da Geografia e da Literatura permite a 

edificação de uma interdisciplinaridade contribuinte para que os alunos tenham 

ampla compreensão das relações sociais, históricas e geográficas, também se soma a 

ampliação da capacidade crítica a partir de outra linguagem, às categorias da 

representação geográfica (MOREIRA, 1987)  

 

Dessa forma, a Literatura, por relatar os mais diversos aspectos da vida do homem, 

torna-se uma importante aliada ao ensino da Geografia por também ser um caminho para a 

compreensão da relação que o homem obtém com o espaço, mas precisa estar integrada com 

esta disciplina.  

As obras literárias são capazes de construir e compreender espaços, levam o leitor a 

uma realidade distante através de narrativas que fazem com que o estudante viva 

determinados espaços a partir do olhar de personagens e autores. Uma das formas de 

compreensão dos acontecimentos relatados pelos personagens do texto literário se dá a partir 

do imaginário que faz ligação das imagens, lugares e paisagens com as experiências que já 

foram vivenciadas pelo leitor, criando representações formadas pela percepção social, isso 

porque a “[...] imaginação redimensiona as realidades, reconstrói o mundo e a relação do ser 

humano com ele [...]” (ARAÚJO, 2010, p. 35) 

A Literatura, enquanto descrição da relação do homem com o meio em que vive, 

permite ainda que o leitor reconheça sua própria realidade, identificando-se com o 

personagem. Esse reconhecimento pode ser dado em várias vertentes da vida humana, tanto 

social, cultural e econômica, quanto natural. Nessa fase de aproximação do leitor/personagem 

é que a percepção com o real está mais acentuada e podem ser estudados diversos aspectos 

geográficos que o texto literário proporciona. Isso porque  

 
As obras literárias, mesmo não pretendendo ser e não sendo um mero registro 

histórico, acabam sendo também uma historiografia inoficial. Na medida mesma em 

que não querem ser documento, seu caráter autônomo lhes permite uma liberdade de 

registro e transmissão que escapa à historiografia oficial, comprometida com as 

omissões, cortes e deformações que as relações de produção lhes impõem. (KOTHE 

1976, p. 78) 

  

A identificação do leitor com o personagem favorece a análise do meio em que vive a 

partir das categorias geográficas expostas em cada obra.  Assim, a Literatura torna-se um 

importante objeto de pesquisa para o desenvolvimento e compreensão da ciência geográfica. 

Abre caminhos e propõe diversas maneiras de utilizar a interdisciplinaridade como 

metodologia no ensino da Geografia. 
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Assim, como cada lugar da cidade possui um significado específico para cada pessoa, 

um mesmo texto literário, lido por pessoas residentes na mesma localidade, levará a diferentes 

entendimentos devido às experiências de vida, pensamentos, percepções e atitudes em relação 

ao meio que vivem ou da história de vida de cada um. 

Para cada um, o texto terá um significado. E para cada um, alguns aspectos 

geográficos serão mais relevantes que outros. Isso ocorre porque “[...] o homem utiliza a 

percepção para analisar a própria ação” (PINHEIRO NETO e CAVALCANTE 2010, p. 135) 

Nesse sentido, GRATÃO (2010) ao realizar uma análise sobre a cidade, afirma que 

 
Não é a mesma para aqueles que chegam e a veem do alto do Planalto, do topo da 

Serra Dourada ou das margens do Rio Vermelho, ou para cada um de seus 

habitantes que (per)correm por cada um dos seus becos. Ela é experienciada e 

vi(vi)da de maneira diferenciada por cada um que mora e vive na cidade. (GRATÃO 

2010, p. 313) 

    

Assim, ao analisar uma obra literária cada leitor poderá fazer diferentes análises 

espaciais. Sendo um recurso bastante útil para o professor auxiliando no processo do ensino-

aprendizado na sala de aula.  

 

 
A GEOGRAFIA E AS OBRAS LITERÁRIAS: POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO 

 

A partir da reflexão realizada sobre a utilização da Literatura no ensino de Geografia, 

o presente item do artigo se propõe fazer um levantamento bibliográfico de alguns clássicos 

da Literatura Brasileira que podem ser utilizados na sala de aula, ou que podem se transformar 

em temas gerados para projetos interdisciplinares. Não tivemos a pretensão de listar todos os 

livros, pois a mesma seria imensa, mas trouxemos alguns exemplos que consideramos 

significativos e que podem auxiliar neste processo.   

Optamos por separar as obras literárias por regiões geográficas segundo a classificação 

do IBGE, considerando que desta forma facilitaria o trabalho dos professores que procuram 

estes textos literários para empregar nas salas de aula.  

No segundo momento, em anexo, inserimos uma proposta de aula que utiliza como 

material didático o livro “As Aventuras da Família Brasil” de Luis Fernando Veríssimo, 

mostrando um dos vários caminhos possíveis desta abordagem na sala de aula. 

Salientamos que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) destacam a importância 

de se utilizar os clássicos da Literatura no ensino de Geografia, assim o documento afirma 

que, 

 
É possível aprender Geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental, 

mediante a leitura de autores brasileiros consagrados (Jorge Amado, Érico 

Veríssimo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, entre outros), cujas obras retratam 

diferentes paisagens do Brasil, em seus aspectos sociais, culturais e naturais. 

(BRASIL 1997, p. 33) 

 

O quadro 01 traz algumas obras que podem ser utilizadas na sala de aula. Trouxemos 

duas obras para cada região do Brasil, bem como o autor, o ano de publicação e algumas 

vertentes geográficas que podem ser abordadas disciplinarmente ou de forma interdisciplinar. 

Vale lembrar que as vertentes geográficas expostas no quadro são possibilidades de trabalho, 

muitas outras podem ser trabalhadas, não temos a pretensão de esgotar essa a temática.   

 
Quadro 01: Clássicos da literatura e possibilidade de abordagens. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

266 
 

                                                           
75

 O tempo e o vento é uma obra que foi composta por três romances, sendo eles: 
O Continente, O Retrato e O Arquipélago. A obra narra 200 anos do processo de 
formação do estado do Rio Grande do Sul.  

Região Obra Autor Ano Abordage

ns 

Geográfic

as 

Sudeste 

 

A 

Moreninha  

Joaquim 

Manoel de Macedo 

1844  Pai

sagem e relações 

sociais do Rio de 

Janeiro no séc. 

XIX; 

 Infl

uência da classe 

burguesa na 

sociedade carioca.   

Sudeste O Cortiço   Aluísio 

Azevedo 

1890  Tra

nsformações da 

paisagem urbana do 

Rio de Janeiro; 

 Rel

ações sociais do 

séc. XIX. 

Nordeste Capitães da 

Areia   

Jorge 

Amado 

1937  Rea

lidade de crianças 

abandonadas; 

 Rel

ação das crianças 

de rua com o 

espaço geográfico; 

 Cri

ação de identidade 

com o local vivido. 

Nordeste O auto da 

compadecida   

Ariano 

Suassuna 

1955  Co

ntexto social do 

Nordeste; 

 Rel

igiosidade do 

Nordestino. 

Sul As 

Aventuras da 

Família Brasil   

Luis 

Fernando 

Veríssimo 

1993  Dif

erença de classes; 

 Sit

uação do 

trabalhador 

brasileiro; 

 Mo

do de vida de uma 

família brasileira, 

inserida numa 

sociedade de 

consumo. 

Sul O tempo e o 

vento
75

 

Erico 

Veríssimo 

1949

-1962 

 O 

papel do homem na 

cultura gaúcha; 

 De



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

267 
 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar do caráter de estudo preliminar sobre a interdisciplinaridade no ensino de 

Geografia, as reflexões obtidas apontam a importância de haver a diversificação de 

metodologias para compreensão do espaço geográfico na sala de aula, aproximando-se cada 

cadência social 

gaúcha na 

passagem para o 

séc. XX causada 

por interesses e 

jogos políticos; 

 For

mação do estado do 

Rio Grande do Sul. 

Norte Marajó Dalcídio 

Jurandir 

1947  Des

afios econômicos e 

democráticos do 

início do séc. XX; 

 Est

ruturação social. 

Norte Contos 

Amazônicos 

Inglês de 

Sousa 

1893  Cul

tura (lendas e 

histórias) da 

Amazônia; 

 Em

bates sociais e 

políticos do final do 

séc. XIX; 

 Rel

ação homem e meio 

ambiente. 

Centro-

Oeste 

Poemas dos 

Becos de Goiás e 

Estórias mais 

Cora 

Coralina 

1965  Ide

ntificação do 

indivíduo com o 

local vivido; 

 Cul

tura do povo do 

Centro-Oeste; 

 As

pecto social em 

relação às 

lavadeiras, 

lavradores, crianças 

abandonadas, etc. 

Centro-

Oeste 

Bem sabe 

Goiás da sua 

linguagem 

Miguel 

Jorge 

2004  Pai

sagem de Goiás; 

 Im

portância dos rios 

de Goiás para o 

meio ambiente. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

268 
 

vez mais da realidade do aluno. Faz-se necessário instigar o olhar crítico do aluno à sociedade 

em que vive, pois, segundo TOMITA (1999), “(...) é importante que estimule o educando a 

indagar-se o porquê das coisas para o mesmo não se conformar com a simples situação dos 

fatos, mas partir uma análise criteriosa com uma visão crítica.” (TOMITA 1999, p. 13)  

As contribuições que a Literatura oferece ao ensino de Geografia são múltiplas, pois 

proporciona diversas atividades que ainda são pouco exploradas no ensino básico. Assim 

como também, cria oportunidades de enriquecer o convívio social e tornar a disciplina mais 

atrativa. 

As reflexões sobre o tema da interdisciplinaridade no ensino de Geografia a partir da 

contribuição da Literatura não se limitam ao atual trabalho, uma vez que nota-se a 

necessidade de pôr em prática o que aqui foi pensado e desenvolvido e muitos caminhos 

podem ser seguidos já que cada realidade é única e diversificada. 

A importância de pôr em prática as reflexões aqui obtidas é de transformar o 

aluno/leitor em um sujeito ativo socialmente, estimular o pensamento crítico acerca da 

sociedade em que vive, criar percepções sobre as transformações das diferentes paisagem do 

Brasil e consideramos que o relato dos textos literários pode nos auxiliar neste processo, 

acentuando a compreensão do contexto em que as histórias se sucederam e assim, entender 

como os espaços geográficos se criam e recriam e como se dão as relações sociais, naturais e 

econômicas do local estudado. Consequentemente, tornar o ensino de Geografia mais lúdico, 

crítico, reflexivo e principalmente mais atrativo.  

Para isso precisamos pensar na obra literária como uma ferramenta que pode auxiliar 

no desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar real, envolvendo as diversas áreas do 

conhecimento.  

Por fim, estima-se que o presente artigo possa corroborar com professores que 

procuram novas metodologias de ensino a partir do uso da Literatura e que os mesmos, 

possam compreender a importante contribuição que a interdisciplinaridade oferece a todos os 

níveis de ensino e disciplinas, principalmente, ao campo da Geografia. 
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ARTE E ÊXTASE POÉTICO NAS ALGIBEIRAS DA ARTECIÊNCIA 

GEOGRÁFICA: FERNANDO PESSOA E A GEOGRAFIA DO DESASSOSSEGO 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões preliminares em torno da ideia de 

êxtase poético como eixo central e sensível do ensino da geografia, enfatizando a arte da 

poesia como recurso didático de grande potencial educativo, especificamente a poesia de 

Fernando Pessoa. A arteciência geográfica, no contexto do currículo da escola básica, tem um 

potencial privilegiado para o uso das artes como recurso didático. A arte é intuição, 

sensibilidade e interpretação. O artista, ao fazer arte, abre uma fenda na realidade, por meio da 

qual os alunos podem conhecer o espaço geográfico usando novas lentes. As obras de arte da 

arquitetura, escultura, música, poesia, literatura, cinema, dança, pintura, desenho, teatro e 

fotografia possuem um potencial didático imenso para o ensino da Geografia, pois ensinam 

pela emoção, pela sensibilidade e encontram amplo e fecundo lugar na subjetividade do 

espírito. O processo educativo pode ser sintetizado por um octaedro conectando nossa 

dimensão existencial, científica, cognitiva, noosférica, ético pragmática, jurispolítica e 

egocêntrico-psíquica, tudo isso perpassado pela dimensão mater, a dimensão artística, 

perfazendo oito dimensões da educação geográfica e da formação docente. As artes 

complementam o terreno científico, transcendendo-o, amenizando suas durezas, seus rigores, 

suas barbáries, suas insensibilidades, suas injustiças, suas tragédias. Somos homo ludens, 

vivemos para as artes, para o imaginário, para a fantasia, para o sonho. Nesse contexto, a 

poesia de Fernando Pessoa configura-se como uma valiosa reflexão epistemológica sobre a 

relação sociedade-natureza e nosso lugar no cosmos, oferecendo importante contribuição ao 

ensino da Geografia.     

Palavras-chave: arte, educação geográfica, poesia, Fernando pessoa 

 

 

INTRODUÇÃO: ALGUMAS MELODIAS DO ÊXTASE POÉTICO 

 
    Para uma mente completa, Estude a Arte da ciência, 

                  Estude a ciência da Arte, Aprenda a enxergar, 

    Perceba que tudo se conecta a tudo 

                                                            Leonardo da Vinci 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões preliminares em torno da 

ideia de êxtase poético como eixo central e sensível do ensino da geografia, enfatizando a arte 

da poesia como recurso didático de grande potencial educativo, especificamente a poesia de 

Fernando Pessoa. 

A ideia de êxtase poético não se refere ao mero uso da poesia na geografia. O êxtase 

poético consiste em um estado de perpétuo enamoramento da vida, da natureza, das culturas, e 

de nossa paixão pelo longo processo de conhecê-las. Adentrar esse estado de espírito 

demanda um desejo de ser “amigo da sabedoria” (philo-sofia). Trata-se de uma espécie de 

arrebatamento, um estado psíquico de caráter transcendente, que atingimos quando 

conquistamos um conhecimento que nos atualiza, que nos liberta, que nos refaz, que nos 

permita auto-superações, que nos faz renascer a cada minuto.  

Desenvolve-se esse êxtase poético por meio do cultivo da sensibilidade e do intelecto. 

A educação geográfica deve propiciar aos alunos o desenvolvimento da sensibilidade artística, 
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do entusiasmo pela natureza, do comprometimento social, da curiosidade ilimitada, da 

autonomia intelectual, da crítica fundamentada, da argumentação sólida e racional, da 

antropoética planetária, da honestidade intelectual, do autoconhecimento e da autrocrítica, e 

todas essas qualidades, quando somadas ao bom humor, ao espírito solidário, ao desejo de 

compartilhar, podem render ótimos frutos didáticos no pomar pedagógico, culminando na 

formação de docentes comprometidos, satisfeitos e eficientes.  

As diversas manifestações artísticas oferecem inúmeros recursos didáticos ao ensino 

da Geografia. Nesse sentido, o professor deve compartilhar seus conhecimentos de Geografia 

e arte, criando situações em sala de aula que favoreçam ao aluno: 

 

 Um processo de (re)descoberta do mundo sensível das artes,  enquanto 

metáfora da realidade 

 O reconhecimento do lado estético do temário geográfico  

 O desenvolvimento do gosto e da sensibilidade  

 O cuidado em respeitar e valorizar a diversidade artística do Brasil e do 

mundo.  

 A valorização da arte enquanto arte 

 Valorização da arte enquanto recurso didático de alto potencial crítico da 

sociedade 

 Aprender a Geografia do Brasil e do mundo por meio das diversas expressões 

artísticas das regiões e culturas estudadas 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A GEOGRAFIA ENQUANTO “ARTECIÊNCIA” COMPLEXA: CIÊNCIA-

CEGUEIRA E ARTE-COLÍRIO 
 

Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta. Mas o que é um renque de 

árvores? Há árvores apenas. 

Renque e o plural árvores não são cousas, são nomes. Tristes das almas humanas, 

que põem tudo em ordem, 

Que traçam linhas de cousa a cousa, Que põem letreiros com nomes nas árvores 

absolutamente reais, 

E desenham paralelos de latitude e longitude. Sobre a própria terra inocente e mais 

verde e florida do que isso! 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

 

A ideia de êxtase poético pode nos ajudar na compreensão mais plena da ciência, sem 

reduzi-la a supostas neutralidades que escondem sua multidimensionalidade enquanto 

fenômeno social, político, cultural, sob influências perigosas da subjetividade, dos afetos e 

das pulsões. A ciência é racional dentro de uma irracionalidade latente. É neutra, lá nos contos 

da carochinha. A criação científica neutra, rígida, sistemática, refletida, também pode ser 

refém de pulsões, loucuras, fanatismos, levando a convulsões humanitárias, catástrofes, 

genocídios, injustiças. A ciência precisa ser problematizada em sala de aula, sem 

maniqueísmos redutores, sem faroeste geográfico com mocinha, bandido e herói.  

Nossa formação acadêmica deveria nos estimular na direção de uma autonomia 

intelectual capaz de tecer críticas e reflexões mais contundentes sobre a ideia de 

desenvolvimento científico. No bom sentido do termo, a escola e a academia deveriam nos 

dar mais segurança para “brincarmos” com a ideia de desenvolvimento científico, tal qual um 
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gato com seu novelo. Para isso, é necessária uma reforma curricular que valorize e abra 

espaço para a adoção de disciplinas que formem a base científico-filosófica do futuro 

professor e pesquisador. 

Na graduação, nossos alunos apresentam imensas dificuldades na direção de um 

pensamento complexo tal qual proposto por Edgar Morin (2004) e pela tradição filosófica, e 

isso poderia ser superado, ao menos em parte, por uma profunda reforma curricular que se 

abra à criação ou reformulação, das seguintes disciplinas, para bacharelado e licenciatura, 

todas de cunho filosófico-teórico, algumas obrigatórias, outras optativas: 

  

1-História do pensamento geográfico I e II, que não pode ser confundida com “contar 

a história do pensamento geográfico pelos olhos dos franceses”. No módulo I a ênfase seria na 

Geografia Clássica do século XIX, a que mais contribuiu em termos teórico-conceituais e 

filosóficos. O módulo II enfatizaria a contribuição da geografia anglófona, sem deixar de lado 

a Geografia francesa, mas sem elevá-la à categoria de imperatriz do pensamento geográfico.  

2-Epistemologia da Geografia. A epistemologia da Geografia trataria das bases 

filosóficas que deram suporte às diversas abordagens-escolas da Geografia desde seu berço na 

antiguidade. Seria uma disciplina que questionaria principalmente a capacidade dos métodos 

geográficos de conhecer a realidade e os fenômenos que se propõe a estudar, enfatizando as 

possibilidades, potencialidades, e limitações do olhar geográfico em oposição ao olhar de 

outras ciências.  

3-Filosofia aplicada aos estudos Geográficos, disciplina que trabalharia as relações da 

ética, da política, da metafísica e da lógica, com a Geografia. 

4-Teoria do conhecimento, que ressaltaria a contribuição, para a Geografia, dos cinco 

tipos de conhecimento: mitológico, científico, filosófico, senso comum e artístico, além de 

esmiuçar e debater os limites e possibilidades das várias áreas de conhecimento (ciências 

humanas, ciências naturais, e suas subdivisões), e os desafios de se conhecer a realidade por 

meio dos sentidos, da razão e da emoção.  

5-Filosofia da ciência I e II, no qual o módulo II trataria dos sete princípios científico-

geográficos Observação/experimentação, Extensão/localização/distribuição/delimitação 

(Tudo possui expressão espacial), Descrição (tudo é caracterizável), Causalidade (tudo tem 

causa e efeito), Analogia (tudo é comparável), Atividade (tudo muda), Conexidade (tudo está 

relacionado).  

6-Metodologia da pesquisa científica, que não pode ser confundida com ensinar 

“normas da ABNT”, e que infelizmente é rejeitada por muitos professores na hora de 

distribuição de disciplinas. Costuma “sobrar” para professores sem formação ou motivação 

para desempenhar sua tarefa.  

7-Metodologia da pesquisa geográfica, enfocando as necessidades específicas da 

Geografia, problematizando o hibridismo metodológico da Geografia, suas virtudes e 

mazelas.  

8-Antropologia Cultural, enfatizando a história do homem sujeito cultural e a 

construção da sociedade pelo prisma da cultura e como isso pode ser apropriado pelas 

pesquisas em Geografia Cultural, da População, Urbana, Agrária, Geografia Histórica etc. 

9-Retórica e Análise do discurso, particularmente importantes para as ciências 

humanas e que ensinaria os alunos a interpretarem textos e aulas pela ótica do discurso, que 

na Geografia Humana em geral é tido como uma série específica de representações, práticas e 

performances por meio das quais o significado é produzido, conectado em redes e legitimado.  

10-Teoria da argumentação. A importância dessa disciplina é inquestionável no 

universo acadêmico e nas ciências humanas em particular, que ao tratar de questões sociais, 

morais, políticas, culturais, escapam, por sua natureza, aos métodos das ciências exatas e 

naturais. As ciências humanas, para serem devidamente assimiladas e estudadas, demandam 
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um domínio da teoria da argumentação, que discute técnicas de raciocínio aptas à discussão, 

deliberação e argumentação capazes de induzir persuasão baseada em premissa não apenas 

verdadeiras, mas relevantes para a conclusão.  

Especificamente nas licenciaturas, além dessas disciplinas acima listadas, caberia a 

inserção urgente de: 

 

1. Didática do ensino da Geografia I e II. Deve ser ministrada por “licenciados” em 

Geografia. Nessa disciplina, caberia uma ampla gama de temas e enfoques, discutindo os 

fundamentos do ensino da Geografia, quanto a conceitos e teorias que permeiam o temário da 

Geografia escolar.  

2. Epistemologia do ensino da Geografia. A disciplina de epistemologia do ensino da 

Geografia poderia contribuir com a superação de uma série de deficiências teórico-conceituais 

na didática do ensino da Geografia, como os vícios da classificação, generalização, crítica ao 

rótulo, criação de estereótipos, império do consenso, desconhecimento da natureza da 

sociedade, da natureza da natureza, possessão noológica, cegueira paradigmática, vácuo 

conceitual e terminológico, militância oca, confusão escalar, falsas dualidades, maniqueísmo 

redutor, império do consenso, ditadura contextual e conjuntural, dentre outros. Trata-se de 

uma disciplina de cunho filosófico, abordando pelo prisma das diversas correntes filosóficas, 

e da teoria da complexidade, as possibilidades de didatizar os conhecimentos científicos da 

Geografia, ou seja, auxiliando no clássico desafio da “transposição didática”, que tem 

frequentemente degenerado em “transpobrecimento didático”. O objetivo fundamental da 

“Epistemologia do ensino da Geografia” seria levantar todos os questionamentos 

fundamentais a respeito da arte de aprender e ensinar Geografia, centrando-se no 

questionamento e rigoroso escrutínio dos fundamentos, ideologias, vícios e muletas 

epistemológicas, paradigmas e fraquezas que perpassam as seguintes dimensões: a relação 

professor-aluno, o processo de ensino-aprendizagem, o uso de recursos didáticos, as teorias e 

conceitos da ciência Geográfica, os planos de ensino e os planos de aula, os livros didáticos e 

paradidáticos, a literatura geográfica para a formação do professor de Geografia, o projeto 

político pedagógico da escola e da universidade, o currículo escolar e dos cursos de 

Geografia, os documentos oficiais, como a LDB e as diretrizes curriculares para o ensino da 

Geografia, e as políticas do ministério da educação.  

3. Arte e ensino da Geografia, problematizando o imenso potencial das manifestações 

artísticas da humanidade, em especial do Brasil, para o ensino do temário geográfico. Essa 

disciplina possui grande apelo entre os alunos e certamente seria muito procurada dentre o rol 

de disciplinas optativas.  

4. Metodologia e didática do ensino superior, disciplina encarregada de trabalhar as 

especificidades didáticas e metodológicas do fazer docente ao trabalhar em cursos de 

graduação. 

 

Essa proposta ambiciosa, ainda que pareça utópica, é viável, ao menos em parte, e 

desejável, se quisermos promover uma mudança em nossa matriz de pensamento que, 

atualmente, já não dá mais conta de enfrentar os desafios intelectuais/científicos impostos 

pelo mundo do século XXI. Seria um processo gradual de mudança, e demandaria uma 

tomada de consciência da comunidade universitária, assim como o apoio dos governos para 

suprir os recursos humanos e de infra-estrutura para realizar tal mudança curricular. A 

universidade, espaço sagrado da ciência, tem ensinado muito de vários assuntos, mas 

justamente o debate crítico da ciência tem ocupado pouco espaço no cotidiano acadêmico. A 

ciência tem sido exibida como um resultado pronto e acabado, incontestável, neutro e bem-

intencionado. Preconceitos e discriminações diversas ainda são muito presentes e invasivos no 

cenário acadêmico brasileiro.  
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A Ciência é nosso fardo cotidiano, aventura cartesiana na busca vã de tudo saber. Mal 

necessário com grandes perdas e ganhos. A ciência é anticientífica, às vezes é doutrinária 

como a religião, fantasiosa como o mito, ingênua como o senso comum e arrogante como a 

filosofia. A ciência é tudo isso ao mesmo tempo. Feita por homens, é parte capenga de um 

todo desconhecido. Nascida no ventre da sociedade, é vulnerável às piores paixões humanas. 

Ciência é vida e morte. Vida que morre e morte que renasce. 

E a arte? Refúgio e sabedoria do espirito! Na estética não há dilemas, há sublimação, 

entrega, gozo, desfrute, êxtase e completude. A arte ensina ciência, a ciência só se faz pelo 

espirito artístico. Destarte, ao ensinar Geografia, devemos partir da seguinte premissa: o 

êxtase poético como a dimensão mais humana da humanidade e como base cognitiva e 

afetivo-emocional fundamental no processo racional e objetivo de ensino-aprendizagem e 

descoberta do mundo. Em outras palavras, para ensinar a racionalidade da ciência, não é 

preciso ignorar o valor da arte, pelo contrário, devemos estar atentos, criticamente, para seus 

impactos sobre a razão humana. 

Uma obra de arte pode ser mais marcante e mais esclarecedora do que uma explicação 

científica obtusa e insensível. Antes de ser “homo sapiens”, somos “homo ludens” e “homo 

sensibilis”. Por melhor que seja a explicação científica de um professor de Geografia a 

respeito do que é o cerrado, é provável que a esqueceremos mais facilmente do que as 

explicações literárias e poéticas de Guimarães Rosa ou Carlos Drummond, gênios da 

sensibilidade, que podem ser mais inesquecíveis dada a emoção e a vivacidade que carregam 

em si.  

As obras Cosmos, de Humboldt (1960), ou Antropogeografia, de Ratzel (1914), assim 

como as obras de Semple (1911) e Huntington (1945), e no Brasil, as de Gilberto Freyre 

(2000), evocam fortes impressões, dada a veia descritivo-poética que aguça a sensibilidade e 

seduz o espírito. É improvável que uma obra científica tenha superado, em vivacidade e 

beleza, a visão euclidiana (2004) da Guerra de Canudos, terra e homem, em “Os sertões”. 

Existem ainda as antológicas descrições poéticas e espirituosas dos naturalistas e cronistas 

viajantes.  

A ciência menciona, a arte impressiona. A ciência esclarece, a arte enobrece. A ciência 

é explicação, a arte é emoção. Superando falsas dualidades: a ciência é esclarecimento que 

emociona, a arte é emoção que esclarece! O ensino de Geografia pode usá-las em comunhão, 

em harmonia. Nesse sentido, a Geografia é uma “arteciência”.   

Sem subestimar-se o valor da arte enquanto arte, o valor em si da obra artística, o valor 

da arte enquanto desfrute e deleite do espírito, deve-se estar atento às tendências das últimas 

décadas: a arte como crítica social; a arte como expressão das idiossincrasias sufocadas pelo 

“establishment”, pela “mão única”, pelas friezas burocráticas, pela assepsia da ciência 

presunçosa; a arte como espaço lúdico de expressão das angústias, mazelas, medos, fracassos 

e tabus das sociedades; a arte como iluminadora de nossos recônditos mais sombreados; a arte 

como sereia sedutora de nossa racionalidade cartesiana e arrumadinha; a arte como superação 

de nossos preconceitos; a arte como linguagem de expressão de minorias e vozes caladas 

pelos fantasmas totalitários que ainda rondam os países “democráticos” e que imperam nas 

ditaduras e teocracias.  

A arte, por mais que seja fruto da individualidade, expressão de uma alma singular, é 

sempre universal em sua força de comunicar o que muitas vezes é incomunicável pela 

palavra. Seria exagero dizer que a arte pode simplesmente substituir o poder de explicação da 

palavra, mas ela é sem dúvida um aliado poderoso do professor, por falar com mais vigor ao 

intelecto, pelas vias da sensibilidade e da emoção. Contudo, é preciso o cuidado didático do 

professor em mostrar a complexidade dos temas da Geografia, indicando o potencial e as 

limitações de cada obra de arte, problematizando as vantagens e desvantagens no uso de cada 

recurso didático. .  
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Segundo Edgar Morin (2002), estamos há séculos possuídos pelo grande paradigma 

cartesiano do ocidente e necessitamos pensar a realidade pelas vias do paradigma da 

complexidade. Complexidade significa “tecido junto”, ou seja, a realidade é um todo sem 

partes e toda compartimentação desse todo é uma obra humana; arbitrária ou criteriosa, mas 

os critérios podem ser problemáticos: parciais, defeituosos, cegos, tendenciosos, dogmáticos. 

Ou seja, a realidade, ao existir pelas lentes do tal sujeito, ele próprio um objeto aos olhos de 

outros sujeitos, é sempre uma realidade já culturalmente alterada. Quando analisamos algo, 

nossa análise já perturba a compreensão desse algo. A essência de um fenômeno, se é que se 

pode falar nesses termos, seria inatingível, dado que o sujeito, ao estudar esse fenômeno, já 

está de posse de um cabedal de preconceitos, ideias, teorias, premissas aceitas sem escrutínio, 

paradigmas cegos, crenças infundadas, dogmatismos diversos. Infelizmente, os alunos não 

têm saído da escola suficientemente preparados para lidar com esses dilemas do pesquisador-

professor. A relação sujeito-objeto, que não pode ser tratada como mera dualidade, como 

constituída meramente pelas partes isoladas de um binômio, não tem sido devidamente 

problematizada em sala de aula.  

O ensino de uma ciência não se basta por si. Devemos ir além, porque “a gente não 

quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte!” Precisamos de humildade para ouvir 

inclusive o que vem de fora da academia. O ser humano não se satisfaz com os recursos 

básicos de sua sobrevivência, como casa e alimentação, sua condição humana ressente-se da 

ausência da arte, do entretenimento, dos amores, do gozo psíquico, enfim, do êxtase poético.  

A ciência deve ser trabalhada em suas leis, cânones, contradições, mazelas, torpezas, 

parcialidades, pseudoneutralidades, falsidades, vitórias, desonestidades, erros e acertos, 

glórias, superações, acasos, caos, racionalidades, barbáries etc. Sociologia da ciência, filosofia 

da ciência, ciência e psique, ciência e politica, arteciência, eis aí algumas palavras mágicas 

que deveriam acompanhar nossa formação acadêmica e viajar conosco para a sala de aula 

para superarmos o ensino alienado, infrutífero, acrítico e totalitário, que tem traumatizado e 

desmotivado gerações de inteligências e genialidades subaproveitadas. O ser humano tem sido 

muito subestimado em suas potencialidades intelectuais.  

Retomando a ideia de Geografia como “arteciência”, é importante lembrar que Edgar 

Morin (2005a e 2005b), em sua obra “O Método”, insiste na ideia de complexidade para 

propor a superação do grande paradigma cartesiano do ocidente, aquele fundado na 

redução/disjunção dos fenômenos, e que sacramentou inúmeras frágeis dualidades, como a do 

corpo/espírito, sujeito/objeto, natureza/sociedade e arte/ciência.  

Retomando a ideia de Geografia enquanto arte, é importante lembrar que no currículo 

da escola básica, a Geografia, além da disciplina de História, é a que melhor pode fazer uso 

das expressões artísticas para seu ensino. A geografia, por dormir em rede esplêndida de 

trançado espacial, é fortemente visual, e o conceito de paisagem é compreensivelmente um de 

seus pilares teóricos. A arte é intuição, sensibilidade e interpretação. O artista, ao fazer arte, 

abre uma fenda na realidade, por meio da qual os alunos podem conhecer o espaço geográfico 

sob novas lentes.  

A arte é o interminável labirinto das delícias geográficas.  

Nele encontramos uma nova fachada, uma nova curva, uma nova melodia, um novo 

verso, uma nova fábula, uma nova cena, uma nova coreografia, uma nova aquarela, um novo 

traçado, um novo drama e um novo enquadramento imortalizado por um clique. As obras de 

arte da arquitetura, escultura, música, poesia, literatura, cinema, dança, pintura, desenho, 

teatro e fotografia, sem querer esgotar a infinidade de expressões artísticas, possuem um 

potencial didático imenso para o ensino da Geografia, pois ensinam pela emoção, pela 

sensibilidade e encontram amplo e fecundo lugar na subjetividade do espírito.  
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Para Hegel (2006) a arte é consistente com o sensível e o espiritual, e também é o 

próprio espírito tomado por objeto, ou seja, a arte é uma necessidade do espírito. A arte nos 

presenteia com novas interpretações e recortes do real.  

Sobre o processo educativo em Geografia, este pode ser sintetizado, segundo Jardim 

de Carvalho Jr (2015), por um octágono conectando nossa dimensão existencial, científica, 

cognitiva, noosférica, ético pragmática, jurispolítica e egocêntrico-psíquica, tudo isso 

perpassado pela dimensão mater, a mais nobre: a dimensão artística, perfazendo assim oito 

dimensões de nossa profissão e da arte de educar. A arte de educar não pode prescindir de 

outras artes, as artes podem e devem imiscuir-se em todas essas dimensões humanas, 

transcendendo-as, amenizando suas durezas, seus rigores, suas barbáries, suas 

insensibilidades, suas injustiças, suas tragédias. Somos homo ludens, vivemos para o lúdico, 

para as artes, para o imaginário, para a fantasia, para o sonho, para o místico, para o cósmico, 

para o insondável. Por meio dessas realidades psíquicas suscitadas pelas artes, nos realizamos 

como humanos e como criaturas imperfeitas de um todo incompreensível e misterioso. 

 
Figura 1: O Complexo octógono do processo educativo em geografia, seus fundamentos e áreas do 

conhecimento 

 
Fonte: Jardim de Carvalho Jr 

 

Além do domínio desses oito fundamentos necessitamos, como geógrafos, de um 

conhecimento disciplinar rico e variado que transcenda nossa própria disciplina. Geografia 

não basta para entender Geografia! As fronteiras do conhecimento se alargam continuamente.  

Outro desafio na educação geográfica é o problema da pesquisa docente e discente nas 

licenciaturas e nos programas de pós-graduação em ensino da Geografia. Ainda são raras as 

pesquisas na área do ensino da Geografia que valorizem a dimensão subjetiva do professor, 

que analisem sua retórica, seu discurso, sua condição humana como indivíduo, sociedade e 

espécie, seu trinômio pulsão/afeto/razão, sua unidualidade como mestre e aprendiz, sua 

complexidade de vida, sua riqueza de histórias, sua criatividade, suas contradições inerentes à 

profissão, suas narrativas, suas aventuras de viagem, suas angústias, seus fantasmas, sua 

trajetória acadêmica etc. Esse vazio investigativo não é apenas consequência, mas também a 

causa de inúmeras deficiências nos cursos de graduação em Geografia, licenciatura e 

bacharelado. Tais deficiências ocorrem na dimensão ética e artística da formação docente. Por 

essa razão necessitamos de uma melhor formação nesses dois oásis da sensibilidade.  

Dentre os dez tipos de arte, citados anteriormente, será destacada a contribuição da 

poesia, em especial a obra de Fernando Pessoa e sua contribuição para a epistemologia do 

ensino da Geografia.  
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FERNANDO PESSOA: ANGÚSTIA E INQUIETAÇÃO NAS PAISAGENS 

GEOGRÁFICAS DO DESASSOSSEGO 

 
Trago dentro do meu coração, Como num cofre que se não pode fechar de cheio, 

Todos os lugares onde estive, Todos os portos a que cheguei, 

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, Ou de tombadilhos, sonhando, 

E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. 

A entrada de Singapura, manhã subindo, cor verde, O coral das Maldivas em passagem cálida, 

Macau à uma hora da noite... Acordo de repente...Yat-lô--ô-ôôô-ô-ô-ô-ô-ô-ô...Ghi-... 

E aquilo soa-me do fundo de uma outra realidade... 

A estatura norte-africana quase de Zanzibar ao sol...Dar-es-Salaam (a saída é difícil)... 

Majunga, Nossi-Bé, verduras de Madagascar...Tempestades em torno ao Guardafui... 

E o Cabo da Boa Esperança nítido ao sol da madrugada...E a Cidade do Cabo com a Montanha da Mesa 

ao fundo...Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei... 

Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos...Experimentei mais sensações do que todas as 

sensações que senti, Porque, por mais que sentisse, sempre me faltou que sentir 

E a vida sempre me doeu, sempre foi pouco, e eu infeliz. 

Trecho de “Passagens das Horas”, Álvaro de Campos (Fernando Pessoa) 

 

A poesia, uma espécie de fotografia ultrassensível da realidade, impressa por palavras 

encadeadas, de efeito estético e metafórico, e de alto poder de síntese, é um recurso didático 

de alto potencial educativo para a Geografia. Os poetas brasileiros foram exímios cientistas 

humanos que com sensibilidade e talento expressaram em seus poemas uma série de mazelas 

e problemas sociais e econômicos de diversas regiões do Brasil. A geografia regional, a 

riqueza cultural e natural das regiões, a história das singularidades dos lugares, a história da 

vida privada, todos eles devem muito à poesia, e graças a ela se imortalizaram enquanto 

realidades sensíveis e de alto valor estético e educativo.  

Viajantes como Avé-Lallemant (1974) e Saint-Hilaire (1980), que saiam em aventuras 

cinematográficas pelo Brasil “selvagem” dos séculos XVIII e XIX, escreveram descrições 

poéticas belíssimas que aguçam a imaginação e alimentam nossa veia artística, causando 

entusiasmo pelas paisagens e culturas do Brasil. A veia poética está presente, com um estilo 

ímpar e fecundo, nas obras de Gilberto Freyre (2000), como na trilogia “Sobrados e 

Mucambos”, “Ordem e Progresso”, e a obra-prima traduzida em dezenas de idiomas, “Casa 

Grande e Senzala”, monumental ode ao Brasil das cores e sabores do período colonial do 

Nordeste brasileiro, escrita como prosa poética, uma das obras mais evocativas das ciências 

humanas no Brasil.  

Somos seres apaixonados pela beleza, e por essa razão, a preocupação estética no 

ensino da Geografia, por meio de livros didáticos e nas aulas dos professores, deve ser 

considera se quisermos um ensino mais eficiente e mais persuasivo.  

Nos países hispano-americanos, destaca-se a poesia do grande poeta geógrafo em 

língua espanhola: Pablo Neruda (2011), que deixou em seus versos um legado geográfico 

jamais visto na história da poesia latina. A obra “Canto General”, é uma ode às maravilhas 

culturais e naturais da América Latina. Neruda cantou em versos as forças naturais 

apoteóticas da indômita natureza chilena, com suas cordilheiras em fogo, o oceano pacífico e 

sua colossal influência sobre a vida e a cultura do povo chileno, os vulcões de vida e morte, os 

terremotos súbitos, os lagos multicolores, o canto solitário e triste das gaivotas, as injustiças 

sociais latino-americanas, os encantos dos povos pré-colombianos etc. É um possível universo 

a ser descoberto pelo ensino da Geografia, e nós, como pensadores da Geografia e como 

professores visando ao crescimento cultural do aluno, devemos investir em nossa formação 

artística, ao menos como apreciadores, e porque não, como artífices de alguma expressão 

artística.  



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

279 
 

No Brasil, seria até mesmo imprudente tentar listar os poetas que tanto contribuíram 

para entender o povo brasileiro, suas expressões artísticas, sua história, os problemas 

políticos, as injustiças sociais, as disparidades, as tensões ideológicas, enfim, a poesia 

brasileira traz, em seus versos e reversos, uma miríade de temas que podem servir de base 

para problematizações didáticas em sala de aula. De Gregório de Matos a Vinícius de Moraes, 

a Geografia desfila em quadras, sonetos, rimas, metáforas, poetizando a realidade brasileira e 

revelando, com a força emotiva da arte e do sublime, quem somos e o que queremos. É a 

geopoética de nossa existência.  

Uma geopoética existencialista e de grande contribuição epistemológica vive nos 

interstícios poéticos dos versos do lisboeta Fernando Pessoa, pois “navegar é preciso”.  

Na poesia de Fernando Pessoa, forma e conteúdo não encobriram suas Filosofias. 

Fernando Pessoa é um furacão de ideias em instigante torvelinho. Tendo criado inúmeros 

heterônimos (personagens), os mais célebres são certamente Alberto Caeiro e Álvaro de 

Campos. Existe uma dimensão subjetiva do espaço geográfico na poesia de Fernando Pessoa 

que aparece por meio das angústias, desejos e divagações, em uma trama cotidiana que 

Fernando Pessoa recebe como uma punhalada na sensibilidade.  

Álvaro de Campos é um engenheiro que divaga e sonha, se torce, e se retorce com os 

maquinismos, os comboios, os marinheiros, a civilização, tudo relacionado à revolução 

industrial e o contexto histórico em que ele viveu. Ode Marítima, poema de grande 

transcendência emotiva, um dos mais longos da história, é Geografia na veia, uma grande 

viagem de Pessoa, tudo se passando enquanto ele observa um navio se aproximando do porto 

de Lisboa. Ele descreve o mundo todo, sente tudo ao mesmo tempo, geme, grita, tem ataques 

histéricos, calmas súbitas, ele reflete o próprio ritmo de sua sociedade, e que estava prestes a 

ebulir, culminando nitidamente nesta gaia-civilização caleidoscópica, agonizante, mutante e 

refém de seus desvarios e sabedorias. Tudo isso está presente também na “Ode Triunfal”, 

outro poema de grandes proporções resumindo o mundo e todas as suas dores. Nessas duas 

odes, ele pressagiou, em sensações, o angustiante carrossel da modernização globalizadora, 

que gira sincopadamente e com arritmias severas e candentes, num espiral vertiginoso que 

embaralha as sociedades numa mescla com potencial explosivo e ao mesmo tempo renovador 

e mágico. O poema também evidencia que muitos dos problemas fundamentais de hoje 

estavam já postos há 100 anos. 

Alberto Caeiro, que se apresenta como um “guardador de rebanhos”, estudou até a 

quarta série e viveu na zona rural. Órfão de pai e mãe, era muito sensível à natureza, aos 

aspectos estéticos do clima. Sensacionista, ele valoriza o campo, a vida simples rural, e 

desacredita a ciência. Se Fernando Pessoa se pusesse a analisar a ciência geográfica, 

certamente a repreenderia por ambicionar ver em um sentido geográfico em tudo, por 

investigar um excesso de relações entre todos os fenômenos naturais e culturais, por sondar 

arrogantemente o insondável, buscando ser “cientificista”, burocratizando-se, esquecendo-se 

do simples desfrute, olvidando-se de “ver apenas com os olhos”. Assim, Caeiro despreza o 

pensamento filosófico, o mistério e o misticismo. Traz discussões que inclusive lembram a 

proposta do pensamento complexo de Morin, como quando fala em ser uno e não 

fragmentado. O poema abaixo é bastante elucidativo da tensão ver-pensar, e da necessidade 

do ser humano desaprender a pensar quando a vida exige o mero desfrute desinteressado e 

leve: 

 
O que nós vemos das cousas são as cousas. Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra? 

Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos. Se ver e ouvir são ver e ouvir? 

O essencial é saber ver, Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê, E nem pensar quando se vê 

Nem ver quando se pensa. Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, Uma aprendizagem de desaprender 
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E uma seqüestração na liberdade daquele convento 

De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas 

E as flores as penitentes convictas de um só dia, Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas 

Nem as flores senão flores. Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

 

Caeiro critica a pretensão da ciência em querer conhecer tudo e diz “pensar é estar 

doente dos olhos” (Pessoa, 2006b),  frase esta que comporta uma profunda discussão sobre 

teoria do conhecimento, especificamente a relação sujeito-objeto na ciência e a ingenuidade 

do geógrafo ao fazer pesquisa com pretensões a totalidades, sínteses e pensamento analítico. 

Caeiro, com delicadeza e bucolismo, lida com a fragilidade do conhecimento, com desafios da 

teoria da complexidade e mostra os perigos advindos dos excessos das ciências. Nesse 

sentido, a obra de Caeiro ajuda a construir uma argumentação que mostra as ciladas do fazer 

científico, em particular na Geografia, com sua clássica pretensão de compreender o todo e 

fazer infindáveis relações. Mas Pessoa diz num dos poemas de “O guardador de 

Rebanhos”: “a natureza é partes sem um todo” “que há montes, vales, flores, ervas”, “mas que 

não há um todo a que isso pertença. Que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das 

nossas ideias” (Pessoa, 2006b). Ou seja, ele abre espaço pra objeções diversas contra o 

pensamento científico, que para ele, peca no viés analítico tanto quanto no viés sintetizador e 

totalizante. Analisar a parte pode ser tão alienado e contra produtivo quanto enfocar o tal 

“todo”, o conjunto sistêmico, gaia... As possibilidades humanas de conhecer um fenômeno 

qualquer são continuamente ameaçadas pela ilusão do aparente, pela inapreensibilidade do 

transitório e pela limitação da microescala. Mas se devemos ir além do estudo cartesiano das 

partes, e diante de uma urgente demanda social e desenvolvimentista, que cuidados 

epistemológicos devemos ter no ensino da Geografia?  

Sobre a dualidade todo-parte, Pessoa poetiza da seguinte maneira: 
 

 

Num dia excessivamente nítido, Dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito 

Para nele não trabalhar nada, Entrevi, como uma estrada por entre as árvores, 

O que talvez seja o Grande Segredo, Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos falam. 

Vi que não há Natureza, Que Natureza não existe, 

Que há montes, vales, planícies, Que há árvores, flores, ervas, 

Que há rios e pedras, Mas que não há um todo a que isso pertença, 

Que um conjunto real e verdadeiro, É uma doença das nossas idéias. 

A Natureza é partes sem um todo.  Isto é talvez o tal mistério de que falam. 

Foi isto o que sem pensar nem parar, Acertei que devia ser a verdade 

Que todos andam a achar e que não acham, E que só eu, porque a não fui achar, achei. 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

 

Bernardo Soares
76

, em “O livro do desassossego”, descreve Lisboa, desdenha os 

passantes, sensibiliza-se com cenas urbanas e com a estrutura da cidade, sempre com certo 

deboche e desesperança, insiste em humanizar as coisas, como se fossem coisas pensantes, 

mas ele concebe todo o exterior como mera consequência do seu interior pensante. Ele fala 

muito da insensibilidade do capitalista para com seus subalternos, com fina ironia e toques de 

poético escárnio. Em algumas passagens Fernando Pessoa é bastante objetivo e nota-se uma 

intenção clara, a exemplo de um dos capítulos que Pessoa analisa primorosamente a 

interdependência de fenômenos geográficos, como quando num trem, observa uma mulher e 

suas vestes, e começa a imaginar a fábrica por trás das vestes, o trabalho mecânico da pessoa 

que o confeccionou, até concluir que há um mundo todo por detrás de um retrós de seda.  

                                                           
76

 Outro heterônimo de Pessoa, o guardador de livros 
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Pessoa mergulha em devaneios sócio-econômico-geográficos ao se impressionar com 

uma echarpe no pescoço dessa dama, colocando-se a imaginar todo o percurso dessa echarpe, 

regalando à Geografia duas páginas de intensa poesia e sensibilidade, e cujo potencial 

didático é inquestionável. Ele conclui, dizendo a respeito daqueles minutos dentro do trem, 

olhando a elegante dama: “desci do bonde, vivi a vida inteira” (Pessoa, 2006a). Seus 

espasmos de “sentir tudo de todas as maneiras” (Pessoa, 2009), nada mais é do que a 

angústia cotidiana do geógrafo, bombardeado por informações de vários tipos e fontes e por 

teorias advindas de diversas ciências. Zenith comenta que não há livro mais honesto do que o 

livro do desassossego. Para ele, Bernando Soares é o  

 
prosador que poetiza, sonhador que raciocina, místico que não crê, decadente que 

não goza. (...). A ficção de Soares... é proposta como modelo de vida para todas as 

pessoas que não se adaptam à vida real normal e cotidiana, e não só. Pessoa 

sustentava que para viver bem era preciso manter sempre vivo o sonho, sem nunca 

realiza-lo, dado que a realização seria sempre inferior ao sonhado. E deu-nos 

Bernardo Soares para mostrar como se faz. Como se faz então? Não fazendo. 

Sonhando. Cumprindo os nossos deveres cotidianos, mas vivendo, simultaneamente, 

na imaginação. Viajando imenso, na imaginação. Conquistando como César, na 

imaginação. (...) Sentindo tudo de todas as maneiras, não na carne, que sempre 

cansa, mas na imaginação. Viver sonhando, sonhar imaginando, imaginar sentindo – 

era este o credo que ressoava em quase todos os cantos do universo pessoano, mas 

Soares era o exemplo mais prático disso. (ZENITH IN PESSOA, 2006a, p.26-27) 

 

O estilo literário e poético de Pessoa mostra um artista que abusa de sua 

ultrassensibilidade para mostrar a angústia do viver num mundo pleno de possibilidades que 

nos entulha, nos enjoa, nos entedia, ou seja, trata-se do frenesi pós-moderno que ele antecipa, 

ou seja, já era percebido e sentido, não sendo um atributo exclusivo do atual contexto. É a 

Geografia da vida em simultaneidade de ritmos, estilos, experiências, espacialidades, 

contradições. Por essas razões é que a Geografia da percepção e a Geografia cultural formam 

um rico arcabouço teórico para se fazer uma leitura instigante do poeta lusitano. Uma análise 

textual (essencial), em conexão com uma análise contextual, é necessária para revelar a 

geograficidade que permeia a obra pessoana. Mais do que isso, seus escritos estão 

impregnados de divagações epistemológicas sobre a possibilidade de conhecer a natureza e o 

ser humano, e isso é essencial para o ensino da Geografia, principalmente quando 

consideramos o vazio filosófico que predomina no fazer pedagógico de muitos professores de 

Geografia.  

A Geografia, ainda mais em tempos de globalização, informatização, império da 

notícia e da desinformação, rapidez das mudanças, tem gerado ansiedade naqueles que a 

tentam compreender. Há uma dimensão psíquica em Fernando Pessoa que parece mostrar 

algumas características atuais da Geografia e que apontam para um futuro complexo e 

angustiante para seus estudiosos. Tentar entender toda a  Geografia que corre nas veias do 

mundo é sentir-se inquieto como Fernando Pessoa, daí a pertinência de se cunhar o termo 

“Geografia do desassossego”.  

Nas palavras de Fernando Pessoa: 

 
Sabemos bem que toda a obra tem que ser imperfeita, e que a menos segura das 

nossas contemplações estéticas será a daquilo que escrevemos. Mas imperfeito é 

tudo, nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê 

sono que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores 

iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como os livros, sonhando tudo, 

sobretudo, para o converter na nossa íntima substância, faremos também descrições 

e análises, que, uma vez feitas, passarão a ser coisas alheias, que podemos gozar 

como se viessem na tarde. (PESSOA, 2006(a), p.8) 
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Estas palavras magistrais do maior poeta da língua portuguesa nos incitam a refletir 

sobre o papel da arte no ensino da Geografia, como poderoso agente de converter o conteúdo 

em “nossa íntima substância”, e que uma vez apropriando-se dele, possamos transformá-lo e 

reelaborá-lo como algo nosso, que uma vez esquecido, será apropriado por outra pessoa, e 

assim sucessivamente, o conhecimento geográfico se constrói continuamente, em perpétuo 

devir, em mutação perene que não cessa, reatualizando, reescrevendo, reinterpretando a 

realidade geográfica do mundo.  

Nos dois poemas abaixo, Fernando Pessoa, encarnado em seu heterônimo “Alberto 

Caeiro”, o poeta da natureza, aponta para a fragilidade e insignificância do “homo faber” 

diante da permanência e majestade das forças naturais, enfatiza a maldade humana em 

oposição à natureza boa e inocente, lembra-nos da grande desvantagem de ter consciência, 

reflexões bastante pertinentes em tempos de crise severa do ideal racional iluminista que tem 

prescrito uma atitude antropocêntrica na relação sociedade-natureza, endeusando o ser 

humano como um “super-homem”, senhor das técnicas e dono de seu rumo, destinado a 

“reinar” sobre a natureza.   

 
Passou a diligência pela estrada, e foi-se; E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. 

Assim é a ação humana pelo mundo fora. Nada tiramos e nada pomos; passamos e esquecemos; 

E o sol é sempre pontual todos os dias. 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

 

Há Metafísica Bastante em Não Pensar em Nada. O que penso eu do mundo?   Sei lá o que penso do mundo! 

Se eu adoecesse pensaria nisso. Que idéia tenho eu das cousas? 

Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? 

Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma. E sobre a criação do Mundo? 

Não sei.  Para mim pensar nisso é fechar os olhos. E não pensar. É correr as cortinas 

Da minha janela (mas ela não tem cortinas). O mistério das cousas?  Sei lá o que é mistério! 

O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, 

Começa a não saber o que é o sol E a pensar muitas cousas cheias de calor. 

Mas abre os olhos e vê o sol, E já não pode pensar em nada, 

Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos De todos os filósofos e de todos os poetas. 

A luz do sol não sabe o que fazE por isso não erra e é comum e boa. 

Metafísica?  Que metafísica têm aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos 

E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, A nós, que não sabemos dar por elas. 

Mas que melhor metafísica que a delas, Que é a de não saber para que vivem 

Nem saber que o não sabem?"Constituição íntima das cousas"... 

"Sentido íntimo do Universo"...Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. 

É incrível que se possa pensar em cousas dessas. É como pensar em razões e fins 

Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados  das árvores  

Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

 

Fernando Pessoa, em sua obra em prosa poética chamada Livro do Desassossego, é a 

própria encarnação literária da complexidade, pois trabalhou nessa obra durante os anos finais 

de sua vida, obra inacabada e inacabável, sem enredo, sem personagens, sem linearidade, com 

horizontes expandindo-se continuamente, tendo por pilares justamente o calcanhar-de-aquiles 

do pensamento complexo: hesitação e dúvida. Assim, Fernando Pessoa é um dos grandes pais 

do espanto e da dúvida e, por conseguinte, sua contribuição para a educação e 

especificamente para o ensino da Geografia, deve ser valorizada e revelada. Nesse 

microcosmo profundamente pessoal e à flor-da-pele
77

, e por isso mesmo universal, Fernando 

Pessoa se joga no abismo de tudo sentir e com tudo empolgar-se entediando-se, e entediar-se 
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 E que mostra profunda similaridade com as dores de Morin em “O X da questão: o sujeito à flor-da-pele”. 
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empolgando-se, revelando a fragilidade dos diversos tipos de conhecimento, o científico, o 

religioso, o filosófico.  

Na forma de fragmentos numerados, o livro é um verdadeiro coquetel de canapés 

deliciosamente indigestos, cuja massa Metafísica revela lucidez e delírio, contradição e 

pertinência, pasmo e náusea, o absurdo e a efemeridade da vida. Nesse livro do desassossego, 

o poeta “fingidor”, “finge tão completamente, que finge sentir que é dor, a dor que deveras 

sente” (PESSOA, 2006b), e assim, como “vive tudo de todas as maneiras”, coloca-se a sentir 

em todas as peles, fantasia-se de tudo e de todos, e mostra a multiplicidade da vida, a 

complexidade da existência, numa ode-sentida-ressentida, covarde-heróica-fragmentária-

abarcadora-deísta-ateísta-histérica, exalando um desassossego com a incerteza e incompletude 

de tudo, com o desconforto de existir, com o pavor das almas alheias, com a falta de sentido 

diante do absurdo da existência, com a incomunicabilidade entre os seres, revelando até 

mesmo uma dimensão pedagógica, que foi observada por comentadores como Richard 

Zenith.
78

  

No livro do Desassossego são inúmeros os trechos que fazem referência indireta e 

direta a assuntos plenamente geográficos. Fernando Pessoa é a maior prova viva (sua obra 

vive) de que a divagação e o pensamento sem rédeas (criatividade e fantasia) também podem 

conduzir ao conhecimento (científico!), inclusive a um conhecimento mais sintonizado com o 

paradigma da complexidade e, portanto, mais desejável para a sala de aula – simultaneamente 

palco, plateia, bastidores e os interlúdios que amarram tudo isso numa ópera una e múltipla, 

incerta e conflituosa como a própria vida.  

 Dada a riqueza do temário geográfico e do amplo leque de interfaces desta Arteciência 

transdisciplinar, é bastante crível a constatação de que Fernando Pessoa, assim como todo 

grande gênio da literatura, tenha contribuído com seus poemas, escritos diversos e com sua 

obra prima (O Livro do Desassossego), na forma de um legado a ser descoberto e 

devidamente relacionado à Geografia e ao seu ensino. Em sua obra há contribuições 

sociológicas, políticas, filosóficas (Metafísicas, estéticas, éticas), históricas, econômicas
79

, 

literárias, aforísticas e Geográficas.   

A obra de Pessoa pode permitir problematizações que enriqueçam a Epistemologia do 

ensino da Geografia. Nessa direção, pode-se perguntar: de que forma a obra de Fernando 

Pessoa pode servir de pretexto e contexto para um ensino de Geografia mais humano, 

complexo e crítico? Estudar esses autores é uma forma de poetizar/humanizar/complexificar a 

Geografia, mostrando que ensinar Geografia de maneira científica é também usar poemas, 

refletir sobre eles, e partilhar dos dramas de Fernando Pessoa, assim como das inquietações de 

Morin a respeito do pensamento complexo. Conforme mencionado anteriormente, o potencial 

de poemas como Ode Marítima é imenso, uma verdadeira Ode ao espaço geográfico técnico-

científico numa belle-époque já globalizada. 

A importância da obra pessoana para a Geografia pode ser analisada sob três 

perspectivas:  

 Temas da Geografia: ele aborda temas como a revolução industrial, o capitalismo e a 

alienação, a mecanização e o império das máquinas, os aspectos estéticos da paisagem, 

os significados das viagens, a simplicidade da vida campestre. 
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 Organizador da edição do Livro do Desassossego da Companhia das Letras de 2006.  
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 Nosso desconhecimento da imensa obra de Fernando Pessoa fez-nos surpreender com a estante de uma livraria 

que exibia um livro intitulado: “A Economia em Pessoa – verbetes contemporâneos e ensaios empresariais do 

poeta”. Só por este exemplo, já podemos imaginar a contribuição de Pessoa, no mínimo, para a Geografia 

econômica. Ademais, novos achados de fragmentos de Pessoa o revelaram um entusiasta de cinema que 

pretendia se tornar produtor, tendo até esboçado roteiros de filmes.  
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 Filosófica-Epistemológica: a existência do todo e da parte, a impossibilidade do 

conhecimento do todo, o mistério da natureza, a complexidade, a incerteza. 

 Filosófica-Psíquica: angústia da pós-modernidade, vazio existencial, tédio do excesso 

coisas, inutilidade do pensar em demasia, o pensamento epicurista
80

 etc.  

A partir de Fernando Pessoa, pode-se contribuir com a hipótese pouco difundida pela 

Geografia, a de explicar a aversão às forças naturais e os aplausos às técnicas e aos inventos 

como expressão de um mal-estar universal fundado no horror da morte e na impotência, e isso 

pode ser correlacionado aos estudos de Freud e seus comentadores. Assim, se introduz uma 

ponte entre a Geografia do desassossego que se nota em Fernando Pessoa e uma possível 

fundante dessa aversão da ciência e do próprio Pessoa às forças naturais, fundante esta que 

seria o que Norbert Elias (1994) chama, na psicanálise, de “recalque do natural”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Ensino da Geografia deve complementar o ensino científico com o uso de recursos 

didáticos oriundos das diversas expressões artísticas do mundo e do Brasil.  

Quanto mais arte houver no ensino da Geografia, mais nos aproximaremos do estado 

poético que nos fecunda a sensibilidade. Podemos e devemos conhecer acerca das grandes 

artes, como a pintura, a literatura, a poesia, o folclore, a fotografia. Em sentido inverso, 

quanto mais nos aproximarmos desse estado de êxtase poético, mais aproveitaremos e 

desfrutaremos da dimensão artística da Geografia. Mais sensibilidade e criatividade teremos 

para problematizar recursos didáticos do universo artístico.  

A Geografia, enquanto disciplina de forte caráter espacial, muito pode se beneficiar do 

uso da fotografia, da pintura, e das viagens de campo. Contudo, também oferece grande 

contribuição as narrativas poéticas e imaginativas de viajantes naturalistas, cronistas e poetas. 

A poesia, com seu alto poder de síntese, e sua preocupação com a forma e com a beleza das 

palavras, oferece recurso riquíssimo para o fazer geográfico e seu ensino, pois aguça a 

imaginação e poetiza a realidade às vezes tão prosaica e árida. Poetas como Pablo Neruda e 

Fernando Pessoa, assim como Carlos Drummond, exibem em seus poemas uma forte 

consciência geográfica, e no caso de Fernando Pessoa, há uma importante contribuição à 

epistemologia da relação sociedade-natureza, da relação sujeito-objeto, dentre outras.  

Assim, um diálogo com Fernando Pessoa pode revelar as suas paisagens geográficas 

mentais e também um conjunto de ideoscapes que podem iluminar alguns desafios e 

dificuldades cotidianos dos que “aprendensinam”
81

 Geografia.  
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Resumo 

No presente texto, analisa-se o livro Mar morto, uma obra literária do consagrado escritor 

Jorge Amado, publicada em meados década de 1930, que trata da trama romântica entre o 

pescador Guma e Lívia. Inicialmente, faz-se uma discussão sobre a relação entre o além e as 

divindades e os espaços / lugares reais onde a trama foi cenarizada, com destaque para a Baía 

de Todos os Santos e seu entorno. Posteriormente analisam-se as abordagens do autor acerca 

do papel da mulher nessa obra, que transita da submissão da sociedade machista da época, 

passando pela rebeldia daquelas que subvertem essa situação e se estende até a divinização 

feminina com forte dimensão mítica. Por último, além do romance Mar morto, faz-se uso de 

alguns trechos do livro Baía de Todos os Santos para se tematizar e problematizar as leituras 

sobre cidade, com especial ênfase em Salvador.  

Palavras-chave: Paisagens míticas. Lugar. Mar. Mulher. Cidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O diálogo entre Geografia e Literatura pode acontecer de diversas formas. Três pontos 

comuns nas abordagens literárias e geográficas podem ser destacados: a dimensão espacial, a 

dimensão temporal a atuação dos sujeitos sociais. Especificamente nesse texto pretende-se 

trabalhar com o romance Mar morto, publicado em 1936 pelo consagrado escritor baiano 

Jorge Amado, buscando-se elementos de interface que possibilitem a dialogicidade entre 

Geografia e Literatura, a partir das tramas de diferentes sujeitos sociais no tempo (contextos 

históricos) e no espaço e/ou lugares.  Nessa referida obra Literária, Jorge Amado escreve 

sobre a trama amorosa entre Gumercindo, conhecido como Guma, e Lívia. Para falar sobre 

esse romance, Jorge amado descreve a rotina dos homens do mar e do cais e faz incursões 

acerca da vida de algumas mulheres. Esses sujeitos sociais são abordados a partir de 

diferentes contextos geográficos da Baía de Todos os Santos e do seu entorno (Salvador, 

Recôncavo, imediações estuarinas do rio Paraguaçu). 

No presente trabalho, pretende-se analisar as questões transmundanas, míticas, de 

gênero e em uma importante obra amadiana. A partir da beira do cais e dos mares da Bahia, o 

autor se debruça sobre a trama romântica entre Guma e Lívia. Inicialmente faz uma discussão 

sobre a relação entre o além e as divindades e os espaços / lugares reais onde a trama foi 

cenarizada. Posteriormente analisam-se as abordagens do autor acerca do papel da mulher 

nessa obra, que transita da submissão da sociedade machista da época, passando pela rebeldia 

daquelas que subvertem essa a lógica e se estendendo até a divinização feminina com forte 

dimensão mítica. Por último, além do romance Mar morto, faz-se uso de alguns trechos do 

livro Baía de Todos os Santos para se tematizar e problematizar as leituras sobre cidade, com 

especial ênfase em Salvador, a cidade da Bahia, que inspirou muitas obras do consagrado 

escritor Jorge Amado. 
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PAISAGENS E QUESTÕES MÍSTICAS NO ROMANCE MAR MORTO 

 

Na concepção de Claval (2002), a oposição entre sagrado e profano fundamenta-se na 

ideia de que existem dois níveis de realidades: o mundo positivo, apreendido pelos nossos 

sentidos, que tocamos e que frequentamos; e outro mundo, onde se situam as forças, os 

princípios ou divindades responsáveis pelo que acontece no mundo positivo. Para Claval, esse 

outro mundo se situa em um espaço inacessível ao homem, no entanto estes dois mundos não 

são totalmente separados; os santuários seriam lugares especiais nos quais esse além aflora, 

por isso, constituir-se-iam em espaços devocionais. 

Essa abordagem de Claval para a questão sagrado / profano é pertinente para leitura de 

cidades-santuários, todavia, não se aplica para o entendimento das especificidades do 

território baiano, em especial Salvador e seu entorno regional, sob a ótica de algumas obras de 

Jorge Amado. Para esse autor, os “seres” míticos, os deuses do povo afro-descendente, fazem-

se presentes tanto em espaços da cotidianidade como também no contexto de situações e 

eventos corriqueiros, como nota-se na passagem do romance Mar morto: 

 
Os homens da terra (que sabem os homens da terra?) dizem que são os raios da luz 

sobre o mar. Mas os marinheiros, são mestres de saveiro, os canoeiros riem dos 

homens da terra que não sabem nada. Eles bem sabem que são os cabelos da mãe 

d’água que vem ver a lua cheia. É Iemanjá que vem olhar a lua. Por isso os homens 

ficam espiando o mar prateado nas noites de lua porque sabem que a mãe d’água 

está ali. Os negros tocam violão, harmônica, batem batuque e cantam. É o presente 

que eles trazem para a dona do mar (AMADO, [1936] 2008, p. 25). 
 

 Esse mar que aparece na obra não se restringe a imensidão líquida que é tipificada 

geograficamente como oceano (no sentido geral); trata-se também do mar da vida, da lida, da 

sobrevivência, do sustento, das conversas acerca de temáticas diversas à beira do cais. É o 

mesmo mar de mistérios, misticismos, seres transcendentais que convivem com os pescadores 

na sua lida diária. A expressão homens da terra tanto pode ter um sentido telúrico 

(pertencimento), como também de discernimento; deve-se separar os homens da terra, cuja 

leitura de mundo ancora-se naquilo que vemos, dos homens do mar, que teriam uma visão / 

leitura mais alargada que lhes permite enxergar além daquilo que os olhos vêem. Segundo 

Dardel: 

 
A paisagem não é um círculo é fechado, mas um desdobramento. Ela não 

verdadeiramente geográfica a não ser pelo fundo, real ou imaginário, que o espaço 

abre além do olhar.” (DARDEL, 2011 [1990]. P. 31). 

 

 A paisagem vai além daquilo que se ver. Ela também abarca aquilo que pensamos, 

sentimos, acreditamos, tememos, desejamos (nossos sonhos) e tudo isso abarca a dimensão do 

imaginário, por isso, a paisagem aqui abordada vai muito além do quadro estático e frio. Sob a 

ótica fenomenológica de Eric Dardel, a paisagem geográfica desdobra-se e abre-se para além 

daquilo que eu vejo; dessa forma, não tem-se uma paisagem única e coisificada e sim leituras 

de paisagens, interpretações da paisagem em um perspectiva ampla. Nesses caso, o mundano 

e o transmundano formando um conjunto que se apresenta aos olhos em uma perspectiva não 

dicotômica, não linear.  

 Na paisagem, por um lado lisa visualmente, e, por outro, estriada, densa, misteriosa e 

mítica do mar, marinheiros e pescadores convivem com episódios de irrupção da divindade 

em meio a cotidianidade da sua lida diária. Não existe aquele lugar especial onde a divindade 

possa aflorar. Curiosamente, essa densidade mística e mítica se manifesta de forma mais 

expressiva no contexto da monotonia visual das grandes massas líquidas: 
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Os ventos da tempestade já estão longe. As águas das nuvens da falsa noite estão 

caindo noutros portos. Iemanjá viajará com outros corpos para outras terras. Agora 

o mar é sereno e doce. O mar é amigo dos mestres de saveiro. Pois o mar não é a 

estrada, não é o caminho, não é a casa deles todos? Não é sobre o mar, na proa dos 

saveiros que eles amam e fazem seus filhos? (AMADO, [1936] 2008, p. 27-28). 

 

 Para aqueles que na sua labuta diária estão acostumados ao deslocamento constante, a 

mobilidade sobre as águas, o porto é a parada no sentido literal da expressão, ancoradouro, 

como também parada no sentido da fixação momentânea em um ponto a partir do qual se 

busca entender as tramas socioculturais daquele lugar;  busca-se olhar o mundo a partir dele. 

Essa leitura do circuito das águas como estrada (espaço liso no sentido paisagístico) e do 

porto como ponto (ou área de interface entre o mar e terra) me faz lembrar a abordagem de 

Tuan (1983) para lugar. Segundo esse autor, o espaço é movimento e lugar repouso. Porto é 

local no sentido topológico e referencial e lugar no sentido simbólico da relação identitária ou 

afetiva dos sujeitos sociais que se apropriam daquele lugar. Todavia, esse mesmo porto pode 

ser só passagem pra muitos (espaço não significativo) e o mar, com toda sua lisura visual e 

grande extensão a perder de vista, pode ser uma estrada que conduz uma casa móvel: o barco. 

O mar pode ser sim outra casa para alguns pescadores. Segundo a abordagem fenomenológica 

de Gaston Bachelard (1993), todo local habitado, de certa forma nos dar uma noção de casa. É 

sempre importante relativizar; o porto pode ser significativo para uns e apenas um espaço de 

passagem se para outros. 

 O porto pode ser lugar para aqueles que, como Guma e Lívia, que protagonizam a 

trama romântica no livro Mar morto, vivenciam um amor intenso. Evidentemente que haverá 

lugares para os quais as explosões de amor se expressam de forma mais intensa. Não é 

qualquer barco ou qualquer porto que a afetividade e o amor se expressam. A obra literária, 

inegavelmente, nos permite ler o mundo de forma integrada e superar certa tendência para 

emoldurar mecanicamente as nossas leituras de paisagem e de lugar a partir de ladrilhos 

compartimentados. O mesmo mar revolto das tempestades que atormentam e amedrontam é o 

espelho das estrelas e o local de explosões amorosas: 

 
Sim, Guma ama o mar e Lívia também o ama. O mar é belo assim de noite, azul, 

azul sem fim, espelho das estrelas cheia de lanternas de saveiros, cheio das 

lanternas das brisas dos cachimbos, cheio de ruídos de amor. 

 O mar é amigo, o mar é doce amigo para todos aqueles que vivem nele. E 

Lívia sente o gosto de mar da carne de Guma (...) (AMADO, [1936] 2008, p. 28). 

 

Homens como Guma não seriam apenas sujeitos que fazem uso do mar; na verdade 

seriam parte desse mar. Essa relação de pertencimento ao mar seria tanto no sentido do 

contato corporal como também na perspectiva do imaginário mítico transcendental verificado 

na reverência a Iemanjá, ou mãe d’água. Nesse mar imenso, misterioso e mítico, com suas 

várias ancoragens topológicas e/ou topofílicas, a irrupção da divindade transmundana pode 

ser determinada por eventos ou situações excepcionais e não pela excepcionalidade do lugar, 

como acontece com os santuários: 

 
O velho Francisco conhece essa música e esse mundão de estrelas que se reflete no 

mar. Senão de que valeriam quarenta anos passados em cima de um saveiro? E não 

só estrelas que ele conhece. Conhece também todas as coroas, as curvas, os canais 

da baía e do rio Paraguaçu, todos os portos daquelas bandas, todas as músicas que 

por ali são cantadas. Os moradores daquele pedaço de rio e do cais são seus amigos, 

e há até quem diga que uma vez na noite em que salvou toda a tripulação de um 

barco de pesca, viu o vulto de Iemanjá que se mostrou a ele como prêmio.  

(AMADO, [1936] 2008, p. 29). 
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 Além de Salvador, a Baía de Todos os Santos e seu entorno imediato, que corresponde 

ao Recôncavo baiano, foram importantes contextos geográficos que inspiraram Jorge Amado. 

Esse é seu recorte espacial preferencial para suas tramas literárias. O rio Paraguaçu nasce na 

Chapada Diamantina, região central da Bahia, e atravessa o estado adentrando no Recôncavo, 

região do estado que apresenta um expressivo seu fulgor cultural, para desembocar na mítica e 

misteriosa baía que é de todos os Santos e de muitas divindades, notadamente sob a ótica do 

povo negro e afrodescendente de forma geral, que ancora suas crenças em elementos híbridos 

das identidades diaspóricas reinventadas no transcurso do tempo.  

 Os portos / lugares significativos mencionados fazem parte dessa grande região 

cultural mítica e mística que abarca Salvador, a Baía de Todos os Santos e o outro lado da 

Baía, como já se destacou. O prêmio pela boa ação de Francisco, experiente marujo, que era 

tio de Guma, foi a abertura de uma janela que o permitiu ver a “rainha do mar”. Como 

escrevera o próprio Jorge Amado, ao finalizar essa obra “assim contam da beira do cais” 
(AMADO, [1936] 2008, p. 272). 

 Segundo Eliade: 

 
(...) Um mito narra os acontecimentos que se sucederam in princípio, ou seja, “no 

começo”, em um instante primordial e atemporal, num lapso de tempo sagrado. Esse 

tempo mítico ou sagrado é qualitativamente do tempo profano, da contínua e 

irreversível duração na qual está inserida nossa existência cotidiana e dessacralizada. 

Ao narrar um mito, reatualizamos de certa forma o tempo sagrado no qual se 

sucederam os acontecimentos de que falamos. (ELIADE, 1991, P.53). 

 

 Os mitos podem ser invenções ou formas de reatualização de acontecimentos, eventos 

e práticas do passado que, pelo seu caráter excepcional, se tornam transtemporais e são 

recriados pelos religiosos. Seria difícil afirmar-se a origem de um determinado mito ou de 

uma prática mística. Eliade (1991) destaca que o mito retira o homem de seu próprio tempo, 

de seu tempo individual, cronológico, histórico e o projeta mesmo que simbolicamente para o 

Grande Tempo, em um instante paradoxal que não pode ser medido por não ser constituído 

por uma duração, ou seja, o mito significa uma ruptura do tempo e do mundo enquanto 

realidade táctil e perceptível. Em terra firme, a festa para Iemanjá pode acontecer em 

determinadas datas instituídas, a exemplo do dia 2 de fevereiro, data na qual faz-se oferendas 

no mar. No entanto, o aparecimento da divindade e os eventos envolvendo Iemanjá na lida 

cotidiana dos homens do mar, não obedecem a nenhum calendário instituído. 

Na concepção de Tuan: 

 
O primeiro tipo de espaço mítico é uma extensão conceitual dos espaços familiar e 

cotidiano dados pela experiência direta. Quando imaginamos o que fica do outro 

lado da cadeia montanhosa ou do oceano, nossa imaginação constrói geografias 

míticas que podem ter pouca ou nenhuma relação com a realidade (TUAN, 1983, p. 

97). 

 

A fé e a imaginação são importantes para a questão religiosa na sua dimensão mítica. 

Tuan ancora as abordagens acerca da perspectiva mítica em referenciais, do ponto de vista 

simbólico, revestidos de elementos de familiaridade, de lugaridade.  Jung (1987), nos seus 

estudos comparativos entre o que ele chama de homem primitivo e homem moderno, 

constatou que há uma forte tendência do homem de construir símbolos e de expressá-los 

através dos sonhos. Para esse autor, muitos sonhos apresentam imagens e associações 

análogas a ideias, mitos e ritos primitivos. A questão mítica seria alimentada pelos sonhos que 

se impregnam o imaginário dos pescadores ou os contos a beira do cais alimentam os sonhos 

e mistura de tudo isso cria uma atmosfera de veracidade em relação as temáticas 
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transmundanas?  A questão colocada dessa forma se contrapõe a arguição textual do autor 

que, quando aborda irrupção transmundana de Iemanjá, vai além desses dualismos. Tanto os 

contos míticos alimentam os sonhos quando os sonhos alimentam e reforçam essas questões 

em uma perspectiva integrada e articulada, não binarizada, não hierarquizada. 

No romance Mar morto há trecho no qual Jorge Amado remete a dimensão topológica, 

ao lugar sagrado onde a rainha do mar mora: 

 

 
O oceano é muito grande, o mar é uma estrada sem fim, as águas são muito mais 

que a metade do mundo, são três quartas partes e tudo isso é de Iemanjá. No 

entanto, ela mora é na pedra do Dique do Cais na Bahia ou na sua loca em Mont 

Serrat. Podia morar nas cidades do Mediterrâneo, nos mares da China, na 

Califórnia, no mar Egeu, no Golfo do México. Antigamente ela morava nas costas 

da África que diziam que é perto das terras de Aiocá. Mas veio para a Bahia ver as 

águas do rio Paraguaçu e ficou morando no cais perto do Dique, numa pedra que é 

sagrada (AMADO, [1936] 2008, p. 79). 

 

A dimensão transescalar se apresenta de forma expressiva nesse trecho da obra sob análise. O 

autor faz menção a diferentes partes do planeta, a lugares distantes, para depois destacar a 

unidade federada que o inspira: a Bahia. Mas não á a Bahia no sentido amplo da extensão 

territorial e sim a Bahia do recorte espacial, determinado por critérios de natureza 

sociocultural, que corresponde a Salvador, a Baía de Todos e a região do Recôncavo baiano, 

como se enfatizou anteriormente. Ao fazer menção a África, vem a baila os elementos que 

configuram as relações identitárias diaspóricas.  

 A rainha do mar pode aparecer em qualquer parte dos grandes oceanos podendo ser 

vista por aqueles marujos que mereceram essa honraria, todavia, ela moraria aqui na Bahia, 

por isso, notadamente o povo negro desse estado fazem festas para ela e a presenteiam 

anualmente. Essa divindade localizada se aproximaria daquela dimensão do sagrado abordada 

por Claval (2002)? A resposta é não. Não se trata de um santuário tangível topologicamente e 

sim de uma relação de fé e respeito a divindade mediada por elementos de natureza mítico-

sagradas cujas práticas devocionais prescindem de um santuário específico. No início do mês 

de fevereiro, presenteia-se e cultua-se Iemanjá em qualquer praia de Salvador; não existe um 

local único para essa prática devocional. 

 No contexto da relação entre a divindade e a materialidade em Salvador, há menções, 

em algumas obras amadianas, como “Mar Morto”, à presença de Iemanjá na terra, chegando 

ao porto nos saveiros juntamente com os pescadores para participar da sua festa. Para a 

dimensão mítica, o simbolismo das águas é muito importante; tanto das águas do mar, com 

todos os seus mistérios, como as águas dos rios, nas quais as religiões de matriz afro-

brasileira fazem as suas oferendas e muitos integrantes de segmentos religiosos evangélicos 

batizam seus novos membros. Eric Dardel (2011 [1990]) destaca que o simbolismo aquático é 

muito importante no contexto da Geografia mítica. Esse autor enfatiza que a água intervém 

como fator de regeneração e de aumento no potencial da vida em várias religiões.   

  

 

OS LUGARES (OU NÃO LUGARES?) DA MULHER NO ROMANCE MAR MORTO 

 

 As obras literárias de Jorge Amado não devem ser lidas e analisadas de forma 

superficial e aligeirada. Deve-se ler, reler, rever, contextualizar para evitar alguns equívocos. 

Já ouvi algumas pessoas falarem, por exemplo, que nota-se um certo machismo na escrita, 

uma vez que a mulher é vista como aquela pessoa que está sempre abaixo do homem do ponto 

de vista hierárquico em vários trechos e momentos da trama. Ao ver uma provocação dessa 
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natureza, apresento outras para alimentar o debate: de que obra se fala? Qual o seu contexto 

histórico e sociocultural? De que parte da obra se fala?  De qual mulher se fala?  De quais 

momentos dessa ou dessas mulheres se fala? 

 No romance Mar morto, a mãe de Guma, se apresenta para Francisco, tio do garoto 

(irmão do seu pai, já tinha falecido) com o objetivo de conhecer o menino, que tinha 11 anos 

de idade e também para se queixar de Frederico, pai de Guma, afirmando que depois que 

engravidou foi expulsa de casa e acabou se tornando uma prostituta. Essa mulher tanto teve a 

coragem de se contrapor as normas de conduta familiar da época, ao engravidar em uma 

situação de aventura amorosa com um homem do mar que conhecera em Aracaju, capital do 

estado de Sergipe, como também se mostrou disposta a buscar o seu filho a fim de reescrever 

a história de vida de Guma a partir daquilo que ela acreditava. Segundo essa senhora, o 

menino deveria estudar. Ela disse a Francisco: “Boto num colégio, vai aprender a ler, talvez 

vire doutor como o tio dele, meu irmão ... não vai morrer afogado ... (AMADO, [1936] 2008, 

p. 34).  

 Mesmo diante de todas as adversidades que a vida lhe impunha, na condição de 

mulher, em meados da terceira década do século XX, a mãe de Guma não se prostrou 

submissa para aguardar que um homem (Francisco) ajudasse a construir a história de vida do 

seu filho; mesmo sabendo que esse senhor não abriria mão de educar o menino no mar e na 

beira do cais para que este continuasse fazendo o que os homens do lado paterno faziam, ela 

tentou modificar predestinação. É importante ressaltar que, depois da conversa com 

Francisco, ela ficou orgulhosa ao saber que seu filho já velejava pelas águas Baía de Todos os 

Santos, apesar da pouca idade. Essa seria uma situação de submissão dessa mulher? Essa 

reflexão apresenta um tom de provocação porque as obras de Jorge Amado são ricas e 

permitem várias leituras e releituras. Deve-se reconhecer que, na mesma trama literária, 

muitas mulheres são vistas como submissas e subservientes; prontas para atender aos desejos 

sexuais dos homens do mar, mas não se pode generalizar. Lívia, o grande amor de Guma, tem 

o poder do encanto que faz muitos homens a desejarem; Guma que, na fase adulta conduz o 

saveiro de forma tão dura e corajosa e se entrega afetivamente a Lívia numa troca de energia 

que integra o casal de forma tão intensa, que está acima dessa leitura hierarquizada e vertical 

da relação entre homem e mulher no romance em tela.  

 No transcurso da leitura do romance, chama atenção fato dos lugares significativos 

(portos, cidades, saveiros) serem espaços protagonizados, sobretudo por homens. Não há 

mulheres na condução de saveiros e há várias menções a prostituição feminina no porto. Se 

por lado é extremamente relevante o fato de Jorge Amado trazer para o protagonismo literário 

o pescador e a prostituta na década de 1930, é importante destacar que, em muitos casos, os 

lugares, no sentido forte da palavra, onde os pescadores falavam sobre suas vidas, suas lidas 

cotidianas e ouviam relatos míticos dos homens do mar mais velhos, para algumas mulheres 

eram espaços de passagem ou de estadia fugidia, esporádica ou de espera dos maridos que 

estavam navegando. Ou, no caso das prostitutas, eram pontos nos quais poder-se-iam 

conseguir dinheiro para sua sobrevivência. Sobre essas últimas, levanto uma provocação: 

quem seria mais livre e dona do seu destino: a dona de casa mal tratada e submissa que é 

recorrentemente traída pelo infiel marujo que arruma uma amante nova a cada ancoragem, ou 

a prostituta que tem autonomia de andar de forma errante pelo cais ou alongar seus itinerários 

se deslocando para outras cidades ou até mesmo outros estados quando quiserem? Um 

exemplo disso é a mãe de Guma, que é de Aracaju, capital sergipana, e que veio à Bahia para 

conhecer e levar o seu filho com ela para tentar dar uma vida melhor para ele e recuou ao ver 

que ele se realizava seguindo ofício do pai e do tio, que não abriria mão dele mesmo. Ela não 

recuou por covardia ou submissão. A mãe de Guma foi uma mulher que tomou iniciativa, se 

deslocou no espaço longo (de um estado para outro), em um contexto histórico no qual a 

fixidez e a curta mobilidade eram o traço forte da mulher de baixa renda, cujo raio de 
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circularidade, por vezes, era repetitivo: da casa para o cais aguardar o marido ou da casa para 

a mercearia fazer as compras e depois retornar para a unidade residencial, para criar os filhos, 

sua incumbência principal. Ou, esporadicamente, da casa para igreja para orar.  As prostitutas 

seriam donas do seu destino, e, por isso, teriam a liberdade para ampliação do seu espaço de 

circularidade? Mais uma provocação para alimentar a discussão. Pode-se afirmar que essas 

senhoras, apesar de todas as adversidades e riscos do seu ofício, podem ser seletivas tanto do 

ponto de vista dos lugares onde frequentam quanto do ponto de vista dos parceiros / clientes 

que atendem. Essa seria uma situação de total submissão? Claro que não.  

 Essas e outras questões inspiraram o subtítulo: “os lugares (ou não lugares?) da mulher 

no romance Mar morto. Nesse caso, lugar, na perspectiva de Tuan (1983) é abordado como 

espaço significativo, afetivo, e não lugar, como um contraponto, o espaço no qual não se 

desperta uma relação de afetividade constituindo-se apenas em um espaço de passagem. Um 

determinado local, como uma pequena igreja situada nas proximidades do porto, pode ser 

lugar para uma dona de casa, esposa de um pescador e apenas um espaço de passagem ou 

ponto de trabalho para uma prostituta. A dona de casa pode frequentar o referido templo 

religioso desde garota, com sua mãe, sua avó para assistir missas e novenas; ao transitar pela 

frente da igreja essa senhora lembra e rememora (a relação histórica e afetivamente construída 

entre ela e edificação religiosa) e se benze. A prostituta pode ser de outras cidades ou outros 

estados, e, por, isso não construiu vínculos afetivos com logradouros ou edificações daquela 

cidade. Esses vínculos, portanto, podem ser densamente simbólicos para algumas moradoras 

locais. 

 Em um trecho da obra em tela, o casamento de um dos protagonistas pode ser visto 

como uma “amarra”, capaz de comprometer a sua liberdade: 

 
(...) Guma não se casará. Será sempre livre no seu saveiro. Irá com Iemanjá quando 

bem quiser. Não terá âncoras que o prendam à terra. O homem que vive no mar 

deve ser livre. Mas se aquela mulher levasse Guma, que seria do menino? Seria 

marceneiro, pedreiro, talvez doutor ou até padre vestido de mulher, quem sabe! 

(AMADO, [1936] 2008, p. 33). 

 

 Um escritor como Jorge Amado, que se debruça a escrever sobre as práticas cotidianas 

banais de diferentes sujeitos das camadas populares, capta com maestria e riqueza de detalhes, 

determinadas situações, aspectos e bordões desses segmentos sociais. Por isso, ao ler suas 

obras, muitas pessoas de outros estados e países se interessam em conhecer aquela Bahia real, 

mítica e mística que se mescla de forma tão peculiar e rica. Até hoje ouve-se as pessoas 

usarem as expressões se “amarrarem” quando querem comunicar que irão casar-se.  Nesse 

trecho em destaque, a terra é vista na perspectiva da fixidez, do aprisionamento, enquanto que 

o mar é espaço aberto para a liberdade. A terra seria um elemento material, tangível no 

sentido literal que comprometeria a liberdade enquanto que o mar seria uma imensa massa 

líquida de caminhos que podem ser, eventualmente errantes (as vezes o navegador se perde) 

ou predominantemente direcionados (em busca de outros pontos (portos). Nas estradas 

líquidas poder-se-ia ter companhia da poderosa divindade transmundana que é uma mulher: 

Iemanjá. Destaca-se, assim a divinização da mulher contrapondo-se aquela mulher dona de 

casa conformada e submissa. Essa mulher mítica é Iemanjá, ou Janaína para os canoeiros, 

uma guerreira, forte, poderosa, que agita a água nas tempestades e depois acalma com o sol se 

abrindo para um amanhecer, com uma brisa litorânea agradável. Os marinheiros contemplam, 

respeitam, reverenciam e presenteiam Iemanjá  e, segundo Jorge Amado, ela atende aos 

desejos dos homens do mar. 

 Francisco, temia que a mãe levasse Guma e este se tornasse mais um homem comum 

da terra firme, que exercesse determinadas atividades, destituídas de toda a magia e mistérios 

para além da compreensão humana que o mar poderia lhe proporcionar. Nesse momento de 
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temor de perda do sobrinho, a figura da mulher, mãe do garoto, passa a ser vista como uma 

ameaça; essa mulher que veio de longe fez o velho e forte marujo sentir o medo da perda, ou 

seja, nesse momento, acredito que essa mulher agigantara-se diante dele. Após refletir sobre a 

situação, Francisco toma para si o protagonismo do diálogo e retruca afirmando que ela não 

levará o menino porque nem ela saberia o que faria com ele. Ao longo da trama há momentos 

em que a mulher cresce se contrapõe ao protagonismo machista daquela época e há outros nos 

quais notam-se uma situação de submissão. Nessa mesma obra a mulher aparece mais forte do 

que qualquer homem em qualquer outro momento da trama romântica: estou falando de 

Iemanjá, que expressa claramente uma situação de divinização da mulher.  

  E o que falar da força e valentia de uma personagem do livro Mar morto chamada 

Rosa Palmeirão? 

 
Ah! Não seria nada se ela não tivesse um corpo bem-feito. Sua fama já viajou, corre 

mundo, todo marinheiro a conhece, todos têm medo da navalha na saia, do punhal 

no peito, da mão fechada. Mas tem mais medo ainda do corpo bem-feito da Rosa 

Palmeirão. Ela engana muito. Ela vai passando, o corpo se mexendo, mesmo 

chamando, nem parece que é ela. O marinheiro vai atrás, a areia é macia e a lua é 

bela no mar. Contam no cais que a noite é para amor. Ela vai remexendo o corpo, 

ainda gingando como se fosse marítima também. O marinheiro não sabe, vai atrás 

dela. (...) Pobre do marinheiro se ela não gostar dele ou se ela não quiser amar essa 

noite. Rosa Palmeirão traz navalha na saia, punhal no peito. Rosa Palmeirão já deu 

em seis soldados, já comeu vinte prisões, já bateu em muito homem (AMADO, 

[1936] 2008, p. 57). 

 

 De início, chama atenção o fato da fama de uma mulher apresentar uma difusão 

transescalar em contexto histórico e social patriarcal e machista. Rosa Palmeirão talvez tenha 

conseguido o que grandes, hábeis e velhos marinheiros não conseguiram: difundir seu nome 

em diferentes mares e ancoragens no mundo dos marujos. Apesar do destaque enfático a sua 

navalha e ao seu punhal, sua principal arma é a sedução que vulnerabiliza os homens; 

desarma-os. Jorge Amado mescla, nesse caso, a força da defesa com instrumentos fiscos 

usados predominantemente por homens, com a força encantadora e fascinante da beleza 

física, assemelhando a sedução mítica do canto das sereias, potencializada pela ginga do andar 

da mulher, que seduz e domina os duros homens do cais. Essa mulher é forte em todos os 

sentidos. Ela tem a força física, armas temidas, beleza que encanta, coragem de sobra e a 

ginga do cais. Ao passar, os olhares masculinos são para ela. Na hora de amar é ela quem 

decide se quer ou não. Estamos falando dos 1930? Sim, mas essa é uma mulher a frente do 

seu tempo. Essa é uma das mulheres amadianas fortes. Todavia, bem ao estilo de Jorge 

Amado, evitam-se os purismos e essencialismos dos personagens e das tramas. Rosa não é só 

força, briga e valentia. Essa bela mulher, quando queria, se deixa dominar  afetivamente pelo 

homem que ela escolhia. Ela escolheu Guma: 

 
(...) Seus olhos brilham. Suas mãos, que manejam facas e navalhas, são agora doces 

e sustentam a cabeça de Guma, que repousa. Sua boca, que diz palavrões, é terna 

agora e sorri de amor. Nunca a amaram como ela desejou. Todos tinha medo dela. 

Do punhal, da navalha, do seu corpo bem-feito (...). Nunca a tinham amado sem 

temor. Nunca ela vira uns olhos límpidos assim como os de Guma. Ele a admirava, 

não a temia. (AMADO, [1936] 2008, p. 63). 

 

 Ao se entregar ao amor com Guma, Rosa Palmeirão se fragilizou? Mostrou que não 

era tão forte e dominadora na sua relação com os homens? De forma alguma. Ela continua 

mostrando força e sendo admirada pelos homens e conseguiu ser amada como ela queria; sem 

medos nem temores; sem intimidação. O protagonista forte e corajoso, que bravamente 
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conduz o saveiro no mar mostrando ser uma pessoa decidida no cais, envolve-se afetivamente 

com a desejada e temida Rosa Palmeirão. Não formam o casal romântico da trama literária, e 

sim um casal explosivo, efêmero e carinhosamente sexualizado. A forte Rosa Palmeirão 

aprecia um carinho de um homem corajoso que aprecia uma bela, corajosa e subversiva 

mulher que está atrás do punhal e da a navalha. Portanto, entende-se que essas pessoas banais 

que protagonizam as tramas de Jorge Amado, são gente como gente; que brigam, que 

enfrentam com força as adversidades da vida, que trabalham duro, mas que também amam, 

que gostam de dar e receber carinho. Todavia, há trechos na obra que expressam claramente 

uma situação tanto de dependência da mulher quanto de possessividade afetiva por parte dos 

homens: 

 
Guma se horroriza em pensar em Lívia, mais bonita que todas as mulheres do cais, 

se entregando a outros homens, chamando da janela, para sustentar um filho, que 

um dia será marinheiro também e desgraçará outra mulher. Atrás de uma janela 

gradeada (como a janela de presos, de condenados) ela colocaria seu rosto sem 

mistério, seu rosto sem angústia e chamaria homens que passassem (AMADO, 

[1936] 2008, p. 123). 

 

 A abordagem para a questão de gênero na obra varia de acordo com a personagem, o 

momento no qual ela vive, as circunstâncias e o contexto. Há trechos nos quais se nota uma 

Lívia tão forte, com grande capacidade de encantar os homens que a olham passar; olhos de 

desejos e, de certa forma, de submissão sexual. As sereias encantariam no mar e algumas 

mulheres espraiam o seu encanto em terra firme, nos lugares por onde circulam. Por outro 

lado, ao ver Lívia como exclusivamente sua, Guma, que também seduz outras mulheres, 

expressa uma possessividade masculina ancorada na imposição de uma eventual superação 

hierárquica do macho; algo que para alguns homens do cais era indiscutível quando o assunto 

são mulheres simples do cotidiano. Por que uma mulher solteira, separada ou viúva não 

poderia criar seu filho de outra forma que não seja aderindo a prática da prostituição? Essa 

leitura machista o autor acolhe do cotidiano dos homens do mar, da beira do cais. No entanto, 

como se destacou anteriormente, esse mesmo autor destacou várias situações nas quais a força 

da mulher é bem maior do que a dos fortes e corajosos marujos. Para aqueles que vêem a 

fragilização da mulher no romance, recomenda-se o cuidado com a generalização e uma 

especial atenção com as dimensões intersticiais da obra amadiana. 

 

 

A CIDADE E CAPITAL BAIANA EM DUAS OBRAS AMADIANAS 

 

 Como já foi abordado anteriormente, quando trata da questão mítica, do além, Jorge 

Amado não separa as divindades da dimensão transmundana dos espaços de circulação de 

homens e mulheres, seja um ponto fixo, a exemplo de um porto, seja navegando nas imensas 

massas líquidas do mar ou dos grandes rios, como o Paraguaçu no seu baixo (imediações 

estuarinas). No entanto, quando assunto é a relação entre o que acontece na terra firme e no 

mar, a abordagem do autor, muitas vezes, parte de uma dualização que hierarquiza 

qualitativamente, fazendo-se uma clara uma apologia a vida dos homens das águas e do cais, 

mesmo após arrolarem-se uma longa lista de eventuais vantagens de uma vida na cidade, 

como consta nessa passagem do livro Mar morto: 

 
(...) De um lado, enorme e iluminada de mil lâmpadas elétricas, estava a cidade. 

Subia pela montanha os seus sinos badalavam, dele vinham músicas alegres, risadas 

de homens, ruídos de carros. A luz do elevador subia e descia, era um brinquedo 

gigantesco. Do outro lado era o mar, a lua e as estrelas, tudo iluminando também. A 

música que vinha dela era triste e penetrava mais fundo. Os saveiros e as canoas 
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chegavam sem ruído, os peixes passavam sob a água. A cidade, mais barulhenta, 

era bem mais calma, no entanto. Lá havia mulheres lindas, coisas diferentes, 

cinema e teatro, botequins e muita gente. No mar nada disso havia. A música do 

mar era triste e falava em morte e em amor perdido. Na cidade tudo era claro e sem 

mistério como a luz das lâmpadas. No mar tudo era misterioso como a luz das 

estrelas. As estradas da cidade eram muitas e bem calçadas. No mar só havia uma 

estrada e essa oscilava, era perigosa. As estradas da cidade já estavam há muito 

conquistadas. A do mar era conquistada diariamente, era ir a uma aventura toda vez 

que se partia. E na terra não há Iemanjá, não há as festas de dona Janaína, não há 

música tão triste. Nunca a música da terra, a vida da terra tentou o coração de 

Guma. Mesmo, na beira do cais nunca se contou uma história que referisse o caso 

de um filho de marinheiro ser tentado pela vida calma da cidade. (AMADO, [1936] 

2008, p. 51-52). 

 

Essa passagem da obra sob análise me faz lembrar a abordagem de Deleuze e Guattari 

(1997 e 1992) para o espaço liso e estriado. Segundo esses pensadores contemporâneos, a 

noção de espaço liso remete a uma concepção de espaço não metrificado racionalmente. O 

espaço liso não é dimensionado e nem possui um centro, um começo ou um desenho formal. 

Já o espaço estriado é dimensionado, centrado, medido, geralmente traçando linhas que ligam 

um ponto a outro. Enquanto que no espaço estriado o trajeto é subordinado ao ponto, no 

espaço liso o ponto está subordinado ao trajeto. Deleuze e Guattari citam o mar como espaço 

liso por excelência, na condição de espaço visualizado. No entanto, esses autores lembram 

que esse mesmo espaço liso aos olhos até os limites do horizonte foi um dos primeiros a ser 

estriado do ponto de vista das coordenadas geográficas, para posteriormente servir como 

meios para os estados hegemônicos ampliarem suas conquistas nas grandes navegações. 

Inegavelmente, as cidades portuárias se constituíram em pontos e nós dessas tramas 

itinerantes dos navegantes, todavia, estas apresentavam sua dinâmica subordinada ao fluxo, ao 

trajeto dos navios, que se deslocavam para atender a interesses mercadológicos. Portanto, a 

consolidação capitalista, associada aos avanços nos meios técnicos, promoveram a estriagem 

dos mares. Para esses autores, as cidades são espaços estriados por excelência, mas que 

eventualmente liberam espaços lisos; há sempre aqueles que habitam a cidade sentindo-se tão 

livres como Guma sente-se conduzindo seu saveiro no mar. Dessa forma, assim como se pode 

habitar o deserto como espaço estriado, pode-se habitar a cidade como espaço liso. Mesmo a 

cidade mais estriada secreta espaços lisos, para aqueles que se sentem pertencentes a ela 

(CASTRO, 2012). 

A comparação entre a cidade das luzes, da modernidade, da racionalidade da vida e da 

previsibilidade se contrastaria dualisticamente com o mar e sua rebeldia geográfica, sem 

demarcações fixas de itinerários e envolto de muitos mistérios; aberto a aventuras e ou 

eventuais desventuras. Para homens do mar como Guma, esse é um lado positivo da vida dos 

marujos; a imprevisibilidade do trajeto associada à vida no mar e nos portos. Todavia, assim 

como sua mãe, Guma as vezes pensa em criar o filho na cidade para lhe dar uma vida melhor, 

no entanto, reconhece que se assim procedesse, seu corpo iria sair do mar, mas sua mente  seu 

coração ficariam lá, porque, como destaca o autor, o mar é visto pelos personagens da obra 

como amante e amigo na dimensão afetiva e como “pátria” no sentido do pertencimento. 

 Salvador sempre teve um destaque importante na obra de Jorge Amado, que a 

considerava uma cidade importantíssima no contexto nacional. No livro Baía de Todos os 

Santos, publicado na década de 1940, o autor em tela enfatizou a capital baiana de forma 

enfática: 
 

“”Roma negra”,  já disseram dela. “Mãe” das cidades do Brasil”, portuguesa e 

africana, cheia de histórias, lendária, material e valorosa. Nela se objetiva, como na 

lenda de Iemanjá, a deusa negra dos mares, o complexo de Édipo. Os baianos a amam 

como mãe e amante numa ternura entre filial e sensual. Aqui estão as grandes igrejas 
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católicas, as basílicas e aqui estão os grandes terreiros de candomblé, o coração das 

seitas fetichistas dos brasileiros (AMADO, [1945] 2012, p. 28) 

 

  Sob a ótica da abordagem amadiana, o fulgor e a peculiaridade cultural de Salvador 

fazem a capital baiana destoar como centro macrorregional de projeção nacional na rede 

urbana brasileira. Jorge Amado aborda em suas obras a ideia de uma centralidade cultural 

ancorada no potencial da cultura negra de matriz afro-brasileira. Essa foi uma atitude ousada 

para uma obra da década de 1940, um contexto no qual a cultura negra era fortemente 

discriminada, aliás, nem era chamada de cultura. Até a década de 1980, alguns livros 

didáticos consideravam manifestações culturais do povo negro apenas como folclore, numa 

clara tentativa de sub-culturalização depreciativa. A partir sobretudo da década de 1990, 

houve uma alargamento na concepção de cultura que faz justiça às manifestações culturais do 

povo negro e indígena, dando-lhe o devido valor identitário. 

Nas obras de Jorge Amado, a cidade de Salvador é chamada de cidade da Bahia, pela 

sua importância, sobretudo cultural e simbólica. O referido autor afirma de forma convicta 

que “nessa cidade a cultura popular é tão poderosa, possui uma tradição tão densa, persiste 

porque foi defendida com tanta fúria e coragem, que ela não só marca como condiciona toda 

criação artística e literária” (AMADO, [1945] 2012, p. 49). Reafirma-se de forma convicta o 

papel de Salvador como uma capital cultural do Brasil na perspectiva amadiana. Os sujeitos 

sociais que lideram as culturas de matriz afro-brasileira exerceriam um ativismo cultural tão 

importante que fazem a capital baiana se destacar no contexto nacional. Os laços da cidade da 

Bahia com a África, configurando uma identidade diaspórica, e o potencial da cultura popular 

manifestado e expresso nas ruas e nas práticas cotidianas dos sujeitos sociais fariam da capital 

baiana uma cidade peculiar. 

Jorge Amado tece duras críticas à situação de pobreza de Salvador e faz questão de 

destacar que o seu potencial e suas especificidades culturais lhe dão o caráter de polo 

nacional: 

 
Isso não quer dizer que na Bahia a vida seja mais fácil, menos dura, menos difícil para 

o povo. Ao contrário: cidade pobre, estado quase paupérrimo apesar das inumeráveis 

riquezas, subdesenvolvido, na Bahia o povo tem oportunidades e possibilidades muito 

menores do que no Rio e em São Paulo. A diferença está na civilização popular, na 

cultura do povo, que humaniza a cidade, e torna a vida menos áspera e brutal, fazendo 

das relações entre os cidadãos um convívio humano e não um permanente conflito de 

inimigos. Não me refiro, é claro, aos problemas de lutas de classes, de injustiças 

sociais que aqui existem como em qualquer outra parte. Refiro-me às relações entre 

pessoas, ao trato quotidiano, refiro-me ao humanismo baiano (AMADO, [1945] 2012, 

P. 50-51) 

 

Esse trecho do livro Bahia de Todos os Santos dialoga com as abordagens de Milton 

Santos (2000) sobre a força ativista do pobre para criar outra alternativa de mundo, que ele 

chamou de uma outra globalização, mais horizontal, mais inclusiva, mais humana. Como um 

bom comunista, Jorge Amado criticou e questionou as mazelas sociais do seu tempo e 

apresentou um antídoto, uma porta que se abria, não para o conformismo e sim para a luta, 

para a ação calcada no ativismo cultural que, mesmo intersticialmente, poderia agir como uma 

máquina de guerra no sentido proposto como Deleuze e Guattari (1997; 1992), ou seja, uma 

força molecular capaz de promover o desmantelo de modelos molares, macros. Essa cidade da 

Bahia, com todos os seus problemas, era e é forte, na fala de Amado, por causa da cultura 

popular que a humanizava. 

 

 

REFLEXÕES FINAIS 
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Através das obras literárias pode-se superar a tendência à dualização maniqueísta 

exacerbada, segundo a qual o mal e o bem seriam entidades opostas mecanicamente. Para 

além dessa binarização tosca, há situações nas quais notam-se influências, hibridismos e 

misturas que nos levam além das compartimentações mecânicas. Na romance Mar morto o 

mar seria o algoz duro que amedrontava ou seria uma imensidão hídrica no qual moram as 

entidades divinas que protegem os pescadores e saveiristas? Essa questão colocada dessa 

forma empobrece a riqueza da obra na medida em que dualiza a leitura da relação entre os 

pescadores e o mar. O mar está sujeito a tempestades, tufões e outros fenômenos fortes e 

abruptos da dinâmica meteorológica, todavia, a crença dos pescadores na mãe d’água 

protetora que acalma permanece inabalável. Esse mesmo mar da fúria, é o mar do 

congraçamento, é o mar do amor de Lívia e Guma. Em alguns trechos da obra o autor dualiza 

a abordagem e em outros mescla, mistura, integra. 

 Inegavelmente, a contemplação paisagística alimenta a inspiração de poetas e 

compositores. Na concepção de Eric Dardel (2011 [1990]), muito mais que a justaposição de 

detalhes pitorescos, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma 

ligação interna, uma “impressão” que une todos os elementos. Segundo o referido autor, a 

paisagem vai muito além da materialidade visível, ela pode ser trabalhada na dimensão do 

imaginário. E essa relação não dicotômica entre o real, o mítico o místico é um dos pontos 

fortes da obra amadiana. Não se trata de separar o mundo entre os espaços e eventos da 

cotidianidade, da materialidade da dimensão do tangível da dimensão transmundana, das 

divindades. 

Além da originalidade das suas obras, um dos grandes méritos de Jorge Amado foi 

trazer para o protagonismo das tramas literárias sujeitos sociais historicamente 

marginalizados. Deu-se voz as periferias étnico-sociais da Bahia: pescadores, donas de casa e 

prostitutas dificilmente conseguiriam espaços mesmo em livros literários ou ficcionistas. 

Esses sujeitos sociais, que habitam a periferia social de cidades como Salvador e o seu 

entorno regional imediato, não são apenas figurinos ou pano de fundo das tramas literárias; 

são personagens importantes, de personalidade forte como Guma; de beleza e potencial de 

sedução fascinantes como Lívia; de coragem e vigor subversivo como Rosa Palmeirão; heróis 

locais / regionais que subvertem a imposição dos heróis cívicos inventados, sobrepondo-se a 

esses como o caso do hábil capoeirista Besouro, da cidade de Santo Amaro, que recentemente 

foi midiatizado em filme exibido nas telas do cinema e da TV.  Guma e Lívia, duas pessoas 

simples, que namoraram e se amaram em espaços / lugares banais no transcurso da trama 

literária e navegaram juntos pela Baía de Todos os Santos e mistérios; amores e aventuras, 

tendo como cenários espaços banais e pessoas banais. Além da leitura do livro Mar morto ser 

muito rica, prazerosa e interessante, essa ousadia de Jorge Amado, inegavelmente, é um dos 

pontos fortes das suas obras literárias. 
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Resumo 

O interesse em pesquisar sobre a Literatura como recurso didático para o ensino de Geografia 

na Educação Infantil partiu da constatação do interesse das crianças por Histórias, Contos e 

Fábulas, entre outros tipos de enredos. Muitos professores têm dificuldade em abordar temas 

da Geografia com as crianças de 0 a 5 anos, justamente por desconhecerem o que caberia a 

esta ciência trabalhar nesta etapa fundamental do desenvolvimento humano. O presente texto 

tem por objetivo evidenciar que podemos trabalhar temas da Geografia que são importantes 

para o desenvolvimento das crianças, por meio de pequenas Histórias, evidenciando métodos 

e estratégias adequados às diversas faixas etárias com o intuito de incentivar a formação de 

um futuro leitor, capaz de ler o mundo, entender as relações existentes e participar com 

possibilidades de intervir. Inicialmente será evidenciada a contribuição que o Ensino de 

Geografia oferece a Educação Infantil, apresentado o Lugar e a Paisagem como categorias 

essenciais de trabalho, ao mesmo tempo muito significativas para o universo Infantil. Por 

seguinte será abordada a Literatura como recurso na formação da criança, o incentivo ao 

futuro leitor e a escolha do livro adequado às diversas faixas etárias. Finalmente discutiremos 

algumas possibilidades de trabalho aliando a Literatura e a Geografia. 

Palavras-chave: Contação de Histórias, Categorias Geográficas, Crianças 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A História contada ou lida apresenta a possibilidade de aliar a leitura de mundo das 

crianças com temas do currículo oficial, além de incentivar a formação de futuros leitores 

competentes, críticos, se constituindo um momento impar no cotidiano da Educação Infantil. 

No entanto para que realmente este momento seja apreciado pelas crianças são necessários 

alguns cuidados para não tornar a História algo maçante, desinteressante, e sem significado.  

Um aspecto fundamental na construção de um conhecimento significativo para as 

crianças é que o ensino precisa estar vinculado à realidade, o que permite usar o Lugar como 

categoria de análise da Geografia considerando-o conectado ao espaço, como um todo. 

A Paisagem também se constitui como uma categoria de análise que propicia ao 

professor e, por extensão aos seus alunos, ler o significado expresso em sua materialização; 

essa percepção dos elementos que compõe a Paisagem do Lugar e toda dinâmica existente 

pode propiciar futuramente novas formas de intervir, por desenvolver uma compreensão mais 

ampla da realidade. 

Essa capacidade de ler o mundo, antes da palavra escrita, pela criança, é importante 

na busca de significados da palavra escrita, influenciando a construção de significados, 

valorizando a leitura da palavra escrita refletindo diretamente na aprendizagem dos alunos. E 
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não há como falar em Educação de qualidade sem que os alunos descubram o mundo que 

existe por trás da leitura. Por sua vez a capacidade de ler e entender os códigos representam a 

base para o desenvolvimento de qualquer área de conhecimento. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A creche, no Brasil, durante muito tempo foi considerada apenas como um Lugar 

para as mães deixarem seus filhos para que as mesmas pudessem trabalhar, em busca de uma 

melhor condição de vida para a família. Atualmente, depois de muitas mudanças, a creche de 

função assistencialista passou a ter também uma função educativa, inserida como primeira 

etapa da Educação básica: 
 

[...] a entrada cada vez maior da mulher pobre no mercado de trabalho das cidades 

deslocou, em decorrência, as tarefas da socialização primária. Esta ficou cada vez 

mais sob a responsabilidade de outros atores educacionais, em especial da escola, 

cujo trabalho tornou-se mais complexo ainda. (KIMURA, 2008, p. 35). 

   

A Educação Infantil hoje se constitui como uma fase importante da Educação formal 

que pode contribuir com o desenvolvimento integral da criança nos aspectos emocional, 

cognitivo e social. Não se pode mais acreditar que o objetivo primordial desta etapa seja apenas 

preparar a criança para uma futura alfabetização, negando, às vezes, áreas de conhecimentos 

que são essenciais para a formação Infantil. O papel da família continua primordial nesta fase, 

pois para que a criança se desenvolva socialmente, torna-se essencial que a Educação Infantil 

e a família estabeleçam uma parceria visando o bem comum da criança, e proporcionando o 

seu completo crescimento. 

Compõe o currículo da Educação Infantil diversas áreas do conhecimento como: 

Filosofia, Conhecimento Lógico-Matemático, Ciências, História e Linguagens que engloba 

Expressão Oral e Escrita. Entre elas, a Geografia, ciência que busca compreender o espaço e 

suas contradições 

.  
O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos 

naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e 

investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no 

qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socioculturais 

singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, 

idéias, objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso na 

vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as 

cerca. (BRASIL, 1998 p. 163). 

 

A Geografia pode auxiliar muito na busca do desenvolvimento de conceitos que  

servirão de base para aprendizagens futuras, na busca da compreensão deste espaço mundo. 

Ela é um conhecimento que alia conceitos abstratos com a realidade cotidiana vivida pela 

criança, o que pode ampliar sua visão de mundo. A Geografia tem muito a contribuir nesta 

fase, oferecendo a possibilidade de um começo de entendimento deste espaço contraditório no 

qual vive a sociedade, oportunizando à criança a capacidade de construir sua leitura espacial. 

 
Consideramos que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós, que 

vivemos em sociedade, possamos exercitar nossa cidadania. [...] Queremos tratar 

aqui sobre qual a possibilidade de aprender a ler, aprendendo a ler o mundo; e 

escrever, aprendendo a escrever o mundo. Para tanto, buscamos refletir sobre o 

papel da Geografia na escola, em especial no ensino fundamental, no momento do 
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processo de alfabetização. (CALLAI, 2005, p. 228). 

 

Esta ciência, além proporcionar à criança uma percepção do mundo de forma crítica, 

pode motivar a preocupação também com o espaço em que a mesma vive, pois uma criança 

preocupada com o meio ambiente poderá ser no futuro um adulto responsável pelos seus atos 

de forma mais consciente.  

A Paisagem como categoria de análise do ensino de Geografia oferece a 

possibilidade da criança perceber, através de seus conjuntos de objetos concretos, as várias 

relações que se estabelecem entre o homem e a natureza, ela “pode ser considerada um texto 

que serve a uma multiplicidade de leituras” (CABRAL, 2007, p.150).  
 

A Paisagem é o conjunto de forma que, num dado momento, exprimem as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. [...]. 

Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam 

uma área. A rigor, a Paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é 

possível abarcar com a visão. Assim, quando se fala em Paisagem, há, também, 

referência à configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas expressões 

é indiferente. A Paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse 

sentido a Paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma 

construção transversal [...] Cada Paisagem se caracteriza por uma dada distribuição 

de formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico. (SANTOS, 2006, p. 

66). 

 

A Paisagem permite ao professor instigar os seus alunos a analisar o que há através 

da primeira vista, da primeira impressão, e compreender melhor as questões referentes ao seu 

cotidiano, fazer comparações, evidenciar problemas locais, entender como e porque aquela 

Paisagem está organizada daquela forma, a que interesse ela atende, entre outras questões. 

O Lugar com sua História e materialização das relações entre sociedade e natureza, é 

outra categoria de análise da Geografia que permite aproveitar vivências e representações para 

a educação significativa, na qual a criança se sinta parte integrante do conhecimento 

construído: 

 
Ao analisar a rua onde mora, a sua vizinhança e a vizinhança da escola, as pessoas 

que conhece no bairro, como o padeiro, o açougueiro, o dono da mercearia... e ao 

perceber que sabe onde a maioria dos seus colegas reside, perceberá que esse é o seu 

espaço de vivência e que, portanto, esse é o seu lugar. (ALANO, 2002, p. 79). 

 

É possível, por meio de problemáticas existentes no Lugar, da observação em loco, 

instigar discussões e introduzir temas da Geografia, a exemplo do problema do lixo, da 

impermeabilização do solo, da poluição de forma geral, entre muitos outros. 
 

(...) fazer a leitura da Paisagem pode ser uma forma interessante de desvendar a 

História do espaço considerado, quer dizer, a História das pessoas que ali vivem. O 

que a Paisagem mostra é o resultado do que aconteceu ali. A materialização do 

ocorrido transforma em visível, perceptível o acontecido. A dinamicidade das 

relações sociais e das relações do Homem com a Natureza, desencadeia um jogo de 

forças, cujos resultados são concretos e visíveis. Descrever e analisar estas paisagens 

supõe, portanto, buscar as explicações que tal “retrato” nos permite. Os objetos, as 

construções, expressos nas ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, podem 

ser frios e objetivos, porém a História deles é cheia de tensão, de sons, de luzes, de 

odores, e de sentimentos. (CALLAI, 2005, p. 238). 

 

Além de começarem a ler o mundo que as cerca, desde pequenas, é possível com a 

Geografia que as crianças desenvolvam capacidades que serão base para aprendizagens mais 

complexas, como a compreensão de conceitos como: próximo, distante, extenso, onde, até 
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onde, direita, esquerda, em frente, atrás, em baixo, em cima, entre outros que servirão de base 

para desenvolver uma boa orientação espacial futura. 

 
A aprendizagem pode ser entendida como processo pelo qual o ser humano percebe, 

experimenta, elabora, incorpora, acumula as informações da realidade transformadas 

em conhecimento. O ser humano desenvolve esse processo em diferentes patamares 

através de um fazer em sua relação com o mundo. Ele interioriza e incorpora as 

informações, elaborando cumulativamente o acervo do seu universo sociocultural e do 

seu organismo natural. (KIMURA, 2008, p. 46). 

 

O conhecimento é um processo cumulativo no qual o contato com um acervo de 

informações e experiências diferenciadas pode facilitar o desenvolvimento de estruturas mais 

complexas de conhecimento, minimizando a dificuldade de ensinar e aprender, seja da 

Geografia como conteúdo escolar, ou a própria leitura e escrita da língua portuguesa. 

Mas para que a Geografia contribua realmente nesta fase importante da vida da 

criança é preciso ter, primeiramente, definida em sua proposta político pedagógica a 

concepção de Educação que a escola defende, e o objetivo que se pretende alcançar com o 

Ensino Infantil, pois ela pode atender às suas necessidades biológicas, formar hábitos e 

valores e também possibilitar o desenvolvimento de seus potenciais na busca de um cidadão 

mais participativo. 

Para tanto, o papel da escola na Educação destas crianças é contribuir para sua 

formação integral, oferecendo uma base segura para o seu presente e futuro. É necessário 

avaliar também qual aluno almeja-se formar, sendo que o Professor precisa ter uma 

fundamentação teórica que o auxilie nisso.  

Oferecer um ensino pautado em conhecimentos fragmentados, ou círculos fechados 

que vão se ampliando de acordo com as séries, primeiro a comunidade, depois o bairro, em 

seguida o município e assim por diante, é negar a possibilidade de o aluno conhecer o mundo 

como ele se apresenta dinâmico, interligado e contraditório. 

Vivemos na era da informação, não há possibilidades de limitar apenas a um círculo 

fechado na construção do conhecimento com as crianças. Os acontecimentos globais invadem 

dia a dia a sala de aula, por meio dos relatos das crianças que ocupam cada vez mais a cadeira 

a frente da tela da TV ou do computador, a Geografia ajuda a forma um pensamento mais 

íntegro da criança. 
 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjunta e reducionista 

rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, 

separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional. É uma 

inteligência míope que acaba por ser normalmente cega. Destrói no embrião as 

possibilidades de compreensão e de reflexão, reduz as possibilidades de julgamento 

corretivo ou da visão a longo prazo. Por isso, quanto mais os problemas se tornam 

multidimensionais; quanto mais a crise progride, mais progride a incapacidade de 

pensar a crise; mais os problemas se tornam planetários, mais eles se tornam 

impensáveis. Incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, a 

inteligência cega torna-se inconsciente e irresponsável. (MORIN, 2003, p. 43). 

 

Além da problemática em trabalhar as categorias de análise em Geografia em 

círculos fechados, ainda resiste no sistema educacional apoiado por uma metodologia 

tradicional de ensinar o conhecimento em áreas isoladas, dificultando desde os anos iniciais a 

capacidade da criança de compreender o todo, o que é prejudicial para a formação plena da 

pessoa humana. Não devemos negar à criança a capacidade de adquirir um conhecimento uno 

e significativo que ofereça possibilidades de construção de um cidadão que seja capaz de 

entender o mundo que o cerca, para que assim possa estar consciente de seus direitos e 

deveres e ajudar a construir um mundo mais justo, com maior igualdade de oportunidades.  
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A LITERATURA COMO RECURSO NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

FUTURO CIDADÃO 
 

Emprega-se a expressão Literatura Infantil ao conjunto de publicações que em seu 

conteúdo tenham formas recreativas ou didáticas, ou ambas, e que sejam destinados 

ao público infantil. (...) A literatura infantil é arte. E como arte deve ser apreciada e 

corresponder plenamente à intimidade da criança. A criança tem um apetite voraz 

pelo belo e encontra na literatura infantil o alimento adequado para os anseios da 

psique infantil. Alimento, esse, que traduz os movimentos interiores e sacia os 

próprios interesses da criança. (PAIVA; OLIVEIRA, 2010,p.24) 

 

Anteriormente à escrita, a oralidade era o meio pelo qual as pessoas compartilhavam 

e repassavam conhecimentos aos mais novos, utilizando-se unicamente da memória. Com o 

advento da escrita, a História passou a ser registrada, contada e lida, mas não deixou de ser 

um ato repleto de significados que proporciona desde a ampliação do vocabulário das 

crianças, como também a possibilidade de se repensar e discutir os problemas cotidianos:  
 

[...] é ouvindo Histórias (lidas e também contadas livremente, inspiradas na 

literatura ou na experiência vivida) e sendo ouvidas as suas próprias Histórias que 

elas aprendem muito cedo a tecer narrativamente sua experiência e, ao fazê-lo, vão 

se constituindo como sujeitos culturais. Na entrega ao presente do jogo narrativo no 

âmbito da Educação Infantil, professoras e crianças ampliam um espaço simbólico 

comum, pleno de imagens e das reverberações corporais e culturais de suas vozes. 

Tornam-se seres narrados e seres narrantes, com todas as implicações favoráveis 

disso para a vida pessoal, social e cultural de cada um e do grupo. (GIRARDELLO, 

2007, p. 54). 

 

A História contada ou lida é uma atividade que precisa estar presente na Educação 

Infantil, pois incentiva a imaginação das crianças e estimula a formação de referenciais 

indispensáveis na construção do sujeito.  

Aliando imaginação e realidade a literatura oferece ao professor ampla possibilidade 

de trabalho interdisciplinar, começando com a seleção de uma História que contemple a 

temática que se objetive trabalhar. 

Escolher uma História exige que o professor tenha especial cuidado, pois as crianças 

precisam se verem representadas, o que lhe permitirá reflexão e oportunidade de 

aprendizagem, pois segundo Yunes; Ponde (1989, p. 136), “quando a leitura não resulta em 

expressão dos próprios sentimentos nem desencadeia uma conversa ou reflexão ‘natural’ a 

partir do texto lido, seus efeitos sobre a constituição do sujeito são remotos”. 
 

E é no período (no tempo) e no Lugar (no espaço) da aula que se podem criar as 

condições de instrumentalização do aluno para viver essa troca, essas relações 

sociais fundamentais para a vida. A formação do cidadão que tanto buscamos supõe 

esta trajetória, o quanto mais possível concretizada no dia a dia da vida do aluno, 

construindo a sua identidade e se percebendo como alguém que constrói a História e 

o espaço onde vive. (CASTROGIOVANNI, 1998, p. 63). 

 

A criança é um agente ativo capaz de construir e reconstruir sua História, mas é 

necessário valorizar suas experiências cotidianas, o grupo ao qual pertence, porque são nas 

diversas atividades do cotidiano, como na socialização do grupo, que se aprende e que se 

constrói o conhecimento:  
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O grupo é fundamental na nossa vida. No nosso cotidiano, ele é permanentemente 

vivido. Pertencemos a diversos grupos ao mesmo tempo, a família, os amigos, a 

turma de futebol, a de brincar todo dia, a turma da escola, da igreja, da vizinhança. É 

no confronto cotidiano com os outros que aprendemos que constituímos o nosso 

pensamento, o nosso conhecimento. É nesse processo de socialização que está 

embutida toda a riqueza da aprendizagem. A vida no grupo permite e encaminha 

discussões das regras sociais, da boa convivência na sala de aula, na realização de 

tarefas, nos recreios, no início e no final da aula. (CASTROGIOVANNI 1998, p.62). 

 

O professor, ao se propor trabalhar com determinada turma e escola, precisa 

conhecer o bairro, o entorno da escola e um pouco da História dos alunos para que assim 

possa desenvolver uma aprendizagem significativa. 

A Educação tem papel fundamental na construção do cidadão crítico e ativo, na 

busca de um futuro melhor, e mais humano com igualdade de oportunidades, propiciando um 

conhecimento amplo e significativo, no qual o aluno compreenda o mundo que o cerca por 

meio de sua leitura de mundo para que, assim, tente modifica-la.  

Segundo Callai (2005, p. 232), “partindo do fato de que a gente lê o mundo ainda 

muito antes de ler a palavra, a principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do 

mundo. E pode-se dizer que isso nasce com a criança”. 

Se a leitura de mundo já nasce com a criança não se justifica um grande número das 

pessoas chegarem à fase adulta e não compreenderem a realidade que as cerca, não 

exercitando assim sua cidadania. O professor tem a função de exercitar esta leitura de mundo 

que antecede à escrita por meio da percepção do meio, das rodas de conversa, e da 

aprendizagem mútua. A literatura como recurso didático tem muito a contribuir, pois oferece 

a capacidade de reflexão, de análise do mundo que cerca o estudante, e todas as suas 

problemáticas, para que assim haja a possibilidade de ação, de mudanças. 

A História, contada, lida ou dramatizada esta colocada como parte de fundamental da 

Educação Infantil, como preconiza o Referencial Nacional (BRASIL, 1998) fazendo parte da 

rotina das crianças e sendo muito apreciado pelas mesmas.  

A leitura de Histórias pode incentivar a formação do futuro leitor, porque ao escutar 

aprende-se a apreciar a narração. Aprender a escutar também precisa ser um hábito 

construído. O momento da leitura de Histórias pode ser vivenciado em um canto da sala de 

aula, ou até mesmo fora dela, no qual as crianças possam se sentar de maneira confortável, 

todas juntas, tendo o professor e o livro como centro das atenções, propiciando momentos de 

silêncio, concentração, escuta e depois reflexão. 

Este momento interativo se constitui um grande incentivo à formação de futuros 

leitores, contribuindo para o desenvolvimento sócio afetivo e cognitivo da criança, 

possibilitando-a a ampliar sua linguagem oral, seu vocabulário, aprimorar o gosto pela leitura, 

e também reconhecer fragmentos de seu cotidiano nas Histórias, auxiliando a resolver e 

perceber problemas e possíveis soluções, ao mesmo tempo em que construindo também 

hábitos saudáveis e novos significados.  

O momento da leitura da História requer que o professor se atenha a alguns pontos 

relevantes para alcançar o interesse das crianças, que vão desde a escolha do livro de acordo 

com a faixa etária, leitura prévias, e fidelidade ao texto escrito. 
 

Daí que quando se vai ler uma História – seja qual for – para a criança, não se pode fazer 

isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que se vê na estante... E ai, no decorrer da 

leitura, demonstrar que não está familiarizado com uma ou outra palavra (ou com várias), 

empacar ao pronunciar o nome dum determinado personagem ou lugar , mostrar que não 

percebeu o jeito como o autor construiu suas frases e ir dando as pausas nos Lugares errados, 

fragmentando um parágrafo porque perdeu o fôlego ou fazendo ponto final quando aquela 

ideia continuava deslizante, na página ao lado... (ABRAMOVICH, 1997, p. 20). 
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A fidelidade ao texto escrito oferece à criança a oportunidade de enriquecer seu 

vocabulário, não devendo resumir ou retirar do texto palavras desconhecidas pelas crianças, 

privando-as de se familiarizar-se com uma linguagem culta. O professor precisa procurar ser 

literal ao texto, enriquecendo-o com uma interpretação carregada de entonação de voz, e 

expressões faciais.  

Ao ler a História precisa-se mostrar as imagens, página por página para que as 

crianças não se desconcentrem com a tarefa de ouvir e ler as imagens ao mesmo tempo. 

Depois é interessante que as crianças tenham um espaço no qual elas possam apreciar em um 

segundo momento as várias Histórias lidas possibilitando a mesma a fazer sua releitura. 

Um fato que é bastante evidenciado por parte das crianças é a preferência pelas 

mesmas Histórias, o que demonstra seu interesse em aprender e por seguinte reproduzir 

oralmente como se elas mesmas estivessem lendo, por isso a limitação do repertório de 

Histórias por parte das crianças. (REGO, 1990). 

Outro ponto importante é apresentar o livro para as crianças evidenciando seus autores 

como forma de valorizar o livro, seus autores e toda forma de produção escrita. 

Hoje tem-se disponíveis no mercado muitas opções de livros, tendo forma, conteúdo e 

autores diversificados. Há autores nacionais como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, 

Regina Rennó, Maria Clara Machado, Vivina de Assis Viana, Lygia Bojunga, Eva Furnari, 

Sérgio Capparelli, Montero Lobato, entre muitos outros, e também alguns livros traduzidos e 

adaptados de autores estrangeiros. 

 Nesta infinidade é indispensável escolher livros que vão de encontro ao público que se 

deseja alcançar, levando em consideração a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Esta escolha precisa estar presente na Educação Infantil que atende crianças de 0 a 5 

anos, idade que permite ao profissional explorar temas, formar conceitos e opiniões. 

O Berçário e grupo I que atende crianças de 4 meses a 1 ano e 10 meses, se caracteriza 

por uma fase na qual as crianças tem grande necessidade de conhecer o mundo e as coisas 

pela boca (fase oral), o que exige livros que tenham uma grande durabilidade, confeccionados 

de diferentes materiais (que acusem o tato e o olhar) como tecido, plástico (como os livros de 

banho), e  papelão e que possam ser manipulados pelos alunos. 

A ilustração tem papel crucial nesta faixa etária, sendo que quanto menor a criança 

maior deve ser a ilustração, pois oferecem a oportunidade de conhecer e reconhecer através de 

figuras nítidas elementos que fazem parte de seu cotidiano, e também de desenvolver sua 

percepção visual e sua linguagem oral. (ABRAMOVICH, 1997). 

O livro precisa apresentar narrativas curtas nas quais as palavras devem corresponder 

às figuras, ou as imagens falarem por si, não necessitando às vezes de linguagem escrita. 

Devem ser compostos por poucas páginas devido ao tempo muito pequeno em que estas 

crianças conseguem se concentrar em uma atividade. 

 O grupo II (crianças de 2 a 3 anos) corresponde ao início da elaboração da linguagem 

pela criança, o livro com gravuras conhecidas possibilita a criança a nomear e identificar 

objetos que fazem parte de sua vivência possibilitando o amadurecimento e ampliação do 

mundo conhecido e da linguagem identificadora. As Histórias contadas por meio de imagens 

se constituem uma boa opção de trabalho com as crianças nesta faixa etária. (COELHO, 

1982). 

  O grupo III (crianças de 3 a 5 anos) constitui uma fase no qual a fantasia e a 

imaginação se fazem presentes, os livros mais adequados a esta faixa etária devem apresentar 

textos curtos com imagens significativas, no qual as imagens correspondam à veracidade do 

texto. “Livros que contemplem elementos de seu mundo familiar, Histórias de animais, 

fábulas e contos maravilhosos são alvo de interesse destes pequenos leitores de imagens e 

ouvintes de Histórias.” (COELHO, 1982, p.12).  

 Assim Histórias recheadas de lobos, caçadores, princesas, animais mágicos são 
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bastante apreciadas pelas crianças, se constituindo uma boa escolha para esta idade. 

 

 

LITERATURA E GEOGRAFIA ALGUMAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO 
 

No Brasil, a Literatura Infantil e a escola sempre estiveram mutuamente atreladas. Os livros 

infantis encontram na escola, o espaço ideal para garantir atenção de seus leitores, mesmo 

que estes sejam utilizados como leitura obrigatória e usados como pretextos utilitários, 

informativos e pedagógicos. (PAIVA; OLIVEIRA, 2010, p.23) 

 

Na Educação Infantil observamos que o corpo docente tem dificuldade de promover 

atividades que proporcionem o trabalho dos conteúdos da Geografia, pois os mesmos ainda 

possuem uma visão errônea desta ciência, e muitas vezes não têm um conhecimento nítido do 

que e como trabalhar nesta etapa. 

Sendo uma fase única e com especificidades e também únicas, há a exigência de 

métodos diferenciados para se alcançar um conhecimento significativo, na busca de uma 

Educação de qualidade. 

A Literatura, por meio das Histórias, representa um importante recurso que pode ser 

utilizado pelo professor como elo entre o conteúdo e a realidade da criança, fazendo 

interlocuções que representam um crescimento contínuo do grupo. 

O Livro Onde Canta o Sabiá, de Regina Renno (Figuras 1e 2) faz parte do acervo do 

Programa Nacional da Biblioteca da Escola – PNBE/2010. O Programa, criado em 1997, tem 

por objetivo promover o acesso à cultura e incentivar a formação do hábito da leitura nos 

alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e 

de referência. As obras distribuídas incluem textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), obras em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros 

de imagens e livros de Histórias em quadrinhos. 

 
Figura 1: Capa do Livro “ONDE CANTA O SABIÁ”. 

 
FONTE: Renno (2008). 

 

O livro de Rennó (2008) não apresenta linguagem escrita, tendo uma parte gráfica 

rica, contemplando desenhos e recortes de fotos reais na composição de suas páginas, 

contendo 10 páginas, entre capa e contracapa. 
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O livro revela a problemática do desmatamento ocasionado pelas madeireiras, tendo 

como personagem principal o Sabiá, que sem seu ambiente natural para viver muda para a 

cidade, sendo algumas vezes preso em uma gaiola ou sendo alvo de estilingues de criança. Por 

apresentar apenas gravuras, a obra oferece a oportunidade de a criança ler e interpretar a partir 

de suas imagens. Em grupo, é possível fazer uma leitura em conjunto, deixando as crianças 

explorarem livremente todo o seu conteúdo. As mesmas naturalmente trazem para enriquecer 

a discussão elementos da sua vivência, e o professor diante desta interação pode valorizar suas 

colocações, na busca de uma Educação mais significativa e prazerosa: 

 
É também por meio da possibilidade de formular suas próprias questões, buscar respostas, 

imaginar soluções, formular explicações, expressar suas opiniões, interpretações e concepções 

de mundo, confrontar seu modo de pensar com os de outras crianças e adultos, e de relacionar 

seus conhecimentos e idéias a contextos mais amplos, que a criança poderá construir 

conhecimentos cada vez mais elaborados. Esses conhecimentos não são, porém, 

proporcionados diretamente às crianças. Resultam de um processo de construção interna 

compartilhada com os outros, no qual elas pensam e refletem sobre o que desejam conhecer. 

(BRASIL, 1998, p. 172). 

 

Figura 2: Páginas 11 e 12 do Livro “ONDE CANTA O SABIÁ”. 

.  

FONTE: Rennó (2008). 

 

A obra oferece várias possibilidades de trabalho, podendo ser relacionado à questão 

ambiental, por exemplo. Junto às crianças, é possível analisar a diferença do Lugar onde o 

Sabiá morava e depois na cidade. Pode-se questionar: por que a madeira foi cortada? Para 

quem, pelo quê? Onde? Por que o Sabiá mudou para a cidade? Quem foi que prendeu o Sabiá 

na gaiola e por quê? Por que as crianças usam estilingues? Qual a relação das pessoas com a 

madeira cortada? 

  
Essa capacidade de interlocução (de saber ouvir, falar, observar, analisar, 

compreender) pode ser desenvolvida desde a Educação Infantil, e tornar-se assim um 

método de estudo – de fazer a leitura do mundo. Ao partir da vivência concreta, 

busca-se a ampliação do espaço da criança com a aprendizagem da leitura desses 

espaços e, como recurso, desenvolve-se a capacidade de “aprender a pensar o 

espaço”, desenvolvendo raciocínios geográficos, incorporando habilidades e 

construindo conceitos. (CALLAI, 2005, p. 235). 

 

O professor poderá trazer, para a sala de aula, ilustrações de Sabiás, para que as 
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crianças possam reconhecê-lo e também o som do seu canto. É possível, dependendo de cada 

realidade, fazer trabalho de campo com as crianças, no interior e também nos arredores da 

escola para buscar elementos novos e enriquecer a atividade. O trabalho pode ser registrado 

por meio de fotos, painéis e maquetes, utilizando diferentes recursos materiais, tais como 

dobraduras, recortes, pintura, desenhos, e materiais de sucata. 

Mas as perguntas que provavelmente virão à cabeça de muitos professores, que ainda 

não tem claro o que a Geografia tem por objetivo, podem ser: “onde estaria a Geografia no 

meio disto tudo”? “Quais os objetivos e temas que estão sendo trabalhados”? 

 
O educador deve usar todas as oportunidades para fazer avançar o raciocínio Infantil 

para noções mais complexas, sendo sensível para reformular com as crianças as 

explicações simplistas e erradas sobre os fenômenos. Não se trata de “dar aulas” sobre 

temas, mas estar atento para não deixar que certos significados se estruturem 

incorretamente. O educador deve assumir a intencionalidade do ato educativo a cada 

situação de interação. (MACHADO, 2002, p. 282). 

 

Então, pode-se começar esclarecendo que a criança tem a possibilidade de por meio 

do livro começar a perceber a diferença entre área urbana, área rural e de vegetação nativa, 

como também o processo de produção que envolve o consumo de recursos naturais, e a 

transformação destes em mercadoria. A partir daí, pode-se discutir o desmatamento, a 

expansão de áreas urbanas, a migração de animais, sua extinção, entre outros. Além de que 

desde pequena, a criança aprenderá a ouvir, fazer colocações, criticar e socializar com o 

grupo, que são pontos fundamentais no desenvolvimento de qualquer ser humano e na busca 

de uma Educação de qualidade que contribua para um mundo melhor. Desta forma, a criança 

estará aprendendo a conhecer o mundo com a ajuda da Geografia. 
 

Figura 3: Capa do Livro: O PINGO DE CHUVA. 

 
FONTE: SANTOS, 2008. 

 

A História O Pingo de Chuva (Figura 3), de autoria de Elisa Aparecida Xavier 

Santos (2008), trás em sua narrativa o elemento mágico, elemento que dá vida ao pingo de 

chuva, composto em cinco páginas. O intuito das ilustrações é representar um pouco da 

vegetação típica do ambiente, como a vegetação do cerrado e a transformação que a chuva 

traz para esta Paisagem. A História evidencia o problema da impermeabilização do solo 

urbano, do lixo colocado em local inapropriado e como consequência em épocas de chuva 
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intensa o carrilhamento do mesmo para os principais cursos de água, aumentando o poder 

erosivo das águas pluviais, assoreando, poluindo e eliminando várias espécies da fauna e flora 

que ali habitam (Figura 4). 

O Pingo de Chuva que cai no telhado e ganhou a rua permite discutir também a 

temática das enchentes que todo ano acomete várias cidades brasileiras, causando grande 

perda ambiental e humana. Os questionamentos que serão colocados e discutidos com os 

alunos exigem do professor um conhecimento prévio do nível de entendimento das crianças 

sobre a temática discutida, sendo necessário adaptar à sua capacidade de entendimento, 

possibilitando também trabalhar a mesma História até mesmo com crianças maiores. 

Explorar as gravuras do livro relacionadas ao Cerrado ajuda muito no entendimento 

das crianças, mostrando as árvores tortas e secas, queimadas e a renovação que a chuva trás a 

esta Paisagem. Conhecer o Cerrado e um pouco de suas especificidades possibilita sua 

valorização como bioma rico e pouco divulgado. (Figuras 3 e 4). 

 
Figura 4: Página 4 do Livro: O Pingo de Chuva. 

 
AUTOR: SANTOS (2008). 

 

A História O Pingo de Chuva foi elaborada a partir da necessidade de abordar, em 

sala de aula, temas do cotidiano das crianças no desenvolvimento de um projeto de Educação 

Ambiental, de maneira simples, mas que as crianças se sentissem representadas. 

O projeto foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Educação Infantil 

localizada no setor norte de Uberlândia, que atende 120 crianças, de 0 a 5 anos, sendo que de 

0 a 3 anos em regime integral, e de 4 a 5 anos em regime parcial. O bairro no qual se localiza 

a escola é considerado o menor bairro de Uberlândia tendo seu crescimento limitado pelo rio 

Uberabinha e uma grande empresa particular. (figura 5)  
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Figura 5: Localização do Bairro São José Área Urbana de Uberlândia-MG. 

 
Fonte: BRITO; LIMA, 2011, p. 21. 

 

O projeto foi desenvolvido em abril de 2008, tendo como público crianças de 4 a 5 

anos, usando como tema gerador, a História o Pingo de Chuva, que foi especialmente 

elaborada para esta tarefa. O projeto foi desenvolvido em três etapas: A roda de Contação de 

História, a roda de conversa, o trabalho de campo e o registro do trabalho. 

Na primeira etapa buscamos um Lugar tranquilo, fora da sala de aula, objetivando uma 

melhor concentração, visualização das gravuras e aproveitamento por parte das crianças. 

Após a Contação da História, naturalmente, como é característica das crianças, muitas 

teceram alguns comentários a respeito da História, mas foi instigado e direcionado a atividade 

através de questionamentos como: “Com o que o Pingo de Chuva sonhava? O que aconteceu 

com ele? Porque o Lambari e o Sapo Cururu perderam sua morada? Como o lixo foi parar no 

rio?” A maioria demonstrou grande preocupação com a problemática apresentada pela 

História, o fato do Pingo de Chuva não conseguir cair na terra seca, do Sapo Cururu e o 

Lambari perderem a morada para um monte de lixo causou grande sensibilização nas 

crianças, e muitas afirmaram a grande necessidade de não jogarmos lixo na rua, e de deixar 

um pedaço de chão em seu quintal para o pingo de chuva cair e infiltrar. 

O trabalho de campo foi proposto com o objetivo de materializar a História contada, 

fazer um elo entre a História narrada com a realidade local, observada e percebida pelas 

crianças que é a grande degradação do meio ambiente próximo à escola, com o lixo nas ruas e 

nas margens do rio, e a impermeabilização do solo urbano. Mas apesar de toda a poluição 

existente as crianças ficaram maravilhadas com o rio, pois muitas crianças não o conheciam, e 

muito menos sabiam de sua importância para o abastecimento de água da cidade. (Figura 6). 
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Figura 6: Visita às margens do rio. 

 
FONTE: Franco Andrei (2008) 

 

Assim remetendo a partes da História no trabalho de campo, evidenciou-se usando 

elementos reais, para exemplificar o percurso do Pingo de Chuva, desde sua não infiltração no 

solo, até a chegada da água pluvial nas margens do rio juntamente com todo lixo depositado a 

jusante, assoreando e poluindo as águas e suas margens. 

De acordo com Callai (2005, p. 237), “ao ler o espaço, a criança estará lendo a sua 

própria História, representada concretamente pelo que resulta das forças sociais e, 

particularmente, pela vivência de seus antepassados e dos grupos com os quais convive 

atualmente”. 

Junto às crianças recolheu-se um pouco do lixo que estava em alguns pontos visitados. 

Elas participaram ativamente e se mostraram indignadas com tanto lixo e entulho.  

Na última etapa do trabalho retornou-se a sala e em roda com as crianças, cada uma 

teve a chance de expor o que mais lhe despertou a atenção no trabalho de campo. Foram 

identificados alguns problemas, como a falta de cuidado com o meio ambiente e as perdas que 

isto acarreta, afirmando junto com as crianças a necessidade de mudar posturas para melhorar 

o meio e possibilitar assim a vida de várias espécies.  

Foi interessante observar que a História do Pingo de Chuva e todo o trabalho 

desenvolvido possibilitaram a interlocução de alguns conteúdos já estudados pelas crianças 

tais como: o problema da dengue, e do lixo, contudo de maneira agradável, e diferenciada das 

aulas tradicionais, sendo muito bem aceita pelas crianças. 

Algumas colocações feitas pelas crianças foram registradas pela professora no quadro, 

o que mais sensibilizou a todos foi o relato de uma aluna que se sentia dona do rio que passa 

em frente a sua casa desde pequena, e que de alguma forma a pertence, pois faz parte de sua 

vivência e futuramente de suas lembranças de criança.  

Junto com as crianças foram confeccionadas “placas” com frases de alerta que, 

posteriormente, foram colocadas dentro de uma garrafa decorada com retalhos de EVA e com 

o recurso de uma estaca de cabo de vassoura afixadas no jardim da escola, com o objetivo de 

ressaltar a necessidade de não jogar lixo em Lugares não apropriados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A História contada ou lida deve estar presente no cotidiano da Educação Infantil, pois 

ela incentiva a imaginação das crianças e estimula a formação de referencias importantes na 

construção do sujeito e contribuindo na formação de leitores capazes de lerem o mundo. 

Essa capacidade de ler o mundo, antes da palavra escrita, pela criança, é fundamental 

na busca de significados, influenciando às vezes a aversão que tantos alunos demonstram pela 

leitura, refletindo diretamente todos os níveis de estudo. 

Apenas saber ler, escrever e somar não são suficientes para que este aluno 

compreenda a realidade que o cerca, pois se realmente acreditamos que a Educação é o 

caminho para um mundo melhor temos que propiciar a desenvolvimento de um aluno crítico e 

ativo, que saiba ser e conviver com os outros, tendo capacidade de compreender desde a 

escala local a global, de problemas ambientais, sociais e econômicos, o conhecimento é uma 

forma de poder, que infelizmente poucos detêm, mais um motivo para mudar este paradigma.  

O papel da Educação Infantil na formação da criança na se pode restringir apenas a 

preparar a criança para uma futura alfabetização, negando, às vezes, áreas de conhecimento 

que são essenciais para seu desenvolvimento integral. 

Dentre as várias disciplinas que podem ser trabalhadas na Educação Infantil temos a 

Geografia que oferece ao aluno a capacidade de leitura da realidade por meio da observação e 

reflexão, conhecimento que este aluno desde pequeno pode aprender. 

A História do Pingo de Chuva foi elaborada para um projeto, espelhando o tema que 

objetivava trabalhar com as crianças, mas, nem todas as pessoas tem facilidade de escrever 

uma História. Por isso o professor pode contar com inúmeras publicações de boa qualidade 

disponíveis no mercado, e que viabilizam um rico e amplo trabalho com as crianças. Basta 

apenas ter o cuidado de escolher Histórias que vão de encontro ao tema, e a faixa etária que o 

professor deseja trabalhar, porque é necessário que a criança se sentir representada nas 

narrativas e que faça elos com sua vivência, sua cultura, seu Lugar.  

A Educação Infantil tem um papel primordial na formação integral da criança, sendo 

possível fazer a diferença ao oferecer uma base segura na trajetória escolar deste futuro 

cidadão capaz entender as relações existentes no mundo próximo e distante e participar com 

possibilidades de intervir. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo uma representação das imagens/paisagens presentes na obra O 

rio, poema escrito por João Cabral de Melo Neto, realizando um confronto 

literário/geográfico das paisagens culturais do sertão pernambucano, e também, diante de uma 

análise poética e crítica apontar as ‘visões’ descritas pelo personagem Rio, durante o percurso 

de sua descida desde sua nascente no alto da Serra de Jacarará até o encontro com o mar na 

cidade de Recife. Trata-se de um estudo bibliográfico abordando a visão subjetiva, própria de 

alguns estudiosos do campo do conhecimento, da valorização das imagens/paisagens tais 

como: Araujo (2010), Bachelard (1986), Coralina (1965), Gratão (2012) e Tiberghien (2001). 

A análise deste trabalho envolve, teoricamente, o diálogo feito entre a literatura e a Geografia, 

apresentando características literárias configuradas nos aspectos geográficos, visto que ambas 

se interconectam para formar a narrativa cabralina. 

Palavras-chave: Literatura. Geografia. Paisagem. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de abordar a ‘visão’ subjetiva, carregada de percepções e 

particularidades, de alguns estudiosos que direcionam seus estudos para o campo do 

reconhecimento e da valorização das imagens/paisagens presentes em obras literárias. E 

também o ‘caminho’ de referência estabelecido para os interessados em arte e o seu uso como 

objeto de estudo científico compreenderem as diferentes formas de reconhecimento dessas 

imagens/paisagens, de forma geral elas atuam como requisito caracterizador e determinante 

para a designação de sentidos e características dos aspectos geográficos nos enredos das obras 

literárias. 

No caminho da paisagem para a leitura da literatura tentamos situar o leitor nas 

diferentes formas para reconhecer essas paisagens e os detalhes entrelinhados dispostos ao 

longo das tramas literárias. Elas são depreendidas do imbricar da leitura e da imaginação para 

serem projetadas/desenhadas. As imagens são visualizadas quando conseguimos destacar a 

subjetividade inferida pelo eu lírico ou pelo autor durante a ‘viagem’ nas obras literárias. 

O trabalho também propõe uma abordagem filosófica sobre a paisagem, baseada nos 

escritos de Gaston Bachelard, apresenta o reconhecimento e a valorização de paisagens a 

partir da arte elaborada por um artista gravador, este com simples traços ou incisões realizadas 

em superfícies lisas arquiteta desenhos e formas abarcando diferentes mensagens dentro de 

seu subjetivo ponto de vista. 

                                                           
82

 Este trabalho é parte do projeto de pesquisa GEOGRAFIA E LITERATURA: TRAMAS DE 

APROXIMAÇÃO CIENTÍFICA DAS IMAGENS CABRALINAS, desenvolvido na Universidade Estadual 

de Goiás, Campus/Itapuranga.  
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A literatura e a paisagem constroem uma relação bem interessante para este trabalho, 

estudada também por várias outras ciências a paisagem pode ter o caráter de informar ao 

pesquisador a maneira que se dão as relações intersubjetivas para se ‘ver’/perceber as cenas 

estéticas e fisionômicas que constituem a natureza das coisas e, em não raras vezes, atuam de 

forma a nortear os mais variados sentidos das mensagens abarcados pelos escritos literários, 

os autores assumem o papel de artistas diante da infinidade de detalhes das imagens utilizadas 

em suas tramas. 

Por fim, o rio cabralino aponta as cenas subjetivas a serem analisadas, essas 

imagens/paisagens são formadas pelos ‘olhos’ do rio e destacadas para representar sua 

trajetória realizada desde sua nascente até o encontro com o mar. Buscamos apresentar, diante 

da poética de João Cabral de Melo Neto, as tessituras textuais arquitetadas pelo poeta de 

modo a conduzir o leitor pelas demarcações topográficas dispostas ao longo do périplo do rio. 

Embasados nas subjetividades devaneadoras da literatura, estabelecemos o caminhar em 

direção ao mar feito juntamente com outros rios e retirantes na tentativa de um novo 

(re)começar. 

 

 

O CAMINHO DA PAISAGEM PARA A LEITURA DA LITERATURA 

 

Para o amante da natureza estar diante de uma praia, vale, montanha ou prado todos 

repletos de plantas com um verde intenso significa contemplar uma inigualável fonte de 

riqueza. Um bem precioso sem designação de valor em virtude da beleza e a consequente 

importância de seu uso, para ele reconhecer essas imagens durante a leitura de um romance, 

conto ou poema é tão importante quanto compreender a arte literária para identificar o local 

dos acontecimentos. Aliando leitura e imaginação podemos identificar detalhes a serem 

percebidos em uma trama muitas vezes olvidados por leitores desatentos. 

Diante disso, propomos considerações sobre o reconhecimento de paisagens no ato de 

ler, buscando na ciência geográfica aspectos paisagísticos encontrados na literatura. Essa 

concatenação se realiza há vários anos, com maior ênfase a partir da década de mil 

novecentos e setenta, como apontado por Alves (2008), e atualmente desperta interesse de 

pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, não somente da Geografia, mas também 

da História e Matemática entre outros que também utilizam a literatura como objeto de 

análise, dizendo respeito ao imbricar da ciência com a arte sob diferentes perspectivas, 

principalmente a maneira pela qual consideram ou percebem a paisagem inserida nos textos 

de cunho literário. 

De forma geral e equivocada o termo paisagem é definido apenas como uma gravura 

ou o que se abrange num lance de vista, desenho, quadro, ou trecho de gênero literário 

representando ou descrevendo um sítio campestre. No entanto, como afirma Meneses (2002), 

essas palavras não consideram a característica polissêmica do termo, mister se faz utilizar a 

subjetividade para embasar as abordagens teóricas e a análise da paisagem que se dá através 

da percepção, um caráter para essa polissemia, são necessários mais do que os sentidos, é 

preciso uma compreensão utilizando além da visão e do olfato, por exemplo, a experiência 

vivida do pesquisador para se chegar a uma compreensão do termo. 

No estudo da paisagem sob uma perspectiva literária apresentamos Rolnik (2007), a 

pesquisadora a considera como o construto baseado nas sensações percebidas por quem a 

analisa. Podemos depreender desse pensamento uma ‘construção’ além daquilo abarcado pela 

visão, cada indivíduo define ou mesmo identifica em determinadas imagens aquilo que lhe é 

mais relevante, são os filtros subjacentes ao seu conhecimento empírico de analista e esse 

entendimento abrange além da observação os aspectos sociais e culturais de cada um. 
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De acordo com Lemos (2010), ao criarmos novas possibilidades de existência 

individual e também coletiva surge uma concepção de paisagem contemporânea pautada no 

espaço de abertura entre um e outro, nesse momento será exibida a forma dessa ‘construção’ e 

a percepção da paisagem. Para Tiberghien a paisagem é uma “composição de espaços criados 

pelo homem sobre a terra” (2001, p. 153), assim analisada, sob uma ótica espacial e temporal, 

revela a dependência existente entre um ponto de vista articulado e um corpo situado no 

momento em que se ‘vê’, são as unidades de paisagens sendo identificadas ao modo da 

percepção feita por cada indivíduo. 

Alves (2008) compreende a escrita poética como um lugar de troca contínua entre o 

sujeito e o mundo, assim a investigação sobre paisagem significa uma abordagem de matiz 

filosófico-cultural pois comporta tanto a realidade textual quanto a estrutura de composição 

da linguagem poética, abrangendo as experiências e as contradições do eu lírico, e ainda, a 

composição poética como subjetividade e experiência de mundo, há um firme e contínuo 

diálogo entre poesia e filosofia a fim de compreender o texto poético em suas constantes 

inquietações, dentro da tênue linha divisória entre o real e a ficção, sobre as construções das 

versões/visões do mundo. 

Na análise da arte abstrata são admitidas diferentes leituras e interpretações, a 

paisagem nos permite várias e novas formas de olhar e perceber o mundo em nossa volta. 

Esse termo na literatura é discutido também como a percepção sobre o mundo real e sobre a 

arte com uma reflexão cultural e social, considerando ainda as experiências dos sujeitos e, de 

forma particular e coletiva, de seus anseios e inquietações. 

Nesse sentido, o real exprimindo a verdade aproxima-se da ficção e nos permite 

imaginar diversificadas situações para mostrar diferentes versões e/ou visões do mundo, a 

“imaginação redimensiona as realidades, reconstrói o mundo e a relação do ser humano com 

ele, e faz emergir a imagem poética da alma e do coração do ser humano” (ARAUJO, 2010, p. 

35). Situações simples e cotidianas passam a ser primordiais quando vistas sob um olhar 

diferente, o caminhar de uma criança ou o acordar de um idoso; a água descendo pela torneira 

ou a terra com rachaduras, em não raras vezes, situações como essas significam muito mais do 

que aparentam e fazem parte das experiências de mundo de cada pessoa. Por conta disso, se 

faz preciso a valorização das paisagens e sua percepção através do reconhecimento e nesse 

sentido, Gaston Bachelard aponta algumas considerações sobre a paisagem. 

 

 

A VISÃO DE BACHELARD SOBRE A PAISAGEM 

 

Gaston Bachelard é um filósofo do século XX, foi professor em Sorbonne na 

Faculdade de Paris, membro da Academia de Ciências Morais e Políticas da França e recebeu 

o Grande Prêmio Nacional de Letras. Sobre o reconhecimento de paisagens e 

consequentemente sua valorização apresenta um dinamismo no texto Introdução à dinâmica 

da paisagem, um dentre vários contidos na coletânea O direito de sonhar (1986), uma obra 

póstuma de Bachelard que reúne alguns de seus textos produzidos de 1939 a 1962. De modo 

geral, o livro mergulha em teses dedicadas à ‘imaginação material’, o termo utilizado pelo 

autor para representar a filosofia do pensar, do valorizar da imaginação está vinculado aos 

quatro elementos de Empédocles: água, fogo, ar e terra, são aportes à poética do espaço e 

intrínsecos ao território do devaneio. 

Empédocles de Agrigento, filósofo jônico pré-socrático denominou como raiz do 

universo a água, o fogo, o ar e a terra, e de acordo com ele, esses elementos eram 

movimentados pela combinação entre amizade e discórdia, amor e ódio, considerava o fato de 

que, apesar de serem totalmente distintos, podemos observar a predominância de um elemento 

em outro, como a presença do ar junto a uma chama do fogo e a água entremeando as 
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camadas rígidas da terra. Dessa forma, a união provocaria a origem da vida e sua separação 

resultaria em morte. Empédocles atentou-se para o fato da amizade e a discórdia ou o amor e 

o ódio serem responsáveis por unirem ou afastarem as pessoas, semelhantes ou opostas, elas 

seriam atraídas umas pelas outras para o bem ou para o mal. 

Sob a perspectiva de um artista gravador ou aquele construtor de desenhos em 

superfícies lisas através de talhos, incisões e corrosões e com aplicação de tinta, pode-se 

reproduzir uma imagem. Bachelard (1986) apresenta um modo diferente de ‘conceber’ a 

paisagem, o fato do gravador não utilizar cores ao realizar sua arte de gravura conserva a 

chance de encontrar o movimento do desenho ou a mensagem do artista, permitindo uma 

análise bem detalhada. Apenas a forma tornaria o gravador um artista menor ou comum, mas 

esse movimento ou a mensagem do desenho aparece com o menor traço da gravura, 

conduzindo gestos e massas e conferindo a forma de expor seu dinamismo. Tudo isso 

proporcionado por um inicial e pequeno traço feito pelo gravador porque, de acordo com 

Bachelard, “no reino dos devaneios da vontade pode-se esperar desencadear reações tão 

simples que elas se tornam objetivas” (1986, p. 55). 

Gratão (2012) utiliza essa premissa de Bachelard, sobre do devaneio da vontade, em 

um trabalho intitulado Sabor e paisagem à luz de Bachelard no sentido de (con)ceder à 

ciência geográfica uma perspectiva permeada por memória e imaginário. Uma ligação entre 

Geografia e filosofia impregnada por expressões poéticas e metafóricas, a autora propõe o 

sabor como uma linha para aproximar o homem da natureza, esta será sua fonte de projeção e 

imaginação. Considerando ainda os estudos do geógrafo Eric Dardel que apresenta uma base 

geográfica existencial, segundo a pesquisadora tanto este quanto Bachelard abordam o modo 

como o homem vê o mundo e/ou a sua forma de estar no mundo, trata-se de uma dimensão 

presente na poética do mundo e do espaço. 

Buscamos entender o porquê Gaston Bachelard propõe a dinâmica da paisagem a 

partir da arte de gravura, ele considera não somente a arte em si, mas a visão ou a paisagem 

imaginada pelo gravador antes e durante a produção da gravura. Bachelard (1986) afirma ser a 

paisagem, para o gravador, um caráter, um impulso da vontade ou mesmo a ação frenética de 

atuar sobre o mundo, o artista o coloca em andamento e promove forças que definem suas 

formas, provocando o aparecimento de estímulos adormecidos em um universo plano, seu 

modo de criar é através da provocação. 

O filósofo acredita que essa forma de criação do gravador é vista como uma luta 

primeira e propõe o termo ‘cosmodrama’ para expressar a psicanálise referente aos 

sociodramas na análise das rivalidades humanas. Quem se engaja em um cosmodrama 

enxerga o mundo de uma forma diferenciada na qual a paisagem deixa de ser apenas uma 

vista para viajantes ou o fundo de uma fotografia. O homem se depara com o drama cósmico, 

passa a desejar o sabor do mundo, sonhando ser o seu dono. A gravura é então, diante de uma 

ordem cósmica, a causadora desse drama. 

A arte feita pelo gravador revela muito mais do que se aparenta, de acordo com 

Bachelard (1986), cada traço, corte ou incisão nos permite vislumbrar os ‘valores de força’, da 

mesma forma como a luz é empregada por um pintor para realçar sua arte em tela. Apesar de 

se aportar apenas no branco e no preto as formas expressas por uma gravura, embora simples, 

revelam fontes de vitalidade, quando repassada para uma folha em branco não perde suas 

virtudes de força inicial, conseguimos nesse momento contemplar a hierarquia utilizada pelo 

artista para refletir a paisagem. Ao contemplarmos uma gravura temos a oportunidade de 

saber por qual local começar, a paisagem gravada é a confidência do criador, ou o princípio. 

Por esse motivo a paisagem do gravador se configura em um ato primeiramente meditado e 

em seguida construído de forma lenta sobre uma matéria rígida. 

O filósofo, ao meditar sobre as imagens de Albert Flocon, um dos mais importantes 

gravadores e pintores da metade do século XX, afirma ser possível reconhecer uma vontade 
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de poder que nos remete ao desejo de comandar o mundo ou de refazer os seres com maior 

grandeza. Uma beleza psicológica de regozijo direto acompanha os valores estéticos da 

gravura. O grande apresso de Bachelard pelo trabalho de Flocon pode ser percebido ao lermos 

seu texto, podemos identificar as diferentes pranchas ou gravuras construídas pelo artista 

graças aos minuciosos detalhes expostos na obra, o traço e a propriedade com que o gravador 

se utiliza para realizar cada uma de suas imagens. 

É através do trabalho ou da arte de Flocon que Bachelard (1986) nos apresenta a 

dinâmica da paisagem, segundo o filósofo, o artista apresenta esforço e dedicação em cada um 

dos traços utilizados nas gravuras. Em uma delas retrata a diversidade e a beleza do campo e o 

trabalho braçal de um lavrador, se observada, cada uma de suas linhas de contorno ou força 

utilizada durante a produção da obra, veremos o desenho de uma mulher deitada, 

sincronizando o trabalho e o amor, a terra e a mulher tratam-se de uma ambivalência utilizada 

pelos grandes gravadores e sonhadores. 

Segundo Bachelard, se não participarmos da “energia volumétrica do desenho” (1986, 

p. 62), e principalmente em relação à gravura retratada numa paisagem marinha da arte do 

gravador, não compreendemos a infinidade dos horizontes marítimos, e assim perdemos 

consequentemente a oportunidade de reconhecer a dialética dos mares, a tranquilidade das 

águas vislumbrada pela visão já acomodada de olhar seu infinito, a tempestade ou o perigo da 

chegada de cada onda. O movimento é a primeira realidade ou o despertamento para a 

provocação das forças humanas sobre o mar. O gravador, segundo Bachelard (1986), descobre 

a lei da dinâmica imaginária, considerando todo movimento que de nós se aproxima também 

como um movimento humano, assim pelo balanço de cada onda podemos reconhecer partes 

do corpo humano como pernas e seios inflados, ou revelado graças a percepção da força de 

provocação utilizada pelo gravador. 

Sobre a gravura de Flocon quando retrata o céu, Bachelard (1986), aponta inicialmente 

apenas nuvens e quando olhadas com maior rigor apresentam horizontes móveis, por sua vez 

retratam uma paisagem terrestre com a presença de uma mulher ao mar, a imagem nasce pela 

‘voluta geometrizada’, representando as formas amadas pelo gravador. Mesmo em nuvens 

Flocon nos mostra seu temperamento terrestre ou sua ambivalência de adoração: mulher e 

terra. 

A gravura dedicada ao fogo é considerada, pelo filósofo, como um teste de vigor 

porque nela encontramos dois corpos humanos mesclados em círculos ‘sombrios’, 

representando, o “movimento de torção das chamas primeiras, essa força máscula que torce 

uma carne branca” (1986, p. 64), ou podemos dizer a concretização do estímulo de 

provocação da força íntima e instintiva do gravador, o amor. Ainda podemos reconhecer uma 

paisagem citadina repleta de usinas, moldando metais e também a potência de seus fornos, 

ambas mediadas e rodeadas pela força e poder do fogo.  

As gravuras de Albert Flocon são admiradas pelo seu profissionalismo e por sua 

capacidade de expressar mais de uma mensagem com apenas um traço, corte ou incisão. 

Mesmo sem utilizar palavras o trabalho deste gravador encantou Gaston Bachelard e aqueles 

que valorizam a imaginação e acreditam na força do devaneio, e ainda, se encantam com a 

dinâmica da paisagem. De acordo com Bachelard (1986), mesmo diante de um caos ou de um 

‘mundo destruído’ existe um dinamismo jamais aniquilado, cada objeto comporta sua força e 

ela transforma o modo como vemos o mundo, “a imaginação não pode viver num mundo 

arrasado” (p. 73). 

A paisagem aborda um dinamismo empregado por Flocon em suas gravuras, 

transparecendo a dinâmica da paisagem resultante da forma particular de como ele 

percebeu/reconheceu cada uma delas através de seu olhar, abarca seus devaneios, sonhos, 

lembranças e sensibilidade. Com o estudo do filósofo podemos compreender a paisagem 

muito mais do que algo a ser apreciado, ela se torna uma característica de nossa vivência, 
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fazemos parte dela, habitamos e a transformamos na mesma medida em que somos 

transformados. 

Gratão (2012) aponta a paisagem como uma impressão e expressão, comporta sabor, 

som, cheiro e cor, atua nas relações subjetivas produzindo significados por intermédio das 

experiências de mundo de cada indivíduo, despertando lembranças ou paisagens vividas 

integrantes em sua existência. Ao passo que considera a ciência filosófica, a autora nos 

permite vislumbrar, assim como Bachelard, imagens evocadas em sonhos e devaneios 

submetidas em uma base existencial de sustentação, resultando em uma ciência arraigada no 

sabor pelo sentido da paisagem, pela forma de explorar o mundo e também de o sentir. Esse 

sabor se manifesta inicialmente pelas sensações táteis ou visuais, e posteriormente passa a ser 

o “elemento-alimento de sonhos e devaneios” (p. 35). 

Seja na terra, água, ar ou fogo a paisagem sempre abarca a ‘imaginação material’, 

postulada por Bachelard (1986) para se referenciar ao valor da imaginação e ao ato ou a arte 

de pensar, semelhante ao teste psicanalítico de Hermann Rorschach, um psiquiatra suíço que 

utilizava manchas de tintas para avaliar a capacidade mental e psicológica dos indivíduos. 

Da Mesma forma como borrões de tintas assumem diferentes formas dependendo da 

pessoa e de sua personalidade, a paisagem assume sua dinamicidade pelo diferente modo 

como é observada e pela característica particular de cada um, visto que a percebemos de 

maneiras diferentes e subjetivas, carregadas do conhecimento empírico do analista. Por esse 

fato compreendemos o apreço de Bachelard pelas gravuras de Flocon, por sua caprichosa 

percepção, a arte se alia a filosofia e vem nos mostrar a dinâmica existente na paisagem 

proporcionada pelo ‘olhar’, ajudando na compreensão e introspecção literária no estudo da 

paisagem, veremos a seguir. 

 

 

LITERATURA E PAISAGEM 

 

A percepção da paisagem contida nos textos de cunho literário realiza-se, segundo 

Alves (2008), durante uma intensa discussão acerca da experiência, da subjetividade e do 

lirismo durante a década de 1970, a partir daí passa a ser inserida em uma poética finissecular 

realizada durante o fim do século XX. Está intrínseca a formulação de diferentes parâmetros 

para a criação de poéticas nos anos seguintes, em especial, os anos 1990 que marcam uma 

intensa demanda audiovisual, resultando em estudos específicos sobre a percepção de 

paisagem dentro da literatura. 

Por conseguinte surge a necessidade de aprofundar a análise do discurso imagético, 

em que a ‘visualidade’ é representada pela construção da linguagem lírica ou mesmo pelo 

modo como são expostos cada detalhe dos textos, dependendo da problematização utilizada 

daquilo que é mais ou menos relevante, e ainda da subjetividade e da identidade configuradas 

nos poemas, contos ou qualquer outro texto de cunho literário. Devido às experiências de 

mundo o termo paisagem recebe um tratamento crítico, são admitidos diferentes modos de 

percepções. A paisagem passa a ser vista como uma composição de sentido, fazendo relação 

entre sujeito, palavra e mundo por intermédio do olhar do observador.  

Pinheiro Neto e Cavalcante (2010) consideram a literatura como uma das 

possibilidades de compreendermos o mundo, principalmente no que se refere à percepção dos 

aspectos da vida do homem, pode ser fictício ou real. Através das emoções e ações dos 

personagens de obras literárias podemos entender a relação entre o homem e o meio, esses 

aspectos são essenciais para identificarmos o ambiente e/ou a paisagem em que estão 

apresentados. Isso acontece, segundo Suzuki (2010), pelo fato do texto ir além do escritor, 

refletindo seus (des)sabores. 
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Em um estudo sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade, Suzuki (2010) 

estabelece uma relação entre modernidade, cidade e indivíduo, ao analisar o poema A rosa do 

povo aponta a composição do ser e de suas práticas em um contexto citadino, tendo como um 

ponto referencial a ideia que um poeta como ator da ficção concatena-se com elementos 

intrínsecos na narrativa de sua vida, subjetividade curricular, e os elementos que ‘constroem’ 

uma obra poética. Na própria leitura do texto literário e em “suas mediações com a história 

pessoal do escritor e a história da cidade em que viveu, cujos vínculos foram sendo 

construídos na história de um e de outro” (p. 247). 

O texto literário pode nos permitir a formulação de diferentes objetivos e 

subjetividades, e essas constatações são realizáveis pela percepção porque, segundo Kothe 

(1976), as obras literárias apesar de não serem meros registros históricos podem ser 

consideradas como uma historiografia inoficial, mesmo não sendo documento, transmitem 

com liberdade registros e transmissões omitidas pela historiografia oficial. É conveniente 

percebemos/reconhecermos a paisagem em obras literárias porque elas nos oferecem uma 

diferente forma, de acordo com Feitosa (2010), de ver e compor o mundo. A paisagem nos 

revela diferentes entendimentos, ações e percepções, permitindo ainda compreender as nossas 

e outras culturas. 

Para Antonio Feitosa (2010), a percepção da paisagem para nós seres humanos, 

diferentemente dos animais que apenas captam as cenas e visões por meio de seus sentidos, 

está repleta de características e intenções particulares, podendo se constituir apenas como 

registro ou implicando em desdobramentos realizados graças às relações, estas integram o 

indivíduo no tempo e no espaço. Gratão (2012), em um estudo sobre a poética da cidade de 

Goiás, aponta que ao ser vista por diferentes pontos turísticos ou mesmo por cada um de seus 

habitantes, ou visitantes, a cidade é experienciada e vivida de forma particular, cada pessoa 

‘visualiza’ e a percebe de modo diferente, constituindo para cada um as diferentes paisagens. 

As preferências subjetivas dos indivíduos captam para si aquilo de mais impressionante ou 

que lhe causa impacto, trata-se do filtro afetivo. 

Ao entrarmos na casa de Cora Coralina, poetiza vilaboense, podemos formular 

ficcionalmente um aspecto paisagístico de sua vida e de seu trabalho como escritora, mesmo 

não a conhecendo pessoalmente. Quando percorremos os cômodos de sua casa, hoje 

transformada em museu, conseguimos entender, sob a ‘visão’ dela, o apresso pelo rio 

Vermelho situado ao lado de sua casa, descrito no poema Rio vermelho como o “Rio, santo 

milagroso / Padroeiro que guarda e zela / a saúde da minha gente, / da minha antiga cidade 

largada. / Rio de lavadeiras lavando roupa. / De meninos lavando o corpo. / De potes se 

enchendo da água”. (1965, p. 91). Esta compreensão está relacionada a fatores emocionais, 

sociais e as lembranças pessoais da autora, nos mostrando sua ‘visão’ ou ainda, a paisagem 

que ela ‘sentiu’ do rio. É relevante a carga emocional comportada no termo paisagem e os 

textos poéticos podem ser analisados considerando as paisagens descritas, sejam reais ou 

ficcionais. 

O entendimento da paisagem admite múltiplas interpretações, podemos então traçar o 

seu caminho para a leitura da literatura de forma a perceber e identificar diferentes paisagens 

presentes em textos literários. Algumas vezes passam despercebidas pelos leitores, mas são de 

fundamental importância para compreendermos a intenção empregada pelo escritor ao longo 

do texto, e ainda, as características físicas, espaciais, sociais e psicológicas contidas nos 

enredos. As paisagens são ‘visualizadas’ ao reconhecermos o caminho pelo qual foram 

traçadas e projetadas durante o desenrolar do texto. Assim ao entendermos a intenção do 

texto, vemos a riqueza dos detalhes presentes em cada cena. 

Da mesma forma como Bachelard percebeu a intenção de Flocon em reconhecer a 

dinâmica da paisagem em cada uma das gravuras analisadas, surge a cada dia inúmeros 

estudos sobre ela presentes nos textos literários. Uma nova forma de leitura ou de percepção 
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do meio em que cada palavra está inserida, na mesma medida são projetados em obras de arte 

cada pigmento de cor ou reflexo que realçam determinado elemento planejado e aplicado em 

tela, os textos literários, em uma grande maioria, também são projetados com detalhes, como 

é toda poética de João Cabral, conhecido como o poeta do concreto, engenheiro, alguns de 

seus escritos levaram anos para ‘construção’ final e foram realizados metrificadamente. 

Em cada paisagem visualizada surgem imagens captadas com maior ou menor 

relevância para o analista, ela chama a atenção para cada detalhe, novamente destacamos o 

filtro porque ao serem apresentados, como afirma Saldanha (2014), transmitem sentimentos e 

desejos subjetivos. É como estar em uma praia com areia clara e ondas graciosas que surgem 

do mar refletindo consigo o reflexo e o contexto da imensidão do céu. Diante de uma imagem 

assim podemos perceber, por exemplo, a nossa fragilidade e também o desejo em desfrutar de 

cada momento nesse local, é o prazer refletido pela a imagem. Uma paisagem comporta 

inúmeras imagens registradas em nossa memória e se aliam a nossa imaginação, registrando 

momentos vividos ou apenas sonhados, dificilmente serão esquecidos e podem ser 

relembrados pelo som, cheiro entre outros. 

As paisagens e seus elementos constitutivos se transformam para aqueles que as 

contemplam e não raras vezes permanecem na memória como registros de situações ou 

momentos vividos, os quais fazem parte da história de cada um. Com os textos literários 

acontece da mesma forma, cada leitura feita com maior ou menor significância para o leitor se 

transforma em algo novo apreendido, apreciado e dificilmente esquecido quando se alia as 

paisagens ‘encontradas’ durante a leitura. 

Seguindo essa perspectiva, de junção entre as paisagens contidas no texto e o próprio 

texto analisado historicamente, surgem belezas estritamente subjetivas, cada leitor as 

identifica de forma distinta e talvez não sejam apreciadas da mesma maneira por outras 

pessoas. A beleza, com seus próprios conceitos, não é nossa intenção aqui trabalhar com o 

termo, pode se apresentar de forma particular, o belo comporta inúmeras formas de se 

realizar. Para muitos, uma montanha circundando a cidade de Goiás ou ainda sua arquitetura, 

por exemplo, não apresentam a mesma impressão do que para outros e no caso podemos 

apontar um certo valor, Cora Coralina a apreciava tanto ao ponto de retratar em seus textos. 

Ou ainda a arte de Albert Flocon que utiliza apenas branco e preto em suas gravuras, 

indubitavelmente para muitos não apresentam a mesma beleza como as atribuídas por Gaston 

Bachelard, subjetividades. 

Por esse motivo a paisagem e as imagens subjacentes a ela são reconhecidas 

diferentemente, cada pessoa com suas experiências de mundo, sua própria história e 

subjetividade reproduz sua leitura. Em textos literários, quando reconhecidas visualizamos o 

caminho da paisagem para a leitura da literatura. Este caminho traçamos como ponte para 

apresentarmos o rio cabralino, as paisagens/imagens por ele descrita, apresentamos com 

nossas subjetividades algumas percebidas pelos ‘olhos’ do rio. 

 

 

O Rio CABRALINO E AS PAISAGENS 

 

No poema O rio, escrito por João Cabral de Melo Neto, temos como personagem 

principal um pequeno e singelo rio, nasce descendo a Serra de Jacarará, no estado de 

Pernambuco, e nem se quer tem um nome para diferenciá-lo dos demais rios. Semelhante a 

várias pessoas daquela localidade ele é reconhecido apenas por suas características e pelas 

condições de vida enfrentadas. Dia após dia convive com a seca e a miséria e precisa enfrentar 

percursos de intermitência por causa da sede da terra. 

Essas terras não se saciam apenas com o orvalho caído pela noite, nem tão pouco com 

chuvas visitadas raramente, são locais temidos pelo rio desde ‘menino’, em cada ‘passo’ perde 
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um pouco de sua força. Por esse motivo busca caminhos de pedras e quando os encontra salta 

como uma criança, tamanha sua alegria em descer rumo a melhor vida. 

Desde muito tempo o rio deseja ir a caminho do mar como se fosse essa uma 

prerrogativa de sua própria vontade, decide e parte em viagem rumo à cidade de Recife a fim 

de encontrar aquele imenso mar ‘de sonhos’. O poeta utiliza uma característica peculiar em 

muitos de seus textos a dualidade morte/vida, o rio busca melhor vida e encontra um beijo 

salgado em suas delicadas e doces águas. 

Durante seu percurso, relata a topografia dos locais numa espécie de demarcação 

geográfica para delimitar a grandeza de seu périplo e as mais variadas imagens encontradas 

durante sua viagem. 

Antes de partir rumo ao mar o rio toma conhecimento da existência de um outro mar 

dentro do Alto Sertão, não era esse o de seus sonhos e sim de cinzas, quem o informa é a sua 

própria terra. Ela oferece condições difíceis de moradia por causa da seca e pelas queimadas 

em suas pequenas árvores, por esses motivos força as pessoas e animais a fugirem e a deixá-la 

‘desocupada’, esse é o mar de cinzas ali formado, repleto de pó refletindo a dor, a tristeza e a 

morte do rastro marcante e poderoso do fogo, e a escassez de água e os raros resquícios de 

vidas que por lá habitavam. 

O rio decide seguir pela ‘estrada’ da ribeira, ela o leva direto para a costa do 

continente e o livra daquele mar de cinzas. Neste caminho algumas pessoas costumam passar 

e assim como ele sonham em encontrar no mar uma nova forma de viver. Retirantes como o 

rio sonham com um diferente amanhecer e vão seguindo o mesmo caminho, deixando as 

terras de suas infâncias e se aventurando em novos ‘lugares’, e que esses sejam realmente 

seus. 

Assim como os retirantes o rio encontra outros rios e seguem viagem junto com eles, 

os quais com pouca água sempre mostram seu percurso cortado durante o verão, ou às vezes 

secam por inteiros, ainda assim formam a imagem de uma estrada como se forçassem suas 

descidas, e por isso juntos, eles peregrinam rumo ao mar se aventurando em novos roteiros na 

tentativa de garantirem a existência, ou mesmo prolongá-la. Não demora muito e o rio 

encontra outra estrada vindo do estado de Paraíba, e ‘deságua’ na estrada da ribeira, a imagem 

está assim descrita no poema, 

  
Depois de Santa Cruz, / que agora é Capibaribe, / encontro uma outra estrada / que 

desce da Paraíba. / Saltando o Cariri / e a serra de Taquaritinga, / na estrada da 

ribeira / ela deságua como num rio. / Juntos, na da ribeira, / continuamos, a estrada e 

o rio, / agora com mais gente: / a que por aquela estrada descia. / Lado a lado com 

gente / viajamos em companhia. / Todos rumo ao mar / e do Recife esse navio 

(MELO NETO 2007, p. 24). 

 

Por essa estrada passa alguns retirantes, o rio encontra diferentes paisagens, acabara de 

conhecê-las e haveria então, inúmeras imagens para apreciar. No entanto, o rio descobre que 

apesar dessa nova estrada e das diferentes localidades por onde ia conhecendo as imagens não 

apresentavam muita diferença das que já conhecia. 

Em todas elas mantinha-se ativa a seca, ‘pintada’ por toda parte a começar do chão até 

a copa das árvores, a dor estampada em cada espécie de vida, e ainda o soluço seco, ou choro 

embora não manifestado estava presente na face de cada pequeno palmo de terra. “Entretanto 

a paisagem, / com tantos nomes, é quase a mesma. / A mesma dor calada, / o mesmo soluço 

seco, / mesma morte de coisa / que não apodrece mas seca” (MELO NETO, 2007, p. 25). Não 

era essa a esperança do rio, como estava viajando novos locais aguardavam em seus 

pensamentos para serem vislumbrados e registrar consigo em sua memória de rio. 

Seguindo sua viagem, o rio encontra a cidade de Limoeiro e sente por ela um enorme 

apresso. Diferente das terras avistadas anteriormente essa cidade é, segundo ele, a melhor. 
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Toda semana tem por ali duas feiras, instaladas certamente na rua maior, e se destacam das 

demais cidades. Uma cadeia, uma igreja chamada por ele de maior, uma estrada de ferro 

abrindo caminho para a passagem do trem, muitas bolandeiras e as fazendas de seus arredores 

são as melhores já conhecidas, são descrições das imagens visualizadas/percebidas pelo rio. 

Nas fazendas, em plantações de algodão e mamona, é oferecido trabalho para garantir 

a própria sobrevivência do local e dos passantes. Contudo, durante seu percurso, próximo da 

cidade o rio percebe que para ele e seus amigos rios este não é um bom local para se fazer 

uma parada, pois havia ali também a escassez de água; e de tão seca, a terra bebia todos os 

riachos próximos, era uma sede sem fim. 

Ao deixar a cidade de Limoeiro, o rio se lembra da figura mais impressionante já vista 

por ele dentro da cidade, o trem, uma máquina imensa construída com ferro para transportar 

as pessoas e mercadorias sem fazer nenhum esforço aparente. Encontra-se com ele na cidade e 

descobre que ambos seguiam a viagem para o mar, mas infelizmente não puderam ser 

companheiros, pois como era um rio de várzea, pequeno em volume de água, não podia seguir 

viagem tão rapidamente quanto o trem. 

Diferente do rio o trem pode conviver as com pessoas e sem pressa de partir, pode 

fazer suas paragens de descanso e até mesmo ‘dormir’, pois em nada lhe prejudica, precisa 

apenas esperar a lotação se acomodar para prosseguir novamente sua viagem que sempre 

realiza apressadamente, liberando sua fumaça esbranquiçada e o barulho a todo vapor de suas 

engrenagens. 

Ao sair do Agreste, o rio encontra-se com um de seus amigos, outro rio, o Capibaribe, 

ele tem sua nascente em terras também secas, um local marcado pela miséria e pela falta de 

água. De acordo com o rio, seu amigo escolhe um mau caminho porque na Zona da Mata, 

final de seu percurso, a terra apodrece sob o verde. Apesar da aparência, sem tantas 

rachaduras ou demarcações da falta de água, e ainda das imensas plantações de cana, nessa 

terra mais branda e feminina onde já teria habitado muitos engenhos e agora abriga usinas 

continua a ser uma terra sofrida. O drama desenhado pela Zona da Mata durante o período dos 

engenhos se agrava agora com a estadia das usinas, elas se apropriam da terra através das 

cabeleireiras finas e verdes de cana, subtraindo, com o passar do tempo, toda sua força e 

vitalidade. 

O rio afirma não ser o melhor percurso para quem está descendo em direção ao mar 

porque “Na Mata, a febre, a fome até os ossos amolecem” (MELO NETO, 2007, p. 29), 

mediante a força devastadora da monocultura de cana empregada na terra não resta a ela 

forças ou condições para se defender, visto que são sugados seus minerais e toda e qualquer 

forma de sustância. 

Não existem ali muitas casas, com o plantio da cana as pessoas também foram 

obrigadas a se retirarem, abandonando seus roçados, seus poucos palmos de terra onde 

haviam construído, certamente com muito esforço, suas moradas, ou quiçá a pequena parte de 

terra que lhes cabem nesse latifúndio. 

O poder das usinas o rio conhece apenas pelos relatos de seus amigos rios que 

encontra durante seu percurso. Ao se aproximar de uma usina resolve seguir por um caminho 

diferente daquele tomado pelo trem, quer poder examiná-la de perto. Ao encontrá-la percebe o 

rio que a usina era a “boca maior / que existe por detrás / das bocas que ela plantou, / que 

come o canavial / que contra as terras soltou; / [...] e tudo o que ele devorou; / [...] e as casas 

que ele assaltou; / e as caldeias que sufocou.” Na usina o rio vê “a boca que devora bocas que 

devorar mandou” (MELO NETO, 2007, p. 34). 

Não era agora um relato, ou experiência vivida por um de seus amigos, o rio enfim 

pode visualizar a soberania tirana da usina, ou a força dominadora que fora capaz de ocupar 

milhares de palmos de terra com a presença das finas, verdes e longínquas plantas de cana. 
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Uma espécie de casa de tamanho gigante ocupada por muitos trabalhadores, maquinários e 

muitas canas já cortadas e prontas para serem moídas. 

Próximo da usina o rio encontra uma vila onde moram muitas pessoas, são os 

trabalhadores da ‘boca maior’, e por sua vez, são as mesmas, graças a cana, que foram 

expulsas de suas casas e de seus pedaços de terra para abastecer a grande boca da usina que 

gosta de mastigar a maior quantidade de cana possível. Quanto mais engole maior é sua fome 

e cobiça por mais e mais caules roliços e finos de cana. 

O rio descobre também nessas pessoas, moradoras desta vila, nada mais que os dentes 

dessa enorme e faminta boca da usina, porque são elas mesmas operadoras e comandantes de 

sua alimentação ou seu funcionamento. Tritura a cana responsável pela devastação de suas 

terras e das outras vizinhas. Com seus passos líquidos e incessantes, o rio observa 

cuidadosamente essa inesperada paisagem, a vila com seus serviçais e a usina dominante de 

toda aquela Mata. Ele propõe ainda que dentro dessa usina pode-se aprender “como a carne 

mastiga o osso, / se aprende como mãos / amassam a pedra, o caroço; / numa usina se assiste / 

à vitória, de dor maior, / do brando sobre o duro, / do grão amassando a mó; / numa usina se 

assiste / à vitória maior e pior, / que é a de pedra dura / furada pelo suor” (MELO NETO 

2007, p. 35). 

O rio segue em sua viagem e deixa para trás aquelas pessoas, elas vivem o tempo da 

safra e seguem um caminho para morrerem pelo crime ‘morte matada’, desastre ou febre. 

Todas elas o rio visualiza, a mais impressionante é a morte por febre, ela consome o corpo 

com um fogo devastador. 

Próximo da usina não se encontra a morte pela falta de água ou escassez de comida, 

ela está localizada nas terras da Mata, comparada a outros locais já vistos pelo rio tem a cor 

mais escura, fácil plantio e níveis fluviais abundantes. E quando visualizadas de longe pelo rio 

se assemelham a um mar formado por ondas de folhas de cana verde movimentadas pelo 

vento. Nesse local a “terra está sempre em cio” (MELO NETO, 2007, p. 37), mantida a 

monocultura do plantio da cana. 

O rio se impressiona com as terras da Zona da Mata e com a força da usina devoradora 

de inúmeros engenhos, alastrando suas raízes de canas sobre aquelas colinas. Mesmo quando 

se retira daquele lugar, o rio continua a pensar naquele mar verde por onde ele como um barco 

havia navegado e permaneceria em seu curso pelas ondas de cana que se findariam somente 

em Recife. 

Sobre esse tão almejado destino, o rio não alcançaria sozinho, a chegada ao Recife 

seria realizada em conjunto com outros rios e pessoas que iguais a ele sonhavam em conhecer 

o mar. Retirantes em busca de uma nova vida, vindos de muito longe ou mesmo das terras 

ocupadas pela usina cuspidas após serem mastigadas com o mesmo sonho do rio, conhecer o 

mar. Um local com novas oportunidades de sobrevivência, tanto para pessoas, como para os 

rios. Águas diferentes em quantidade, cor, sabor, aspecto e habitada por espécies jamais vistas 

por nenhum desses viajantes. Um novo começar, uma descoberta oferecendo outra vida com 

diferentes oportunidades e expectativas. 

Ao chegar a Caxangá, um dos bairros da cidade do Recife, o rio conhece a estrada de 

Iputinga, também chamada de Nova, ela dá acesso ao centro da cidade. Pela estrada passam 

os retirantes, eles caminham junto com o rio e seguem até o mar na esperança de encontrar 

uma vida diferente, de oportunidades para trabalhar e viver dignamente, sem tantos sacrifícios 

e privações. Neste local não há ondas de canas penteadas pelo vento, ele se presta a soprar 

folhas mais finas, de um verde diferente, geradas pelos “cabelos das moças / ou dos bacharéis 

em direito / que devem habitar nos sobrados tão pitorescos / (pois os cabelos da gente / que 

apodrece na lama negra / geram folhas de mangue, / que são folhas duras e grosseiras).” 

(MELO NETO, 2007, p. 40). 
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Depara-se o rio, logo em sua chegada a cidade do Recife, com um velho cais e muitos 

oitizeiros. Em uma das curvas do caminho pela Jaqueira, bairro nobre da cidade que dá acesso 

ao mar, havia um menino bastante magro e de aparência doente olhando o rio, as águas 

passam carregando um cortejo de coisas mortas, de lixo e despejo arrastados pela correnteza. 

O motivo daquele menino estar ali parado, o rio não sabe, nem mesmo porque não havia 

ninguém perto dele, o rio prossegue sua jornada, atravessando Recife, avista muitos 

subúrbios, uns próximos do mar e outros mais distantes, ambos com aparências comuns, 

“sempre ostentando sua ulcerada alvenaria” (MELO NETO, 2007, p. 42). 

Eram casas de construções precárias, com pouca infraestrutura e condições de vida 

aparentemente sofridas, elas permitem a percepção da existência de pessoas mastigadas e 

cuspidas como as que trabalham na usina, com exploração do serviço e da força. Certamente 

era aquele menino um dos muitos retirantes, moradores de um daqueles subúrbios, e 

diferentemente das moças e dos bacharéis moradores dos sobrados pitorescos, convive em 

meio da lama, trabalhando forçosamente todos os dias para garantirem o sustento. 

A diferença é acentuada e o rio chega a considerar a existência de duas cidades em 

Recife, uma por onde “passam as pontes / de robustez portuguesa, anúncios luminosos com 

muitas palavras inglesas; / passa ainda a cadeia, / passa o Palácio do Governo, ambos 

robustos, sólidos, plantados no chão mais seco” (MELO NETO, 2007, p. 44), e outra habitada 

pelas pessoas que caminhavam junto com ele ou seguiam o mesmo trajeto.  

 
Lá pelo Bereribe / aquela cidade também se estende, / pois sempre perto dos rios, / 

companheiros de antigamente, / como se não pudessem / por um minuto somente / 

dispersar a presença / de seus conhecidos de sempre. / Conheço todos eles, / do 

Agreste e da Caatinga; / gente também da Mata, / vomitada pelas usinas; / gente 

também daqui / que trabalha nestas usinas, / que aqui não moem cana, / moem 

coisas muito mais finas (MELO NETO, 2007, p. 42). 

 

Essas pessoas moram próximas aos portos e convivem com a lama densa e negra, 

retiram dela o sustento de cada dia. Uma das paisagens mais tristes vista pelo rio, durante sua 

tão comprida viagem, mesmo próximo ao mar, existe miséria e privações que se igualam as 

mesmas dificuldades enfrentadas pelas pessoas do Agreste, da Caatinga e por todos os locais 

já percorridos. Avesso do esperado pelo rio, um local belo, gracioso, boa qualidade de vida, 

mais sangue nas veias, ele se depara com pessoas sem identidade, nem mesmo são 

diferenciadas quando morrem, semelhante as ondas do mar, “uma só..., e sucessiva” (MELO 

NETO, 2007, p. 47). Na cidade tão idealizada existe uma metade apodrecida, nem mesmo 

existem ruas, as casas não oferecem abrigo. De uma cidade comum existem apenas polícia e 

estatísticas para noticiar o final das vidas. 

Finalmente se finda seu ‘caminhar’, o rio avista o tão sonhado e esperado mar, a vista 

mais deslumbrante de toda sua jornada, desde quando sai da Serra de Jacarará, esta é a 

paisagem mais peculiar percebida por ele. Não fosse a infelicidade das pessoas moradoras dos 

portos, não haveria felicidade maior para o rio, pois ele havia alcançado seu sonho, conhecer 

o mar. O encontro com as águas do mar é um momento mágico, ondas se formam com 

espuma branca e alva, a união de duas águas, uma menor do que a outra, mas ambas com a 

mesma ‘força’. 

O encontro com o mar, a realização de um sonho, a chegada aparentemente infindável 

agora se realiza, nova e modificada vida para o rio. Quantas coisas para conhecer, plantas 

aquáticas diversas e com aparência exuberantemente diferente, animais e peixes com formas e 

cores jamais imaginadas, até mesmo a areia, agora longinquamente mais profunda de cor e 

aparência nova, se mostra mais bela e com pouca sede aparente. Apesar de ansioso para ir a 

caminho do mar porque não precisaria mais se esquivar das terras sugadoras de suas águas, o 

rio olha para as pessoas dos alagados, companheiros de viagem que assim como os outros rios 
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a ele juntava, e se despede fazendo uma oferenda “Que lhe posso deixar, / que conselho que 

recado? / somente a relação / de nosso comum retirar; / só esta relação / tecida em grosso tear 

(MELO NETO, 2007, p. 47). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar que as imagens/paisagens são estabelecidas como reais bússolas 

demarcadoras de sentidos, mensagens e intenções. Cada fragmento apresentado, desde um 

terreno pedregoso, árvores pequenas, aspecto amarelado de um pasto ou águas turvas com 

fundo de areia, diante de uma análise mimética que aborde a subjetividade do autor e sua real 

intenção, deixam de ser apenas características de local e tempo e se tornam peças chaves 

dispostas ao longo de cada verso para a análise paisagística. 

A imbricação entre leitura e imaginação nos permite vislumbrar detalhes difíceis de 

serem analisados. Esses detalhes se formam de modo estritamente particular por cada um 

daquele que os reconhece, comportam individualmente a subjetividade, reconhecimento e 

valores, são explorados e notoriamente explicitados diante das imagens/paisagens que 

‘surgem’ durante a leitura cabralina. São detalhes caracterizadores, preciosidades merecedoras 

de destaque e admiração de qualquer pesquisador em busca de novos objetos de pesquisa ou 

simplesmente amantes da arte, da literatura. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo discutir como a geografia pode ser extraída das 

entrelinhas de um poema, neste caso, do maior poeta popular brasileiro. Antônio Gonçalves 

da Silva, o Patativa do Assaré, trata-se de um agricultor (como ele insistia em ser identificado) 

que escreveu sobre as paisagens nordestinas, os lugares e a vida dos seus conterrâneos. 

Partindo da necessidade de buscar novas linguagens e metodologias para se aplicar o estudo 

da geografia no estágio supervisionado, utilizando como ferramenta o uso da literatura 

primeiramente, no âmbito acadêmico para posteriormente se inserir nas salas de aulas das 

escolas da região do Cariri. Trata-se de uma ferramenta pouco explorada. Logo este sendo o 

primeiro escrito da pesquisa, não se trabalha com muitos resultados ainda, e sim com 

indagações de como a literatura popular pode ser um auxílio que acresça no processo de 

ensino-aprendizagem de geografia. E que esta pode e deve ser uma das vias que os 

educadores e professores de geografia utilizem para se afastar cada vez mais do método 

tradicional de ensino, da mesma forma que o uso das instalações geográficas como forma de 

avaliação construtiva, reflexiva e criativa vem a contribuir nesse processo de ensino, 

avaliação e aprendizagem de geografia. 

Palavras-chave: Literatura popular, ensino de geografia, instalações geográficas. 

 

 

EXÓRDIO  

 

Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, traz em sua obra poética uma 

riqueza inestimável sobre o sertão e o cotidiano daqueles que nele vivem. Sua história de vida 

se confunde com a sua própria obra, nascido em 1909 na Serra de Santana, zona rural da 

pequena cidade de Assaré, localizada no Cariri Cearense ao sul do Estado do Ceará há  95 km 

de Juazeiro do Norte e 623 km de Fortaleza. 
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Fonte: Google -Instituto Virtual de Turismo- acesso em 19/06/15 

 

 

Filho de agricultores muito pobres teve de conviver com a perda do pai, perda da visão 

de um olho devido à falta de tratamento do sarampo e ao duro trabalho na roça para sustentar 

a mãe e os irmãos mais novos. Sendo assim, a dor e o sofrimento sempre se fizeram presente 

na vida do poeta, e até mesmo por isso o “abriram os olhos” para o sofrimento dos seus 

conterrâneos.  

Porém, este não se trata de um trabalho que visa biografar o poeta, faz-se necessária 

tal introdução biográfica para se contextualizar Patativa e sua obra. E o mais importante à 

geografia pessoal dele, que para se entender a geografia pessoal é necessário levar-se em 

conta a vivência, a experiência e as relações que Patativa mantinha com o seu lugar, paisagens 

e com as pessoas. Mandarola conceitua: 

 
Esta geografia pessoal, portanto, é muito mais do que simplesmente mapear os 

lugares de forma objetiva. Antes, trata-se da geografia vivida do poeta, procurando 

compreender os laços entre materialidade, experiência e memória, dando os 

contornos da estética e da poética [...] (MANDAROLA, 2007, pg. 45) 
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Foto 1: Casa onde nasceu Patativa do Assaré, na Serra de Assaré. 

 

Autor: Igor C.F. Alencar- 04/07/2015. 

 

 

Foto 2: Filha (Inês Silva) e Neta (Conhecida como Toinha) de 

Patativa do Assaré, ao fundo uma camisa em exposição do Poeta. 

Autor: Emerson Ribeiro- 04/07/2015. 

 

Partindo dessa característica sócia espacial esse trabalho visa discutir e analisar as 

formas em que a geografia pessoal que se faz presente nos versos de Patativa do Assaré pode 
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revelar uma geografia dos lugares, e como que esta pode ser uma ferramenta aplicável em sala 

de aula no ensino da geografia escolar. Para isso a metodologia utilizada nesse trabalho trata-

se de análises de poemas nos quais é possível extrair a geografia, os lugares e as paisagens das 

suas entrelinhas. 

Portanto, este trabalho busca analisar na sua poética, na sua escrita reflexões de como 

os personagens que não são geógrafos (pensando no âmbito acadêmico, sem diploma), como é 

o caso do Patativa do Assaré que frequentou a escola apenas por poucos meses, exerce a 

geografia, no caso dele, expressada claramente em seus versos. E como esta obra poética 

geográfica pode ser utilizada pela academia e consequentemente aplicada em sala de aula. 

 

 

ELEMENTOS PARA O BALDRAME – O SERTÃO COMO LUGAR DO POETA  

 

Os poemas de Patativa abarcam primeiramente, em uma análise superficial, a 

descrever o cotidiano dos agricultores, suas dificuldades e o meio em que estão inseridos. 

Porém, ao contextualizar a obra a vida do poeta, fica claro que cada verso do Patativa do 

Assaré trata-se de um “tanto de dor” depositado ali. Sendo assim, ele não só descreve, mas 

está ali, partilhando daquela realidade. E a realidade dele, é o sertão nordestino, mais 

especificamente, o Cariri Cearense onde viveu a vida inteira. E sobre o sertão Patativa 

declamava: 

                              
                                        Cante lá, que eu canto cá 

Poeta, cantô de rua, 

Que na cidade nasceu, 

Cante a cidade que é sua, 

Que eu canto o sertão que é meu. 

                                        (Patativa do Assaré, 2010, pg. 89) 

 

Sobre o sentimento de posse do sertão, justifica-se ao compreendermos o sertão como 

o lugar do poeta, tal lugar, a partir da sua forma de ver, através de um aprendizado empírico.  

 

Porém, o lugar para Lefebvre (1999, p.45) “aparece como diferencial: cada lugar e 

cada momento não tendo existência senão num conjunto, pelos contrastes e oposições que o 

vinculam aos outros lugares e momentos, distinguindo-o”. O lugar em si, a descoberta, a 

ocasião, o viver, os significados e suas simbologias remetem a vida e à sua história. “No lugar 

emerge a vida, pois é aí que se dá a unidade da vida social. Cada sujeito se situa num espaço 

concreto e real onde se reconhece ou se perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos 

e sentidos em si”. (CARLOS, 1996, p.29). É no lugar que se materializam as relações sociais 

e de produção.  

 

Sobre a produção apontamos que em muitas localidades do sertão cearense, 

principalmente durante o século XX e até os dias atuais a produção é muito incipiente do 

ponto de vista e da escala de uma cidade grande. A produção se resume ainda em boa parte 

das cidades inseridas no sertão cearense a plantações no campo e a criação de animais e de 

pequenos comércios e dos aparelhos do Estado e dos municípios. Atualmente o município de 

Assaré apresenta uma população em torno de 22 mil pessoas. 

 As relações sociais que permeavam a vida dos sertanejos de Assaré e principalmente 

em torno da casa de Patativa eram de rodas de conversas e conto de causos e cantorias e 

declamações realizadas pelo poeta. 
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 A vida sertaneja se resumia ao campo, ao trabalho na roça, a preparação da terra, a 

capinar, plantar as sementes, cuidar dos animais e de sua alimentação. O dia começava às 5 da 

manhã com o Sol e seus raios iluminando a vida sertaneja, o almoço era entre as 10h e 11h da 

manhã, logo depois tiravam uma cesta para só as 13h ou 14h retornar para a roça, a família 

toda trabalhava na roça e com os animais.  

 

Antes do por do Sol retornavam para casa, se banhavam, jantavam e iam para as rodas 

de conversas, cantorias, entre primos, primas, tios, avós e avôs, e a criançada ao redor. 

Acendiam o fumo de corda, violão e estórias do lugar e de outros decursos, eram contadas, 

citações da bíblia, pois o povo é muito devoto e cristão, nos contou Dona Inês Silva filha de 

Patativa do Assaré no dia 4/07/2015.  

 

Tal relação entre ele (Patativa) e o seu lugar é evidenciada pela denominação que 

Patativa atribui ao sertão: “meu torrão querido” e/ou “meu torrão natá”. Sendo o torrão uma 

referência a terra seca. Logo nota-se que o sertanejo, o agricultor mantinha um apego pelo 

sertão apesar das dificuldades condicionadas pela seca e o descaso governamental.  

 

É possível notar que os poemas do Patativa não se prendem apenas na apreciação e 

declamação do seu amor pelo sertão. Como resultado dessa relação ele parte para a defesa e 

luta pela terra, como forma para compreender a exploração da mão de obra no campo e como 

a sua escrita parte para a conscientização dos trabalhadores (não só do campo) para a questão 

da reforma agrária como forma de libertação do trabalhador das mãos dos patrões. 

 

O agregado e o operário 

 
Procurando resolver 

Um espinhoso problema, 

Eu procuro defender, 

No meu modesto poema, 

Que a santa verdade encerra, 

Os camponeses sem terra 

Que os céus desse Brasil cobre, 

E as famílias da cidade 

Que sofrem necessidade, 

Morando no bairro pobre. 

Vão no mesmo itinerário, 

Sofrendo a mesma opressão. 

Na cidade, o operário; 

E o camponês, no sertão. 

Embora, um do outro ausente, 

O que um sente, o outro sente. 

Se queimam na mesma brasa 

E vivem na mesma guerra: 

Os agregados, sem terra; 

E os operários, sem casa. 

                                 (Patativa do Assaré, 2010, pg. 89) 

 

Nos versos acima, é possível fazer uma análise de que o Patativa do Assaré vai além 

do campo, além do que ele convivia, sua poesia parte da roça para o chão de fábrica, na defesa 

não só dos agricultores que sofriam nas mãos dos donos de terras, mas também dos operários 

que sofriam nas grandes cidades nas mãos dos patrões.  
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Nesse poema Patativa declama o mundo rural e urbano e o processo de produção 

existente em volta das desigualdades por ele relatadas, a dificuldade tanto do homem que vive 

no campo, como do operário na cidade, o seu sofrimento, a sua luta contra a exploração da 

mão de obra, a desigualdade social, mesmo que não apareça na sua escrita poética, é 

entendida quanto uma construção social e espacial. Traduzem na sua obra as relações de 

trabalho e a diferença entre patrão e empregado, que se materializa no espaço. 

Carlos (1994) expõe a necessidade de se pensar o processo de produção do espaço 

numa perspectiva de mudança que envolva a análise das desigualdades sociais que colocam 

em xeque as formas de apropriação expressas no parcelamento do solo urbano, como também 

rural e consequentemente, nas suas formas de uso. Evidencia-se a impossibilidade do sistema 

capitalista em atender ás necessidades de uma parcela cada vez maior da população, tal fato 

propicia o questionamento por parte da sociedade e dos processos que produzem 

contraditoriamente a riqueza e a pobreza, como salienta GOMES (1991). 

 

Sendo assim sua poesia toma caráter revolucionário, contestador e toma como partido 

o lado dos oprimidos. “O ver” do poeta expressado em sua obra é a declaração resultante do 

seu horizonte geográfico, as práticas da sua vivência cotidiana, reflexões e experiências 

formam tal horizonte geográfico que Spósito diz:  

 
(...) designa a memória e a capacidade que cada pessoa tem para entender e se 

deslocar no espaço geográfico. Essa capacidade diferencia-se de pessoa para pessoa, 

em função de seu lugar no espaço, dependendo da idade, da condição econômica, da 

família etc. (SPÓSITO,1994, p. 88) 

 

Portanto, Patativa detinha de sua vivência no sertão e a partir de uma reflexão sobre 

essa vivência escrevia seus poemas, porém vale ressaltar que o poeta só saiu do sertão de 

Assaré durante um curto período de sua vida no qual acompanhando um primo passou alguns 

meses em Belém do Pará e outrora internado no Rio de Janeiro quando fraturou uma perna, 

essas curtas experiências podem ter colocado ele em contato com os trabalhadores de chão de 

fábrica, causando uma empatia de Patativa em relação a eles? 

 Por isso a comoção do poeta para com as condições de trabalho deles nas grandes 

cidades? Além de que, Patativa poderia ter tido contato com pessoas que deixaram o sertão 

rumo à cidade grande em busca de melhorias de vida (como retrata no poema “A triste 

partida”, que ficou famoso em forma de música na voz de Luiz Gonzaga) 

A paisagem descrita pelo poeta não se trata apenas de Assaré, do Cariri ou Ceará, 

Seemann afirma: 

  
Sua paisagem do sertão não tem nome. O cenário, nos seus poemas, pode ser 

qualquer lugar no nordeste que se assemelhe ao Cariri. Trata-se de uma 

generalização (em alguns casos, uma imagem estereotipada) do sertão e do nordeste 

que se baseia menos no espaço vivido na Serra de Santana e mais nas notícias 

veiculadas pela mídia e discutidas nas praças públicas de Assaré. (SEEMANN, 

2007, p.63) 

 

Com o uso desse recurso de não deixar sua poesia reclusa apenas a determinado lugar, 

ele consegue com que um número maior de pessoas identifique-se com sua poesia, sem 

necessariamente precisar conhecer o sertão pessoalmente. Afinal, o sertão do Patativa só 

existe graças a sua poesia e ele, enquanto poeta, graças a esse sertão. Uma existência mútua e 

impossível de ocorrer sem um dos personagens anteriormente citados.  
 

A poesia popular prescinde, e muito, o surgimento da escola. [...], porém, foram os 

brasileiros que a herdaram e a transformaram em linguagem popular, tal qual a 
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conhecemos hoje; aqui surgiram novas modalidades, regras, técnicas e estilos. Por 

volta de 1960/1970 surgiram os primeiros poetas repentistas e declamadores no 

interior do Nordeste [...] (SILVA &BARBOSA, 2007. p. 01) 

 

A literatura durante o século XX se insere no contexto social com os cordelistas, 

poetas, narradores, contadores de estórias. A literatura e seu uso em sala de aula tem a 

capacidade de despertar o raciocínio, abrir a imaginação, a dramatização, a oralidade, a 

escrita, melhorando a criatividade, inserindo o aluno na realidade vivida, fazendo com que a 

partir das poesias e narrativas, conheça melhor a sua espacialidade, o seu lugar, a sua classe 

social e a política que se faz presente em sua localidade. 

 

 

BALDRAME EM CONSTRUÇÃO - NOVOS HORIZONTES PARA O ENSINO 

GEOGRÁFICO  

 

Aproximando algumas questões acerca da importância da obra poética de Patativa do 

Assaré para além da poesia popular/matuta brasileira e visando perpetuá-la faz se necessário à 

busca por maneiras de como aplica-la em sala de aula. Visto que há uma defasagem em 

metodologia de ensino da geografia escolar e a utilização da literatura como ferramenta de 

ensino ainda é pouco explorada. 

Há uma necessidade pela busca de novas linguagens a serem utilizadas em sala de 

aula, na perspectiva de sairmos ou pelo menos tentarmos nos abdicar cada vez mais da 

geografia dos professores, chata e enfadonha que não desperta interesse nos estudantes. Da 

mesma forma que queremos livrar-nos dessa geografia conhecida como Pastel de Vento 

Kaercher (2004) que se mostra muito atrativa, bonita aos olhos como um pastel, porém 

quando se morde, o interior não condiz com o que a aparência sugere, ou seja, há uma 

decepção por parte dos estudantes ao estudar a geografia que é agravada quando estudada 

ainda nos moldes tradicionais. 

Por isso é preciso inovar, procurar sempre novas linguagens e formas de se estudar e 

ensinar geografia, seja ela em qualquer âmbito. O que a presente pesquisa propõe é um estudo 

no qual se visa descobrir onde e como a literatura pode ser aplicada em sala de aula no ensino 

da geografia. Com isso, visa-se não apenas trazer o que é novo por ser novo, mas como 

complemento do antigo, não se propõe aqui extinguir a maneira de como a geografia foi e é 

ensinada, mas sim complementá-la, trazer para o nosso campo de ensino-aprendizagem, todas 

as linguagens possíveis. Freire disserta sobre o ensino e aceitação do novo: 
 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não 

pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao 

velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva sua validade ou que encarna 

uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo (FREIRE, 2002, 

p.17). 

 

Logo, nota-se a preocupação do autor ao falar sobre os perigos de adotar o novo só por 

ser novo. É preciso complementar o antigo para que ele permaneça sempre novo e o ensino 

através da literatura pode ser uma ferramenta que abrirá diversos horizontes para os 

estudantes.  

De início há um incentivo à leitura, no caso do Patativa do Assaré, a leitura da 

literatura popular e de cordel e o mais importante, isso buscará a reflexão dos envolvidos no 

processo para que os mesmos consigam extrair das entrelinhas dos poemas a geografia 

cotidiana e vivida. Para que assimilem e comparem com o dia a dia, trazendo a geografia para 

a convivência dos estudantes, facilitando o seu entendimento.  
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Esse texto introdutório tem por objetivo construir uma metodologia que abarque a 

geografia acadêmica e escolar que colabore como mais um dos elementos didáticos possíveis 

de se trabalhar a sala de aula contribuindo para a formação de professores.  

Ao se trabalhar o poeta Patativa do Assaré na universidade na disciplina de estágio 

supervisionado como uma possibilidade didática literária, onde o processo interdisciplinar 

faz-se presente diante do processo de ensino aprendizagem. 

Em sala trabalhamos três poesias de Patativa do Assaré que façamos, a saber:  

 

Prefeitura sem Prefeito 
Nessa vida atroz e dura 

Tudo pode acontecer 

Muito breve há de se ver 

Prefeito sem prefeitura; 

Vejo que alguém me censura 

E não fica satisfeito 

Porém, eu ando sem jeito, 

Sem esperança e sem fé, 

Por ver no meu Assaré 

Prefeitura sem prefeito. 

Por não ter literatura, 

Nunca pude discernir 

Se poderá existir 

Prefeito sem prefeitura. 

Porém, mesmo sem leitura, 

Sem nenhum curso ter feito, 

Eu conheço do direito 

E sem lição de ninguém 

Descobri onde é que tem 

Prefeitura sem prefeito. 

Ainda que alguém me diga 

Que viu um mudo falando 

Um elefante dançando 

No lombo de uma formiga, 

Não me causará intriga, 

Escutarei com respeito, 

Não mentiu este sujeito. 

Muito mais barbaridade 

É haver numa cidade 

Prefeitura sem prefeito. 

Não vou teimar com quem diz 

Que viu ferro dar azeite, 

Um avestruz dando leite 

E pedra criar raiz, 

Ema apanhar de perdiz 

Um rio fora do leito, 

Um aleijão sem defeito 

E um morto declarar guerra, 

Porque vejo em minha terra 

Prefeitura sem prefeito. 

(Patativa do Assaré, 2010, pg. 89) 

 

 

Essa poesia infelizmente é atual, para a maioria das prefeituras da região do Cariri, 

em Assaré também não é diferente, constatamos in loco essas premissas num estudo do meio 

realizado com os alunos no dia 4 de julho de 2015. 

 Assaré fala de sua cidade, do seu lugar, fala da falta da esperança e de fé, dos 

descasos, das mentiras, que conhece os seus direitos sem ter estudado, compara a falta de 

administração, com o curso de um rio, um avestruz dando leite, sobre as barbaridades de uma 

prefeitura sem prefeito.  

  É a visão de um sertanejo, que escreve e declama pela sua sensibilidade cotidiana, no 

seu conviver com sua cidade Assaré. A sua leitura é de um homem que tem visão de mundo, 

mesmo sem estudos consegue traduzir o seu cotidiano em palavras assertivas, criativas e 

política.  

 Abordamos em sala de aula com os alunos essa poesia para inserir a poesia, (aqui 

política) e a literatura de um poeta regional em que muitas vezes se vê esquecido na própria 

região. Além da poética que trata do descaso das prefeituras e prefeitos, também inserimos 

outro poema que trata do sertão, mais precisamente da vida sertaneja descrita pelo poeta. 

 
Vida Sertaneja 

Sou matuto sertanejo, 

Daquele matuto pobre 

Que não tem gado nem quêjo, 

Nem ôro, prata, nem cobre. 

Sou sertanejo rocêro, 

Eu trabaio o dia intêro, 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

337 
 

Que seja inverno ou verão. 

Minhas mão é calejada, 

Minha péia é bronzeada 

Da quintura do sertão. 

 

Por força da natureza, 

Sou poeta nordestino, 

Porém só canto a pobreza 

Do meu mundo pequenino. 

Eu não sei cantá as gulora, 

Também não canto as vitora 

Dos herói com seus brasão, 

Nem o má com suas água... 

Só sei cantá minhas mágua 

E as mágua de meus irmão. 

 

Canto a vida desta gente 

Que trabaia inté morrê 

Sirrindo, alegre e contente, 

Sem dá fé do padecê, 

Desta gente sem leitura, 

Que, mesmo na desventura, 

Se sente alegre e feliz, 

Sem nada sabê na terra, 

Sem sabê se existe guerra 

De país cronta país. 

 

Eu canto o forte cabôco, 

De gibão e chapéu de côro, 

Que, com corage de lôco, 

Infrenta a raiva do tôro 

Com um agudo ferrão. 

E das noite de São João 

Eu canto as bela foguêra 

Com seu fogo milagroso, 

Segredo misterioso 

Das moça casamentêra. 

(Patativa do Assaré, 2010, pg. 105) 

 

 Limitamos-nos nesse texto inserir apenas quatro versos de Vida Sertaneja devido ao 

espaço, porém, com eles nos é possível verificar de que forma Patativa descrevia a vida 

sertaneja. Ele nesses versos não trata da Serra de Assaré onde o poeta viveu e sim nos traz 

uma leitura do nordestino, quando escreve “sou poeta nordestino”, e canto a pobreza, das 

noite de São João e de suas fogueiras, da moça casamenteira, do forte caboclo, que trabalha 

até morrer, quando este relaciona também, o queijo o ouro, o cobre, se referindo ao 

sofrimento e em muitas vezes a miséria do/no sertão e dos nordestinos. 

 Também nesse poema o Poeta Sertanejo nos fala do clima, inverno e verão, de sua 

pele bronzeada pelo sol escaldante, e do trabalho da roça. Em versos que não estão presentes 

nesse texto, mas fazem parte do poema “Vida Sertaneja”, o poeta faz menção a família, a 

comida, ao vaqueiro e também a fartura da plantação, e o grito da seriema, assim como a 

missa e ao padre.  

Relaciona a plantação, o seu roçado com a política de Estado, nos diz o poeta que  

quando a safra esta segura os homens de posição só olha para o seu rosto para lhe pagar o 

imposto, e no último verso escreve, que quando chega um sujeito de gravata ou paletó, diz 

com um certo desgosto,  no seu verso escrevendo que só vem cobrar o imposto ou pedir pra 

nós votar.  

Para com nossos alunos a importância de se fazer uma leitura dos versos explicitando 

de onde fala o poeta, de que posição, mesmo sem citar as lutas de classes o poeta transcreve 

não só a vida difícil, e suas relações sociais, mas também a exploração por parte daqueles que 

detém a cobrança dos impostos, os políticos os homens de terno aparece para o sertanejo 

como a classe mais abastada, aqueles que detêm os modos de produção.   

Apresentamos em sequencia aos nossos alunos o terceiro poema que trata da partida 

do nordestino de sua terra, limitamos aqui também nesse texto devido o poema ser muito 

longo apenas os dois primeiros e os dois últimos versos. Esse poema a Triste Partida foi 

gravado por Luiz Gonzaga.  

 
Triste Partida 

Setembro passou, com oitubro e novembro 

Já tamo em dezembro. 

Meu Deus, que é de nós? 

Assim fala o pobre do seco Nordeste, 

Com medo da peste, 

Da fome feroz. 

 

A treze do mês ele fez a experiença, 

Perdeu sua crença 

Nas pedra de sá. 
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Mas nôta experiença com gosto se agarra, 

Pensando na barra 

Do alegre Natá. 

 

 

Do mundo afastado, sofrendo desprezo, 

Ali veve preso, 

Devendo ao patrão. 

O tempo rolando, vai dia vem dia, 

E aquela famia 

Não vorta mais não! 

 

Distante da terra tão seca mas boa, 

Exposto à garoa, 

À lama e ao paú, 

Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, 

Vivê como escravo 

Nas terra do su. 

(Patativa do Assaré, 2010, pg. 46). 

 

 Trata especificamente da imigração do nordestino rumo ao sul, precisamente a São 

Paulo, fugindo da seca, da fome, deixando para trás a sua terra natal seu Ceará, a sua família, 

seus animais, seu cachorro e seu pé de aroeira, vendendo seu animal, cavalo, jumento, e até 

mesmo o galo, descreve o poeta sertanejo. 

 A importância de se trabalhar com esses poemas em sala de aula, para com os alunos 

de estágio supervisionado III (8º semestre), foi de trazer a eles não só a literatura sertaneja, 

mas travar uma relação dos contrastes, da vida do sertanejo, ainda muito comum com a vida 

da cidade, pois a região Metropolitana do Cariri, onde esta inserida a universidade URCA, 

mesmo tendo alunos que vem da roça e de cidades menores, principalmente agrícolas, faz 

necessário apresentar a literatura e a visão do cotidiano sertanejo nos versos de Patativa do 

Assaré, para que eles correlacionem com as suas práticas cotidianas.  

 Os conceitos e categorias de lugar, paisagem, trabalho, classes sociais, clima, politica, 

cidade, rural, imigração, assim como os aspectos físicos e geomorfológicos e de vegetação 

foram abordados. 

 Em nossa prática foi realizado um estudo do meio com os alunos, onde visitamos o 

memorial e a casa onde viveu o poeta, em Assaré. Tivemos contato com a filha e a neta de 

Patativa que nos contaram estórias sobre a vida do poeta e a relação com os demais sertanejos 

locais e parentes, e sobre a sua esposa em que conviveu por 58 anos Dona “Belinha”.  

O estudo do meio é importante para por em prática o conhecimento apreendido 

durante o curso de geografia, pois durante o campo o professor pediu para que os alunos 

abordassem o aprendizado do curso de geografia em uma das nossas paradas na chapada do 

Araripe que compreendia o trajeto da cidade do Crato até Assaré, exercitando assim, a 

cognição, a observação, as correlações, contradições e analise dos processos não só de 

formação, geológica, geomorfológica, mas de ocupação da população e dos processos de 

relação social e de produção, abordando as experiências do corpo e da fala, num exercício 

didático, utilizando não só do conhecimento geográfico, mas das práticas educacionais. 

 Os alunos além das visitas ao memorial e da casa do Patativa, também realizaram 

entrevistas, com os moradores da cidade de Assaré abordando sobre, o poeta Patativa, e as 

questões politicas, sociais e econômicas da cidade. Essa prática pedagógica, assim como esses 

conteúdos levantados e as categorias abordadas com os alunos, encontrará também, como 

metodologia de aplicação para o ensino e aprendizagem as instalações geográficas, a qual irá 

ser construída junto aos nossos alunos durante o retorno a nossas aulas na universidade. 

Essas entrevistas e outras abordagens pedagógicas vivenciadas e realizadas pelos 

alunos serão sistematizadas e discutidas nas nossas próximas aulas que ainda esta em decurso 

e serão apresentadas em outra oportunidade. 

  

 

A PRÁTICA REFLEXIVA CONCRETIZADA EM FORMA DE AVALIAÇÃO 
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Para essa prática pedagógica reflexiva é proposto como um dos elementos importante 

para ser realizada junto aos nossos alunos, a pesquisa, essa utilizada através do estudo do 

meio e dos poemas e poesias incorporadas à sala de aula nos conteúdos geográficos, para que 

os alunos construam esse conhecimento de forma em que aja aprendizado é necessário à 

utilização além da pesquisa a criatividade esta instigada pelo professor, sendo essas as 

ferramentas de aplicação para uma avaliação construtiva. Com isso, o modelo proposto para a 

avaliação construtiva é através das instalações geográficas, Ribeiro conceitua: 
 

A avaliação por instalações geográficas se dá na forma e conteúdo, ou seja, pelos 

conceitos apreendidos e estimulados pelo professor e o meio social-espacial. Essa 

avaliação parte da imaginação do professor em materializar o conteúdo ensinado aos 

alunos e eles aquilo que está em gestação, em vibração mental, da aprendizagem se 

realize pela avaliação construtiva (RIBEIRO, 2011, p. 62). 

 

É proposto que, os estudantes a partir do conteúdo geográfico trabalhado em sala de 

aula com o auxílio das novas ferramentas de linguagem, no caso a literatura, capturem 

fenômenos, conceitos, práticas cotidianas e reflitam sobre as mesmas. Logo, de forma 

construtiva eles literalmente edificarão sua avaliação, por meio da representação de símbolos 

e signos, concretizando nas instalações geográficas. 

Definimos a Instalação Geográfica como uma forma de representação de um 

conteúdo geográfico pesquisado e trabalhado criativamente com signos e símbolos aplicado 

sobre materiais produzidos ou não pelo homem. Essa instalação pode ser montada na 

escola/universidade ou para além de seus muros atingindo uma dimensão social. A Instalação 

também é uma forma de expressão artística/geográfica que ao ser trabalhado no Ensino de 

Geografia integrada aos conceitos geográficos e ao currículo, pode apresentar como um eixo 

importante para processo de avaliação de ensino e aprendizagem (RIBEIRO, 2014). 

Perceber que o espaço geográfico é produzido pelo homem e a história da arte traz 

contribuições para o desenvolvimento da humanidade, e esse desenvolvimento apresenta-se 

no espaço. Em analogia ao espaço e a geografia, os alunos passam a contextualizar esse 

questionamento dos processos de relação de produção do espaço e da sociedade com olhar 

crítico, graças ao procedimento da avaliação construtiva (RIBEIRO, 2011) que tem como uma 

das premissas a pesquisa objetiva e real, fazendo o uso das instalações. 

A partir desse processo de ensino, aprendizagem e avaliação cria-se um “ciclo 

reflexivo”: O docente reflete acerca de como representar conteúdos e conceitos geográficos 

através da literatura, logo o mesmo estará sempre exercitando a geografia no seu cotidiano de 

trabalho. Os discentes refletem buscando entender onde e como a geografia está presente na 

literatura e as maneiras de identificar conceitos. Posteriormente na hora da avaliação, 

professores e estudantes refletem juntos na busca da melhor forma de representar o que foi 

estudado, a criação dos símbolos e signos e por último, a partir do momento em que as 

instalações geográficas estejam prontas e expostas, quem as observará também terá de refletir 

para entendê-las em um processo em que cada olhar, cada pessoa interpretará de forma única. 

 

 

CONSIDERAÇÕES EM PROCESSO 

 

Contudo, após o estudo do meio e a discussão acerca da obra do poeta e como a 

geografia pode revelar nas entrelinhas dos poemas de Patativa do Assaré, após se levantar 

questões sobre o uso da literatura e a busca por novas linguagens e metodologias para serem 

utilizadas em sala de aula no ensino da geografia. 

 Ficam-nos elementos didáticos para uma construção do conhecimento arrolada pela 

teoria prática, em que alunos da disciplina de estágio supervisionado puderam acompanhar a 
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sua metodologia, que salientamos ainda, não terminada, pois os trabalhos com a 

sistematização dos dados não foram analisados, assim, como a instalação geográfica pautada 

na avaliação construtiva não foi realizada. 

A importância de se trabalhar um poeta local, e difundir as suas poesias com trato 

pedagógico, mostrando a riqueza cultural da região aos alunos em que em muitos casos ficam 

presos aos livros didáticos e aos ementários programados, os quais não trazem o poeta 

sertanejo de Assaré, e suas poesias, que traçam o cotidiano do sertanejo, da região, da vida no 

campo, torna-se indispensável para a aplicação junto aos alunos de forma didática 

experimental onde a pesquisa e a criatividade contribuirão para o processo de ensino e a 

aprendizagem dos futuros professores em formação. 

Nesse texto apontamos uma das possibilidades de se trabalhar o estudo do meio 

inserida na poética de Patativa em sala de aula, assim, como o percurso a ser realizado, dando 

possibilidades didáticas e estratégias para que o aluno em formação tenha na universidade 

experiências metodológicas para serem aplicadas no ensino básico, por isso a necessidade e a 

importância de se trabalhar essa literatura regional e apresenta-las na forma de instalações 

geográficas. 

Apontamos que num segundo texto será possível descrever os elementos dessa 

construção metodológica e seus processos criativos que irão compor as instalações 

geográficas, pois nesse momento de nosso percurso não sabemos aonde iremos nos atracar. 

Sabemos apenas o trajeto, o caminho, que nos levará a construção das instalações geográficas 

e que esta será pautada pela avaliação construtiva.  

Há, portanto uma necessidade de inventariar o ensino de geografia a culturas 

populares, locais, regionais com o intuito de promover nos estudantes o interesse por sua 

história e sua geografia indentitária espacial, sendo uma forma de rompimento com os 

modelos tradicionais do ensino, onde a memorização é o ajuste final para uma avaliação da 

aprendizagem, contrário a isso apostou na construção do conhecimento realizado pela 

metodologia com as instalações geográficas, em que a criação se realiza durante todo o 

processo. 

 Assim sendo, esse texto traz de inicio um experimento didático-teórico-prático, 

literário, para a compreensão do poeta e dos poemas de Patativa do Assaré, o estudo do meio 

que se fez necessário para a construção do conhecimento junto aos elementos que compõem a 

geografia espaço/temporal, o percurso didático e metodológico para a construção das 

instalações geográficas, além das entrevistas realizadas em campo as quais passarão por 

análises nos próximos encontros.  

Esse ensaio didático vem colaborar com a formação de novos professores, pois aponta 

caminhos para se trabalhar o ensino da geografia, exercendo a teoria e a prática na construção 

do conhecimento, que acreditamos serem elementos sólidos para o processo de ensino 

aprendizagem, tanto na universidade como para o ensino básico. 
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Resumo 

Este trabalho insere-se no dialogismo entre importantes transformações literárias, sociais, e 

urbanísticas que modificaram a paisagem urbana da cidade de São Paulo e que marcaram as 

primeiras décadas do século XX. Sob o olhar lírico de Mário de Andrade, que influencia o 

nascimento da poesia moderna na cidade de São Paulo e estende-se a garoa como protagonista 

desse diálogo entre a Geografia e a Literatura, revelada nas imagens poéticas da cidade pelo 

poeta.                                           

Palavras chaves: Mário de Andrade, São Paulo, garoa, cidade, paisagem urbana. 

                                          
 

INTRODUÇÃO 

 

O tema de pesquisa que orienta o trabalho é a poética da garoa na paisagem urbana da 

cidade de São Paulo, sob o olhar de Mário de Andrade, que sublima a representação do 

espaço urbano paulistano em suas poesias. A discussão da garoa nas imagens poéticas do 

poeta lírico é embasada na história urbana da cidade. Quando São Paulo transita para o 

período de industrialização e metropolização no início do século XX.  

Período marcado pelo movimento de renovação estética literária e artística das 

vanguardas europeias. E também no Brasil vai provocar uma revolução artística e literária 

bastante comprometida e engajada. O modernismo na arte e na literatura. 

Lafetá aponta para o modernismo como um transformador da linguagem bacharelesca, 

artificial, para uma nova entonação artística e ideológica, que modifica não somente os veios 

artísticos e literários, mas também toda uma sociedade. 
 

Modernismo rompeu a linguagem bacharelesca, artificial e idealizante (...). Sensível 

ao processo de modernização e crescimento de nossos quadros culturais, o 

Modernismo destruiu as barreiras da “linguagem oficializada”, acrescentando-lhe a 

força ampliadora e libertadora do folclore e da literatura popular. 

Assim, “as componentes recalcadas” de nossa personalidade vêm à tona, rompendo 

o bloqueio imposto pela ideologia oficial; curiosamente é a experimentação de 

linguagem, com suas exigências de novo léxico, novos torneios sintáticos, imagens 

surpreendentes, temas diferentes, que permite e obriga essa ruptura. (LAFETÁ, 

1974, p.155) 

 

Assim a passagem do século XIX para o século XX, na Europa é marcada por uma 

ruptura estética literária e artística de vanguarda que também influenciará na Semana de Arte 

Moderna de São Paulo, causando “uma revolta contra o que era a Inteligência Nacional”, 

segundo Mário de Andrade. 

 
Não. O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de 

técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a Inteligência Nacional. É 

muito mais exato imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em 

nós um espírito de guerra, eminentemente destruidor. (ANDRADE, 1974, p.234). 

 

mailto:taniamaral@usp.br
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Mário de Andrade é o poeta vinculado às vanguardas europeias, que contextualiza o 

termo Modernidade, em suas poesias e cânticos. Leitor de Émile Verhaeren, Les Villes 

Tentaculaires (1895). Traz um deslumbramento pela paisagem da cidade de São Paulo. Possui 

uma predileção pelos elementos dessa paisagem urbana, o transitório, o efêmero, a velocidade 

do moderno, assim também como o poeta francês Charles Baudelaire.  

É relevante ser lembrado e contextualizado, que a partir da segunda metade do século 

XIX, há um surto de mudanças urbanísticas, sociais e capitalistas gritantes da época, que 

alteram a paisagem urbana nas grandes cidades europeias e que influenciam o nascimento da 

poesia moderna da cidade, cuja tendência estenderá até o século XX. Paris é a cidade 

reurbanizada pelo prefeito Georges Eugène Haussmann, caracterizada por esse modelo de 

cidade moderna e que inaugura a poesia na urbe com o poeta Baudelaire.  

Na segunda metade do século XIX, a cidade de Paris é expressa como a cidade vitrine. 

É caracterizada como “cidade em exposição”. É um padrão de cidade capital, seguida por 

Londres, Viena, Berlim, Bruxelas, Roma, Dresden e Chicago, o planejamento urbano passa 

então a fazer parte das reurbanizações planejadas no século XIX, segundo Heloisa Barbuy. 
 

Criava-se um modelo de “cidade moderna”, caracterizado pelas grandes avenidas 

ordenadoras do tráfego, de linhas retas e axiais, pela presença de esculturas 

monumentais e imponentes edifícios públicos estrategicamente situados para serem 

referências espaciais, pelos parques e jardins também minuciosamente planejados, 

entremeando o tecido urbano. (...) Hoje, vê-se todo esse processo de reurbanizações 

como segregacionista, já que privilegiava a dinâmica da cidade capitalista, isto é, as 

atividades de circulação de pessoas e mercadorias e o modo de vida de uma elite 

urbana, em detrimento de áreas consideradas sujas: as fábricas e as habitações 

operárias, que eram “empurradas” para a periferia e abandonadas. (BARBUY, 2006, 

p.70). 

 

A paisagem urbana de Paris é o tema de representação maior nas poesias de Baudelaire, 

o poeta solitário, o flâneur lírico no meio da multidão. O poeta, que dialoga em seus versos 

com o efêmero e o transitório da moderna cidade, que vivencia a haussmannização da urbe 

em meio a uma imposição das revoluções industriais.  

Em seus escritos poéticos, assim como no poema Paysage, (Paisagem), o poeta, 

expressa seu olhar para as imagens da cidade como uma alegoria. 
 

Je veux, pour composer chastement mês églogues, 

Coucher auprès du ciel, comme les astrologues, 

Et, voisin des clochers,écouter en rêvant 

Leurs hymnes solennels emportés par le vent. 

Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, 

Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde; 

Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, 

Et les grands ciel qui font rever d’eternité.(...) (BAUDELAIRE, 1985, p.316) 

 

Quero, para compor os meus castos monólogos, 

Deitar-me ao pé do céu, assim como os astrólogos, 

E, junto aos campanários, escutar sonhando 

Solenes cânticos que o vento vai levando. 

As mãos sob meu queixo, só na água-furtada, 

Verei a fábrica em azáfama engolfada; 

Torres e chaminés, os mastros da cidade, 

E o vasto céu que faz sonhar a eternidade. (BAUDELAIRE, 1985, p.317) 

 

Outros poetas, na mesma vertente de renovação literária moderna diante das mudanças 

urbanísticas, econômicas e sociais, também são influenciados por essas transformações e 

tematizam a paisagem urbana em suas poesias. Expressam seus sentimentos de contrariedade 
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em relação à sociedade, pelas injustiças sociais. Como Edgar Allan Poe, Émile Verhaeren, 

Guillaume Apollinaire, entre outros.  

Seus temas revelam o respirar da vida urbana. Émile Verhaeren é o poeta das Cidades 

Tentaculares. Seus sentimentos expressos nos poemas mostram um poeta intelectual com 

ideias socialistas e de vanguarda. Como no poema Les usines. Uma de sua importante obra 

Les Villes Tentaculaires (1895). 

 
Se regardant avec yeux cassés de leurs fenêtres 

Et se mirant dans l’eau de poix et de salpêtre 

D’un canal droit, marquant sa barre à l’infini, 

Face à face, le long des quais d’ombre et de nuit, 

Par à travers les faubourgs lourds 

Et la misère en pleurs de ces faubourgs, 

Ronflent terriblement usines et fabriques.(…) (VERHAEREN, 1982, p. 119-122)  

 

Olhando com olhos de suas janelas quebradas 

E espelhado na água de campo e salitre 

No canal direito, marcando seu bar ao infinito, 

Frente a frente, ao longo da sombra cais e noite, 

Pelo meio atravesso os subúrbios 

Em lágrimas e miséria desses subúrbios, 

Ronca terrivelmente usinas e fábricas. 
83

 

 

O poeta Guillaume Apollinaire escreve Zone. Diante das transformações que ocorrem 

em Paris, a segregação da classe operária pela manifestação da política burguesa capitalista.  

Apollinaire é o poeta que caminha pelas ruas e se embriaga de seus sons, odores e amores, 

para então alinhavar em seus versos. As pessoas caminham pelas ruas apressadas. É possível 

ouvir o barulho de suas conversas nos bulevares, nos cafés. A mistura dos perfumes que 

embalam o ar. O barulho dos veículos que transitam imponentes pelas alamedas.   
 
(...) 

Maintenant tu marches dans Paris atout seul parmi la foule 

Des trapeaux d’autobus mugissant près de toi roulent 

L’angoisse de l’amour te serre le gosier 

Comme si tu ne devais jamais plus être aimé.(...) (APOLLINAIRE, 1983, p. 33-40)  

 

Agora você anda em Paris único bem no meio da multidão 

Trapeaux Bus rugindo em torno de você 

A angústia de amor que te aperta na garganta 

Como se você nunca tivesse que ser amado.
84

  

 

Nesse surto urbanístico no início do século XX, as cidades urbanas em um crescimento 

vertiginoso se aglomeram em um ritmo acelerado, obedecem a um desenvolvimento 

econômico ditado pela política; e por grandes acontecimentos da época, como a primeira 

Grande Guerra (1914-18), a crise econômica capitalista decorrente do crack de 1929 e a 

última conflagração mundial (1939-45). O cenário na Europa é de guerra e incertezas. O 

mundo respira o horror e os odores da morte. Angústia refletida na arte, na música, na poesia 

e o revelar do caos e da miséria humana, como a seguir. 
 

                                                           
83

 Tradução: https://translate.google.com.br/, acesso em 20 de agosto de 2015. 
 
84 

Tradução: https://translate.google.com.br/, acesso em 30 de junho de 2015.  
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Ao cavarem ou consertarem as trincheiras, os grupos de trabalho frequentemente 

descobriam cadáveres em todos os estágios de deterioração e mutilação. (...) corpos 

iam parar dentro dos sacos de areia. Se estes se rompiam, podiam divulgar seu 

conteúdo de um modo tão horrível que o humor negro se tornava a única defesa 

contra a histeria. (EKSTEINS, 1992, p.197). 

 

Em Mário de Andrade o cenário de guerra também influencia seus escritos poéticos. 

Escreve em abril de 1917, com o pseudônimo de Mário Sobral, Há Uma Gota de Sangue em 

Cada Poema. O poeta expressa seus sentimentos do sujeito lírico, em relação à sociedade, 

seja pela guerra em curso e seus horrores, ou mesmo, pelas injustiças sociais.  
 

 

AS IMAGENS DA CIDADE DE SÃO PAULO NA POÉTICA DO OLHAR DE MÁRIO 

DE ANDRADE 

 

Dentro desse contexto de mudanças sociais e literárias que se insere esse estudo. E a 

representação do espaço urbano paulistano nas poesias de Mário de Andrade. O poeta, 

modernista, paulistano, contextualiza a cidade de São Paulo como tema principal de suas 

poesias. Desde o ufanismo da semana de 22. Da publicação de Paulicéia Desvairada até as 

inquietações de Lira Paulistana. Ele expressa seu amor pela cidade, assim como no poema 

XXXVI da obra Losango Cáqui, escrita em 1922 como se tratasse com carinho de alguém 

muito especial. 

  
Como sempre, escondi minha paixão. 

Ninguém soube do primeiro beijo que te dei. 

(...) 

São Paulo é já uma grande capital 

Não porque tenha milhares de habitantes 

Porém a curiosidade já não passa mais dos olhos pras línguas. 

E quanto é mais intenso amar sem comentários! 

 

Mas eu sonho que vais agarradinha no meu braço 

Numa rua toda cheia de amigos, de soldados, conhecidos... (ANDRADE, 2009, p. 

149)  

 

Em suas imagens poéticas da cidade de São Paulo, em certos momentos a garoa é a 

protagonista, como no verso do poema Tristura. 
 
(...) 

E tivemos uma filha, uma só... 

Batismos do sr. cura Bruma; 

água benta das garoas monótonas... 

Registrei-a no cartório da Consolação... 

Chamei-a Solitude das Plebes... 

Pobres cabelos cortados da nossa monja! (ANDRADE, 2009, p. 43)  

 

A garoa no limiar desse período do século XX é característica tão peculiar da cidade de 

São Paulo que torna sua marca. O clima romântico da cidade cinza e garoenta dava o tom para 

os poetas e músicos, que eram embalados pela garoa. Imprime também um tom diferente aos 

moradores que viveram na época da garoa, tanto que a cidade é traduzida como “São Paulo, 

terra da garoa”. Estudos do IAG85 apontam para uma mudança no padrão espacial de 

                                                           
85

 IAG: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. 
Pesquisas realizadas pelo Professor e Meteorologista Paulo Marques. 
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distribuição da garoa, que teria reduzido sua frequência na região central da cidade atrelada a 

expansão urbana. Hoje sua ocorrência é constante em outras áreas da cidade. Conclui-se que 

São Paulo ainda é a terra da garoa. 

A presença da garoa nas poesias de Mário, entre outros poetas, cronistas, compositores e 

antigos moradores da cidade, insere-se nas imagens urbanas, tanto que a torna um símbolo da 

cidade: “A São Paulo da garoa”. Como na fala de Ab’Saber. 

 
Uma noite, ao esperar um bonde para ir a uma escola distante, passou por mim, 

vestido com um longo capotão escuro, a figura marcante de um grande intelectual 

brasileiro. Lembrei-me logo dos livros A Paulicéia Desvairada e Macunaíma, entre 

outros. Se alguns flanaram na beira do Sena, Mário de Andrade tinha o direito de 

flanar no Viaduto do Chá e na Praça da Sé. Na noite fria e garoenta compreendi, 

também, por que ele identificava sua Cidade como sendo “essa Londres das 

neblinas”. (AB’SABER, 2004, p.14). 

 

Assim é possível o diálogo do fenômeno da garoa entre a geografia e a literatura. Para 

Lafetá é um traço da cidade constante nas poesias de Mário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Mas vamos encontrar ainda (embora os antigos habitantes digam que com uma 

intensidade muito menor) um traço da cidade que foi constante na imagem que 

Mário procurou transmitir dela na Paulicéia desvairada. Eu me refiro à bruma, à 

garoa, à neblina. E também a uma certa cor acinzentada, que é uma característica da 

cidade e que vai aparecer nos poemas de Mário. (LAFETÁ, 1997, p.87). 

 

A garoa na poesia de Mário de Andrade caracteriza uma cidade fria, cinza, uma alegoria 

que faz parte do cenário da metrópole e das transformações da paisagem urbana. Essas 

mudanças urbanísticas são bem mostradas no texto a seguir por Suzuki. 
 
Até meados do século XIX, predominava uma forma de expansão da aglomeração 

de São Paulo, marcada pela irregularidade do traçado das ruas; leito carroçável 

estreito; terrenos que se estendiam até o fundo do vale; construções junto à testada; 

etc. 

A transição para outra lógica de expansão da aglomeração se estabelece de forma 

lenta, mas gradual e decisiva. As ruas passam a ter um contorno mais retilíneo, 

chegando, quase sempre, ao sistema ortogonal; ampliação do leito carroçável das 

ruas; introdução da noção de lote em relação ao terreno; recuos laterais das 

construções; etc. 

A expansão do aglomerado urbano de São Paulo possui uma lógica que só se explica 

no desvendamento de sua relação com a reprodução das relações sociais. 

A transformação da terra em mercadoria e seu significado na mudança da lógica de 

expansão urbana, com a introdução da noção de lote e loteamento, relacionam-se às 

metamorfoses da riqueza que transita do escravo para a terra. (SUZUKI, 2002, 

p.115).  

 

Assim na virada do século XIX para o século XX é marcado um tempo ímpar para a 

cidade de São Paulo, um tempo marcado pela metamorfose urbana, como coloca o professor 

Suzuki. A cidade ganha novas edificações e feições. A especulação imobiliária juntamente 

com a valorização do espaço nas áreas centrais é crescente. A segregação social é notória, 

pois empurra a população pobre para as áreas de periferia, enfim há uma remodelagem na 

paisagem urbana da cidade.   
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Mário olha para a cidade de São Paulo e vê que tudo está mudado, a cidade caminha 

para o progresso, se industrializa, está mais agitada, elitizada, já demonstra ser uma cidade 

tentacular e escreve.  
Eu passara esse ano de 1920 sem fazer poesia mais. Tinha cadernos e cadernos de 

coisas parnasianas e algumas timidamente simbolistas, mas tudo acabara por me 

desagradar. Na minha leitura desarvorada, já conhecia até alguns futuristas de última 

hora, mas só então, descobrira Verhaeren. E fora o deslumbramento. Levado em 

principal pelas “Villes Tentaculaires”, concebi imediatamente fazer um livro de 

poesias “modernas”, em verso-livre, sobre a minha cidade. Tentei, não veio nada 

que me interessasse. Tentei mais, e nada. Os meses passavam numa angústia, numa 

insuficiência feroz. Será que a poesia tinha se acabado em mim?... E eu me acordava 

insofrido
.
 (ANDRADE, 1974, p.233) 

 

A Paulicéia está diferente e inspiradora. Mário canta a cidade em seus versos, tematiza 

em seus poemas os paradoxos e a agitação da modernidade. E inaugura as imagens urbanas 

através da obra Paulicéia Desvairada. 
 

Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno, escrevi o título em 

que jamais pensara “Paulicéia Desvairada”. O estouro chegara afinal, depois de 

quase um ano de angústias interrogativas. Entre desgostos, trabalhos urgentes, 

dívidas, brigas, em pouco mais de uma semana estava jogado no papel um canto 

bárbaro, duas vezes maior talvez do que isso que o trabalho de arte deu num livro
. 

(ANDRADE, 1974, p.234) 

  

O poeta inicia o livro Paulicéia Desvairada e sinaliza seu deslumbramento e predileção 

pela cidade de São Paulo, conforme Lafetá. 

 
Justamente a alternância entre calor e frio, luz e bruma, forno e inverno morno. São 

imagens desse poema. Isto é luz e bruma, o dourado e o cinzento, são as cores da 

cidade. São as cores que representam São Paulo. E são, ao mesmo tempo, as que 

estão no traje do poeta, o traje do Arlequim: o dourado e o cinzento. O traje 

arlequinal do poeta. Essas cores se encontram na capa do livro, na capa arlequinal da 

primeira edição. É toda colorida, mas concebida com a alternância do cinza e do 

amarelo, da luz e da bruma. (LAFETÁ, 1997, p.89). 

 

Inspiração 

São Paulo! comoção de minha vida... 

Os meus amores são flores feitas de original... 

Arlequinal!...Trajes de losangos...Cinza e ouro... 

Luz e bruma...Forno e inverno morno... 

Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes... 

Perfumes de Paris...Arys! 

Bofetadas líricas no Trianon...Algodoal!... 

São Paulo! comoção de minha vida... 

Galicismo a berrar nos desertos da América
!
 (ANDRADE, 2009, p. 31)  

 

O poeta vislumbra a cidade através de seu clima urbano e escreve Paisagem nº1.  

 
Minha Londres das neblinas finas! 

Pleno verão. Os dez mil milhões de rosas paulistanas. 

Há neves de perfumes no ar. 

Faz frio, muito frio
...
 

E a ironia das pernas das costureirinhas 

Parecidas com bailarinas... 

O vento é como uma navalha 

Nas mãos dum espanhol. Arlequinal... (...)  

Enquanto o cinzento das ruas arrepiadas 
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Dialoga um lamento com o vento...
 
(ANDRADE, 2009, p. 40)  

 

A seguir Lafetá faz uma análise literária sobre as observações de Mário de Andrade 

nesses versos apresentados do poema Paisagem nº1 sobre o vento e as condições climáticas 

da cidade. 
Um outro traço é o vento, o vento frio de São Paulo, que em outro poema ele 

chamou de vento cortante. (...)  

Na verdade, é um contraste de mau tempo que é o traço característico de São Paulo, 

na poesia de Mário. O contraste desse calor insuportável que faz de repente, ao lado 

de um frio também insuportável. Essa contradição meteorológica é que embasa 

muitos dos poemas da Paulicéia desvairada e que lhe dá o tom principal. (LAFETÁ, 

1997, p.87). 

 

É certo que Mário imprime uma poética urbana em seus versos, caracterizado pelo 

clima peculiar da cidade e pelas imagens melancólicas que emergem no cenário urbano 

carregadas de sensualidade e expressas pelo poeta em Paisagem nº2.  
 
(...) 

Deus recortou a alma da Paulicéia 

Numa cor de cinza sem dor 

Oh! Para além vivem as primaveras eternas!... 

(...) 

São Paulo é um palco de bailados russos. 

Sarabandam a tísica a ambição, as invejas, os crimes 

E também as apoteoses da ilusão... 

Mas o Nijinski sou eu! 

E vem a Morte, minha Karsavina! 

Quá, quá, quá! Vamos dançar o fox-trot da desesperança,  

A rir, a rir dos nossos desiguais! (ANDRADE, 2009, p. 53-54) 

 

Mário de Andrade mostra a paisagem urbana em seus versos caracterizada por uma 

cidade cosmopolita formada não apenas das edificações, ruas e avenidas, mas dos 

movimentos, dos encontros, dos odores, dos perfumes, dos pobres e dos ricos, dos negros e 

dos brancos, dos sons, da garoa, do frio, do cinza, do calor, a vida e a morte. Enfim, dos 

elementos que protagonizam a vida. E ainda para Lafetá, em “Paisagem nº 3” o poeta insere 

a garoa na paisagem como um acontecimento climático que determinará a fisionomia da 

cidade. 
 
A garoa da Paulicéia é um acontecimento que pode tornar a cidade triste ou alegre. 

Depende. Se o poeta fica riste, é uma tristeza muito superficial, que de repente 

desaparece. Porque de repente, um raio de sol arisco risca o chuvisco ao meio. (um 

verso do poema). Pode estar ali a garoa, mas de repente um raio de sol risca e aí está 

São Paulo se abrindo de novo. (LAFETÁ, 1997, p.90). 

 

Chove? 

Sorri uma garoa cor de cinza, 

Muito triste, como um tristemente longo... 

A casa Kosmos não tem impermeáveis em liquidação... 

Mas neste largo do Arouche 

Posso abrir meu guarda-chuva paradoxal 

Este lírico plátano de rendas mar... 

 

Esvoaçam entre os dedos da garoa... 

De repente 

Um raio de Sol arisco 

Risca o chuvisco ao meio
.
 (ANDRADE, 2009, p.57) 
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Passou-se o tempo. A metamorfose da cidade reflete os desdobramentos políticos e 

sociais no país e no mundo. Marcados pelo espírito totalitário da era Vargas e o horror da 

Segunda Guerra Mundial. Em Lira Paulistana, Mário de Andrade revê as imagens da cidade, 

desesperançada, vislumbrada negativamente, em que o eu lírico registra a consciência das 

suas limitações. 

 
Pouco mais de 20 anos depois, está tudo mudado. (...) o clima já é outro. Nós 

estamos em plena Segunda Guerra Mundial, em plena ditadura do Estado Novo, 

com uma situação social muito complicada e uma consciência diferente do Brasil, 

que não é mais otimista como nos anos 20, mas uma consciência pessimista das 

dificuldades do subdesenvolvimento brasileiro. E esse tipo de consciência vai-se 

refletir profundamente nos poemas da Lira paulistana. (LAFETÁ, 1997, p.89). 

 

Para Lafetá a garoa na Lira Paulistana ganha um sentido negativo. 

 
Garoa do meu São Paulo 

-Timbre triste de martírios- 

Um negro vem vindo, é branco! 

Só bem perto fica negro, 

Passa e torna a ficar branco 

Meu São Paulo da garoa, 

- Londres das neblinas finas - 

Um pobre vem vindo, é rico! 

Só bem perto fica pobre, 

Passa e torna a ficar rico. 

Garoa do meu São Paulo, 

-costureira de malditos- 

São sempre brancos e ricos... 

Garoa, sai dos meus olhos. (ANDRADE, 2009, p.463) 

 

A desilusão pela cidade representada nos poemas de Lira por Mário, expressa o 

desencantamento, o preconceito camuflado, o individualismo o desamor e o desafeto pelo 

outro. A garoa no poema não permite enxergar o outro. Os desnivelamentos sociais estão 

presentes, mas a garoa atrapalha o olhar para essas questões. Só se vê o progresso, a expansão 

da cidade e seu crescimento econômico. Um sentimento extremamente pessimista sobre a 

cidade moderna.  

 
Eu nem sei si vale a pena 

Cantar São Paulo na lida, 

Só gente muito iludida 

Limpa o gosto e assopra a avena, 

Esta angústia não serena, 

Muita fome pouco pão, 

Eu só vejo na função 

Miséria, dolo, ferida, 

Isso é vida? 

(...) 

Pois nada vale a verdade, 

Ela mesma está vendida, 

A honra é uma suicida, 

Nuvem a felicidade, 

E entre rosas a cidade, 

Muito concha e relembória, 

Sem paz, sem amor, sem glória, 

Se diz terra progredida, 
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Eu pergunto: 

Isso é vida?
 
(ANDRADE, 2009, p.470)

 

 

Em seus versos é possível sentir que o poeta está de luto pela cidade. O sentimento de 

descontentamento se exala pelas imagens poéticas. Em uma de suas cartas a Manuel Bandeira, 

o poeta expressa seus sentimentos de desafeto e inquietação pela cidade. 
 
(Carta a Manuel Bandeira) 

Precisas conhecer São Paulo. Não é linda. É curiosa. E, para mim, seu inveterado e 

traído amante, que de amarguras, aperitivos, azedices!... Pretendo, se Deus quiser, 

escrever um poema “Paulicea reconquistada”. Significação: eu, reposto dentro de 

mim mesmo, já calmo e impaciente, conscientemente corneado pela amante, mas 

ainda amoroso, quase confiante, gritando de meu posto meu amor pela cidade. E os 

ecos de todas as cidades do mundo. E o homem abandonando o myself, glorioso 

dentro de sua humanidade. (ANDRADE, 1966, p.77)                                                                  
 

Em Lira Paulistana o sol desaparece. A noite passa a ser preponderante nas 

considerações acerca dos quadros da cidade. No poema A Meditação sobre o Tietê, o poeta 

reitera que “tudo é noite”, os sentimentos são de angústia, dor e desamparo.   

    
Eu tenho medo... Meu coração está pequeno, é tanta  

Essa demagogia é tamanha, 

(...) 

É noite... Rio! meu rio! meu Tietê!  

É noite muito!... As formas... Eu busco em vão as formas  

(...) (ANDRADE, 2009, p.507) 

 

As imagens poéticas da cidade de São Paulo, em Pauliceia são de movimentação. 

Definido por imagens que constitui o desvairismo. Em Lira o desencanto, o testamento do 

poeta pela cidade, o acalanto do paulistano. Mário revela um pouco de todos nós em suas 

poesias e consequentemente revela a metamorfose da cidade, sob seu olhar polifônico. Um 

momento de transição da ocupação sócio espacial de cidade urbana para uma grande 

metrópole, tendo a garoa nas vertentes literária e geográfica como protagonista dessa história. 
 

Beijos mais beijos, 

Milhões de beijos preferidos, 

Venho de amores com a minha amada, 

Insaciáveis. 

 

Rosas mais rosas, 

Milhões de rosas paulistanas,  

Venho de sustos com a minha amiga, 

Implacáveis. 

 

Luzes mais luzes, 

Luzes perdidas na garoa, 

Trago tristezas no peito vivo, 

Implacáveis. 

 

Ideais, ideais, 

Ideais raivosos do insofrido, 

Trago verdades novas na boca, 

Insaciáveis. 

(...) 

Esse clima de São Paulo, 

Muito vento e bem calor, 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

351 
 

Abrir e fechar de portas 

Nas auroras do cristal. 

(ANDRADE, 2009, p.476-477)
 

 

 

 

 
FONTE: São Paulo de Piratininga de Pouso de Tropas a Metrópole 

O Estado de São Paulo. Editora Terceiro Nome. CD.ROM. 
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Resumo 

Este artigo é parte da reflexão realizada no trabalho dissertativo, que compõe a construção do 

mestrado em fase de conclusão, no Programa de Pós-Graduação em Geografia, da 

Universidade Federal de Goiás (PPGEO/IESA/UFG), desenvolvido no Laboratório de 

Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades (LaGENTE/IESA/UFG). A pesquisa a 

respeito da intersecção da Geografia com a Literatura tende a compreender as diferenças 

sociais no espaço, considerando-a, além de Arte, objeto e imagem espacial, fruto de uma 

situação social. A análise do livro de poemas Goiânia: Sonho e Argamassa, de Jesus Barros 

Boquady (Crateús, 1929 – Brasília, 2002), publicado em 1959, do qual é retirado o contexto 

socioespacial aqui abordado que é a presença e composição da imagem dos operários e 

demais trabalhadores em Goiânia, cuja construção se iniciou em 1933.  

Palavras-chave: Cidade, Trabalhadores, Poesia. 

 

 

APONTAMENTOS INICIAIS 

 

Este artigo compõe, junto de outras reflexões escritas, uma trajetória acadêmica e 

intelectual, que se realiza investigando os possíveis diálogos entre a Geografia/Ciência e a 

Literatura/Arte. A investigação não se prende a uma construção epistêmica em si, por 

considerar tanto a Ciência, enquanto a Arte, como integradas na formação dos lugares e das 

temporalidades. Logo, é necessária a significação, sempre distinta, de uma Literatura ou outra, 

por serem atravessadas por escalas múltiplas de tempo e espaço. 

Metodologicamente esta reflexão se estrutura, inicialmente, interpretação do livro 

Goiânia: Sonho e Argamassa, lançado no ano de 1959 em uma única edição. A partir da 

significação dessa Literatura na espacialidade que destacamos a composição da imagem dos 

operários(as), dos trabalhadores(as) em geral na formação do poema e da cidade. As fontes 

utilizadas são, respectivamente, a historiografia goiana, a crítica literária do estado, as leituras 

sociológicas da Arquitetura e, obviamente, da Geografia, desenvolvidas a respeito da 

formação de Goiânia.  

O livro de Jesus Barros Boquady é a fonte primária para a construção desta reflexão. 

Dele, retiramos os elementos e os colocamos em diálogo com a historiografia produzida a 

respeito da cidade de Goiânia, e de outras fontes documentais, como fotografias do projeto 

inicial, que apareceram na forma descritiva, dos trabalhadores(as), as habitações, das 

narrativas documentadas a partir do relato pessoal e da historia oral, absorvidas pelo discurso 

acadêmico na construção imagética do acontecimento social dos lugares. 

 Observamos A vida de Jesus Barros Boquady através de fragmentos discursivos 

reunidos ao longo da pesquisa, não sendo construída como uma memória, nem como uma 

biografia, mas uma trajetória que analisa a propriedade dos eventos e alguns fatos sabidos da 

sua vida em uma espacialidade, dando possibilidade de uma interpretação social da vida do 

autor e da sua obra na formação espacial de Goiânia.  

Neste sentido, buscamos significar a cidade, seus trabalhadores, a poesia e o poeta na 

margem de um conjunto integrado, que funciona, não de forma linear, mas como um 
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acontecimento passível de ser compreendido pela atualidade, e principalmente, pela ciência 

geográfica. 

 

 

GOIÂNIA: SONHO E ARGAMASSA 

  

“Goiânia: Sonho e Argamassa” foi escrito por Jesus Barros Boquady, publicado pela 

Companhia Editora Social Indústria e Comércio, em 1959, na cidade de Goiânia. Assis Brasil 

(1997) aponta que Boquady, enquanto literato, é parte de uma conjuntura cultural e literária 

em Goiás que dialoga com o que está sendo produzindo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a 

capital nacional e cultural, ou São Paulo, a capital econômica, no que é nomeado de geração 

de (19)45, ou neomodernista; basicamente, seriam literatos que se dedicaram a pensar a 

poesia dentro de uma métrica rígida, em uma estética próxima do que houvera feito pelos 

parnasianos, rompendo com a liberdade excessiva das gerações modernistas anteriores. Outro 

detalhe era o caráter realista presa na situação urbana, nas suas formas, na sua dinâmica, o que 

denominaria-se de concretismo, em uma leitura simples do que é o concretismo, em si, 

enquanto estética literária.  

Gilberto Mendonça Teles (1983) aponta que na década de 1950, principalmente a 

partir de 1956, em Goiás houve poucas publicações de poesia, apesar de ter bons autores e 

poetas no período, a muitos ligados ao grupo literário “Os XV”
86

, sendo apenas dois poetas, 

segundo ele, imbuídos em novas técnicas e de novas linguagens que publicaram suas obras, 

onde destaca-se Jesus Barros Boquady com o livro o Cego (1959), este é muito homenageado 

detentor do Prêmio “Leo Lynce”, tido por ser esteticamente coerente com a sua proposta, e 

Goiânia: Sonho e Argamassa (1959), publicado às expensas de Boquady, como Teles relata a 

respeito, na gráfica do jornal “Diário da Tarde”, no qual o poeta era funcionário como 

jornalista.  Sobre “Goiânia: Sonho e Argamassa” Teles observa que é um livro rico em 

imagens e técnicas de linguagem, mas incoerente, por não manter uma regularidade estética, 

uma qualidade sonora em todos os poemas, sendo um livro com desníveis, sem uniformidade 

poética, mas isso não apaga a qualidade e o valor social e artístico que a obra tem para 

Goiânia, aponta o crítico literário. 

Sobre a pouca publicação literária no estado, ou pouca coisa escrita ou dita a respeito 

da nova capital, Goiânia, se explica, em parte, segundo Gilberto Mendonça Teles (1982) pela 

falta de mídias de publicação como editoras e, por conseguinte, a falta de recursos para a 

reprodução, sendo jornais e revistas, denominados no período de “Suplementos Literários” 

responsáveis na divulgação de poesia, crônicas e romances produzidos por diversas gerações 

de literatos coexistentes nesse período. Também é corrente, como nos assinala Teles (1983), 

que as mudanças espaciais em grande escala no Brasil, como a construção de Brasília (1956-

1960), a integração intelectual e social das regiões de Goiás aos outros estados brasileiros, por 

meio de rodovias, aeroportos e outras redes, permite o diálogo, sem hiatos prolongados, sobre 

a construção estética da linguagem, e a sua reprodução literária em novos estilos e conteúdos, 

e principal, o conteúdo social como matéria literária para produção artística. 

Na crítica literária goiana, particularmente a realizada por Gilberto Mendonça Teles 

e outros, associa a produção literária do estado sempre com a conjuntura espacial, enquanto 

uma imagem discursiva de uma realidade, de um comportamento, de uma situação 

                                                           
86

“Os XV” foi um grupo literário e artístico formado no ano de 1955, teve efêmera duração, mas promoveu o fim 

do silêncio literário que o estado permanecia desde a década de 1940. Foram movidos pela estética literária 

modernista da geração de 1945, o principal veículo de publicação literária era o jornal “Oió”, editado e 

produzido para a finalidade literária. Jesus Barros Boquady, por ser jornalista destinava espaços em suas colunas 

para a promoção literária em geral, como no jornal “Folha de Goiás”. (TELES, 1983) 
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mental/produtiva de uma sociedade, que este se encontrava, ou, que fazia parte no cenário 

nacional. Na introdução de “A Poesia em Goiás” (1983, p. 33), Teles inicia assim:  
 

O isolamento geográfico e espiritual do Estado e sobretudo em suas regiões norte e 

nordeste, a imaturidade político-administrativa e a preocupação primária de nossos 

antepassados constituem causas históricas que retardam o aparecimento das 

primeiras manifestações literárias em Goiás. 

 

Associar a literatura, a produção artística com a espacialidade é algo que realizamos, 

mas, creio que a crítica literária não pode afirmar a manifestação artística, estilística sob o 

ponto de vista puramente circunstancial, assim, emoldurá-la. Não há razão para não haver 

arte, literatura no estado, ou em qualquer escala geográfica, por questões de comunicação 

regional, pela falta de redes de transporte, como ele diz até os anos de 1940, 

aproximadamente. 

A literatura, a arte vista a partir, e somente, da noção política, da ação do estado, das 

transformações produtivas e econômicas limita o espaço criativo que ela tem, e exclui os 

espaços fora da estética almejada, promovendo a invisibilidade ou o silêncio de suas 

manifestações, implica, ainda, uma tímida aceitação da criatividade, da metamorfose, por 

vezes, permitindo a permanência da ordem vigente, da legalidade cultural, satisfatória a uma 

estética política do intelecto de determinados grupos sociais, que se compreendem como 

capazes de portar o sentido de um lugar, a partir da sintaxe e da linguagem que dominam, 

transformam e, ou permitem permanecer como sempre fora. Invariavelmente a crítica do 

estado associa a produção literária e a sua transformação estética com os níveis de contato que 

há com os grandes centros econômicos e políticos do país, como se buscasse um 

reconhecimento, ou integração sob a perspectiva da comparação ou concorrência com essas 

outras espacialidades.  

A perspectiva social que se desenvolve nessa leitura torna a dimensão sintática da 

linguagem, que estrutura a poética, nas suas formas, tão importante como o potencial de 

construção simbólico e semântico que há como matéria na poesia. Tendo em vista a 

particularidade do livro analisado o conteúdo da narrativa, independente de sua estilística, 

mais ou menos definida, alinhada ou não a determinados princípios artísticos, força à reflexão 

histórica e social sobre a formação de Goiânia, nas suas três primeiras décadas. O conteúdo do 

livro é questionado chegando a ser posto em uma situação de não arte pelos críticos literários, 

quando dizem:  

 
Embora do mesmo ano, Goiânia: Sonho e Argamassa não vem sublinhando com a 

mesma disciplina artística de O Cego, caracterizando-se por um verdadeiro 

ecletismo, e revelando mais a preocupação do escritor em domar novos recursos 

técnicos de linguagem, o que se evidência nas imagens inesperadas, os ritmos 

inseguros e no claro prosaísmo de que se ressentem trechos, a ponto de tomar a 

leitura bastante monótona. Aliás é a preocupação histórica o principal motivo da 

insegurança desse livro de Jesus Barros Boquady. Tentando interpretar fielmente o 

nascimento e a construção da nova Capital de Goiás, o poeta não conseguiu alçar-

se a um plano de visão isenta de condições pessoais e antipoéticas [...]. (TELES, 

1983, p. 177-178) 

 

 A Arte é colocada por essa crítica como se devesse ser isenta das experiências 

pessoais do poeta, por sua vez, sociais, porquanto é o estar do autor, no lugar, com a sua 

experiência social e poética. Ao passo, esta vertente crítica admite que a produção literária 

está relacionada com uma espacialidade, com a experiência histórica do lugar, tornando-a, em 

uma análise, um paradoxo, se não fosse observado o valor cultural e espacial da obra, a partir 

da perspectiva sócioespacial: 
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Se é incontestável se ainda incipiente a literatura em Goiás, é também fora de dúvida 

que a nossa evolução literária vem seguindo uma linha nítida de amadurecimento. 

Tendo partido das mais primárias manifestações de poesia e sem nenhuma 

experiência válida noutro gênero até 1917, vem, desde essa época, adquirindo uma 

expressividade do conto ao romance, do romance ao teatro e deste, ainda lentamente, 

à crítica literária. Segue assim aquela perspectiva teórica, segundo a qual o 

aparecimento dos gêneros literários se deve a decorrências do desenvolvimento 

econômico-social da comunidade e se regisdtra, primeiramente, na poesia, evoluindo 

depois no sentido do teatro e da crítica, a qual, “se não é apenas uma função 

marginal em face da criação literária, não pode florescer onde esta míngua. (TELES, 

1983, p. 21) 

 

No nosso entendimento, o livro, como obra, um objeto poético no espaço é 

significativo na formação da cidade. As contradições, as incoerências, que são próprias do 

fazer humano no mundo, do fazer poético, que habitam todo conteúdo estilístico e, semântico, 

faz da poesia vida que povoa os poemas, enquanto construções da linguagem, como atributo 

significativo da experiência social da cidade, que é contraditória e constrangedora no seu 

acontecimento, como nos assinala Octávio Paz (2013), quando esse diz do poema, e da 

poesia, enquanto históricos e a-históricos:  

 
Um poema é um objeto feito com a linguagem deste ou daquele poeta e desta ou 

daquela sociedade. é produto de uma história e de uma sociedade, mas sua maneira 

de ser histórico é contraditória. O poema é uma máquina que produz, mesmo se que 

o poeta proponha a isso, anti-história. A operação poética consiste numa inversão e 

numa conversão do fluir temporal; o poema não para o tempo: ele o contradiz e 

transfigura. Seja num soneto barroco, seja numa epopéia popular ou numa fábula, o 

tempo passa de maneira diferente de como passa na história ou no que chamamos a 

vida real. (Paz, 2013, p. 9) 

 

O livro em pauta, na perspectiva social, não carece da falta do valor artístico ou 

estilístico. Por ser de uma cidade popular, narrado por um poetado mesmo quadro social que 

o da cidade, isso a partir do discurso proferido pela voz narrativa do eu lírico a Cidade; pois, 

ela se denomina como uma cidade feita pelos trabalhadores; nomeia os eventos, os títulos dos 

capítulos, onde as vozes dos eu líricos, que narram a história do lugar, como o Poeta e o 

Lápis, ambos se nomeiam como populares. Os títulos de alguns capítulos do livro estão a 

exemplificar o dizer acima: “A Cidade Agora Muda de Roupa. É um Poeta Popular Que Fala, 

em Qualquer Lugar, e Diz o Que se Vai...”, “O Poeta Popular Conta Como a Ideia Foi 

Mobilizando Adeptos”, “A Cidade Retorna a Palavra e Fala de Blocos de Cimento”, 

“Homens, Contem Como Foi Que Em Cidade Me Fiz”, “Como Veio a Gente Construtora”, 

“Onde Um Lápis Toma a Palavra ao Poeta e Fala, Até Gastar-se Totalmente”, “O Poeta 

Concluirá a Tarefa da Cidade, das Coisas e do Lápis Que Se Gastou Totalmente?”. 

 A situação que o autor estabelece na obra tem a intenção de tornar visível o plano 

silencioso em que os quadros populares foram colocados, por um discurso histórico, onde as 

imagens da cidade não cabiam no plano social em que se encontravam, onde pudesse dizer da 

presença e da composição dos trabalhadores(as) na sua construção. Na obra os quadros sociais 

se referenciam aos imigrantes pobres, denominados de populares, que trabalharam na 

construção civil, na edificação dos prédios públicos, e residências, e de todo aparelhamento 

urbano, as profissões e ofícios como sapateiros, lavadeiras, alfaiates, costureiras, cozinheiras e 

outros segmentos, incluindo grupos etários e de gênero:  

 
[...] Há momentos em que penso 

- cidade pode pensar - 
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que os problemas desta gente 

eu não pude resolver. 

Mas eu fiz crescer Goiás, 

ninguém pode contestar, 

e aqueles que me fizeram, 

governantes e governados, 

operários pequeninos, 

os meninos das marmitas, 

pedreiros e carpinteiros, 

pintores e aviadores, 

técnicos e os engenheiros, 

motoristas, vidraceiros, 

 

alfaiates, costureiras, 

construtores, maquinistas, 

funcionários e serventes 

e pedreiros, balconistas, 

corretores, tratoristas, 

fundidores, lavradores, 

fazedores de dormentes, 

representantes de lojas 

[...], funileiros, engraxates, 

encanadores também, 

pegadores de biscates, 

oleiros, bem como médicos, 

advogados e dentistas, 

enfermeiras e parteiras, 

vendedores de quitandas 

para operários com fome, 

os garçons e garçonetes, 

carroceiros nas carroças 

carregando telha e ferro 

e produtos lá das roças, 

 

 sapateiros e doceiros, 

padeiros da madrugada, 

soldados montando guarda, 

no sol quente sorveteiros, 

cachaça pelo cimento 

dentro do cuspe lançada, 

mulher da vida dormindo 

de manhã até meio-dia, 

quiosque de frutaria, 

guarda civil nas esquinas 

com cassetete na mão, 

mulatas dando voltas 

no parque de diversão, 

estudante no cinema 

do velho Alípio Ferreira, 

dando grito, assoviando; 

vendedores de pipoca 

e de amendoim torrado; 

e gritos de garrafeiro 

de há muito silenciado; [...]. (BOQUADY, 1959, p. 138-140) 

 

O poeta narra a experiência popular, por compor espacialmente a cidade; é indelével 

a sua presença, incomodando quem contempla a pequena cidade, já estabelecida em discurso 

e imaginário como metrópole. O olhar de quem contempla vê a heterogeneidade social,a  

balburdia, existente ou não, mas narra e constrói a imagem dos populares com espaços tristes 
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e alegres, cheios de cores, aromas, falas e caos, sempre fora da ótica do raciocínio, ou da 

estética da compreensão. Mas passível de ser admirado. 

 

 

JESUS BARROS BOQUADY – UMA NARRATIVA 

 

Enunciamos que não iríamos construir uma biografia, ou a memória do autor, mas 

sem traçar a sua situação social nas espacialidades que vivenciou, em particular, a cidade de 

Goiânia. As fontes, às quais tivemos acesso, como as antologias literárias de poetas goianos e 

brasilienses, brasileira, além de canais da mídia digital, como blogues e sítios eletrônicos que 

trouxeram informações institucionais do autor, que remetem à sua construção poética e 

profissional, são respectivamente secundárias e primárias.  

 A construção da sua trajetória visa não somente localizar, mas significar 

espacialmente a vida do autor na composição da sua obra, isso por considerar a presença da 

subjetividade, que é socialmente construída, na produção da ideia que fundamenta a sua 

produção literária.  

Temos a experiência de Jesus Barros Boquady inerente à literatura que o transforma 

em autor, na poesia que o faz poeta, ambos se tornam personas cheias um do outro, mas são 

autônomos, ao passo, que concomitantes são dependentes. Não é conflituoso pensar na 

relação de dependência e autonomia entre a obra e o autor. As particularidades técnicas e 

existenciais os tornam próprios, enquanto a espacialidade e a temporalidade da experiência 

contida na poética e na vida os entrecruzam, não somente entre ambos, mas com o próprio 

conteúdo espacial que os envolvem. Como podemos observar na experiência de Boquady, 

descrita abaixo, enquanto um imigrante em Goiânia, depois em Brasília. Como Jornalista e 

Poeta presencia a experiência popular dos Trabalhadores tanto em Goiânia, a partir dos 

discursos e da memória espacial e social da construção (1950-1960), enquanto em Brasília 

(1957-1959), onde registra jornalisticamente a imagem da construção e da vida dos 

trabalhadores e, dos quadros sociais que surgem dessa experiência espacial. 

Jesus Barros Boquady é filho de Alexandre Lucas Boquady e Albertina Vieira 

Boquady; o sobrenome Boquady é adotado a partir de um nativismo cultural, provendo do 

tupi, significando Jatobá, não temos ao certo de onde provém essa questão, bem sabemos, que 

o período de seu nascimento é do modernismo brasileiro, que buscava reconhecimento de 

uma identidade nacional, mas não podemos dizer que o contexto se relaciona com a parte 

diretamente.  

Tanto seus pais, seus irmãos, sete no total, e ele, respectivamente, são naturais de 

Crateús, no estado do Ceará. Toda a sua família se transfere para Goiás em 1934, quando 

Jesus Barros Boquady tinha apenas 5 anos, pois é nascido em 1929. A primeira cidade que se 

instalam é Filadélfia, depois mudam-se para Araguacema e Miracema do Norte, cidades que 

se situam no atual estado do Tocantins. Nessas cidades passa pelos primeiros anos escolares, 

não temos dados a respeito dessa fase de sua vida.  

A migração de sua família, o grupo social do qual inicialmente participa tem o vetor 

de deslocamento espacial norte-sul.  Saindo de Crateús em 1934, instala-se em Goiânia, a 

nova capital do estado de Goiás em 1941, um ano antes do batismo cultural da cidade, que é 

sua apresentação simbólica e ideológica para o Brasil e o mundo, significando o símbolo 

nacional de desenvolvimento e projeto político nacional, que estaria relacionada com a 

Marcha para o Oeste, a integração nacional e a interiorização do Brasil, sob a ótica do 

capitalismo burocrático do nacional-desenvolvimentismo (CHAUL, 1999). 

Em Goiânia Boquady faz os cursos secundários, dedica-se às “Humanidades”, 

ingressando no início da década de 1950 ou Faculdade de Direito, da atual Universidade 

Federal de Goiás, ainda não existente enquanto instituição superior de ensino federalizada, 
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feito que só aconteceria no inicio de 1960. Boquady conclui o curso em 1954, ano que presta 

concurso no Ministério do Trabalho, para fiscal do trabalho, assumindo o cargo em abril de 

1955, na cidade de Goiânia. Nesse período aproxima-se de estudantes e professores, jovens 

escritores em geral e formam um grupo literário e artístico, denominado de “Os XV”.  

Esse grupo dedica-se na produção e “renovação” literária do estado goiano, fundando 

o jornal Oió como veículo de publicação literário e incentivo para jovens escritores. Boquady 

contribuía e exercia a profissão de Jornalista, escrevendo para a Revista Oeste, Jornal Diário 

da Tarde, Diário do Oeste, Jornal de Notícias e Folha de Goiás. Ele foi quem trabalhou na 

publicação e edição de poemas, contos e crônicas produzidos pelo grupo, nos veículos de 

comunicação da impressa (TELES, 1982).  

Boquady se destaca no cenário literário de Goiás e, posteriormente, nacional, 

guardando a devida escala de sua produção artística, em 1959, quando publica dois livros, O 

Cego, que recebe uma premiação importante no período, o Prêmio Leo Lynce
87

, e Goiânia: 

Sonho e Argamassa: Poemas, este não seria tão celebrado pela crítica, tido por ser 

esteticamente incoerente e heterogêneo para a proposta artística do autor. Este último livro é 

editado e lançado à custa financeira do poeta, editado na gráfica da Editora Social Indústria e 

Comércio
88

. No ano de 1957 funda, junto de Antônio Geraldo Ramos Jubé, dois jornais 

Primeira Hora, e Hora de Brasília, que é registrado como o primeiro jornal publicado e 

corrente em Brasília, antes mesmo dela ser inaugurada. Jesus Barros Boquady participa da 

Associação Brasiliense de Imprensa (ABI), existente desde o ano de 1957, presidindo-a entre 

os anos de 1961-1962.  

O período de 1954 ao inicio de 1970, na trajetória de Boquady, é movimentado por 

uma intensa publicação da sua criação literária, bem recebida em muitos espaços da crítica e 

da imprensa. Além dos dois livros descritos acima, temos Gagárin e Shepard/Combateremos 

o sol (1961), Canções do adivinho (1968), Romanceiro Goiano (1971) e outras obras que não 

consultamos: Introdução à ciência da cachaça, Vai e Colhe uma Estrela Cadente, Nunca o 

Homem Sozinho, Boi Chapéu, Dicionário de Sinônimos de Cachaça. Dentre outras 

publicações, fizemos um recorte de suas publicações para significar a produção literária e sua 

presença poética nas espacialidades que compartilha o cotidiano. 

 No espaço profissional Boquady torna-se professor no ensino superior, ministrando 

Literatura Brasileira na antiga Universidade de Goiás, atual Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás, até a sua transferência em 1968, aos 39 anos, para Brasília. No Distrito Federal 

assume o cargo de delegado de polícia, a partir do concurso público prestado em 1967, além 

de ministrar aulas na área de Literatura no Centro Universitário de Brasília (CEUB), e a 

docência na rede pública.  Como delegado permanece até 1970-71, quando presta novo 

concurso para a Câmara dos Deputados, permanecendo como funcionário da instituição até a 

sua aposentadoria em 1988, homologada em 1989. Boquady dedica-se até seu falecimento, 

em 2002, ao Jornalismo e à Docência.  

Enquanto permaneceu em Goiânia, constituiu família, se casando com Maria das 

Dores Fonseca, professora, tendo três filhos neste casamento, José Carlos, Maria Mazzarello e 

José Tarcísio. Nesse período mora na rua 75, no Bairro Popular de Goiânia, atual Setor 

Central da cidade. Na mudança para Brasília se instala na Quadra 205, na Asa Sul, hoje 

localização com alto índice de valorização imobiliária. Permaneceu em Brasília exercendo a 
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 Leo Lynce, pseudônimo de Cillêneo Marques Araujo Valle, é considerado o introdutor da ideia do movimento 

modernista em Goiás, com o livro “O Ontem”. Exerceu as profisões, entre tantas, de advogado e jornalista, 

contribuindo no O Popular e fundando a Folha de Goiás, além de ser professor na Faculdade de Direito de 

Goiás, onde permanece até 1954, ano de seu falecimento. 
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 Não temos dados concisos de como funcionava e a quem pertencia a editora. 
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função de assistente legislativo e docente no ensino público do Distrito Federal e no CEUB 

até o início de 1990, quando se aposenta das atividades, dedicando ao Jornalismo e à 

Literatura, como a construção do Dicionário de Sinônimos da Cachaça e a peça teatral 

Sangue nas asas da garça. 

 Boquady vem falecer em 2002, aos 73 anos, em Brasília. Desta forma, temos a 

trajetória do poeta marcada por duas espacialidades distintas em duas cidades planejadas, em 

Goiânia vive em uma espacialidade popular, onde os grupos sociais são constituídos a partir 

da heterogeneidade e por uma condição econômica de renda média ou baixa. Enquanto em 

Brasília, a partir da espacialidade  pode-se dizer que viveu em uma situação mais confortável 

materialmente, pelas características das habitações da 205 Sul e sociabilidade que se 

desenvolvem nessa área, no plano piloto do Distrito Federal.
89

 

 

 

TRABALHADORES EM GOIÂNIA: SONHO E ARGAMASSA 

 

A imagem do operário em Goiânia e dos trabalhadores em geral não se restringe à 

historiografia da cidade. Na verdade, a respeito dos operários e trabalhadores presentes na 

formação inicial não há extensa produção acadêmica e memorialista, em museus ou 

bibliotecas. A presença dos trabalhadores e operários no livro Goiânia: Sonho e Argamassa 

possibilita a compreensão deles na formação urbana, não permitindo a possibilidade do 

esquecimento, ou mesmo silêncio diante das formas e das marcas espaciais desses grupos 

populares em Goiânia inicial. 

Itami de Campos (2001, p. 105) tece crítica à historiografia, à construção ideológica 

de Goiânia a partir da imagem discursiva centrada na figura do Bandeirante. Esta imagem é 

tecida de significados que marcam uma saga da construção, que é realizada por poucos 

“homens”, de forma “heróica”: 

 
Em 5 de julho de 1942, na data oficial da inauguração de Goiânia, surge a Revista 

“Oeste” que, com apoio oficial, vai ser editada até dezembro de 1944. Abrindo o 1.º 

número, há um artigo de Gerson de Castro Costa – “O sentido ideológico de 

Goiânia”- em que retoma o pioneirismo dos bandeirantes para mostrar que foi uma 

obra de alguns homens, isolada. Trabalha, em seguida, com o significado de 

Goiânia, “um símbolo” que consegue “chamar a atenção de todos os brasileiros para 

a magna questão das potencialidade econômico-sociais de nossas zonas 

mediterrâneas”. As publicações, contudo, tornam-se quase todas laudatórias.  No 

mesmo ano, 1942, é editado um livro proscrito pela oficialidade, A luta na epopéia 

de Goiânia, embora escrito por um irmão de Pedro Ludovico, Geraldo Teixeira 

Álvares. O livro traz, a partir de relatório e documentos da superintendência das 

obras, um registro diferente do embate vivido pelos muitos construtores de Goiânia 

e, com base nele, é que propomos repensar o desempenho dos agentes da mudança 

da capital para Goiânia. 

  

A posição de Campos é evidenciar o contraste social e discursivo presente na 

edificação de Goiânia. Aponta a presença de discursos divergentes emanando de dentro dos 

mesmos quadros sociais a respeito da realidade espacial vigente. Para isso compara literaturas 

jornalísticas e laudos técnicos da demografia local, que assumem o operário como uma 

categoria existente e indispensável no espaço goianiense.   
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 A trajetória de Jesus Barros Boquady foi construída a partir da interpretação realizada sobre as fontes 

disponíveis na internet, e referenciados na bibliografia do texto, como blogues literários e familiares, sítios 

eletrônicos de jornais, instituições, uqe remetem à uma memória literária,  periodista e institucional que se 

relaciona com a vida de Boquady. 
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Se abrirmos a leitura do operário, enquanto uma categoria, e o colocarmos como 

parte do acontecimento da cidade e integrado aos trabalhadores(as) populares, veremos que há 

uma filiação espacial que os une no habitar, nas relações sociais e no discurso, enquanto 

memória da construção: 

 
Os operários que construíram Goiânia, em sua maioria, participaram de experiências 

comuns, homogêneas, nas obras, nas vilas onde moravam, nas suas relações com o 

comércio nascente, com o Estado, nas formas de representação e organização. O 

urbano que aí surge é constituído pela participação de sujeitos que, embora 

construtores deste próprio espaço, são privados, em sua grande maioria, de 

usufruírem do resultado da produção de seu trabalho. (BERNARDES, 2009, p. 40) 

  

Não há um projeto que inclua a participação de grandes contingentes demográficos 

da construção na habitação da cidade, porquanto a demografia de Goiás não era expressiva 

para tal realidade, na década de 1930 e 1940 (CHAUL, 1999), algo que veríamos 

posteriormente em cidades planejadas, para fins industriais, ou administrativos, ou mesmo em 

Goiânia, a partir da década de 1950-1960, com o novo plano diretor, que urbanizará as 

habitações, ou áreas “vazias” fora do planejamento inicial, mas se permitirá a continuar com 

vícios excludentes no seu interior, privando as novas levas de imigrantes, ou os já moradores 

da capital de um habitar seguro.  

 
Goiânia teria inicialmente 15 mil habitantes e seu projeto foi concebido para no 

máximo 50 mil habitantes. Goiânia contava com os seguintes setores: Central – zona 

comercial, residencial e centro administrativo; Norte – zona comercial, residencial 

popular, zona industrial e estrada de ferro; Sul – zona residencial e comércio local; 

Oeste – zona residencial e comércio local. (DAHER, 2009, p. 84) 

 

A literatura analisada de Boquady (1959, p. 159) não é omissa com a experiência 

urbana dos grupos populares. Ela os centraliza no discurso da construção e os caracteriza, os 

situa e dá vida à sua existência, não permite sua compreensão fechada em um esquema de 

classe:  

 
Relembro o Botafogo lá de baixo 

- a zona proibida da cidade - 

onde os amores eram feitos livres 

em tristes casas, em quartos de longas 

madrugadas de insônias e de cachaça, 

onde se amava sem muito dinheiro. 

 

Botafogo, o de baixo, vou lembrando 

teus salões de barbeiros, tuas lojas, 

as ruas onde os bêbedos cantavam 

a qualquer hora bêbedas canções, 

pouco antes que a polícia aparecesse 

fazendo silenciar velhos lamentos 

nas esquinas distantes destas ruas, 

calando o choro imenso do operário, 

saudoso dos abraços das amantes 

largadas por aí sem um adeus.  

 

Observamos que há uma leitura classista da sociedade, que é presente no 

planejamento de Goiânia, pois, as classes populares, as massas, ocupam as margens da 

espacialidade planejada, não sua centralidade, ou, quando com condições de adquirirem um 

lote no projeto, residem no Setor Norte, denominado de Bairro Popular, atual Setor Central. O 
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próprio poeta liberta o conceito da categoria que o prende, mas situa a particularidade do 

corpo, “o lamento do operário nos braços das amantes”, da espacialidade ocupada pelos 

trabalhadores(as), “o Botafogo”, que é a margem do córrego, com o mesmo topônimo, que é o 

limite entre o projeto e as ocupações sem planejamento.  
 

O quantitativo dos que chegavam aumentava a cada dia. O Estado se vê na 

contingência de responder a esta situação. Para tanto, constrói alojamento à margem 

direita do Córrego Botafogo. O espaço planejado para a cidade se estendia até a 

margem esquerda do Córrego Botafogo, sendo, portanto proibidas as construções do 

outro lado. Assim o córrego se transforma num divisor espacial e de classes sociais. 

Na margem direita, originalmente reservada para módulos de chácaras, os 

trabalhadores construíam suas casas, dando origem à Vila Nova: ranchos de capim, 

casas de madeiras, barracões de depósito. (BERNARDES, 2009, p. 42) 

 

Apesar de estar centrada no olhar masculino, e por vezes, há uma alteridade 

discursiva do narrador com a narrativa, onde podemos ter a distinção estética e social entre 

quem escreve e o que é escrito, pois o poeta lembra-se da zona proibida da cidade, participa 

dela, mas não se confundi com quem está lá, se distingui do operário, e do tratamento 

institucionalizado que este recebe do estado, representado pela polícia.  

A distinção entre o narrador e a imagem do operário abre a compreensão da 

multiplicidade presente nas camadas populares de Goiânia. Coloca o operário, observado 

como aquele que constrói, como uma personalidade que incomoda o estado. O estado, 

representado pela polícia, centraliza as funções administrativas e empreendimento, sendo, 

metaforicamente, o “motor econômico”, o “patrão”, o “pai”, e a “polícia” da sociedade, essas 

representações são próprias da era Vargas (1930-1945/1950-1954). 

O incomodo que os trabalhadores da construção civil realizavam, se dava por 

constituírem organizações sociais como os sindicatos, até então não existente, nas relações do 

estado com a sociedade: 

 
A construção da nova capital criou a modernização necessária ao novo 

empreendimento. Ela veio possibilitar o processo de urbanização, ampliando a 

estrutura de classe, pois a chegada dos imigrantes permitiu o surgimento da classe 

trabalhadora urbana e a fundação de entidades representativas da classe 

trabalhadora, como associações, sindicatos, federações, entre outros. 

(BERNARDES, 2009, p. 37) 

 

A organização, a proximidade e a compreensão da desigualdade permitem criar um 

ambiente conflituoso entre os quadros populares, e os estado, majoritariamente coordenado 

pelos grupos economicamente estabelecidos, a partir da lógica do capital.  No Livro, o eu 

lírico da cidade narra uma experiência social próxima da descrição acima: 

 
Mas é preciso contar, 

pois isto não é mentira, 

que o nascer desta Goiânia 

e o seu firme prosseguir 

tiveram uns episódios 

 

 de dura e grave peleja 

e mesmo vislumbre de ódios. 

Mas fale a boca dos homens 

 e também os seus estômagos, 

pois houve fome entre os homens 

gerando gritos de luta, 

apontando outros caminhos 
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para obter alimentos. 

Não que faltasse comida: 

faltava era mais dinheiro 

para pagar o trabalho 

que os operários faziam 

na esperança de que a vida 

lhes seria com trabalho 

aquilo que outros diziam 

lá no começo do sonho 

de vir para a capital. (BOQUADY, 1959, p. 117-118) 

 

A construção da cidade de Goiânia, longe de uma narrativa harmoniosa, foi seguida 

de múltiplos conflitos sociais, decorrentes da desigualdade social, do silêncio histórico 

estabelecido sobre os quadros populares da cidade, a violência contra esses quadros e a sua 

generalização processual, propõe a invisibilidade da exclusão social que os trabalhadores 

populares sofreram, dando fruto a uma imagem perversa da sua presença, sendo utilizada na 

produção discursiva de uma violência social e estatal sobre os grupos marginalizados e 

periféricos desde então. 

 

 

APONTAMENTOS FINAIS 

 

O presente artigo buscou trabalhar metodologicamente a poesia como fonte e 

documento de um acontecimento espacial, evidenciando alguns elementos como a figura do 

autor e da obra e a espacialidade contextual que participam, ou retratam.  

Estabelecido a lógica reflexiva, tratamos de compreender a presença dos 

trabalhadores populares no Livro e, em Goiânia, também denominados como operários. 

Compreendendo estes como figuras pertencentes a quadros sociais subalternizados na 

sociedade e nas narrativas da construção de Goiânia. Ao passo, que são destacados em 

Goiânia: Sonho e Argamassa, Poemas, de Jesus Barros Boquady. Tal valoração não se faz 

sem mínimos estereótipos sociais e espaciais, produzidos nas primeiras décadas de formação 

da capital. 

O valor documental do livro, em sua composição sócio-poética, está em trazer a 

imagem dos trabalhadores populares e suas espacialidades, bairros e vilas como centralidades 

discursivas e passíveis de serem sujeitos cognoscentes na formação espacial de Goiânia. 
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Resumo 

Este artigo é fruto de dois esforços: o de uma aproximação entre geografia e literatura, uma 

vez que as literaturas – conteúdos não genuinamente geográficos - como Orgulho e 

Preconceito conseguem analisar de modo muito peculiar o mundo e o contexto social, político 

e cultural em que fora produzida; e o de análise da paisagem sociocultural da obra, para 

compreender personagens, discursos e estéticas. A análise foi realizada a partir da categoria 

analítica da ciência geográfica paisagem (CORREA, 2011; SIMMEL, 2009; LIMA, 2000). 

Sob a ótica da Geografia Cultural (ROSENDAHL, 2005), foram colocadas à baila questões 

centrais do livro, como as classes sociais em meio ao processo de Revolução Industrial, a 

propriedade e o patriarcalismo. 

Palavras-chave: Geografia Cultural; Geografia e Literatura; Paisagem Cultural; Orgulho e 

Preconceito. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Existem, na obra literária Orgulho e Preconceito, da escritora inglesa Jane Austen, 

elementos que viabilizam uma interface de discussão interdisciplinar, é possível – sendo 

admissíveis outras abordagens – analisar a partir de uma perspectiva geográfica paisagens que 

formam cenários representados historicamente sob um contexto social conturbado no qual se 

encontrava a Europa, de modo mais específico a Inglaterra, recorte espacial da obra, e a 

França. A Europa vivenciava um momento apresentado por Hobsbawm (2013), como a Era 

das Revoluções, mais precisamente o período da dupla revolução, a francesa, de contexto 

político e a inglesa com características econômicas, especificamente industriais, em um 

período que se passa de 1789 a 1849. 

Esse trabalho surge sob uma perspectiva que é inicialmente literária e oportunamente 

geográfica e histórica, a partir de um contexto que se desenrola temporalmente entre o final 

do século XVIII e o início do século XIX. Os principais acontecimentos da narrativa de 

Orgulho e Preconceito são desencadeados em propriedades representadas pela classe 

aristocrática inglesa e pela classe gentry
90

. Esse artigo pretende através de um diálogo de 
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interface entre a geografia e a literatura analisar a paisagem cultural que se estabelece a partir 

de algumas propriedades citadas na obra, com o objetivo de traçar cenários sociais 

estabelecidos na sociedade inglesa da época.  

Historicamente, a Geografia abordou o conceito de paisagem a partir de diferentes 

aportes teórico-metodológicos. Este trabalho pauta-se na abordagem de paisagem proposta 

pela Geografia Cultural, ou seja, olharemos para a paisagem da obra observando a relação de 

seus aspectos materiais e simbólicos dotados de significados. Em outras palavras, faremos 

uma análise da paisagem cultural utilizando de conceitos como o da percepção.  

 

 

LITERATURA E GEOGRAFIA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL  

 

A distinção entre atividade literária e atividade geográfica, especificamente 

consideradas, data de apenas um século. Uma e outra disciplina sempre andaram juntas, desde 

os documentos mais primitivos, às produções da centúria passada (SEGISMUNDO, 1949, p. 

4).  

Lima (2000, p. 9) ainda complementa que o interesse pelos estudos de obras literárias 

sob uma abordagem geográfica é apreciado em períodos anteriores, desde a década de 

quarenta “os geógrafos franceses já manifestavam suas ideias no sentido de valorizar e 

recuperar a imensa riqueza de cunho geográfico que reside nos romances, contos, poesias, 

crônicas, entre tantos outros gêneros literários”. 

A literatura é aqui utilizada com a pretensão de abarcar conhecimentos geográficos a 

partir de uma obra não-geográfica, oportunizando a compreensão de paisagens e cenários 

sociais sob o olhar da própria autora.  Souza (2014, p. 29) lembra que ao “efetuar um estudo 

relacionando dois campos do saber, verifica-se complexidade em tratar o assunto. Contudo, 

vê-se o enriquecimento por ter dois modos de se ler ou decifrar o mundo”.  

As paisagens que se são formadas em meio a uma sociedade são elementos valiosos 

no processo de construção do conhecimento, as leituras e releituras de obras literárias 

proporcionam a possibilidade de (re) criar percepções sobre determinada sociedade, 
 

O cinema e a literatura, em particular os romances do século XIX, trazem 

informações extremamente precisas sobre os padrões de vida e níveis de fortuna dos 

diferentes grupos sociais e revelam a estrutura profunda da desigualdade, o modo 

como a disparidade se justifica e influencia a vida de cada um. Os romances de Jane 

Austen e de Honoré de Balzac nos oferecem um retrato impressionante da 

distribuição da riqueza no Reino Unido e na França nos anos 1790-1830. Os dois 

escritores possuíam um conhecimento intimo da hierarquia da riqueza em suas 

sociedades. Eles compreendiam os contornos ocultos da riqueza, conheciam os seus 

desdobramentos implacáveis na vida desses homens e mulheres, incluindo as 

consequências para os enlaces matrimoniais, as esperanças pessoais e os infortúnios. 

Austen, Balzac e outros escritores da época desnudaram os meandros da 

desigualdade com um poder evocativo de uma verossimilhança que nenhuma análise 

teórica ou estatística seria capaz de alcançar. (PIKETTI, 2014, p. 10) 

 

É entendida aqui a relevância que traz a literatura no processo de pesquisa e de   

compreensão de uma determinada sociedade, evidenciando paisagens culturais, podendo 

indicar vestígios que possibilitem compreender o comportamento de uma sociedade 

contemporânea. Lima (2000, p. 9) nos relata como “as paisagens refletem um conjunto de 

significados diferentes e específicos para cada ser humano, conforme o caráter de nossas 
                                                                                                                                                                                     
proprietários de terras que estavam na família por gerações. Nos níveis inferiores estavam os bispos, pequenos 

proprietários de terra, oficiais do exército, médicos e clérigos (REEF, 2014 p. 31).  
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intenções e a natureza apresentada pelos ambientes encontrados” e ainda complementa 

explicando que,  
 

Na literatura encontramos exemplos inumeráveis de narrativas sensíveis sobre a 

variedade de expressões existentes na perspectiva experimental entre o indivíduo e 

seu mundo vivido, seu meio ambiente. A combinação e a compreensão dos aspectos 

objetivos e subjetivos concernentes à paisagem/mundo vivido apresentam-se no 

contexto algumas obras literárias de forma que revelam justamente esta visão 

holística da experiência com o espaço, mais próxima da realidade do significado da 

essência da humanização das paisagens geográfica, naturais ou construídas. (LIMA, 

2000. p. 9) 

 

A conexão que possibilita uma análise geográfica a partir de uma obra literária não 

geográfica ganha respaldo quando encontramos uma abordagem considerável realizada pelo 

economista francês Thomas Piketti (2014), em sua obra “O capital no século XXI”, em que 

ele trata de temáticas do século presente utilizando-se de fontes, como os romances da inglesa 

Jane Austen e do francês Honoré Balzac do século XVIII em que retrataram aspectos como o 

nível de riqueza oriundo de herança ou matrimônio, a alienação de herança para o parente 

mais próximo da linha masculina em detrimento de filhas que passariam a viver sob os 

cuidados de irmãos ou parentes, bem como o funcionamento da vida e os recursos necessários 

para viver naquela época.   

Ao analisar a obra Orgulho e Preconceito e, paralelamente, realizar a leitura da 

biografia de Austen é possível perceber como a autora inter-relaciona elementos de sua 

experiência pessoal em sua narrativa. Em relação aos escritores que transcrevem suas 

experiências do espaço e lugar, Lima (2000, p. 16) comenta, 

 
O significado do espaço, das paisagens, em um romance, por exemplo, não está mais 

confinado às descrições de simples localização arbitrária, indiferente, ou restrita pela 

falta de elementos em sua composição. Esses significados tornam o espaço e a 

paisagem revestidos de uma multiplicidade de sentidos, sob a conjuntura vivida e 

percebida pelo autor/personagem, onde notamos nítidas diferenciações temporais no 

modo como percebemos os lugares durante o decorrer da vida.  

 

A Geografia Cultural recebe maior destaque a partir das décadas de 1970 e 1980, 

nesse contexto Olanda e Almeida (2008, p.17) ressaltam como “a Geografia e a Literatura 

cruzam-se, então, na dimensão de um enfoque cultural sobre o espaço e o ser social, 

independente de tê-lo como objeto, sujeito, manifestação ou como uma abordagem”. Essa 

perspectiva da Geografia Cultural proporcionou um destaque relacionado à abordagem das 

relações humanas com o espaço vivido sem negligenciar a concepção teórico- metodológica,   

 
A perspectiva cultural na Geografia reconhece a centralidade da cultura humana 

(totalidade e universalidade) ao enfocar o homem inteiro por intermédio das suas 

relações sócio espaciais e a experiência quotidiana com o meio de sua existência. E 

também, ao propor investigar os sentimentos, as representações e as aspirações 

humanas e, ainda, como o homem se vê e como constrói sua identidade. Essas 

posturas explicitam a visão e os objetivos desse viés da ciência geográfica. A 

Geografia Cultural construiu seu arcabouço teórico metodológico a partir da 

concepção de pesquisa como sendo o captar do significado dos fenômenos e da 

acepção de ciência como a compreensão dos fenômenos em suas diferentes 

manifestações contextualizadas e particularizadas. Nessa abordagem prioriza-se o 

sujeito sobre o objeto, ou seja, valoriza o sujeito, a subjetividade e a experiência, 

alicerçada na visão de Homem como ser integral e em construção. (OLANDA e 

ALMEIDA, 2008, p. 20) 
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Vê-se, por fim, a pertinência em utilizar a obra Orgulho e Preconceito como objeto 

de estudo a partir de uma perspectiva geográfica. A obra em questão apresenta elementos 

relevantes na retratação da sociedade inglesa do século XVIII, que a partir de uma cultura 

onde predomina a posição masculina são formadas paisagens culturais e se compõem cenários 

sociais em detrimento da figura feminina. Essa abordagem ainda se faz oportuna quando 

percebemos que mesmo diante da passagem de dois séculos após a escrita dessa literatura 

poderemos analisar como essas paisagens culturais e cenários sociais se estabelecem no 

tempo presente, utilizando-se de obras não-geográficas tanto quanto obras geográficas para o 

mesmo. 

 

 

UMA BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA DE ANÁLISE DA PAISAGEM 

 

Em uma abordagem filosófica, Simmel (2009, p. 5) chama a atenção ao fato de “que 

ainda não há paisagem quando muitas e diversas coisas se encontram lado a lado numa 

parcela do solo e são directamente contempladas”, esse conjunto de elementos compõe um 

todo, que dá forma à natureza, “sendo ela um nexo infindo das coisas, a ininterrupta 

parturição e aniquilação das formas, a unidade ondeante do acontecer que se expressa na 

continuidade da existência espacial e temporal”. Para que se estabeleça um arranjo de 

paisagem,  
 

É justamente essencial a demarcação, o ser-abarcada num horizonte momentâneo ou 

duradouro; a sua base material ou os seus fragmentos singulares podem, sem mais, 

surgir como natureza - mas, apresentada como "paisagem", exige um ser-para-si 

talvez óptico, talvez estético, talvez impressionista, um esquivar-se singular e 

característico a essa unidade impartível da natureza, em que cada porção só pode ser 

um ponto de passagem para as forças totais da existência. Ver como paisagem uma 

parcela de chão com o que ele comporta significa então, por seu turno, considerar 

um excerto da natureza como unidade - o que se afasta inteiramente do conceito de 

natureza. (SIMMEL, 2009, p. 6) 

 

A partir da perspectiva clássica de abordagem do conceito de paisagem os geógrafos 

geralmente a caracterizam como natural ou cultural, sendo que, 

 
A paisagem natural refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, solo, 

rios e lagos, enquanto a paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações 

feitas pelo homem, como nos espaços urbanos e rurais. De modo geral, o estudo da 

paisagem exige um enfoque, do qual se pretende fazer uma avaliação definindo o 

conjunto dos elementos envolvidos, a escala a ser considerada e a temporalidade na 

paisagem. Enfim, trata-se da apresentação do objeto em seu contexto geográfico e 

histórico, levando em conta a configuração social e os processos naturais e humanos. 

(SCHIER, 2013, p. 80) 

 

A categoria de análise paisagem é uma das premissas que compõem a sistematização 

da Geografia enquanto ciência. O conceito de paisagem atravessa uma sucessão histórica de 

discussão que se prolonga até os dias atuais. É pertinente ressaltar que esse conceito recebeu 

distintos sentidos desde sua sistematização, que podem ser compreendidos em função do 

momento histórico em que se encontrava a Geografia. 

A partir de uma análise histórica da geografia é possível encontrar uma sucessão de 

autores que abordam o conceito de paisagem. Schier (2013, p. 82) a partir do contexto da 

geografia clássica cita como Humboldt destacou-se por “sua visão holística da paisagem, de 

forma que associava elementos diversos da natureza e da ação humana, sistematizando, assim, 

a ciência geográfica”. Em termos de método, Humboldt propõe “o empirismo raciocinado, a 
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intuição através da observação, em que o geógrafo deveria comtemplar a paisagem de uma 

forma quase estética (MORAIS, 1999, p.48). Schier (2013, p. 82) apresenta como a paisagem 

foi uma temática secundária nas discussões de Carl Ritter, que se dedicou a analisar, 

descrever e sistematizar os fenômenos relacionados às regiões, resultando desse trabalho a 

obra Geografia Comparada, e Morais (1999, p. 49) ainda complementa que, na perspectiva de 

Ritter ,“a Geografia deveria estudar estes arranjos individuais, e compará-los. Cada arranjo 

abarcaria um conjunto de elementos, representando uma totalidade, onde o homem seria o 

principal elemento”. 

Em Friedrich Ratzel a “paisagem aparece em uma forma antropogênica, demostrando 

como ela é o resultado do distanciamento do espírito humano do seu meio natural [...] é 

importante porque inicia um processo de libertação cultural do meio natural”, é sob esse 

contexto que surge o termo “geografia cultural” (SCHIER, 2003, p. 82).   

Morais (1999, p. 68) relata como “Vidal de La Blache definiu o objeto da Geografia 

como a relação homem-natureza, na perspectiva da paisagem. Colocou o homem como um ser 

ativo, que sofre influência do meio, porém que atua sobre este, transformando-o”. Em La 

Blache é relevante informar que suas abordagens eram relacionadas ao homem e à população 

e não à sociedade e às relações sociais. 

O início do século XX é um período de forte influência alemã no que se refere às 

discussões sobre o conceito de paisagem. Schier (2013, p. 83) organiza alguns desses 

posicionamentos, por exemplo, em Otto Schüler a “paisagem é considerada objeto de estudo 

da geografia humana”, a partir de Sigfried Passarge surge o conceito de “ciência da paisagem” 

e através dessas proposições, Alfred Hettener, de trajetória kantiniana, organiza a geografia 

em três perspectivas: geografia regional, geografia nomotética e geografia ideográfica. Carl 

Sauer trata a “paisagem cultural como uma representação de pensamento e ações humanas, 

mas nunca sai do seu caráter físico natural, fato que aponta pela forte influência do 

positivismo descritivo da época” (SCHIER, 2003, p. 83). Além disso, Sauer reconhece a 

cultura como um ente superior, um elemento que paira sobre a chamada estrutura. 

Em um período em que a categoria paisagem é substituída pela categoria região nas 

discussões geográficas, a corrente da Nova Geografia americana baseia-se em representações 

empíricas e abstratas fundamentadas por dados estatísticos e matemáticos, enquanto isso, um 

estudo paralelo na Alemanha parte do pressuposto de que “a paisagem representa um conjunto 

específico de relações ecológicas, principalmente com os seus fatores físicos”. Essa ideia 

lançada por Carl Troll se estabelece como “ecologia da paisagem” (SCHIER, 2003, p. 84). 

Em busca de novos caminhos metodológicos, Claval (2006, p. 114) cita como “a 

geografia crítica e a geografia humanista emergem com o propósito de transpor a forma 

tradicional de pesquisar a Geografia”. Em um período “de prosperidade quase geral dos países 

industrializados” em detrimento “da miséria dos que ficam excluídos” inicia-se um processo 

de investigação em que a “corrente radical trabalha principalmente sobre a cidade”. Logo, 

denunciadas as fraquezas propostas por essa nova geografia, Claval (2006, p. 115) aborda 

como “multiplicam-se os estudos sobre a percepção do espaço”.  

Rocha (2007, p. 21) argumenta que a “Geografia Humanista é definida por bases 

teóricas nas quais são ressaltadas e valorizadas as experiências, os sentimentos, a intuição, a 

intersubjetividade e a compreensão das pessoas sobre o meio ambiente em que habitam, 

buscando compreender e valorizar esses aspectos”. Essa perspectiva da Geografia dá suporte à 

escolha da obra Orgulho e Preconceito como premissa de análise a partir do estudo 

geográfico, pois a autora em questão imprime sua percepção ao narrar a obra, e apesar de 

certos fatos e lugares serem tratados de maneira fictícia, grande parte dos cenários retratados s 

baseiam-se em fatos reais de sua própria experiência ou de experiências percebidas na 

sociedade. 
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Rosendahl (2005, p. 13-14) destaca que as análises da Geografia Cultural podem 

privilegiar tanto a dimensão material quanto a não-material da cultura, uma vez que o que une 

tais dimensões em torno de tal subcampo é que “os aspectos são vistos em termos de 

significados e como parte integrante da espacialidade humana”. 

Essa trajetória histórica do conceito de paisagem dentro da Geografia permite uma 

visão mais abrangente das variáveis que essa disciplina oferece no campo de possíveis 

análises, seja na abordagem física ou na abordagem cultural da paisagem. 

 

  

JANE AUSTEN: UMA VIDA REVELADA
91

 

 

Catherine Reef (2014) suscita no leitor o instigante questionamento a respeito da 

autora: “Embora seja umas das escritoras mais amadas de todos os tempos, Jane Austen ainda 

é uma figura de grande mistério. Seria ela a gentil e doce tia Jane? Ou a moça de língua 

afiada, ardilosa, como sugere sua escrita?” Esses questionamentos tornam essa biografia um 

convite estimulante ao mundo austeniano, no âmbito de sua vida pessoal e de escritora. 

Ao redor do mundo milhões de pessoas leem e apreciam seus livros, ela e seus 

romances são temas de incontáveis filmes e adaptações. Entretanto sabe-se muito pouco sobre 

a mulher em si. Jane Austen viveu e escreveu quando o século XVIII chegava ao fim e se 

iniciava um novo século, período esse em que o romance ainda era uma nova forma de 

literatura, contudo, ela escrevia sobre um tipo de gente que conhecia bem, ladies e gentlemens 

de uma Inglaterra rural. A sagacidade e os comentários cortantes sobre a natureza humana 

tornavam divertida a leitura de seus romances. 

Jane Austen nasceu em Steventon, no condado de Hampshire ao sul da Inglaterra, em 

16 de dezembro de 1775, era filha do reverendo George Austen e de Cassandra Austen e foi a 

segunda mulher de um grupo de sete irmãos. Seu contato com os livros veio do acesso à 

biblioteca interna de sua casa. 

 O segundo capítulo da obra de Catherine Reef (2014) é um mergulho estimulante e 

uma excelente oportunidade de perceber como “nasce” uma romancista. Foi em 1783 que o 

casal Austen havia juntado dinheiro suficiente para mandar Jane de sete e Cassandra, de dez 

anos, à escola. Nesse período os meninos eram destinados aos estudos sobre línguas clássicas, 

história, matemática e ciências e as meninas recebiam algum conhecimento sobre gramática e 

geografia, em que a maior dedicação devia ser à prática da caligrafia e habilidades femininas. 

Jane, Cassandra e a prima Jane Cooper foram enviadas à escola da sra. Cawley para se 

tornarem refinadas. Contudo, após a ocorrência de “febre pútrida” – provavelmente tifo ou 

difteria – na cidade, elas foram levadas para o porto de Southampton, no sul da Inglaterra 

onde ficaram impedidas de comunicarem o ocorrido aos parentes. No entanto, a prima Jane 

Cooper enviou uma carta à sua mãe, e isso talvez tenha salvo a vida de Jane Austen. Sob os 

cuidados constantes da mãe, Jane melhora e pode retornar para sua casa. A mãe de Jane 

Cooper ficou infectada pela doença e morreu. Com essa ocorrência a prima era vista com 

frequência entre a família Austen. Em 1785 as três frequentaram por algum tempo uma escola 

melhor, mas não por muito tempo, regressando para Steventon, em 1786, e nunca mais 

receberam educação formal.  

                                                           
91

 Catherine Reef elabora uma biografia através de cartas enviadas e recebidas por Jane Austen, em que revela 

informações, incita questionamentos e provoca o leitor a refletir sobre os possíveis desfechos que envolveram 

fatos de sua vida pessoal e de escritora. Em certos momentos da biografia é inevitável associar a similaridade 

entre a vida pessoal de Austen e a narrativa do romance Orgulho e Preconceito, o que torna essa, uma leitura 

instigante. É a partir dessa biografia que são apresentadas as informações desse subitem. 
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Passados mais de dois séculos de sua primeira publicação, seus romances são 

considerados clássicos literários, sendo possível encontrar variadas publicações e traduções de 

suas obras. O Brasil é uma referência nesse aspecto, encontramos escritores que realizaram 

variadas traduções de seus romances. 

A partir de Reef (2014) é possível perceber que, mesmo sob a égide do anonimato, 

Jane Austen tornara-se conhecida pela escrita de seis romances. Razão e Sentimento
92

 

(previamente intitulado Elinor and Marianne) é sua primeira obra publicada 1811, em 

seguida, em 1813 é publicada a versão final de Orgulho e Preconceito
93

 (que inicialmente foi 

intitulado First Impressions); em 1814 é publicada a obra Mansfield Park
94

, posteriormente é 

lançada, em 1815, a obra Emma
95

 e, postumamente, em 1818, são publicadas as versões de 

Persuasão
96

 e Abadia Northanger
97

. Além destas, existem outras obras escritas por Austen. 

Entre os romances inacabados, encontramos Sandition e The Watsons que foram publicados 

em um único volume. Dos escritos de juventude, temos Juvenilia, Lady Susan e The Poetry of 

Jane Austen e The Austen Family e em uma edição completa de correspondências, surge a 

obra Jane Auten’s Letters. Jane Austen viveu na era georgiana
98

, e esse foi um momento 

frutífero para a produção de romances e grandes obras musicais, os ingleses desse período 

adoravam tudo que tivesse a ver com palco, as pessoas liam as peças por entretenimento e as 

representavam em casa por diversão.  

Em 18 de março de 1817 Jane Austen fica doente e a partir desse momento seus 

personagens inacabados ficaram imobilizados no tempo e no espaço. Acometida por uma 

doença que mais tarde seria conhecida como o Mal de Addison, a morte chegou para Jane aos 

41 anos de idade, no dia 18 de julho de 1817.  

Orgulho e Preconceito é uma obra na qual a escritora inglesa Jane Austen revela os 

vícios que permeiam a sociedade inglesa no final do século XVIII e início do século XIX, tais 

                                                           
92

 O romance está focado nas irmãs Elinor e Marianne Dashwood, forçadas a mudar de casa depois da morte do 

pai. Elinor possui “força de compreensão e frieza de julgamento”; ela demonstra bom senso ao manter as 

emoções sobre controle”. Marianne, entretanto, cede a sensibilidade, ou aos sentimentos. (REEF, 2014, p. 118) 

 
93

 “É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar 

necessitado de uma boa esposa”. O início dessa obra traz essa citação emblemática, onde Austen oferece aos 

leitores a possibilidade de prever possível formato da leitura. O desenrolar da trama literária possibilitará ao 

leitor conhecer o lado divertido e perspicaz de suas escritas. (REEF, 2014, p. 129) 

 
94

 Fany Price tem nove anos quando deixa sua família humilde e numerosa em Portsmouth e passa a viver em 

Mansfield Park. A propriedade pertence aos seus tios, Sir Thomas e Lady Bertram, aos quatro filhos do casal. Os 

Bertram tratam Fany bem, mas não perdem a oportunidade de lembrá-la de sua origem simples. (REEF, 2014, p. 

152) 

 
95

 O que acontece quando uma jovem alega agir de acordo com sua intuição, mas, na verdade, é guiada por uma 

imaginação fértil? Essa pergunta conduz a ação – e muito do humor – em Emma. (REEF, 2014, p. 169) 

 
96

 A narrativa apresenta a visão mais madura de todos os romances de Austen e uma heroína de mais idade. Anne 

Elliot é uma mulher solteira de vinte e sete anos quando a história começa. Oito anos antes, estava noiva de um 

jovem oficial da Marinha, Frederick Wentworth, mas fora persuadida a romper o noivado por Lady Russel. 

(REEF, 2014, p. 204) 

 
97

 Catherine Morland é uma heroína às avessas, filha de um pároco respeitável, possuidor de boa renda e uma 

esposa sensível. “Quase bonita” aos dezessete anos, Catherine é uma garota como outra qualquer. Sua vida 

começa a mudar quando um casal de vizinhos, os Allen, leva Catherine para passear em Bath. (REEF, 2014, p. 

197) 

 
98

 Nesse período, quatro reis de nome George – George I, George II, George III e George IV – sentaram-se no 

trono inglês. E embora tenha perdido duas colônias na América do Norte, foi nessa época que a Inglaterra se 

elevou ao posto de potência mundial. 
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como vaidade, mediocridade e preconceito. Esses vícios inicialmente parecem estar no campo 

da subjetividade, mas evidenciam muitas das misérias humanas da época, contribuem para o 

formato do contexto social e, consequentemente, para o contorno da paisagem encontrado 

nessa obra literária. Percebe-se uma intimidade e uma riqueza de detalhes na narrativa, que 

possivelmente se justifica em função da autora retratar uma sociedade de um tempo que é 

vivido e experienciado por ela.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

PAISAGENS SOCIOCULTURAIS A PARTIR DE ALGUMAS PROPRIEDADES 

CITADAS NA OBRA ORGULHO E PRECONCEITO 

 

A obra Orgulho e Preconceito revela uma sociedade inglesa em que os matrimônios 

ocorriam em contextos de negociações realizadas entre famílias que se encontravam em 

condições sociais semelhantes. É intrínseco aos romances de Jane Austen narrar histórias de 

mulheres que se encontram em idade de assumir matrimônio, representando o momento social 

dos casamentos na sociedade da época. A narrativa destaca a situação da família Bennet, que 

não foi “abençoada” com o nascimento de um filho do sexo masculino, mas com uma prole 

constituída por cinco filhas, o que inviabilizava a possibilidade de receber como herança a 

propriedade onde elas vivem atualmente com Mrs. Bennet e o patriarca Mr. Bennet. 

Ao narrar o modo de vida da sociedade inglesa do fim do século XVIII e início do 

século XIX a escritora Jane Austen aborda situações relacionadas à propriedade, à mulher no 

contexto do casamento, ao patriarcado, ao dinheiro, às distintas classes sociais e aos vícios 

que permeavam a sociedade inglesa representada.  

Um recorte intrigante na obra Orgulho e Preconceito – que é considerado pela autora 

como seu “querido filho” – ocorre na citação emblemática que inicia a narrativa, “é uma 

verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve 

estar necessitado de esposa” (AUSTEN, 2012, p. 11). Haja vista que a trama expõe o 

empenho de Mrs. Bennet em seu propósito de realizar um bom casamento para suas cinco 

filhas com o intuito de assegurar um futuro tranquilo para todas, pode-se imaginar que exista 

um traço de contradição entre a citação e a realidade social, mas que pode ser posteriormente 

compreendida quando se conhece o traço de ironia e de perspicácia utilizados pela autora para 

representar a sociedade inglesa de seu tempo. 

A obra literária Orgulho e Preconceito é um instigante convite a uma viagem em que 

são expostas paisagens naturais e culturais de uma Inglaterra geograficamente demarcada por 

condados, em que cenários sociais pulsantes são narrados a partir de tramas que ocorrem em 

suntuosas propriedades representativas da nobreza e em propriedades representativas da 

classe gentry. Hobsbawm (2013, p. 33) relata como “o mundo em 1879 era essencialmente 

rural e é impossível entendê-lo sem assimilar esse fato fundamental”, e na Inglaterra que é o 

recorte geográfico da obra Orgulho e Preconceito não era diferente, salvo Londres que 

somente no ano de 1851 supera sua população urbana em detrimento da população rural.  

O cenário social, histórico, político e cultural inserido no contexto dos 

acontecimentos que permeavam o início do século XIX – como o final da Revolução Francesa 

e o desenvolvimento primeiro da Revolução Industrial Inglesa – oferecem densidade às 

personagens da história, ao roteiro da trama e ao todo da obra, que já é consagrada na 

literatura e no cinema mundial. Além disso, o contexto de produção e publicação da obra 

Orgulho e Preconceito e o seu próprio conteúdo sinaliza-nos uma leitura política dos 

casamentos e uma reflexão sobre o papel social da mulher, como fez Nascimento (2011). 
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Dentre as propriedades mencionadas na obra Orgulho e Preconceito atribuímos 

destaque àquelas em que os cenários sociais apresentaram significado latente para a discussão. 

Dentre as quais apresentamos Mr. e Mrs. Bennet que residem com suas cinco filhas em 

Longbourn House, uma propriedade rural situada nos arredores da cidade de Meryton no 

condado de Hertfordshire. Mr. Darcy e Mr. Bingley, senhores de grandes propriedades 

representativas da aristocracia inglesa, em que o primeiro era proprietário de Pemberley 

House situada no condado de Derbyshire, propriedade notável por sua dimensão e influência 

na arte e política daquele tempo. E o último, residiu temporariamente na propriedade não 

menos representativa de Netherfield House, no condado de Hertfordshire. Ainda sob o 

contexto da nobreza, a viúva Lady Catherine de Bourgh e sua única filha Anne de Bourgh são 

proprietárias da luxuosa propriedade de Rosings Park e mantém em seu entorno a paróquia de 

Hunsford conduzida através da reitoria de Mr. Collins, que em função que seu novo designo 

como clérigo é orientado por sua patrona a assumir o laço de matrimônio. 

 Netherfield Park foi a propriedade escolhida por Mr. Bingley para a passagem de 

uma temporada, na companhia de suas duas irmãs Miss Bingley e Mrs. Hurst, seu cunhado 

Mr. Hurst e seu melhor amigo Mr. Darcy. A chegada desse grupo, sobretudo a do jovem 

Bingley, solteiro e com uma renda anual de cerca de cinco mil libras, causa alvoroço entre as 

famílias que tinhas filhas em idade de assumir matrimônio. No entanto, para que se 

estabeleçam a relações iniciais entre as famílias era necessário que o patriarca se dispusesse às 

primeiras apresentações com o grupo social que se estabeleceu em Netherfield Park, é nesse 

contexto que Mr. Bennet ao visitar Mr. Bingley oportuniza que se estabeleçam relações 

sociais entre sua esposa Mrs. Bennet e suas cinco filhas com os novos vizinhos.  

As reuniões sociais eram motivadas principalmente por seus bailes e jogos de cartas, 

formas de socialização da época que possibilitavam a diversão e apresentação de novos 

vizinhos à sociedade. A apresentação do grupo de Mr. Bingley foi realizada a partir de um 

baile promovido pelo grupo social de Sir William Lucas, grupo este que teve a oportunidade 

de conjeturar sobre o comportamento dos novos vizinhos por quase toda noite. As 

considerações resultaram do apreço ao jovem Bingley em função de sua estima pela dança e 

cordialidade para com todos. Foi tido como um jovem agradável e alegre, diferente das 

alusões direcionadas a Mr. Darcy, que não se inclinou nem à cordialidade da dança nem tão 

pouco a criar laços, logo, foi tido como um homem orgulhoso e grosseiro. Miss Bingley, Mr. 

e Mrs. Hurst demonstraram todo seu desprezo aos modos do grupo social anfitrião, 

caracterizando-os como incivilizados. O comportamento das irmãs Bingley perante a 

sociedade de Meryton se fundamenta a partir das considerações que tem sobre si mesmas e 

em função da classe social e econômica na qual estão inseridas,  

 
Eram muito bonitas, foram educadas em um dos primeiros educandários particulares 

na cidade, possuíam fortuna de vinte mil libras, tinham o habito de gastar mais do 

que deveriam e se associavam com pessoas distintas, e eram, portanto, de todos os 

modos, capacitadas a pensar bem de si mesmas e medianamente dos demais. Eram 

de uma família respeitável do norte da Inglaterra; uma circunstância mais 

profundamente marcada em suas memórias do que a fortuna de seu irmão e a delas 

próprias que foram adquiridas pelo comércio. (AUSTEN, 2012, p. 25) 

 

As primeiras relações sociais instituídas entre os Bingley e o Bennet eram 

provenientes principalmente a partir de encontros em bailes e jantares promovidos em 

Meryton, contudo, é possível perceber a distinção entre posição social das famílias quando se 

apresentam as condições econômicas e sociais da família Bennet, 

 
A propriedade de Mr. Bennet consistia quase inteiramente de um imóvel que rendia 

quase dois mil ao ano e que, desafortunadamente para suas filhas, estava alienada 
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por falta de herdeiros homens, por distante relação; e a fortuna de sua mãe, embora 

abundante pela sua situação na vida, mal poderia suprir a deficiência dele. O pai fora 

advogado em Meryton e tinha lhe deixado quatro mil libras. (AUSTEN, 2012, p. 39) 

 

Assim como apresenta Corrêa (2011, p. 10) “a paisagem não é apenas forma material 

resultante da ação humana transformando a natureza. É também simbólica, impregnada de 

valores”, diante dessa referência é possível perceber as distinções socioculturais expressas na 

narrativa Orgulho e Preconceito como resultado de cenários que organizavam a sociedade 

inglesa da época.  

Alguns diálogos diretos e conjecturas retratadas na obra compõem padrões culturais 

da Inglaterra de finais do século XVIII e possibilitam imaginar o sistema simbólico em que 

estão inseridos. Declarações como a de Miss Elizabeth Bennet, que em alusão ao 

comportamento orgulhoso e desagradável de Mr. Darcy mencionou que ricos podem se dar ao 

luxo de ofender onde forem ou a menção de Miss Lucas a Miss Bennet dizendo que  Mr. 

Darcy faz um grande elogio ao convidá-la para dançar, em função de sua importância, e ainda 

a maneira soberba com que Mr. Darcy declara sua admiração e amor a Miss Bennet não se 

furtando a lembrar sua escolhida a  inferioridade das ligações de sua família e os obstáculos 

familiares que sempre se opuseram à sua inclinação evidenciam características de uma 

sociedade inglesa que se reconhece e é reconhecida através do poder de representação de sua 

classe social instituídos a partir de seu status e de sua riqueza.  

Corrêa (2011, p. 12) expõe que “paisagens são dotadas de significado, pois são 

criadas por distintos grupos sociais”, nesse contexto observamos que, o título de cavaleiro 

designado pelo rei a Sir William Lucas ou o parentesco dos Bennet com um advogado e com 

um comerciante respeitável não foram significativos para inibir o grupo social representativo 

da nobreza, de considerar aquela como uma sociedade restrita, sem variedades e constituída 

por selvagens. 

A sala de jantar de Netherfield Park, ambiente oportuno para entusiasmadas 

conversações e jogos de cartas, sob esse cenário foram estabelecidas colocações referentes ao 

refinamento de jovens, especificamente as damas da sociedade inglesa. Mr. Bingley, jovem 

que recebera através de herança propriedades que somavam um montante de quase cem mil 

libras apresentava um temperamento agradável, diferente do grupo social que o acompanhara 

a temporada em Netherfield Park. Mr. Bingley qualificava todas as jovens damas como 

refinadas, em função da aptidão para pintar mesas, revestir telas e tecer bolsas, contrário a 

esse posicionamento, seu amigo Mr. Darcy mencionava que não pode gabar de conhecer mais 

do que meia dúzia de mulheres que realmente sejam refinadas, não se limitando a omitir sua 

opinião sobre o assunto Miss Bingley conclui que, a mulher prendada deve ter vasto 

conhecimento de música, canto, desenho, dança e línguas modernas para merecer a palavra, 

além desses atrativos Mr. Darcy acrescenta que a tudo isso ainda deve adicionar algo 

substancial, no aprimoramento de seu espírito com uma ampla leitura. Frente a essas 

argumentações, Miss Elizabeth demonstra espanto ao expor de maneira incisiva sua 

incredulidade que essas mulheres modeladas por tantas qualificações de fato existam e que se 

existem certamente não estão inseridas em sua classe social. Vê-se na personagem principal 

da obra um tom que desafiava sem preocupação os preceitos conservadores da época. Isso a 

torna uma personagem intensa, não apenas porque viveu em determinado contexto social, mas 

pela força com que expõe seu modo de pensar em detrimento às representações sociais da 

época.  

Para quem consome a obra Orgulho e Preconceito, Elizabeth Bennet pode ser 

considerada o agente de muitas reflexões e sínteses acerca da realidade da época, ela sempre 

estava inclinada a não deixar pergunta sem resposta ou vice-versa, era alvo constante de 

julgamentos das irmãs Bingley, que a consideram selvagem, primitiva e desleixada.  
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Tanto a rigidez dos costumes e da moral condicionando o papel da mulher, quanto o 

“casamento arranjado” compõem cenas de Orgulho e Preconceito, assim, é relevante 

considerar o contexto em que estão inseridos muitos desses casamentos. É aparente na 

sociedade inglesa retratada a latência em torno da propriedade associada à questão do 

casamento.  

Em função da alienação de propriedade legada às suas filhas Mrs. Bennet se dedica 

com urgência e sem nenhuma compostura na intenção de conseguir um casamento bem 

arranjado para uma de suas filhas com o propósito que suas outras filhas sejam inseridas no 

caminho de homens ricos. Quando Mr. Collins, primo e futuro herdeiro de Longbourn house 

propõe casamento a Miss Elizabeth Bennet os problemas relacionados à alienação de 

propriedade da família Bennet parecem ser mitigados, já que a propriedade ficaria em família, 

Reef (2014, p. 32) nos apresenta o sistema sociocultural e legal em que se estava inserida a 

sociedade inglesa da época, “se a família não tiver filhos, a propriedade passava para o 

parente do sexo masculino mais próximo, na linha de sucessão, provavelmente um sobrinho, o 

costume protegia as propriedades de serem divididas”. Entretanto, esse problema, a princípio 

estava longe de ser solucionado, visto que Miss Elizabeth declinara ao pedido de casamento 

de seu primo Mr. Collins, que indignado perante a negativa tenta persuadi-la a aceitá-lo, 

baseando-se em sua situação de vida, como as conexões sociais com a nobreza, a situação de 

herdeiro das terras da família Bennet e a rebaixando quando considera quase incerto que ela 

receberá outro pedido de casamento em função do pequeno valor de mil libras que herdará 

após a morte de seu pai. Esse cenário demonstra como questões relacionadas à herança, 

distinção social e dinheiro envolveram e marcaram de maneira intensa a situação dos 

casamentos na sociedade inglesa do final do século XVIII e início do século XIX.  

A propriedades Rosings e Hunsford são cenários da obra Orgulho e Preconceito em 

que as classes sociais da nobreza e gentry são apresentadas sob proximidade espacial, mas 

que, entretanto, preservavam a distinção entre as classes sociais. Rosings Park situada no 

condado de Kent adquiriu ainda maior representatividade quando se enumeram as janelas 

existentes nela, pois a Inglaterra tinha um imposto sobre janelas, então a quantidade delas era 

em si uma prova de riqueza. Não eram somente as formas materiais, como as propriedades 

extensas, a quantidade as janelas ou artigos de louça que destacam a imponência do dinheiro e 

a posição social da proprietária Lady Catherine de Bourgh, essa dama era constituída de poder 

dentro de sua paróquia em função de sua posição social,  

 
Embora essa grande dama não estivesse na comissão de paz do condado, ela era uma 

magistrada muito ativa em sua paróquia, sendo que as incumbências menores eram 

executadas por ela a Mr. Collins; sempre que um dos camponeses se dispunham a 

brigar, descontente, ou muito pobre, ela partia para a vila para ajustar as diferenças, 

silenciar suas reclamações e repreendê-los até conduzi-los à harmonia e à 

abundância. (AUSTEN, 2012, p .199) 

 

Lady Catherine não representava o condado; um homem o fazia; mas ela era juíza de 

paz ou magistrada dentro de sua própria paróquia. Como magistrada, ela julgava e sentenciava 

os culpados de crimes menores e questões cíveis; os crimes mais graves eram reservados ao 

representante do condado e os assassinatos e outros crimes capitais aos tribunais trimestrais.  

Lady de Bourgh era protetora de Mr. Collins, clérigo que atuava no Presbitério 

estabelecido nos arredores de Rosings Park. Ele tinha o temperamento de um homem 

submisso e bajulador que acata todas as imposições de sua patrona sem nenhuma recusa. A 

partir de uma dessas recomendações e alinhado às questões de herança, Mr. Collins propõe 

casamento a Miss Elizabeth e receberá a sua negativa, diante dessa situação solicita 

instantaneamente o vínculo de matrimônio Miss Charlotte Lucas, que não hesitou em aceitá-lo 

pois o casamento sempre fora seu objetivo, sendo sua única perspectiva de casamento diante 
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da idade em que se encontrava, contava 27 anos, e ainda seria esse um refúgio contra a 

pobreza. Mr. e Mrs. Collins se tornariam proprietários de Longbourn House tão logo o 

patriarca da família Bennet viesse a falecer.  

Pemberley House situada no condado de Derbyshire era uma construção de pedras 

grande e bonita, bem posicionada sobre uma elevação, tendo atrás um tergo de altas árvores; 

e, à frente, um riacho de alguma importância natural foi expandido, mas sem nenhuma 

aparência artificial. A natureza fora realmente generosa com essa região da Inglaterra, no 

entanto não é apenas a paisagem natural que gera destaque a essa propriedade, a dimensão dos 

cômodos, a elegância, obras de arte, os objetos adequados a fortuna de seu proprietário, 

marcavam a posição social e o nível de riqueza de seu proprietário Mr. Fitzwilliam Darcy, 

jovem que auferia uma renda de cerca de dez mil libras por ano.  

A necessidade social do casamento para a mulher, a função do patriarcado, o 

vislumbre do dinheiro, os costumes de uma sociedade conservadora, as vicissitudes humanas 

e o contexto da propriedade são temáticas sobressalentes abordadas na obra Orgulho e 

Preconceito, em uma análise mais abrangente é possível perceber que após a passagem de 

dois séculos essas ainda são temáticas discutidas. 

O deságue das ideias iluministas da Revolução Francesa (1789-1799), fenômeno que 

provocou intensa agitação política na França e repercutiu em todo continente europeu, 

propiciando uma maneira nova de se enxergar e se interpretar o mundo.  

Em Morais (1999, p. 61) podemos observar como “a França foi o país que realizou 

de forma mais pura, uma revolução burguesa. Ali os resquícios feudais foram totalmente 

varridos, a burguesia instalou seu governo, dando ao Estado a feição que atendia a seus 

interesses” e “varreu do quadro agrário deste país todos os elementos herdados do 

feudalismo”. Contudo, é oportuno lembrar que esses resquícios do feudalismo não foram 

eliminados nas mesmas proporções e ao mesmo tempo em todos os países. Na Inglaterra, o 

crescimento da burguesia colabora para um intenso desenvolvimento do capitalismo, o que 

interfere, em grande medida, para compassivas alterações na consciência coletiva das massas. 

A sociedade era demasiadamente patriarcal, onde mulheres e crianças careciam de direitos e 

eram hierarquicamente subordinadas aos homens. 

Sobre o patriarcalismo, Narvaz e Koller (2006, s. p.) esclarecem, 

 
Ainda que não se possa reduzir ao patriarcado a explicação de todas as formas de 

desigualdades e de opressão do gênero feminino, devendo ser considerada a 

articulação do gênero à classe social e às diferentes etnias (Scott, 1995), a gênese da 

violência contra as mulheres tem sido atribuída predominantemente ao patriarcado 

em algumas correntes feministas. Embora o patriarcado seja anterior ao advento do 

capitalismo, estes dois sistemas aparecem articulados na modernidade, duas formas 

de produzir e de reproduzir a vida a partir de relações de dominação e de 

expropriação, em especial dos corpos e da autonomia das mulheres (Fonseca, 2000; 

Saffioti, 1979, 2001; Toledo, 2003). O triunfo do capitalismo, imperial, neoliberal, 

militarista e depredador revela uma das formas mais elaboradas do patriarcado, que 

têm mostrado, nos diversos atentados terroristas, nas últimas guerras e na crescente 

"feminização" da pobreza, sua pior face. Segundo Prá (2001, p.177), "dentre os mais 

de um bilhão de pessoas da população mundial que se encontra em extrema 

condição de pobreza, 70% são mulheres". 

 

Aliado ao patriarcalismo, está o movimento puritano – desenvolvido na Era 

Vitoriana – e que se baseava na rigidez dos costumes e da moral. Tal aliança, conservadora 

por natureza, condicionava significativamente o papel social da mulher na sociedade da 

época. Mulheres precisavam ser cautelosas para não serem interpretadas como libertinas e 

tornavam-se, muitas vezes, um fardo pesado para a sua família, que estava mais preocupada 
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em arranjar para ela um noivo que arcasse com as suas despesas após o casamento – este, 

negociado entre as famílias e só consagrado a partir do consentimento dos pais dos noivos. 

A revolução industrial que se desenrola ao longo do século XVIII - mesmo momento 

histórico da narrativa literária da obra Orgulho e Preconceito – e a consequente alteração do 

modo de produção social modificaram também o papel social da mulher. O casamento, antes 

relegado à esfera econômica, transfere-se para o campo do afeto, do romance e da livre 

escolha. Apesar de Elizabeth Bennet não ser uma personagem pensada nesta fase de 

entendimento sobre as relações amorosas, fica evidente que a sua relação com Mr. Darcy 

prenuncia o que se tornou basilar nos relacionamentos contemporâneos. 

 Orgulho e Preconceito, por fim, discute tensionamentos importantes que estavam 

colocados no contexto social, histórico, político e cultural da Inglaterra em fins do século 

VXIII e primórdios do século XIX e pode servir de instrumento analítico para jogarmos luz às 

questões acerca das relações sociais, amorosas e econômicas de antes e de agora. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da literatura para análise sociocultural da paisagem foi aqui de grande 

importância no processo de revelação de cenários sociais da sociedade inglesa. Subsidiando 

assim as relações que se estabelecem entre geografia e literatura como disciplinas capazes de 

troca mútua no processo de compreensão de uma determinada sociedade em um determinado 

tempo histórico. Fizemos aqui o que chamamos de um estudo cultural, relacionando aspectos 

materiais e simbólicos. 

Em meio às exigências suscitadas pela ciência – muitas vezes engessadas em 

arcabouços teórico-metodológicos – o uso de uma literatura não geográfica emerge como um 

dos possíveis caminhos de se olhar o mundo e compreender as relações socioespaciais que se 

estabeleceram em um tempo passado e presente. No trânsito entre esses “dois mundos”, foi 

bastante significativo analisar as paisagens culturais constituídas através do viés conceitual, 

contudo, foram aglutinados, sempre que possível, às representações subjetivas, simbólicas e 

representativas da narrativa.  

Refletindo a respeito da citação de Reef (2014), sobre Orgulho e Preconceito ser 

uma obra “leve, alegre e animada”, ficou visível em certos momentos a impossibilidade de 

deixar o sentimento de emoção transbordar no processo de análise, e a razão que não foi 

tratada como um procedimento secundário, possibilitou a ambos – emoção e razão – atuarem 

juntos no propósito de alcançar os objetivos indicados no trabalho.  

Esse trabalho, por fim, foi pautado na utilização de dispositivos de análise 

transversais da paisagem cultural. Os elementos da paisagem cultural elencados perpassaram 

o contexto histórico, político e social da obra, justapostos ao olhar para a densidade das 

personagens, o que contribuiu para a compreensão de cenários sociais demarcados em um 

determinado tempo histórico. 
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INTRODUÇÃO 

 
A literatura constitui-se em um amplo campo de articulação interdisciplinar. Tanto 

para produzir uma obra literária quanto para analisa-la. Para escrever um romance é exigido 

que o autor percorra por arquivos, lugares, tempos, além de aprofundar seus conhecimentos 

no campo da psicanálise para construir a personalidade de seus personagens. E para uma 

análise da obra é exigido do pesquisador um profundo conhecimento sobre o autor, seu estilo 

literário e seus percursos profissionais. Para a Geografia e para a História, interessa analisar 

como autor retratou a relação tempo/espaço vivenciada pelos personagens ou por um 

personagem específico. 

 
En relación a una obra literaria podemos estudiar el sujeto (el autor), el objeto (la 

obra literaria), su contenido como fin en sí mismo o como medio de expresar 

determinadas ideas y concepciones (Martínez y Ramón, 1908; Clarke, 1974; Eoff, 

1979; Le Bouille, 1980) y, por último, la sociedad a la que el autor dirigió la obra en 

cuestión (la burguesía). Aunque estos tres componentes (autor, obra y sociedad), 

habría que añadir el tiempo histórico en el que está escrita (en nuestro caso: finales 

del XIX) (VELASCO, 2012; p. 4).  

 

É nesta perspectiva, da análise da obra e da sociedade descrita, das ideias e 

concepções que formam a sociedade que nos interessa, retratada no romance “O Coronel e o 

Lobisomem”, de José Candido de Carvalho, por ser considerada um retrato da sociedade 

campista das primeiras décadas do século XX e a figura do Coronel, que mesmo já tendo sido 

apagada, enquanto práticas sociais de apadrinhamento, compadrio e apropriação do que é 

público para fins privados, ainda persistem em pleno século XXI. 

O percurso literário se deu a partir do romance “O Coronel e o Lobisomem” 

publicado em 1964, ambientado no município de Campos dos Goytacazes, e tem como 

cenário as propriedades rurais, a qual predominava a plantação da cana-de-açúcar, a influência 

dos latifundiários na vida urbana e na organização política do município e da região. 

Enquanto o percurso histórico-sociológico, a análise se deu a partir da obra de Vitor Nunes 

Leal, “Coronelismo, enxada e voto” publicada em 1975. Leal retrata o poder do meio rural e a 
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suas relações com o poder privado, o que origina o sistema político conhecido como o 

“coronelismo” vigente em toda a República Velha no Brasil.  

Assim, o objetivo do artigo é fazer uma análise de duas obras que retratam o período 

do Coronelismo no Brasil. A obra acadêmica do autor Victor Nunes Leal e uma obra literária 

que retrata o cotidiano de um Coronel e as práticas do coronelismo. A obra de Leal critica o 

poder dos “coronéis”, os quais eram proprietários rurais no Brasil entre o século XIX e XX. 

De acordo com o autor, nesse período histórico a principal base econômica do país estava 

pautada na aristocracia rural. Nesse sentido, a obra de Leal aborda o contexto histórico, o qual 

inclui os aspectos social, econômico e político do país no período da República Velha, 

mostrando como fenômeno do “Coronelismo” se concretiza no cenário político em uma 

escala nacional. 

O título de Coronel atribuído aos latifundiários da República Velha (1889-1930) e o 

exercício do poder desses Coronéis, que se configura em práticas de compadrio e 

favorecimentos se tornou naturalizado no meio político brasileiro. Mesmo que a figura do 

Coronel não exista mais, as práticas associadas ao coronelismo persistem em municípios onde 

este personagem atuou, em especial em Campos dos Goytacazes e municípios adjacentes que 

conviveram com esses Coronéis/usineiros. Assim, para melhor compreender a manutenção 

desta figura na atualidade, buscou-se percorrer por meandros da história, da geografia e da 

literatura para compreender um dado momento da história do Brasil neste recorte espacial que 

é Campos dos Goytacazes. 

Dessa maneira, este texto encontra-se dividido em sessões que inicia com o percurso 

analítico, onde se faz uma discussão sobre a relação entre literatura, história e geografia e o 

método de investigação a partir do entrecruzamento de campos do conhecimento. A produção 

de um romance, seus contextos geohistóricos, os conceitos envolvidos, mesmo que ficcionais, 

bebem em fontes históricas e promovem a discussão sobre uma dada realidade. Na segunda e 

na terceira sessões, apresentam-se análises do Coronel e do Coronelismo em cada uma das 

obras. E por fim, uma quarta sessão, a comparação entre as duas obras e a relação com o 

contexto geohistórico retratado na obra literária. 

 

 
PERCURSOS ANALÍTICOS 

 
Nesta sessão o objetivo é colocar em diálogo a literatura que é um conhecimento 

subjetivo/ficcional, em relação a história e a geografia que são conhecimentos 

objetivos/científicos. As três áreas quando colocadas em aproximação podem produzir um 

conhecimento novo sobre uma dada realidade, além de aguçar a curiosidade e a imaginação 

do leitor. 

De acordo com a Zeloí Aparecida Martins dos Santos, em obra que discute a relação 

entre história e literatura, esses campos do conhecimento usam a narrativa nos seus discursos. 

Nesse sentido, a história precisa reconstruir o passado através da narração dos fatos, sendo 

uma abordagem é considerada verdadeira. Enquanto a criação literária que se baseia na ficção 

é considerado ficcional/irreal. No entanto, ambas se pautam na representação para construir 

sua interpretação. Os historiadores quando pesquisam nas fontes (jornais, documentos 

jurídicos, testamentos, mapas, roteiros) precisam fazer uma interpretação dos dados para 

construir a sua própria análise. Sendo assim, de acordo com a autora, a história já é uma 

reprodução dos fatos históricos, uma interpretação feita a partir de sujeitos privilegiados, 

pertencentes ás elites sociais e intelectuais. Assim, os conhecimentos históricos não 

constituem a realidade ou a verdade objetiva, ou cem por cento da verdade. Os literatos por 

sua vez, também se baseiam na realidade, ou seja, na sociedade o qual fazem parte, para criar 
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a sua representação, com um pouco mais de imaginação, ironia, sarcasmo e crítica que os 

historiadores. A abordagem literária também constitui uma produção a partir de um olhar 

específico. 

 
Os historiadores, ao buscarem suas fontes para desenvolver suas pesquisas, podem 

ser questionados: será que analisam a realidade ou a ficção, a verdade ou mentira, já 

que não podem se utilizar da magia de reviver o momento do acontecimento, 

enquanto o escritor literário se torna cúmplice do fato-ficção, realidade e 

imaginação, verdade e verossimilhança, de uma maneira mais despojada que o 

historiador (SANTOS, 2015 p.7). 

 

A história e literatura se pautam nos contextos históricos, sociais, políticos, culturais, 

econômicos de uma dada sociedade, para realizar as suas reflexões. Nessa perspectiva, 

Antonio Candido (1965) defende que a literatura não tem como objetivo principal retratar 

fielmente uma sociedade em determinada época, pois o que constitui a ficção é justamente a 

liberdade do autor de criar e alterar a realidade do jeito que quiser. Sendo assim Candido, 

aborda que os aspectos externos que constituem a sociedade, seja a que o autor faz parte, ou 

de outros períodos históricos, podem influenciar no conteúdo da obra. Estes elementos 

externos são: os costumes, valores, ideologias, religião, que podem serem representados na 

obra literária. 

Nessa discussão acerca da interdisciplinaridade entre a literatura e a história, também é 

possível colocar a geografia e a literatura em diálogo. Segundo Velasco (2012) a literatura 

descreve melhor o espaço geográfico, devido esta possuir uma escrita mais livre. Ao contrário 

da geografia, que deixa de expressar com mais fidelidade a realidade espacial, por causa dos 

limites impostos pela ciência. Os dois conhecimentos em aproximação complementam a 

discussão acerca do espaço geográfico.  

Sendo assim, de acordo com o autor a descrição das paisagens das obras literárias é 

possível que o leitor sinta emoções e sensações. Ao passo que na descrição geográfica, 

dificilmente o autor conseguirá expressar com detalhes e riquezas as paisagens, quanto os 

gêneros literários. 

 Os literatos e os geógrafos analisam a sociedade em um determinado tempo/espaço. 

Ou seja, ambos de acordo com Velasco, buscam entender as intervenções ou ações do homem 

e dos demais seres vivos sobre o espaço. Nesse sentido, sabe-se que a literatura aborda a 

realidade sócio espacial, mas esta não tem a obrigação de ser exatamente igual ao real. 

Enquanto a geografia por ser um conhecimento científico, tem por finalidade abordar a 

dimensão espacial com exatidão e veracidade. 

Para fechar esta sessão, ressaltamos que neste trabalho busca-se analisar a obra 

literária “O Coronel e o Lobisomem” que apresenta uma representação da sociedade de 

Campos dos Goytacazes no século XX a partir do olhar de José Candido de Carvalho.  Assim, 

a análise recairá sobre os contextos geohistórico apresentados no romance.    
 

 

“CORONELISMO, ENXADA E VOTO” – O PERCURSO HISTÓRICO-

SOCIÓLOGICO 

 
A obra “Coronelismo, enxada e voto” escrita pelo autor Victor Nunes Leal, tem como 

objetivo mostrar como era construído o sistema político representativo no Brasil na primeira 

República (1889-1930). A finalidade da obra é analisar a relação do poder público com o 

poder privado dos proprietários rurais, que estavam inseridos nos municípios brasileiros 

dominando as instituições de poder – executivo, judiciário e legislativo – em todo o Brasil. 

Sendo assim, o autor investiga como esse pacto, entre os representantes políticos e os 
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fazendeiros, poderiam influenciar nas questões políticas e administrativas do serviço público 

brasileiro.   

De acordo com Leal, o seu objetivo era observar o sistema político organizado entre os 

municípios, os Estados e a União; os Coronéis que são os latifundiários entraram na análise 

por fazer parte do sistema, mas não era seu propósito estudar o poder desempenhado pelos 

fazendeiros nos municípios.  

No prefácio da obra, Barbosa Lima Sobrinho fala sobre a criação das patentes de 

coronel. Segundo Sobrinho, tudo começou com a criação da Guarda Nacional em 1831, em 

substituição aos poderes judiciais locais. Os títulos de Coronéis correspondiam o comando 

local nos municípios e só eram dados àqueles que tinham prestígio sociais e econômicos, ou 

seja, aos proprietários rurais. Por isso, que o autor Leal, se refere aos fazendeiros como 

“coronéis”. No entanto, somente os grandes latifundiários possuíam o título, os demais 

estabeleciam relações de compadrio para garantir acesso aos bens públicos. 

Nessa perspectiva, a tese de Leal, o início do coronelismo, se baseia na crescente 

perda de poder dos proprietários rurais. De acordo com Leal o sistema do coronelismo 

consiste na colaboração dos donos de terras, com os votos dos trabalhadores rurais, nos 

períodos eleitorais. Em troca os políticos concediam benesses e melhorias para os municípios. 

Mesmo que a classe de latifundiários estivesse perdendo seu domínio, a economia no 

Brasil ainda estava pautada na estrutura agrária, como as grandes plantações agrícolas de café 

em São Paulo, de algodão no Nordeste e da cana-de- açúcar no interior do Rio de Janeiro e em 

estados nordestinos, além de pecuaristas, muito fortes nesse período e são até hoje. Nessa 

perspectiva, o campo era formado por pequenas, médias e grandes fazendas. Estas produziam 

alimentos para o consumo das pessoas que lá moravam e também para a exportação, como é o 

caso do café, do algodão e da açúcar, o que sustentava em grande parte a economia do país, 

tornando esses proprietários de terras poderosos economicamente e politicamente.  

As pessoas mais pobres que habitavam no campo eram empregadas, parceiras, 

posseiras dos fazendeiros. Estas eram dependentes das terras dos proprietários rurais, pois de 

lá tiravam o mínimo para o sustento. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria, com 

que ganhavam com seu trabalho mal dava para a sobrevivência. Além disso, eram analfabetos, 

viviam isolados no campo e por isso não tinha acesso às informações sobre seus direitos e 

sobre a vida política do paíss.  

A falta de conhecimento e informação dos trabalhadores rurais fazia com que esses 

fossem manipulados pelos fazendeiros que determinavam em quem os trabalhadores iriam 

votar. O domínio era exercido por meio de ameaças a expulsões das terras e violências físicas, 

por isso se sujeitavam a fazerem o que mandavam o seus patrões. Esse sistema de barganhar 

votos foi classificado como votos de cabresto, uma prática comum no Brasil exercida até a 

atualidade. Segundo Leal, a base do sistema do coronelismo era a dependência desses 

trabalhadores rurais ás terras dos fazendeiros. 

Devido a classe fundiária ter um grande poder financeiro e social nos municípios em 

que atuavam, as vezes estes se tornavam os representantes políticos nos municípios, sendo 

eleitos prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Mas quando os fazendeiros não eram os 

chefes locais, eram seus parentes ou aliados políticos. Sendo assim, em troca dos votos do 

eleitorado rural, os chefes locais concediam favores pessoais aos fazendeiros, como um cargo 

de emprego público para si ou para seus familiares, aberturas de estradas que valorizassem 

suas terras, e regalos de toda natureza com uso de recursos públicos, além de financiarem os 

gastos eleitorais. E quem não votasse no candidato indicado pelo Coronel era perseguido.  

Nesse sentido, o mandonismo, ou seja, o exercício do poder local desempenhado pelos 

chefes municipais, possibilitava a concessão de forma ilegal de favores e benefícios aos 

fazendeiros e trabalhadores “amigos e compadres”. E tudo isso provocava e provoca a 

desorganização do serviço público nas três esferas da federação.  
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Nos períodos de eleições os latifundiários arcavam com as despesas para os 

trabalhadores rurais virem a cidade para votarem. Os gastos eram com: transportes, refeições, 

alojamentos, roupas, e tudo mais que fosse necessário para o exercício do voto. Quando estes 

proprietários rurais não tinham dinheiro para bancar todas as despesas, ou quando esta era 

muito alta, o chefe municipal contribuía. 

Além do sistema de trocas nos municípios, acontecia também de acordo Leal, “o 

sistema de reciprocidade entre Estados e os municípios”. Este baseava-se também no apoio 

dos latifundiários aos representantes estaduais através dos votos dos trabalhadores rurais. Em 

retribuição os Estados davam “carta branca” aos chefes municipais em todos os assuntos e 

além dos financiamentos de obras para os municípios.  

Segundo Leal, os municípios dos interiores eram muito pobres e atrasados, além de 

terem pouca autonomia legal e financeira. Por isso, como parte do compromisso coronelista, 

os Estados financiavam construções de extrema necessidade da população local, como por 

exemplo, estradas, pontes, escolas, hospitais, energia elétrica, etc. As estradas e pontes eram 

de muita importância para os proprietários rurais escoarem os produtos produzidos nas 

fazendas. Os hospitais também eram de muita relevância para os fazendeiros, pois estes 

realizavam o atendimento dos trabalhadores rurais, mesmo que de forma precária e este 

serviço era cobrado como um favor. 

Os representantes municipais desempenhavam grande poder nas alianças com o poder 

público Estadual e Federal.  Os Estados é quem nomeavam alguns funcionários para atuarem 

nos municípios, como os professores, coletores de impostos, funcionários da saúde, 

delegados, etc. No entanto, o poder exercido pelos chefes locais em relação ao pacto com o 

poder público era tão forte, que estes é quem davam o último consentimento em relação as 

escolhas dos funcionários. Ou seja, todos servidores designados para os municípios deveriam 

serem aprovados pelos chefes locais.  Além disso, estes também influenciavam nas escolhas 

de funcionários para os cargos federais, como agentes de correios, inspetor de ensino, 

diretores de escolas, professores de universidades, etc. 

Nessa perspectiva, nem todos os líderes municipais faziam parte do pacto político com 

os Estados. Por isso não recebiam os financiamentos e benefícios repassados de forma 

ilegítima, dos governos estaduais aos municípios. Nesse sentido, esses municípios viviam de 

forma ainda mais precária, pois a verba que era transferida era muita pequena para custear 

todas as necessidades da população. 

Ademais os chefes municipais que faziam parte dos acordos políticos com os Estados, 

também usufruíam de autonomia extralegal. Isso significava que os delegados e subdelegados, 

que eram escolhidos pelos próprios chefes locais, eram colocados a serviço destes nos 

municípios. É o que Leal, chama de “carta branca”, ou seja, os funcionários da justiça fechava 

os olhos para má administração local, pelas ilegalidades cometidas pelos líderes municipais, 

pela violência praticados aos trabalhadores rurais, etc. Além disso, esses delegados também 

faziam vistas grossas para as questões dos fazendeiros que não faziam parte da facção política 

que os chefes locais estavam envolvidos. Ou seja, essa abertura dada pelos Estados aos 

municípios eram exclusivamente por causa da necessidade que tinham dos votos dos 

trabalhadores rurais. 

Segundo Leal, o sistema coronelista só iria perder a sua força quando a estrutura 

agrária deixasse de ser tão necessária para a economia do país. De acordo com o autor a base 

de todo o sistema denominado coronelismo estava pautado na dependência dos trabalhadores 

rurais às terras dos latifundiários. Essa necessidade mantém a população do campo na 

ignorância e sem uma formação que dê suporte para romper com as “amarras” dos 

fazendeiros.  
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Parece evidente que a decomposição do “coronelismo” só será completa quando se 

tiver operado uma alteração fundamental em nossa estrutura agrária. A ininterrupta 

desagregação estrutura-se ocasionada por diversos fatores, entre os quais o 

esgotamento dos solos, as variações do mercado internacional, o crescimento das 

cidades, a expansão da indústria, as garantias legais dos trabalhadores urbanos, a 

mobilidade da mão de obra, o desenvolvimento dos transportes e das comunicações- 

é um processo lento e descompassado, por vezes contraditório, que não oferece 

solução satisfatória para o impasse. (LEAL, 1948; p. 238) 

 

Nesse sentido, o autor defende que alguns fatores vão contribuir para minar o sistema 

do coronelismo, porém não será de forma imediata. Esse fenômeno ainda vai permanecer por 

muitos anos na situação política brasileira.  Alguns desses fatores citados por Leal são: a 

industrialização, o crescimento urbano, as mudanças nos códigos eleitorais, alterações nos 

direitos trabalhistas, etc. A expansão urbana e com o processo de industrialização, 

proporcionará mais áreas de trabalho para os trabalhadores do campo. Além disso, a chegada 

de novos meios de transportes e de comunicação, possibilitará uma maior circulação das 

pessoas do meio rural as cidades. Além de maior acesso de informações e notícias nesses 

ambientes urbanos e por meio dos aparelhos de rádio. E por último as alterações feitas nos 

códigos eleitorais no ano de 1932, vão dificultar mais as interferências dos políticos e 

proprietários rurais nas eleições. No entanto, as fiscalizações do Ministério da Justiça nas 

eleições irão demorar muito para se efetivar na prática e possibilitar eleições justas e 

democráticas, processos pelas quais ainda aguardamos em pleno século XXI.  

 

 
O CORONEL E O LOBISOMEM: O PERCURSO 

 
O autor José Cândido de Carvalho viveu até seus 22 anos no município de Campos 

dos Goytacazes. Nesse período a meio rural era mais desenvolvido que o meio urbano. De 

acordo com autor Avelino Ferreira, cerca de 150 mil pessoas residiam no município e mas 

apenas 35 mil moravam na cidade. 

José Cândido além de escritor também foi jornalista e trabalhou em empregos 

públicos. Atuou como jornalista e redator no Monitor Campista, na Gazeta do Povo, Folha do 

Comércio, entre outros jornais de Campos. Após se mudar para o Rio de Janeiro também 

trabalhou no A Noite, na revista O Cruzeiro, no jornal O Estado, dentre outros. Nos empregos 

públicos atuou como presidente do Conselho Estadual de Cultura (1975) e como presidente da 

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) (1976). Na sua profissão de escritor, o autor 

publicou obras de diferentes gêneros, como romance, crônicas e contos.  

A obra mais famosa é o romance “O Coronel e o Lobisomem”. O romance fez tanto 

sucesso que já chegou a 48ª edição e foi traduzido para o alemão, francês, espanhol e inglês, 

além de ter sido publicado em Portugal. Foi adaptado para o cinema em dois filmes, o 

primeiro foi realizado no ano de 1978 com a direção de Alcino Diniz e o segundo foi feito em 

2006 com a direção de Mauricio Farias. Também no ano de 1994 foi feita uma adaptação da 

ficção para telenovela da rede de televisão Globo, além de ser usada como fonte de pesquisa 

para dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

O sucesso de “O Coronel e o Lobisomem” além da publicação das demais, fizeram o 

autor ser nomeado membro da Academia Brasileira de Letras. Se tornou imortal para 

Literatura Brasileira. O romance foi escrito no ano de 1964 e representa o Norte Fluminense, 

mais especificamente Campos dos Goytacazes nas primeiras décadas do século XX. Além 

disso, a obra retrata o poder que o personagem principal, o Coronel Ponciano de Azeredo 

Furtado desempenha em dois ambientes diferentes: o campo e a cidade. 
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O autor Sérgio Rangel, em um artigo escrito no livro “Narrativas e Apreciações – 

Uma homenagem ao Centenário de José Cândido de Carvalho” (2014), demonstra que 

baseado na obra “O Coronel e o Lobisomem”, pode se fazer uma análise da formação social e 

cultural de Campos dos Goytacazes. De acordo com o autor, o município de Campos era 

tipicamente rural, isso pode ser percebido através dos comportamentos, valores e ações 

apresentados pelos personagens no romance.  

 
A primeira questão é a dimensão sociocultural da região de Campos dos Goytacazes 

conhecida como Baixada Campista, que emerge da obra. José Cândido de Carvalho 

descreve com enorme habilidade o espaço e sua gente, os falares e o imaginário, 

repleto de devoção religiosa e seres místicos próprios do folclore brasileiro e local. 

(...) Nessa perspectiva, a obra pode oferecer subsídios, servir como referência ou 

apontar caminhos para a compreensão de inúmeros comportamentos sociais e 

ideologias, comuns na região da Baixada Campista ao longo de sua formação 

histórica (RANGEL, Sérgio; 2014, p. 102 e 103).  

 

Sob esse ponto de vista José Cândido se baseia nas memórias de sua juventude para 

escrever. Além disso, mesmo após a sua mudança para o Rio continua a visitar a sua amada 

cidade de Campos dos Goytacazes e a criar representações sobre esse lugar que mantinha uma 

relação de amor, mas com muita crítica às práticas dos coronéis.   

O romance é todo narrado pelo personagem principal o Coronel Ponciano, que foi 

criado pelo avô Simeão, um velho usineiro. O avô era proprietário de terras e também possuía 

um casa na cidade de Campos dos Goytacazes. Quando ainda era criança Ponciano sai da 

roça e vai morar nessa casa, na Rua da Jaca, para estudar com os padres da Igreja Católica. 

Quando este já estava adulto, seu avô veio a falecer, e deixa toda sua herança para ele que era 

seu único neto e nesta época encontrava-se morando na cidade do Rio de Janeiro onde 

estudava e vivenciava a vida boêmia da cidade grande. 

Ponciano herda todas as posses de seu avô, incluindo as fazendas Sobradinho e 

Matacavalo e a patente de Coronel.  Por meio dos bens herdados este ganha muito prestígio e 

status social no meio rural e urbano de Campos, mas prefere morar no campo, na fazenda 

Sobradinho, na casa onde viveu seu avô e guardava lembranças de sua infância. 

O romance retrata o meio rural formado por grandes e pequenos fazendeiros. Que são 

representados pelos personagens Serapião Lorena, Major Badejo dos Santos, Juca Azeredo, 

Sinhôzinho Carneiro, Dioguinho do Poço, Caetano de Melo, Pires Melo, além do Coronel 

Ponciano de Azeredo Furtado. As principais atividades econômicas eram a plantação de cana-

de-açúcar e a pecuária. A cana-de-açúcar era usada para fabricação do açúcar, álcool e 

cachaça. Esses produtos produzidos a partir da cana, eram comercializados no Brasil e 

também exportados. As propriedades produziam gêneros alimentícios que eram consumidos 

pelos moradores da fazenda e comercializados em férias e mercados locais.  Entre estes 

podemos citar, a criação de porcos, galinha, cabrito e também as plantações de milho, 

mandioca, feijão; além da atividade da caça em fazendas próximas ao rio Paraíba do Sul. 

 O campo também era habitado por pessoas mais pobres que trabalhavam nas 

fazendas, cuidando do gado, dos pastos, das plantações. Esses trabalhadores eram homens, 

mulheres e famílias que trabalhavam e moravam nas propriedades rurais, em troca de um 

lugar para morar e de seu auto sustento. A grande maioria dos trabalhadores rurais eram 

analfabetos e muito pobres, e com que recebiam com o seu ofício mal dava para a 

sobrevivência, o que os ternava dependentes dos favores dos coronéis e de seus amigos 

médicos, advogados e políticos. 

Alguns desses trabalhadores do meio rural eram descendentes de africanos 

escravizados, como por exemplo a fazenda do Coronel Ponciano, o qual tinha em suas terras 

empregados negros e mulatos. Isso pode ser representado pela personagem Francisquinha, 
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que era negra e trabalhou vários anos para Simeão, depois foi morar na fazenda Sobradinho e 

trabalhar para o neto Ponciano. Além disso, tinham várias outras pessoas que eram 

afrodescendentes que trabalhavam e moravam na fazenda, como é o caso dos personagens 

Saturnino Barba de Gato e Juquinha Quitanilla, que eram os empregados de confiança do 

coronel.  

Tudo isso demonstra uns resquícios da escravidão, o qual tem em seus pilares, a 

ausência de liberdade, o trabalho sem pagamento e a relação de dependência. Essa herança do 

sistema escravista também pode ser percebido, quando o autor cita que os fazendeiros tinham 

relações sexuais com as suas empregadas que eram negras ou mulatas, descritas como belas 

de corpo e feição. 

O coronel era um fazendeiro dono de grandes propriedades, que se diferenciava dos 

outros demais fazendeiros apenas pelo seu título. A patente de coronel o proporcionava um 

maior poder social e político na região.    

Por ser coronel, Ponciano era solicitado pelos demais fazendeiros quando aparecia 

algum problema de qualquer natureza. Vários contratempos são narrados no romance 

envolvendo-o. Um desses acontecidos foi o aparecimento de uma onça pintada nas terras do 

personagem Major Badejo dos Santos. Vários fazendeiros foram solicitar a sua ajuda para 

matar a onça.  A desculpa dos demais proprietários era que ele era a pessoa mais capacitada e 

corajosa. Contudo o Coronel Ponciano, era um ser muito fraco e medroso, mas não podia 

demonstrar, pois isso poderia prejudicar seu prestigio social. O personagem inventava 

desculpas para fugir do compromisso mas não convence seus vizinhos. Uma de suas 

desculpas era a promessa aos seus santos de devoção: São José, Santo Onofre, São Jorge, que 

o impedia de resolver esse tipo de problema. E desse modo com todas as desculpas e 

invenções, o Coronel consegui sair da situação de forma honrosa, como homem forte, 

corajoso e esperto.  

Dentre as várias características do personagem do Coronel Ponciano, podemos citar, o 

hábito de falar alto, ser autoritário, de hábitos rudes, de ser mal educado à mesa e ser violento 

com seus empregados. Além disso, também era mulherengo, apesar de ser católico praticante. 

A posse do título de coronel lhe possibilitava maior status social na sociedade do município de 

Campos. Sendo assim o personagem se sentia superior às demais pessoas, devido a sua 

condição econômica e posição social. E por isso humilhava e tratava as pessoas mal. E para 

demonstrar sua superioridade sempre exigia que mencionasse o título de coronel antes de 

pronunciar seu nome. 

O romance retrata que a religião predominante era a Católica. Os padres da Igreja 

Católica tinham uma forte ligação com os proprietários rurais. Estes financiavam as reformas 

da Igreja e também as suas obras de caridade, festas e quermesses. Como retribuição os 

sacerdotes iam no campo para ministrar aos moradores, o batismo, a confissão, a comunhão e 

convencê-los a votar nos candidatos indicados pelos coronéis e manter a ordem no momentos 

de conflitos. 

A crença na religião Católica também era muito forte entre os habitantes do campo e 

da cidade, mas os trabalhadores do campo eram mais crentes aos preceitos da igreja católica. 

Isso pode ser notado pelo hábito que as pessoas tinham de fazer promessas aos Santos 

Católicos, o hábito de frequentar as missas e a participação nas procissões e festas dos santos. 

É demonstrado no romance a profunda veneração pela Maria, mãe de Jesus.   

A religião Católica permeava o cotidiano das pessoas, por isso as ideias de pecado, de 

salvação e condenação povoavam as mentes dos católicos. A crença na existência do céu e do 

inferno também fazia parte da mentalidade das pessoas. Por isso o temor que os pecados os 

levassem para o inferno fazia parte das vida dos fiéis. Isso pode ser notado, no final do 

romance quando o Coronel Ponciano morre e aparecem anjos e santos representando o céu e 

os demônios retratando o inferno. 
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Na segunda parte do romance o personagem principal, Coronel Ponciano vai morar na 

cidade de Campos dos Goitacazes. Assim como o coronel, outros fazendeiros também 

estavam deixando o campo para irem morar na cidade, pois o meio rural estava deixando de 

ser atrativo para os interesses econômicos desses proprietários. O meio urbano proporcionava 

maior conforto, lugares para o seu lazer e diversão, que atraiam esses ricos fazendeiros. 

Alguns desses proprietários se dirigiam à cidade para trabalhar em algum cargo no serviço 

público e frequentar os cafés, teatros e as casas de diversões só para homens. 

 A cidade contava com várias lugares, serviços, meios de transportes que não havia no 

meio rural. O romance demonstra que o espaço urbano era composto por algumas ruas 

calçadas, praças, ambientes comerciais: farmácia, hotéis, bazares; lugares para o laser: teatro, 

bilhares e cafés; contava ainda com os serviços públicos:  hospitais, fórum e bancos. A cidade 

tinha outro meio de transportes, como o trem, o tíbulris e os bondes; meios de comunicação 

que não havia no campo, como o telégrafo e uma ampla circulação de jornais editados em 

Campos com circulação por toda a região.  

De forma geral, quem mais frequentava a cidade e os lugares de sociabilidade eram os 

proprietários rurais, pois estes representavam a classe alta dessa sociedade e por conseguinte 

tinha status e prestígio social. As pessoas mais pobres que moravam no campo e eram 

empregadas dos fazendeiros não frequentavam esses ambientes na cidade, ficando restrito aos 

encontros em praças, esquinas e botequins. 

Quando o coronel Ponciano que era um homem de hábitos do campo chega na cidade, 

ele precisa mudar o seu jeito de ser, para se encaixar nas regras, nos costumes e 

comportamentos, que eram exigidos pelas pessoas que moravam no meio urbano. Sendo 

assim Ponciano que tinha jeito mal educado, autoritário e violento, quando chega na cidade 

precisa tratar bem as pessoas, ser educado e resolver os problemas de forma passiva. No meio 

rural este se vestia de acordo com as tarefas do cotidiano, (chapéu, calça, botina), e ocupava o 

seus dias com as tarefas de cuidar: do gado, dos pastos e designar funções para seus 

empregados. Na cidade Ponciano passou a usar terno de linho cortado em alfaiataria com 

gravatas; a andar de carruagens e consumir todos os seus dias na diversão dos cafés, bilhares e 

teatros. E convencido por um amigo, entrou para o comércio de venda de açúcar. 

O personagem principal, Coronel Ponciano não consegue se adaptar ao estilo de vida 

urbana. Isso acontece, por causa de seu jeito de homem do campo, que não vai se enquadrar 

aos padrões sociais da cidade, e também porque moradores da cidade vão tentar tirar algum 

benefício de sua condição social e econômica.  

Isso é retratado pela personagem Esmeraldina que simula estar apaixonada pelo 

coronel para se beneficiar de seus recursos e reconhecimento social. A personagem usa de 

artimanhas de dificuldades financeiras provocada pela campanha política de seu marido, para 

dar um desfalque na fortuna de Ponciano.  Outro exemplo da causa da falência do 

personagem é o fim de seu comércio de compra e venda de açúcar, por causa da queda do 

preço do produto no mercado exterior. Tudo isso além de outras circunstâncias vão levar o 

Coronel Ponciano ao endividamento, o qual acaba vendendo algumas de suas propriedades 

para saldar as dívidas e aos poucos seu poder econômico se esvai junto com seu pode político. 

De acordo a hipótese de Rangel, a classe fundiária estava perdendo o seu poder, frente 

a expansão do meio urbano e também com a chegada das novas tecnologias de produção. 

Com base nesse argumento, podemos supor, que o autor José Cândido de Carvalho através do 

personagem Coronel Ponciano, indica que os proprietários rurais estavam perdendo a sua 

autoridade e também importância política e econômica não apenas na região do Norte 

Fluminense, mas no Estado do Rio de Janeiro e no acentos federais. 
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O CORONELISMO DE VICTOR NUNES LEAL E O CORONELISMO DE JOSÉ 

CÂNDIDO DE CARVALHO 

 
A finalidade dessa sessão do artigo é colocar as duas obras em diálogo, já que ambas 

retratam o mesmo período histórico. Sendo que Carvalho produz uma obra ficcional, 

enquanto a obra de Leal trata-se de uma produção científica. Vale ressaltar que não é objetivo 

do texto comparar a veracidade do romance em relação aos dados apresentados na obra 

científica. 

O livro de Leal “Coronelismo, enxada e voto” aborda o período histórico do Brasil, 

compreendido no início da Primeira República. O romance de Carvalho “O Coronel e o 

Lobisomem” representa o Norte Fluminense, porém de forma mais detalhada o município de 

Campos dos Goitacazes, também no mesmo período histórico. Ambas as obras tratam do 

predomínio da estrutura agrária no Brasil, evidenciando o cultivo da cana-de-açúcar, algodão 

e do café. Algumas dessas matérias-primas eram manufaturadas no país para a exportação, 

como é o caso da cana-de-açúcar que era matéria prima para a produção do açúcar, do álcool, 

da cachaça, dentre outros subprodutos de menor valor de mercado. O algodão e o café 

também eram exportados e representavam o motor da economia no pais durante muitos anos.  

De acordo com Leal, os donos dessas propriedades rurais, eram os pequenos, médios e 

grandes fazendeiros. Estes representavam a classe média, devido as terras que geravam lucros 

e também eram supervalorizadas nessa época. Os demais habitantes do meio rural eram 

muitos pobres e dependentes das terras dos latifundiários para tirarem o sustento. Através dos 

personagens: Antão Perreira, Janjão Caramujo, Juquinha Quintanilha, João Ramalho, 

Francisquinha, Carvalho demonstra a dependência destes em relação as terras do Coronel 

Ponciano. Estes trabalhavam muito tempo nas fazendas Sobradinho e Mata-Cavalo e 

necessitavam desse local de trabalho para a sobrevivência. Por isso, acontecia a submissão 

desses empregados as péssimas condições de vida e maus tratos recebidos pelos patrões. 

Os grandes latifundiários recebiam em forma de homenagem o título de coronel. Isso 

pode ser notado no romance, quando o personagem Ponciano herda a patente de coronel de 

seu avó Simeão, após a sua morte. O autor expressa em sua obra o poder social, político e 

econômico desempenhado pelo personagem coronel Ponciano. Corroborando com esse 

assunto, Leal defende que o foco de sua obra não era analisar o mandonismo exercido pelo 

coronel, mas sim o complexo sistema político que envolvia este, e políticos de várias 

categorias. No entanto, o autor deixa claro que os coronéis desempenhavam um forte domínio 

local, o qual foi a sustentação para o evento do Coronelismo.   

Para concluir a confrontação do conteúdo das duas obras, os dois autores demonstram 

como aconteceu a decadência do poder da classe fundiária. A obra “Coronelismo, enxada e 

voto” aponta dois importantes acontecimentos, o crescimento do meio urbano e o processo de 

industrialização. Esses dois fatos possibilitaram a construção de fábricas, indústrias e também 

a expansão dos centros comerciais.  

Nesse sentido, a ampliação das cidades proporcionou outros locais de trabalho para as 

pessoas que trabalhavam no campo. Por isso muitos vão começar sair do meio rural e se 

dirigirem para as cidades em busca de melhores condições de vida.  E com tempo o número 

de habitantes nos centros urbanos vão aumentando, enquanto do interior vai diminuindo.  

Segundo Leal, os moradores do meio rural eram analfabetos e também não circulavam 

muito nos centros urbanos, por isso não tinham muito acesso as informações. Nesse sentido, a 

falta de conhecimento e a vida isolada no campo faziam com que estes não tivessem 

consciência de sua exploração. Mas com o processo de industrialização e com a chegada de 

novos de meios comunicação vão possibilitar um maior acesso as informações através dos 
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aparelhos midiáticos, rádios, televisão; além de novos meios de transportes que vão propiciar 

um tráfego entre os moradores do meio rural e da cidade.  

De acordo com Leal, o aumento de profissões autônomas e liberais nos centros 

urbanos e a disseminação dos meios de transportes e de comunicação vão viabilizar mais 

liberdade e outras oportunidades aos trabalhadores rurais. Estes aos poucos vão perdendo sua 

dependência em relação aos proprietários rurais e as suas terras.  

Colaborando com que foi abordado, Carvalho no seu romance coloca o personagem 

principal Coronel Ponciano nesses dois ambientes: o rural e o urbano. No meio rural havia 

uma maior eficácia do poder do proprietário em relação aos trabalhadores rurais, pois estes 

necessitavam das terras para sua sobrevivência. Além disso, a incultura de seus empregados 

ajudava a subordinação destes ao coronel Ponciano. Depois quando o personagem principal 

vai para o meio urbano, este não consegue se adaptar as novas tecnologias, aos hábitos 

próprios das cidades. E acaba saindo da cidade falido não só financeiramente mas também 

socialmente.  A obra de Carvalho contribui com a tese de Leal, o qual o poder da classe 

fundiária vai sendo minado pela industrialização e pelo crescimento do meio urbano. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LITERATURA-

HISTÓRIA-GEOGRAFIA 

 
 A obra de Victor Nunes Leal “Coronelismo, Enxada e Voto” retrata o Brasil no fim do 

século XIX e início do século XX.  Já o romance “O Coronel e o Lobisomem”, de José 

Cândido de Carvalho, representa Campos dos Goytacazes no século XX. Ambos os autores 

escrevem praticamente sobre o mesmo período histórico, tendo, também, o mesmo objeto de 

pesquisa: o poder social e econômico desempenhado pela classe fundiária. Entretanto, 

utilizam de escalas diferentes. A primeira obra aborda o tema com uma amplitude nacional, do 

Brasil como um todo, e a outra, o romance, apenas num contexto regional da cidade de 

Campos dos Goytacazes. Victor Nunes Leal escreve uma obra científica, enquanto José 

Cândido de Carvalho produz uma obra fictícia. 

Com isso, pode-se concluir que as duas obras são de estilos textuais diferentes. O livro 

de Leal desenvolve, em sua narrativa, um conhecimento objetivo do Brasil no período da 

República Velha. Por outro lado, Carvalho em seu romance apresenta uma percepção 

subjetiva de Campos dos Goytacazes no século XX, apresentando a narrativa pautada nas 

memórias e experiências vividas pelo autor. No entanto, as duas obras colocadas em diálogo 

produzem um conhecimento acerca do fenômeno do “Coronelismo” vivido no Brasil e como 

este fenômeno contribui para a manutenção de uma dada ordem social-política-cultural que 

até a atualidade buscamos combater. 
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Resumo 

O presente trabalho procurou analisar os encontros interdisciplinares entre inglês e geografia a 

partir do livro didático “Globetrekker: inglês para o ensino médio”.  O objeto desta pesquisa 

foi encontrar as interfaces interdisciplinares entre as disciplinas de língua estrangeira e a 

geografia através do livro didático. Os objetivos foram: a) verificar no livro didático as 

interfaces entre inglês e geografia; b) analisar as formas e os conteúdos que estreitam os 

diálogos interdisciplinares entre os conhecimentos epistemológicos das disciplinas.  O 

trabalho se justifica porque o conhecimento fragmentado do mundo contemporâneo acaba 

permitindo novos saberes e conhecimentos acerca da realidade, dando novas ressignificações.  

Os critérios para classificação desta pesquisa pautará na procura das discussões científicas 

amparadas na ampliação de conhecimentos teóricos sobre interdisciplinaridade a partir do 

livro didático de inglês. A pesquisa mostra-se como básica, pura ou fundamental porque não 

houve preocupação em coletar dados da escola e dos sujeitos, pautou-se apenas numa 

pesquisa documental e bibliográfica, ou seja, aquela que preocupa-se em utilizar materiais 

escritos. Os resultados apontam que apesar do livro ser um material didático elaborado 

coletivamente em uma disciplina, pode abrir uma fronteira ao dialogo com outras disciplinas. 

Contudo, sabe-se que o livro didático sozinho, seja ele de qualquer disciplina, não consegue 

lapidar a formação humana integral do aluno. Dessa forma, a interdisciplinaridade vem como 

um instrumento com o intuito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola.  

Palavras-chave: livro didático; língua inglesa; interdisciplinaridade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fruto dos resultados de leituras, pesquisas e orientações em nível de 

conclusão de curso que são empreendidas no Núcleo de Estudo e Pesquisas Interdisciplinares 

do IFG – Campus Inhumas. Inicialmente o problema que norteou a pesquisa foi entender 

quais são as formas e conteúdos do livro didático que permitem estreitar os conhecimentos 

epistemológicos entre as disciplinas inglês e geografia? 

    Para realização desta pesquisa intitulada “ Inglês e Geografia: uma análise 

interdisciplinar do livro didático do IFG – Campus Inhumas” utilizamos como pressupostos 

teóricos os conceitos de interdisciplinaridade e cultura com vistas a analisar o livro didático  

(Globetrekker - inglês para ensino médio) do autor Marcelo Baccarin Costa. 

 Toda pesquisa há motivações seja elas pessoais, acadêmicas e institucionais, mas a 

interdisciplinaridade surgiu como uma alternativa viável para dá sentido e enfrentar a 

fragmentação dos saberes, que muitas das vezes, começa na escola e no livro didático, dá 

sentido as informações que nos cercam é um desafio a ser enfrentado nessa 

contemporaneidade em que a fluidez de conhecimentos são potencializados e ampliados pelos 

sistemas de informação, principalmente, nas redes sociais.  
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 Ao realizar esse trabalho percebemos que há muito a se fazer para estimular os 

diálogos entre as disciplinas, tentar encontrar as interfaces interdisciplinares entre inglês e a 

geografia foi o elemento norteador desta pesquisa que originou esse trabalho.  Desse modo, 

essa pesquisa teve como objetivo geral identificar os encontros interdisciplinares entre inglês 

e Geografia a partir do livro didático intitulado “Globetrekker: inglês para o ensino médio” 

adotado pelo IFG – Campus Inhumas. Com esse propósito, elencamos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) verificar no livro didático as interfaces entre inglês e geografia; 

b) analisar as formas e os conteúdos que estreitam os diálogos interdisciplinares entre os 

conhecimentos epistemológicos das disciplinas.   

Sabe-se que o livro didático sozinho, seja ele de qualquer disciplina, não consegue 

lapidar a formação humana integral do aluno. Dessa forma, a interdisciplinaridade vem como 

um instrumento com o intuito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola.  

 É importante salientar que numa pesquisa científica quando identificamos um 

problema acabamos delimitando a temática propondo hipóteses, as perguntas-chave que 

norteia toda a pesquisa. Definimos como objeto o livro didático de (LE – inglês) do IFG – 

Campus Inhumas e a interdisciplinaridade. E, as reflexões que estimularam a realizar essa 

pesquisa foram:  

• O livro didático em estudo é capaz de fazer interfaces com os saberes geográficos? 

• Qual é a importância em “pegar de empréstimo” saberes de outras disciplinas? 

Desse modo, ao longo da pesquisa foi possível averiguar o papel do livro didático de 

inglês e sua relação com a interdisciplinaridade, nos permitindo encontrar algumas pistas 

sobre as interfaces entre as disciplinas em análise que serão delineadas adiante.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Por conseguinte, esta investigação adequa-se a uma pesquisa qualitativa com cunho 

interpretativista. Os critérios para classificação deste estudo pautou-se na procura das 

discussões científicas amparadas na ampliação de conhecimentos teóricos sobre 

interdisciplinaridade a partir do livro didático de inglês. A pesquisa mostra-se como básica, 

pura ou fundamental porque não houve preocupação em coletar dados da escola e dos 

sujeitos. 

  Sabe-se que para que seu estudo seja considerado científico você deve obedecer aos 

critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação. É desejável que uma pesquisa 

científica preencha os seguintes requisitos: “a) a existência de uma pergunta que se deseja 

responder; b) a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta; c) a 

indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida” (GOLDEM-BERG, 1999, p.106). 

 Entende-se como pesquisa qualitativa de cunho interpretativista nessa abordagem 

interdisciplinar entre inglês e geografia o fato de que iremos selecionar trechos do livro 

didático mencionado. As principais características dos métodos qualitativos são a imersão do 

pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa (Kaplan & 

Duchon, 1988). Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é um interpretador da realidade 

(BRADLEY, 1993). 

Contudo, entende-se que a pesquisa qualitativa é ampla na abordagem teórico-

metodológica, fazendo necessário descartar outras metodologias no universo da pesquisa 

qualitativa tais como: estudo de caso, metodológica, laboratorial, experimental, participante, 

de campo, pesquisa-ação, dentre outras. Conforme demonstra no quadro 01 – tipos e 

conceitos de pesquisa qualitativa. 
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Tipos de pesquisa Conceitos 

 

 

Exploratória 

A investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses 

que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. É, normalmente, o 

primeiro passo para quem não conhece suficientemente o campo que pretende abordar. 

 

 

Descritiva 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir 

sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação. Pesquisa de opinião insere-se nessa classificação. 

 

 

Explicativa 

A investigação explicativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível, 

justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma 

forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. Por exemplo: as raízes do sucesso 

de determinado empreendimento. Pressupõe pesquisa descritiva como base para suas 

explicações. 

 

 

Metodológica 

Pesquisa metodológica é o estudo que se refere a elaboração de instrumentos de 

captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, 

maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. Construir um instrumento para 

avaliar o grau de descentralização decisória de uma organização é exemplo de pesquisa 

metodológica. 

 

Intervencionista 

A investigação intervencionista tem como principal objetivo interpor-se, interferir na 

realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas explicar. 

Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de não somente propor resoluções 

de problemas, mas também de resolvê-los efetiva e participativamente. 

 

Campo 

Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 

um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, 

aplicação de questionários, testes e observação participante ou não. Exemplo: levantar 

com os usuários do Banco X a percepção que têm sobre o atendimento ao cliente. 

 

Laboratório 

Pesquisa de laboratório é experiência realizada em local circunscrito, já que no campo 

seria praticamente impossível realizá-la. Simulações em computador situam-se nesta 

classificação. 

 

Telematizada Pesquisa telematizada busca informações em meios que combinam o uso do 

computador e as telecomunicações. Pesquisas na Internet são um exemplo disso. 

 

 

 

Documental 

Investigação documental é a realizada em documentos conservados no interior de 

órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, 

regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, 

filmes, microfilmes, fotografias, video-tape, informações em disquete, diários, cartas 

pessoais a outros. O livro editado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Siciliano em 

1995 sobre a vida de Getúlio Vargas é, basicamente, apoiado em pesquisa documental, 

notadamente, o diário de Vargas. 

 

 

 

Bibliográfica 

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, 

mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode ser fonte 

primária ou secundária. Por exemplo: o livro Princípios de Administração Científica, de 

Frederick W. Taylor, publicado pela Editora Atlas, é fonte primária se cotejado com 

obras de outros autores que descrevem ou analisam tais princípios. Estas, por sues vez, 

são fontes secundárias em relação ao primeiro por se basearem nele para explicitar 

outras relações. 

 

 

 

 

Experimental 

Pesquisa experimental é investigação empírica na qual o pesquisador manipula e 

controla variáveis independentes e observa as variações que tal manipulação e controle 

produzem em variáveis dependentes. Variável é um valor que pode ser dado por 

quantidade, qualidade, característica, magnitude, variando em cada caso individual. 

Exemplo: na expressão sociedade globalizada, globalizada é a variável do conceito 

sociedade. Variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta a 

dependente. É conhecida, aparece antes, é o antecedente. Variável dependente é aquela 

que vai ser afetada pela independente. É descoberta, é o consequente. A pesquisa 

experimental permite observar e analisar um fenômeno, sob condições determinadas. 

 Investigação ex post facto refere-se a um fato já ocorrido. Aplica-se quando o 
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Ex post facto 

pesquisador não pode controlar ou manipular variáveis, seja porque suas manifestações 

já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis. A impossibilidade de 

manipulação e controle das variáveis distingue, então, a pesquisa experimental da ex 

post facto. 

 

Participante 

A pesquisa participante não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte 

pessoas implicadas no problema sob investigação, fazendo que a fronteira 

pesquisador/pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa tradicional, seja tênue. 

Pesquisa-ação Pesquisa-ação é um tipo particular de pesquisa participante que supõe intervenção 

participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portanto, intervencionista. 

 

Estudo de caso 

Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou 

mesmo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser 

realizado no campo. 

Adaptado de Moresi (2003, pgs.9-10) 

 

 

O quadro 01 nos proporciona aferir diversos tipos de pesquisa qualitativa no qual a 

definição do tipo de pesquisa se dá em virtude do objeto a ser analisado, por isso, que muitas 

pesquisas podem ser ao mesmo tempo, bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso.  

O fato de termos o livro didático como fonte de pesquisa não envolve seres humanos 

e, por isso, não fez necessário adentrar para o comitê de ética ou elaborar termo de 

consentimento livre e esclarecido, haja vista que a pesquisa mencionada não pautará em 

entrevistas ou utilização de dados empíricos ou mesmo quantitativos. 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho baseia-se nos aportes 

bibliográficos com princípios qualitativos porque consiste numa descrição focalizada nas 

atividades de leitura e interpretação do livro didático intitulado “Globetrekker: inglês para o 

ensino médio” adotado pelo IFG. 

A análise do livro didático utilizará de trechos em que seja possível a identificação das 

interfaces interdisciplinares entre inglês e geografia. Verificou-se as doze unidades do livro 

totalizando 206 páginas, dando ênfase aos conteúdos geográficos. Fizemos ainda, substanciar 

essa pesquisa utilizando-se dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da escola com vistas a examinar a relação do livro didático versus 

estrutura curricular.  

“Vários autores defendem a ideia de combinar métodos quantitativos e qualitativos 

com intuito de proporcionar uma base contextual mais rica para interpretação e validação dos 

resultados” (Kaplan & Duchon, 1988). Diante disso, vale deixar registrado que foi abordado 

apenas a pesquisa qualitativa porque os métodos qualitativos geralmente empregam 

procedimentos interpretativos, pressupostos relativistas e representação verbal dos dados, em 

contraposição à representação numérica (SUTTON, 1993). Normalmente a pesquisa 

qualitativa é associada a dados qualitativos, abordagem interpretativa e não experimental, 

análise de caso ou conteúdo, enquanto a pesquisa quantitativa é associada a dados 

quantitativos, abordagem positivista e experimental e análise estatística (PATTON, 1980). 

Desse modo, a referente pesquisa utilizou-se de documentos que teve fontes primárias 

ou secundárias de pesquisa. As fontes primárias são os documentos que gerarão análises para 

posterior criação de informações. Podem ser decretos oficiais, fotografias, cartas, artigos. As 

fontes secundárias são as obras nas quais as informações já foram elaboradas, como livros, 

apostilas, teses e monografias. Nesse sentido, existem procedimentos necessários para a 

organização do levantamento de dados (KAUARK et al, 2010, p.61).  

Diante desse quadro, de uma pesquisa qualitativa com cunho interpretativista 

utilizando o livro didático intitulado como “Globetrekker: inglês para o ensino médio” do 

autor Marcelo Baccarin Costa. Foi averiguado os seguintes aspectos do livro escolhido: 
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a) se o layout é atraente; 

b) se traz aspectos culturais; 

c) se o livro reflete a necessidade dos alunos; 

d) se o livro está adequado para os alunos; 

e) se o material autêntico (textos de fontes originais como revistas, livros...); 

f) se há um equilíbrio entre teoria e prática; 

g) se há divisão de cada unidade e número de unidades; 

h) se há tópicos interessantes que aproximam e estimulam a 

interdisciplinaridade; 

 

A metodologia de pesquisa será um instrumento a mais para responder os objetivos 

propostos, além organizar as etapas de como deve ser analisado o livro escolhido, bem como, 

explorar e confrontar a relação teoria e prática, servindo de instrumento futuro para pesquisas 

posteriores na área de ensino até porque, a análise do livro didático pode nos dá um retrato 

preliminar de como o livro didático é explorado no cotidiano escolar, superando a lógica de 

ser, às vezes, um mero receituário de conteúdos, sem sentido prático para o alunado. Um livro 

deve ser instrumento para o diálogo e aprendizagem entre professor e aluno.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Realizar um trabalho sobre interdisciplinaridade no ensino tornou-se particularmente 

necessário, na medida em que é um tema bastante atual e controvertido na Europa e nos 

Estados Unidos,  enquanto no Brasil é admitido como possibilidade para uma sistematização 

da educação. Tal situação suscita a necessidade de uma investigação mais acurada e de uma 

análise mais atenta do significado dessa interdisciplinaridade. (FAZENDA, 2011, p.9) afirma 

que, 
“A necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só como forma de compreender 

e modificar o mundo, como também por uma exigência interna das ciências, que 

buscam o restabelecimento da unidade perdida do Saber. O valor e a aplicabilidade da 

interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto na formação geral, 

profissional, de pesquisadores, quanto como meio de superar a dicotomia ensino-

pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente”. 

 

Nas palavras de Japiassu, 

 
“Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento interdisciplinar 

todas as vezes em que ele conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, 

que tomar de empréstimo a outras disciplinas certos instrumentos e técnicas 

metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e das análises que se encontram 

nos diversos ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de 

terem sido comparados e julgados. Donde podermos dizer que o papel específico da 

atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em lançar uma ponte para ligar as 

fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as disciplinas com o 

objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, segundo 

modos particulares e com resultados específicos.” (1976, p. 75) 

 

Isto posto, pode-se afirmar que é comum a associação de uma educação voltada para 

formação do homem pleno, inteiro, uno, que alcance níveis cada vez mais competentes de 

integração das dimensões básicas – o eu e o mundo, ou seja, aquele sujeito apto e capaz de 

alcançar a finalidade de resolver-se e adaptar-se diante das demandas impostas pela 
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sociedade, solucionando problemas de cunho globais e complexos que a vida lhe apresenta 

cotidianamente.  

Segundo os Parâmetros Curriculares:  

 
[...] “É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que 

pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 

intervenção. Nesse sentido ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, 

professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento 

que vai além da descrição da realidade mobiliza competências cognitivas para deduzir, 

tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato observado” (Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 88 e 89). 

 

Edgar Morin (2005), um dos teóricos desse movimento, entende que só o pensamento 

complexo sobre uma realidade também complexa pode fazer avançar a reforma do 

pensamento na direção da contextualização, da articulação e da interdisciplinarização do 

conhecimento produzido pela humanidade. Para ele, 

 
[...] “A reforma necessária do pensamento é aquela que gera um pensamento do 

contexto e do complexo. O pensamento contextual busca sempre a relação de 

inseparabilidade e as inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste 

com o contexto planetário. O complexo requer um pensamento que capte relações, 

inter-relações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 

simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria democracia, que é o sistema 

que se nutre de antagonismos e que, simultaneamente, os regula), que respeite a 

diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador que 

conceba a relação recíproca entre todas as partes” (IBIDEM, 2005, p.23). 

 

 Essas discussões mencionadas anteriormente implicam concepções de ensino 

pluralista, visto que estabelece diálogos entre disciplinas e ciências, confronta-se com a 

realidade escolar com vistas a superar suas limitações epistemológicas. “Apesar de que, é 

ainda incipiente, no contexto educacional, o desenvolvimento de experiências voltadas para a 

prática intencional de construção interdisciplinar” (LUCK, 2009, p.57). A autora alerta que: 

 
“Não há receitas para a construção interdisciplinar na escola. Ela se constitui em um 

processo de intercomunicação de professores que não é dado previamente e, sim, 

construído por meio de encontros e desencontros, hesitações e dificuldades, avanços e 

recuos, tendo em vista que, necessariamente, se questiona a própria pessoa do 

professor e seu modo de compreender a realidade no processo” (IBIDEM, 2009, p.57). 

  

Assim sendo, é possível constatar que, adotar uma atitude interdisciplinar na escola 

demanda certa desconfiança inicial por parte dos professores, uma vez que, é um novo hábito 

que pode gerar receio de sobrecarga de trabalho, certo medo de errar, de perder privilégios 

visto que, implica buscar algo novo e desconhecido dentro da zona de conforto das práticas 

escolares cotidianas.   

As escolas são ambientes ideais para um ensino de uma conduta social de qualidade. O 

professor encontra no ambiente escolar um campo fértil, não só para o ensino-aprendizagem 

de habilidades acadêmicas, mas também, um espaço de interação mútua que o possibilita 

levar o aluno a crescer, respeitar-se e respeitar os outros. O professor tem em suas mãos a 

possibilidade de elaborar objetivos e procedimentos que tenham por meta melhorar ou 

promover a competência social e as relações interpessoais dos alunos, dentre outras demandas 

sociais. 
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 É perceptível que ser professor exige uma atitude interdisciplinar, ou seja, ação de 

produzir um conhecimento útil capaz de interligar teoria a prática com fins a estabelecer uma 

relação entre o conteúdo do ensino e a realidade social escolar – promover, dialogar, resolver 

problemas colocados pela comunidade escolar. 

 

 

O USO DO LIVRO DIDÁTICO EM AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Para dar sustentação a esta investigação, foi utilizado como suporte fundamental os 

estudos interdisciplinares concatenando a análise do livro didático de língua inglesa do IFG-

Campus Inhumas. A interdisciplinaridade entra neste processo de diálogo entre inglês e 

geografia, porque evidencia as correlações entre os países e as culturas, identificando as 

similaridades e diferenças. A escolha da interdisciplinaridade como aporte teórico se deu em 

virtude que “hoje, mais do que nunca, reafirmamos a importância do diálogo, única condição 

possível de eliminação das barreiras entre as disciplinas. Disciplinas dialogam quando as 

pessoas se dispõem a isto” (FAZENDA, 2003, p.50). 

 O livro didático seja ele de língua estrangeira, geografia ou outra disciplina não 

consegue sozinho ser um instrumento capaz de fazer aprender, uma vez que o processo de 

ensino-aprendizagem pode ser complementar, visto que são mediados pelo uso da linguagem 

oral e escrita. O processo de aprender é bastante complexo, uma vez que envolve vários 

fatores como: variáveis cognitivas, afetivas, sociais, econômicas e até políticas. 

 De acordo com Tilio (2006) apud Cardoso (2011), sabe-se que o livro didático é um 

dos meios pedagógico didáticos utilizados em sala de aula por professores de línguas. Mesmo 

com a ausência física do livro em sala, o professor usa de materiais copiados ou adaptados de 

livros didáticos. O livro didático costuma ser um instrumento para a aprendizagem de língua 

estrangeira. 

 O grande problema em ensinar a língua estrangeira está no fato de que o aluno não tem 

contato com culturas alheias, pois não há uma sintonia na oportunidade de conhecer, 

comentar, criticar positivamente e estabelecer posições críticas em relação à sua própria 

cultura (ARANTES, 2008). Ainda segundo a autora (2008, p.79), 

 
“Qual seria então, a função primordial do livro didático, senão a de criar 

oportunidades através de suas atividades para que os alunos possam entrar em 

contato com situações de uso social de língua que os levem a desenvolver a 

habilidade de estabelecer estes elos coesivos, inferir, sentido, ou seja, ler textos 

escritos autênticos
102

 que circulam socialmente, sendo capaz de ter acesso e de 

refletir criticamente sobre ela?” 

 

 O uso social de língua desenvolve habilidades em estabelecer elos entre diferentes 

culturas, as culturas devem aprender umas com as outras, e a orgulhosa cultura ocidental, que 

se colocou como cultura-mestra, deve-se tornar uma cultura-aprendiz. Compreender é 

aprender e reaprender incessantemente (MORIN, 2011, p.89).  Laraia (1989, p.105) afirma 

que, 
[...] “cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é 

importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos 

preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a 

compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário saber 

entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único 

                                                           
102

 Entende-se por textos autênticos como mais próximos da verdade ou da honestidade, genuínos, de autoria 

comprovada.  
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procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e 

admirável mundo novo do porvir”. 

  

 O autor aborda que deve-se ter cuidado com comportamentos preconceituosos na 

compreensão das diferenças entre povos e culturas, pelo fato de que a  “cultura é um processo 

acumulativo, resultante de toda experiência histórica das gerações anteriores”. Este processo 

limita ou estimula a ação criativa do indivíduo” (IBIDEM, 1989, p.50). Diante disso, o livro 

didático mostra-se como um instrumento a mais para que o alunado seja estimulado a 

estabelecer um primeiro contato com a língua inglesa. O manuseio e a prática da língua 

inglesa são habilidades que devem está no cotidiano das práticas educacionais na escola, a fim 

de que aprender outra língua torne-se um hábito mais acessível e prazeroso no âmbito do uso 

da língua. 

Dessa forma, tornar a língua-alvo viva naquele contexto de aprendizagem é uma meta 

a ser enfrentada, porque eliminar as barreiras entre as disciplinas é um gesto de ousadia, uma 

tentativa de romper com um ensino transmissivo e morto, distante dos olhos das crianças e 

dos adolescentes que correm pelos corredores das escolas. 

 

 

O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS E SUA RELAÇÃO COM A 

INTERDISCIPLINIDADE 

 

Abordando o livro didático de LE foi possível identificar as interfaces 

interdisciplinares com a Geografia, ou seja, a interdisciplinaridade entra neste processo 

porque evidência as correlações entre os países e culturas identificando as similaridades e 

diferenças. A partir do momento que introduzimos na analise do livro didático de LE seja na 

forma, conteúdo, linguagem, dentro outros, chegamos a seguinte abstração funcional do livro 

definida a partir do organograma 1 – encontros interdisciplinares entre geografia e inglês a 

partir do livro didático. 

 
Organização: Rezende, A, G (2014). 

 

Pelo organograma 1 é possível averiguar as interfaces entre as disciplinas Geografia e 

Inglês utilizando o livro didático como instrumento de comunicação e diálogo entre saberes a 

Inglês Interdisciplinaridade 

Livro Didático  Geografia 
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fim de estimular as diversas concepções de leitura e aprendizagem, até porque o processo de 

compreender uma língua estrangeira é bastante complexo, pois envolve vários fatores: 

variáveis cognitivas, afetivas, sociais, econômicas e políticas.  

 Conforme foi dito anteriormente, a escolha da interdisciplinaridade como aporte 

teórico se deu em virtude de que ensinar uma língua estrangeira é complexo, porque envolve 

uma nova cultura seja ela da (Austrália, Nova Zelândia ou E.U.A), isso acaba deslocar para 

uma realidade sociocultural diferente de sua língua materna. No livro didático escolhido essa 

interdisciplinaridade começa no sumário, conforme mostra na figura 1 – Sumário mostrando a 

interdisciplinaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        Figura 1: Sumário mostrando a interdisciplinaridade. 

                              Fonte: Costa (2010, p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 No livro Globetrekker: inglês para o ensino médio volume 3 apresenta uma proposta 

bem definida de interdisciplinaridade, dividindo a obra em unidades no qual há uma divisão 

de temáticas que permitem esses diálogos por disciplina (artes, história, biologia, geografia e 

português). No caso da geografia o tema escolhido foi a agricultura porque facilita o 

conhecimento prévio do alunado, apesar de ser em outra língua. Conforme mostra figura 2 – 

evolução na área agrícola 
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Figura 2: evolução na área agrícola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Costa (2010, p.64-65). 

 

Nessa atividade do LD faz-se uma reflexão sobre o progresso no campo ao longo da 

história, tentando alertar para as consequências deste processo de uso e ocupação do campo, 

demonstrando elementos epistemológicos da geografia. No tocante aos saberes da LE 

abordado no livro didático percebe-se essay writing, ou seja, preencher a linha do tempo a 

partir das evoluções das técnicas empregadas na agricultura.   

Nessas atividades no LD de Língua Estrangeira os enunciados das atividades 

mostram-se claras e estão direcionadas ora para produção de conhecimento, ora para 

reprodução do mesmo. É perceptível que o material didático estimula a autonomia do 

professor e do aluno no processo de aprendizagem, além de apresentar flexibilidade quanto a 

realização de suas atividades concatenadas com a realidade vivida no cotidiano dos alunos, 

pois estas podem ser adaptadas e implementadas pelo uso de outros recursos. A atividade de 

fixação de conteúdo estimula de maneira lúdica através de perguntas e reposta acerca da 

temática do processo de evolução da agricultura. Na figura 3 – quiz show. 
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Figura 3: quiz show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Costa (2010, p.66-67). 

 

Nessa atividade contata-se a relação interdisciplinar com a Geografia porque além de 

discutir evolução agrícola, faz correlação com os tipos de climas. Fica implícito que o 

manuseio agropecuário depende das condições sucessivas dos tipos de tempo. Nessas 

atividades possibilita ao aluno utilizar de um conhecimento prévio e de uma experiência 

vivida, portanto, mesmo que o estudante não tenha um domínio da língua alvo, as imagens, a 

relação de associação de palavras à figura, permitem o entendimento e a compreensão mínima 

porque a atividade sugere um exemplo ou modelo de como proceder para resolver o exercício.    

Entretanto, o livro didático seja ele de língua estrangeira, geografia ou outra disciplina 

não consegue sozinho ser um instrumento capaz de fazer aprender, porque ensino - 

aprendizagem são complementares, mediados pelo uso da linguagem. O livro didático 

costuma ser um andaime para a aprendizagem de língua estrangeira.  A interpretação de textos 

com temáticas atuais é uma estratégica bem utilizada nos livros didáticos de LE. Conforme 

mostra na figura 4 – Leitura e Interpretação de textos.  
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Figura 4: Leitura e Interpretação de textos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Costa (2010, p.70-71). 

 

 Nesta seção utiliza-se de um texto sobre aquecimento global, é uma proposta 

interessante, pois é um tema muito abordado nas mídias televisivas gerando curiosidade por 

parte do alunado. A atividade explora uma compreensão geral do texto na LE, além de 

detalhar para analise de parágrafo por parágrafo. 

 Tendo em vista a analise do volume 03 do livro didático Globetrekker: inglês para o 

ensino médio, constatou-se que a maioria das atividades se envereda para o desenvolvimento 

das habilidades de localização de informação específica. Esse procedimento de fixação de 

conteúdo no LD de língua estrangeira revela que os alunos precisam decodificar sinais 

gráficos, sendo induzidos a localizar informações no texto para responder as questões.  

A afirmação da língua estrangeira enquanto disciplina apta a ajudar na formação 

integral dos indivíduos, facilita a ponte entre a LE e a interdisciplinaridade. E, analisando o 

livro didático percebe-se o leque amplo de possibilidades de atuação interdisciplinar. No livro 

analisado houve até a estratégia em dividi-lo em unidades dialogando com diversas 

disciplinas, como foi citado anteriormente. 

Ao analisar o livro didático concluímos que o ensino de LE exige uma delimitação de 

linguagem mais ampla porque exige vínculos socioculturais contextualizados ao 

conhecimento prévio e a bagagem cultural que cada aluno possui.  

Portanto, compreender uma língua estrangeira é custoso porque o aprendiz traz 

consigo elementos empíricos da sua cultura, sua visão de mundo que gera fricções com a 

língua alvo, requerendo deste educando um contato maior com a cultura do país. 

Pelo que foi analisado no livro didático de LE, afirmamos que a interdisciplinaridade 

não vislumbra acabar com as disciplinas, pelo contrário, ela quer utilizar dos conhecimentos 
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de várias delas na compreensão da realidade, na busca de soluções as aspirações sociais ou 

para entender um dado fenômeno sob várias perspectivas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Pelo exposto, vimos que ao estudar a gênese da interdisciplinaridade constatamos que 

ela é uma resposta a realidade da sociedade moderna em que saberes foram se fragmentando 

em prol da lógica do tempo rápido em que os fenômenos  são (re)significados constantemente.  

Percebe-se que o livro didático sozinho, seja ele de qualquer disciplina, não consegue lapidar 

a formação humana integral do aluno. Dessa forma, a interdisciplinaridade vem como um 

instrumento, com o intuito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola. 

Os resultados aqui alcançados não tiveram o intuito de denunciar ou apontar falhas de 

qualquer tipo no livro didático, pelo contrário, relatamos de maneira preliminar que a 

interdisciplinaridade está inserida no âmbito escolar e o livro didático está aos poucos 

incorporando essa lógica. 

Reflexões mencionadas neste trabalho veem reforçar e alertar a urgência de 

implementação de políticas públicas e programas educacionais que viabilizem e estimulem a 

interdisciplinaridade, bem como, um acesso mais justo e democrático a língua estrangeira 

com vistas a cidadania do alunado. 

Como já foi mencionado anteriormente, podemos dizer que nos reconhecemos diante 

de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir incorporar os 

resultados de várias especialidades, que tomar de empréstimo a outras disciplinas certos 

instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e das análises 

que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, 

depois de terem sido comparados e julgados. Donde podermos dizer que o papel específico da 

atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em lançar uma ponte para ligar as 

fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as disciplinas com o objetivo 

preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, segundo modos 

particulares e com resultados específicos. 
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Resumo 

A cidade do Rio de Janeiro é estudada sob muitos aspectos. No entanto, os trabalhos que 

investigam o espaço urbano e suas representações pelo viés simbólico, cultural e artístico 

ainda são em menor número. Todavia, é inegável a valorização da dimensão cultural dessa 

cidade e a necessidade de reconhecimento das suas formas de expressão. Desse modo, esse 

trabalho é fruto de uma pesquisa que atende uma demanda por novos olhares sobre a 

dimensão simbólica e representações artísticas que envolvem a cidade do Rio de Janeiro, em 

especial a produção literária carioca. A trajetória da prória ciência geográfica aponta para a 

necessidade de melhor entendimento da relação dessa ciência com a Arte e nossa pesquisa 

está inserida na busca de reinterpretações de obras do passado e um olhar sensível às 

produções contemporâneas que tomam a cidade em suas narrativas das mais variadas formas, 

seja como personagem, sujeito ou lugar de ação da trama, empreendimento que irá enriquecer 

nossas trajetórias acadêmicas no trabalho docente e construção de conhecimento geográfico. 

Palavras-chave: cidade, literatura, narrativa, sujeito. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho é parte de um projeto de pesquisa em estágio inicial que  surge da 

intenção de desenvolver roteiros e percursos "geoliterários" na cidade do Rio de Janeiro 

inspirados em obras ficcionais e/ou na biografia de escritores literários cariocas do passado e 

outros contemporâneos, servindo a refletir a cidade através, por exemplo, do Rio de Janeiro de 

Clara dos Anjos, do escritor Lima Barreto, ou o de Dom Casmurro, do escritor Machado de 

Assis, ou o de O Senhor do lado esquerdo, do escritor carioca Alberto Mussa, lançado em 

2011, entre tantos outros. Esses recortes temporais e seleção de obras e autores nos permitem 

investigar diferentes olhares sobre a cidade num exercício de reflexão da própria relação 

epistemológica da Geografia com a Arte.  

A abordagem privilegiada nesse projeto é, sobretudo, aquela que vê o ecritor como 

sujeito social que dialoga com seu tempo, interage com o espaço que vive e que sua produção 

é fruto dessa relação.  

A literatura tem sido objeto de estudos geográficos no Brasil há mais de meio século. 

Instigados pela espacialidade que flutua entre o real e o imaginário, os geógrafos se lançaram 

sobre as obras literárias, principalmente os romances, buscando neles toda sorte de 

interpretações que a ciência geográfica embasava. Ao longo desses anos, a literatura, na sua 

relação com a geografia, complementou os estudos regionais (atribuída de um valor 

documental), serviu como testemunho das experiências que os autores literários tiveram com 

o espaço e, ainda, esteve revestida de um caráter social, traduzindo a relação do autor com a 

sociedade. É neste quadro híbrido da relação entre geografia e literatura que esse trabalho se 

insere e procura investigar. 

Nesse cenário de referências e mediações entre Geografia e Literatura vemos o espaço 

geográfico pensado não somente a partir da evolução epistemológica da geografia. O espaço 
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no texto vem sendo refletido enquanto categoria geográfica também pelos estudiosos da 

literatura. O interesse pelas questões geográfico-literárias representa as mudanças 

epistemológicas nas duas disciplinas e foi especialmente nos campos da geografia humanista 

e da geografia cultural onde mais avançou o que estamos considerando nessa pesquisa como 

geografia literária, ou seja, a análise geográfica de um texto literário. O caráter híbrido dessa 

geografia é fruto das interseções que marcam a própria evolução da disciplina e nosso olhar 

analítico tem o caráter híbrido dessa geografia literária que se desenhou ao longo do século 

XX. Entendemos que os autores literários exercem sua condição de sujeito, escolhendo o 

texto como discurso e valendo-se de recursos linguísticos elaborados para se comunicar. 

A cidade do Rio de Janeiro é estudada sob muitos aspectos. No entanto, os trabalhos 

que investigam o espaço urbano e suas representações pelo viés simbólico, cultural e artístico 

ainda são em menor número. Todavia, é inegável a valorização da dimensão cultural dessa 

cidade e a necessidade de reconhecimento das suas formas de expressão.  De acordo com o 

Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e aristico Nacional -, a importância da cidade do Rio 

de Janeiro na história da formação do Brasil contribuiu para que o Estado do Rio de Janeiro 

congregasse uma excepcional quantidade de bens culturais tombados: 231 no total. Destes, há 

na cidade inúmeros bens representativos de épocas e eventos significativos da história e da 

cultura brasileira. Estão protegidos pelo IPHAN seis jardins históricos e parques 14 conjuntos 

urbanos, 62 edificações, 13 equipamentos urbanos, 12 paisagens naturais, dez bens 

integrados, e quatro coleções e acervos.   

 Ao longo do tempo, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se palco dos mais importantes 

momentos políticos da formação do país: capital do Vice-Reinado, da Corte Imperial, e a 

República. Desta forma, a história da cidade se confunde com a história política e social do 

Brasil. Além de ser reconhecida por seu patrimônio arquitetônico e artístico, o Rio de Janeiro 

é a primeira área urbana, no mundo, a ter reconhecido o valor universal da sua paisagem. A 

cidade recebeu o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana, concedido 

pela Unesco, em 2012. 

 O escritor e crítico literário uruguaio Ángel Rama apresenta-nos a força do discurso 

literário no panorama das cidades da América Latina, em A cidade das Letras, onde desvenda 

os signos que atuaram na projeção das cidades latino-americanas (a “cidade real” e a “cidade 

ideal”). Rama nos adverte que as cidades dos colonizadores, instituídas sob a vigência da 

ordem, antecede a cidade letrada, incumbida da missão civilizadora. 

 Ele no lembra que a cidade passa a ser “um sonho de ordem”, e a América “foi a 

primeira realização material desses sonhos e, seu lugar, central na edificação da era 

capitalista”, uma “tabula rasa” (RAMA, 1985: 23). Para Rama, as cidades neste continente 

nascem vinculadas aos signos e foram remetidas desde suas origens a uma dupla vida: “A 

correspondente à ordem física, que por ser sensível, material, está submetida aos vaivens da 

construção” 
103

 e a outra, “Acima dela, a correspondente à ordem dos signos que atuam a 

nível simbólico, desde antes de qualquer realização” 
104

. No entanto, o autor observa que, 

“dos sonhos dos arquitetos ou utopistas pouco encarnou na realidade, mas em compensação 

fortificou a ordem dos signos, sua peculiar capacidade reitora” 

 Portanto, concodando com Rama e imaginando o Rio de Janeiro, podemos pensar que, 

antes de as cidades existirem ou de serem renovadas, elas já existiam nos planos que as 

desenharam idealmente, e mesmo que tais planos não se concretizassem no espaço real, eles 

compunham o imaginário daqueles que pensavam a cidade e daqueles que a representavam. 

Por vezes, os letrados representavam não a coisa já existente, mas o sonho da coisa (RAMA, 

1985:32). Rama mostra-nos a proporção e a força que o mito de modernidade exerceu nas 

                                                           
103

 Ibidem: 32. 
104

 Ibidem. 
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cidades latinas e, consequentemente, no imaginário urbano que se desenhava na mente 

daqueles que produziam literatura.  

 Conjugar esse imaginário e a geografia exige a necessidade de pensarmos em práticas 

que conjuguem Ciência e Arte e esse projeto procura atender essa demanda, pois reflete novas 

metodologias que procuram interagir os campos da Geografia e da Literatura.  

 

 

OBJETIVO 

 

 Os roteiros geoliterários pretendem transpor o espaço da trama ficcional para 

dimensões do espaço/ tempo reais, possibilitando às pessoas confrontarem suas próprias 

vivências, refletir a cidade e suas transformações ao se depararem com espaços que, de certa 

forma, já  são conhecidos na ficção, ou seja, imaginados no contato do leitor com as obras 

ficcionais. Essa interlocução entre espaços ficcionais e reais tem a intenção de analisar a 

trajetória da relação da Geografia com a Arte e avançar em reflexões acerca da representação 

espacial do ambiente urbano na relação da nossa ciência com a literatura. 

        Almejamos nessa pesquisa a valorização e reconhecimento da literatura como 

representação do espaço e/ou produto da relação do autor com a cidade; pretendemos 

contribuir para o resgate histórico, cultural e geográfico de diversas áreas do espaço urbano 

carioca em consonância com o panorama de valorização do patrimônio imaterial e material da 

cidade do Rio de Janeiro. Desejamos que a produção de mapas ficcionais da cidade inspirados 

nas pesquisas sobre as obras e autores, permitam novos significados sobre os espaços 

representados.  

   

 

METODOLOGIA 

 

O interesse pelas questões geográfico-literárias representa as mudanças epistemológicas 

nas duas disciplinas, como bem atestam os geógrafos Marc Brosseau (1996) e Geraldine 

Molina (2010): ele, desenvolvendo um método de análise geográfica dos romances baseado 

em elementos da crítica literária; ela, tomando consciência de como as representações 

espaciais dos romances na Europa influenciaram o imaginário de urbanistas e arquitetos na 

composição de seus projetos.  

A instrumentalização da literatura pela geografia atravessou as fronteiras da geografia 

regional clássica e foi incorporando novos elementos, que consideramos em nossas pesquisas, 

alguns concretos e objetivos, outros subjetivos e imaginários. A geografia foi se 

entrecruzando com a fenomenologia, como nos lembra Lévy (1997, 1989), se aproximando da 

crítica literária e privilegiando aspectos da linguagem e da retórica, como bem nos mostra 

Brosseau (1996), e seguiu também trocando com a sociologia, como bem representa Molina 

(2010). E, ainda, Berdoulay (1988) nos aponta os sentidos diversos que a narrativa pode 

conter.  

Nosso olhar analítico tem o caráter híbrido dessa geografia literária que se desenhou ao 

longo do século XX. Entendemos que os autores literários exercem sua condição de sujeito, 

escolhendo o romance como discurso e valendo-se de recursos linguísticos elaborados para se 

comunicar. Nosso caminho metodológico parte da proposta de analisar o espaço em romances 

selecionados num primeiro momento considerando a representação literária como produto da 

experiência do autor, o que nos aproxima dos estudos de geografia humanista na sua base 

(TUAN, 1980 [1976], 1983 [1978]; MONBEIG; MONTEIRO, 2002, 2006;) e na sua 

evolução (BROSSEAU, 1996, LEVY, 1974, 1984, 1987, 1994; TUAN, 1982, 2006; 

CLAVAL, 1974, 1978, 1987, 1994). Além disso, para intermediar essa análise, buscamos o 
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diálogo com o campo das Letras para compreender como os estudos da dimensão espacial dos 

romances avançaram. Michel Collot (2011) nos traz interpretações interessantes sobre os 

conceitos de geocrítica, desenvolvido por Bertrand Westphal e geopoética, termo inventado 

pelos poetas Michel Deguy e Kenneth White. Do mesmo modo vemos contribuições em 

Bakhtin (1993) e em Todorov (1972). 

 Essa perspectiva híbrida de análise de obras literárias permite-nos reconhecer os 

elementos da narrativa como estruturantes na compreensão da dimensão espacial da trama e, 

ainda, explorar a representação espacial da obra considerando a condição de sujeito do autor, 

ou seja, de indivíduo que se comunica com o mundo por meio da obra literária.  

Para nós, por exemplo, cabe investigar como a espacialidade é construída, ou se 

apresenta em um texto construído por recursos linguísticos como o da intertextualidade. 

Como realizar uma análise geográfica de um texto construído a partir do diálogo com outros 

textos, remontando outras escalas temporais e espaciais? É necessário refletir e investigar 

novas possibilidades de metodologias que buscam interagir os saberes de Geografia e 

Literatura, desenvolvendo práticas para além daquelas que guardam o aspecto de 

instrumentalizar as manifestações artísticas para o ensino de Geografia. 

Torna-se evidente que a análise geográfica da literatura evoluiu para abordagens mais 

elaboradas e complexas do que aquelas que os geógrafos no passado buscavam nos romances 

regionais, e os estudos de Bakhtin tem grande influência nessa forma de conceber a literatura. 

Estamos na fase inicial de  levantamento das obras e autores que representaram a cidade nos 

períodos escolhidos a fim de selecionarmos um primeiro conjunto deles na pesquisa. O 

segundo momento já iniciado paralelamente compõe a releitura crítica à ótica dos conjuntos 

teóricos no campo da relação entre Geografia e Literatura discutidos em grupo e com o intuito 

de levantarmos novas perspectivas sobre a espacialidade da ficção. Em seguida, o próximo 

passo é empreender a tarefa de construção dos mapas ficcionais dos autores e obras 

selecionados na pesquisa para a partir disso elaborarmos os roteiros geoliterários de percurso 

e reflexão do espaços urbano carioca.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O conceito de cronopoto de Bakhtin apresenta-se como uma via possível para a 

compreensão da dimensão espacial do romance: “À interligação fundamental das relações 

temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura, chamaremos cronotopo (que 

significa‘espaço-tempo’)” (BAKHTIN, 1993:211). Bakhtin adverte que a arte e a literatura 

estão impregnadas por valores cronotópicos de diversos graus e dimensões, carregados de 

“um matiz emocional”, compondo conjuntos que acompanham o gênero romanesco, “Cada 

momento, cada elemento destacado de uma obra de arte são esses valores”. Dessa forma, 

Bakhtin considera os cronotopos temáticos, nos quais certos valores se destacam mais do que 

outros, como por exemplo, o cronotopo do encontro, em que predomina a matiz temporal: 
 

No que reside o significado dos cronotopos analisados por nós? Em primeiro lugar, é 

evidente seu significado temático. Eles são os centros organizadores dos principais 

acontecimentos temáticos do romance. É no cronotopo que os nós do enredo são 

feitos e desfeitos. Pode-se dizer francamente que a eles pertence o significado 

principal gerador do enredo (BAKHTIN, 1993:355). 

 

Bakhtin afirma que, além dos grandes cronotopos que se baseiam em variantes definidas 

do gênero romanesco, cada um deles pode incluir uma quantidade ilimitada de pequenos 

cronotopos. Numa única obra, ele admite que observamos uma grande quantidade deles, 

sendo que um é frequentemente dominante, “Os cronotopos podem se incorporar um ao outro, 
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coexistir, se entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se encontrar nas inter-relações 

mais complexas.” (BAKHTIN, 1993:357).  

Podemos imaginar, por exemplo, que o escritor Machado de Assis, enquanto sujeito, 

elaborou em Dom Casmurro, uma trama narrativa que o fazia comunicar, que era ela própria a 

representação de uma relação espaço-temporal desse autor com sua cidade. Nesta obra, 

podemos identificar cronopotos diversos, especialmente três, um próprio da infância, em que 

o personagem Bentinho vive a cidade na metade do século XIX, limitado na condição de 

criança nos arredores do seu quintal e da casa da vizinha Capitú. Nele a história é narrada com 

mais detalhes, o tempo é lento e esse é sem dúvida o cronotopo principal da obra. O segundo 

cronotopo é próprio da vida adulta, em que ele se denomina Bento Santiago, no qual seu 

espaço se amplia no Rio de Janeiro do último quarto do século XIX (ele habita a Glória, 

frequenta a Tijuca e o Flamengo...), os acontecimantos são narrados mais velozmente, a 

cidade é a do trabalho, da agitada vida social do casal. O terceiro e último cronotopo é o da 

velhice, no qual ele já denominado Dom Casmurro possui uma relação espacial com a cidade 

bem diferente das outras fases da vida. Nessa fase seus espaços se ampliam para a freguesia 

suburbana do Engenho Novo, onde o tempo volta a ser lento e o espaço pode ser 

compreendido como lugar de reclusão ou repouso. 

No tocante ao campo da literatura, os termos geopoética e geocrítica designam 

abordagens metodológicas que nasceram no campo das letras para dar conta da dimensão 

espacial no texto ou nas artes em geral. De forma mais profunda do que se desenvolveu no 

campo geográfico, tais abordagens apontam para uma mudança de perspectivas quanto à 

relação entre os estudos geográficos e os estudos literários. Michel Collot (2011) explica o 

interesse dessa relação para as duas disciplinas
105

: 
 

On assiste donc à une convergence remarquable entre les deux disciplines, les 

géographes trouvant dans la littérature la meilleure expression de la relation 

concrète, affective et symbolique qui unit l’homme aux lieux, et les littéraires se 

montrant de leur côté de plus en plus attentifs à l’espace où se déploie 

l’écriture  (COLLOT, 2011:5). 

 

Para Michel Collot, esta evolução das práticas e formas da escrita atesta a favor de uma 

melhor integração da dimensão espacial nos estudos literários em três níveis distintos, porém 

complementares: aquele de uma geografia literária, que estudaria o contexto espacial no qual 

as obras são produzidas, que se situaria no plano geográfico, histórico, social e cultural; 

aquele de uma geocrítica (géocritique), que estudaria as representações do espaço no interior 

do texto, se situando mais sobre o plano do imaginário e da temática; e ainda aquele da 

geopoética (géopoétique), que estudaria a relação entre o espaço e as formas e gêneros 

literários, que poderia levar a uma teoria da criação literária (COLLOT, 2011:8). 

Foi sobre essa geografia literária que se debruçou o literário italiano Franco Moretti 

(2003), no Atlas do romance europeu, associando o estudo do “espaço na literatura” (a 

representação dos lugares nos romances europeus do século XIX) àquele da “literatura no 

espaço” (o estudo dos lugares de difusão e recepção dos romances). A primeira parte do livro 

se apoia na análise do texto, sendo mais próximo da crítica literária, enquanto a segunda parte 

é representativa de uma sociologia literária. O livro, originalmente intitulado Atlas of 

                                                           
105

 Texto original em francês. Tradução nossa. «Assistimos a uma convergência significativa entre as duas 
disciplinas, os geógrafos encontrando na literatura a melhor expressão da relação concreta, afetiva e simbólica 
que une o homem aos lugares, e os literários se mostrando cada vez mais atentos ao espaço onde se 
desenvolve a escrita »  
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European Novel 1800-1900 (Atlas do Romance Europeu 1800-1900)
106

, surge como ideia 

durante uma viagem de Moretti em 1991 e, segundo o autor, se propõe a realizar uma 

“geografia literária” (MORETTI, 2003:13). O atlas refere-se a duas coisas: ao estudo do 

espaço ficcional, que Moretti considera como sendo o estudo do “espaço na literatura”, onde 

ele apresenta “a versão de Balzac de Paris, a África dos romances coloniais, o redesenho da 

Grã-Bretanha de Austen” 
107

; e ao espaço histórico, que Moretti considera “a literatura no 

espaço”, onde ele faz um estudo quantitativo, analisa “os registros das bibliotecas provinciais 

da Grã-Bretanha vitoriana, ou a difusão europeia de Dom Quixote e de Buddenbrooks” 

(MORETTI, 2003:13). Nas palavras de Moretti, sua intenção é compreender “como é que a 

geografia configura a estrutura narrativa do romance europeu” 
108

. 

Moretti faz sua análise pautado na cartografia de romances europeus. Os mapas 

elaborados em seu atlas são baseados nos referenciais presentes nas tramas e servem de ponto 

de partida para a compreensão do arranjo espacial do romance, da estrutura do enredo e das 

variadas formas de conceber o espaço e o tempo. Moretti parte para uma perspectiva hors-

texte e analisa o ambiente literário e a recepção da obra. O resultado de seu trabalho é que 

podemos ver como os enredos configuram os Estados europeus. No entanto, o trabalho de 

Moretti não objetiva uma comunicação com o espaço/tempo contemporâneo, nem busca na 

relação com o leitor a representação com esses espaços/tempo, aspectos que pretendemos 

privilegiar na nossa pesquisa.  

Na opinião de Collot, Moretti recorre ao mesmo instrumento nas duas metodologias, o 

mapa, e, consequentemente, os lugares da ficção romanesca são analisados em função de suas 

eventuais referências geográficas. Para Collot, essa técnica não dá conta do vácuo entre uma 

topografia objetiva e uma topologia literária. Apesar de ela reportar em parte uma 

representação realista dos lugares, a técnica não é aplicável a geografias puramente 

imaginárias. Collot afirma que a geografia literária deve ser completada e questionada pela 

géopoétique e pela géocritique (COLLOT, 2011).  

 A géopoétique surge nos anos 1990 no Canadá, “à travers des manifestations comme 

les ‘cafés géo’ ou le journal Le Magellan de l’Université Laval à Québec ” (BARON, 2011:2) 
109

, e se define por “Une théorie-pratique transdisciplinaire applicable à tous les domaines de 

la vie et de la recherche, qui a pour but de rétablir et d’enrichir le rapport Homme-Terre 

depuis longtemps rompu...” 
110

. Michel Collot afirma que o termo inventado por dois poetas, 

Michel Deguy e Kenneth White, é uma resposta da crítica literária ao momento de criação 

literária, que hoje abriga enormemente o espaço e a inspiração geográfica. No que se refere à 

literatura, Collot vê a géopoétique como “une réflexion sur les liens qui unissent la création 

littéraire à l’espace” 
111

 (COLLOT, 2011:23), ou “l’étude des rapports entre les 

                                                           
106

 O Atlas do Romance Europeu foi editado no Brasil com tradução de Sandra Guardini Vasconcelos pela 
Editora Boitempo em 2003, sendo essa edição que servirá como referência neste trabalho. 
107

 Ibidem. 
108

 Ibidem: 18. 
109

Texto original em francês. Tradução nossa. « através de manifestações como ‘café géo’ ou do jornal Le 
Magellan da Universidade Laval, no Quebec». O debate ganha vitalidade no grupo de estudos formado por 
Jean Morisset, Marc Brosseau, Eric Waddell e Rachel Bouvet. 
110

 Ibidem. Texto original em francês. Tradução nossa. “Uma teoria prática transdisciplinar aplicável a todos os 
domínios da vida e da pesquisa, que tem por objetivo restabelecer e enriquecer a relação Homem-Terra 
rompida desde muito tempo...”. Christine BARON, «Littérature et géographie : lieux, espaces, paysages et 
écritures», N°8, LHT, Dossier, publié le 16 mai 2011 [En ligne], URL : 
<http://www.fabula.org/lht/8/index.php>id . 
111

 Tradução nossa: “uma reflexão sobre os laços que unem a criação literária ao espaço” 
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représentations de l’espace et les formes littéraires”
112

, tal como é esboçado no livro de 

Franco Moretti (2003), onde há proposições interessantes sobre a correspondência entre 

gênero e espaço. Para White, a concepção de géopoétique é ainda mais ampla, ela ultrapassa o 

campo da poesia e da literatura, visando à criação de um novo espaço cultural, que envolve 

artes, ciência e filosofia. 

Para Baron (2011), a questão trazida pela géopoétique é: como fazer justiça ou devolver 

o sentido do espaço no texto, sem renunciar à dimensão presente (incarnée) nele? Ou seja, 

como propor uma “epistemologia do espaço concreto”(BARON, 2001)? Em resposta, a 

géopoétique de White procura privilegiar a relação sensorial com o lugar, e uma maneira 

integral de pensar e habitar o espaço. A géopoétique revela uma tese integracionista sobre o 

real, afirma Baron, representando a aproximação de uma opção metodológica no campo da 

geografia (geografia cultural) e uma leitura contextualizada, no campo da literatura. 

Ciente da prudência epistemológica que cerca a interrelação entre geografia e 

literatura
113

, Baron admite que a representação ou estilização de um lugar através do texto, 

constitui, sem dúvida, a ligação mais evidente entre geografia e literatura 
114

. Há escritores, 

inclusive, que se caracterizam pela tematização. Podemos pensar na Nova York em Paul 

Auster, ou em como alguns escritores são relacionados aos lugares e regiões transcritos em 

suas obras, como por exemplo, Jorge Amado, reconhecido como um escritor baiano. No 

entanto, Baron adverte que mesmo o lugar sendo um objeto comum nos discursos da 

literatura e da geografia, tais discursos são distintos, e que o imaginário humano tem sido 

uma dimensão mais trabalhada no campo da geografia.  

A geocrítica, corrente de pesquisa surgida recentemente, baseia-se na “interação entre 

espaços humanos e literários” (WESTPHAL, 2000:17). Essas interações podem se realizar de 

diversas maneiras: pela referência direta de certos autores a certos lugares, pela representação 

dos espaços nos textos literários, e também através da importância do texto na construção do 

lugar (BARON, 2011). Por outro lado, Collot propõe chamar géocritique a análise das 

representações literárias do espaço, tal qual podemos extraí-la de um estudo do texto ou da 

obra de um autor, e não mais de seu contexto. Trata-se de estudar menos os referenciais nos 

quais o texto se inspira e focalizar mais nas imagens e significações que ele produz, 

considerando uma geografia mais imaginária. 

Bertrand Westphal, professor de literatura comparada da Universidade de Limoges, na 

França, é o idealizador da géocritique, método que procura relacionar diferentes 

representações de um lugar através de diversas mídias (literatura e cinema) e gêneros 

(romances e relatos de viagens) 
115

. O termo géocritique, de Westphal, tem uma concepção 

diferente e mais específica do que o de Collot. Essa nova abordagem crítica, para Westphal, é 

motivada pelo aumento significativo do tema geográfico na literatura contemporânea, que 

reflete certo “le retour du réel en littérature” (COLLOT, 2011:19) após um período formalista, 

e também pela importância crescente que assume hoje o espaço na filosofia, com destaque 

para Deleuze e Guattari e sua “geofilosofia”. 

 Bertrand Westphal se inspira na dialética entre territorialização e desterritorialização 

para “repensar a ligação entre espaços humanos e literatura” 
116

 (WESTPHAL, 2007:17). O 

método de Westphal, segundo Collot, “consiste à choisir un lieu chargé d’histoire et de 
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 Ibidem: 25. Tradução nossa: “o estudo das relações entre as representações do espaço e as formas 
literárias” 
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 Ver o artigo de Antoine Sébastien, « Littérature et géographie : les liaisons dangereuses », Overblog, 15 
janvier 2008, URL de referência : Oekoumeneparis1.over-blog.com/article15660017.html. 
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 Ibidem. 
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 Westphal, Bertrand . La géocritique. Réel, fiction, espace. Paris: Les Edition de Minuit, 2007 . 
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 Texto original em francês. Tradução nossa. « repenser le lien entre espaces humains et littérature ». 
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culture, et à comparer les différentes images qu’en ont proposées divers écrivains: d’en 

explorer en quelque sorte la mémoire littéraire” 
117

 (COLLOT, 2011:20). Westphal propõe 

uma abordagem interdisciplinar e afirma que com a géocritique, a literatura encontra-se 

recontextualizada num meio onde se encontram a geografia, o urbanismo, a arquitetura, a 

antropologia e a história. O método que tem despertado o interesse dos pesquisadores de 

ciências humanas nasceu de uma publicação (2000), seguida de um colóquio, e se consolidou 

com o livro La Géocritique (2007).  

A questão privilegiada a partir de Westphal tem sido a articulação real/literatura e o 

impacto do texto sobre a representação do lugar (WESTPHAL, 2007:247). Westphal desloca 

os lugares para o centro da análise ao invés das obras e os autores, daí a combinação de 

elementos de análise pluridisciplinares. 

O lugar como centro da análise e o cenário transdisciplinar exposto por Baron (2011) e 

Collot (2011) possuem uma correspondência ainda modesta em números no Brasil (tendo em 

vista o volume de publicações, grupos de pesquisa e encontros envolvendo o tema da 

geografia e literatura na Europa). Quem primeiro se propôs na geografia brasileira a discutir 

tais interações entre os espaços humanos e literários foi o professor Carlos Augusto F. 

Monteiro (2002), no livro O mapa e trama. Recentemente, podemos destacar o Atlas das 

representações literárias de regiões brasileiras (2006; 2009), e ainda o livro Geografia e 

Literatura, organizado por Marandola e Gratão (2010), como exemplos de novas perspectivas 

geográficas sobre o espaço na literatura. 

Estudando as questões que envolvem o discurso, Berdoulay (1988) afirma que, através 

de seus próprios recursos, o discurso nos faz ver o que normalmente não se mostra à primeira 

vista, e que o poder criador que ele exerce se dá de três modos (normalmente imbricados um 

no outro): visual, retórico e narrativo (BERDOULAY, 1988:23). O discurso, segundo ele, 

pode revelar o novo, ou seja, tornar visível, evocar ou fazer emergir uma nova perspectiva. 

Para o autor, é na narrativa que o discurso se torna criação: “C’est narrativement que le 

discours peut être création” 
118

, ou seja, é nessa modalidade discursiva que a criação tem 

maior espaço. Berdoulay sugere que existe uma equivalência entre narrar uma trama e viajar, 

ler e escrever (o conjunto que, de acordo com o autor, compõe a base das atividades do 

geógrafo). Para Berdoulay, se a literatura mostrou que o espaço podia ser um objeto de 

descrições relativamente autônomo em relação à narrativa, em ocasião em que as obras 

literárias tiveram um valor documental, ele nos lembra que este não é sempre o caso. 

Berdoulay cita o exemplo do escritor Julien Gracq, em cuja obra, segundo ele, a espacialidade 

e a narrativa se compõem mutuamente. Sem o espaço, Berdoulay afirma que a trama de Gracq 

não poderia existir: “Comme chez Julien Gracq, le récit a parfois une trame spatiale sans 

laquelle il ne pourrait être” (BERDOULAY,1988:26). Berdoulay adverte que cada vez mais a 

narrativa fundamenta as manifestações de sentidos mais diversos, dos romances ao cinema, 

passando pelos mitos e as ciências. 

Berdoulay e Entrikin (1998), relacionando as concepções de lugar, sujeito e narrativa, 

advertem que, ultimamente, a geografia tem reconhecido o sujeito como observador e, de 

modo mais limitado, como criador de mundos (BERDOULAY; ENTRIKIN, 1998:117). De 

acordo com os autores, o papel de sujeito, seja como observador, seja como ator, é inscrito na 

problemática da geografia contemporânea, nas discussões e pesquisas referentes ao território e 

à identidade. Para ambos, a tradição da geografia humanista e a herança kantiana da disciplina 

oferecem uma concepção mais “centrada” do sujeito, uma concepção que o vê como um 
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agente ativo. Eles entendem que sujeito e lugar se constituem e que os diversos conceitos 

utilizados (território, região, etc.) tornam-se, nessa perspectiva, subcategorias dessa relação. 

Os autores afirmam ainda que a especificidade espaço-temporal da experiência e da memória 

coletiva que veiculam os lugares se expressa bem na narrativa, “Ce qui fait la force du récit, 

c’est ce pouvoir qu’il confere au sujet d’interpréter son monde” 
119

. 

Dessa forma, concordando com os autores citados acima, podemos compreender que a 

narrativa é, segundo tal perspectiva, portadora de toda uma relação do sujeito com o seu 

mundo, com o seu espaço vivido.  

Todorov (1972), também um estudioso do discurso, analisa alguns dos problemas de 

temporalidade da narrativa. As colocações do autor, projetadas na nossa pesquisa, ajudam-nos 

a compreender as relações, por exemplo, que uma obra como Dom Casmurro estabelece entre 

as dimensões espaço-temporais que ela abrange. Para Todorov, no caso da ficção, devemos 

distinguir o tempo da história (o tempo da ficção, o tempo representado), temporalidade 

própria do universo evocado; o tempo da escrita (ou da narração), tempo ligado ao processo 

de enunciação, igualmente presente no interior do texto; e o tempo da leitura (embora menos 

claro), representação do tempo necessário para que o texto seja lido. Todorov argumenta que 

essas três temporalidades estão inscritas no texto, mas que, ao lado desse tempo interno, 

existem os tempos externos com os quais o texto entra em relação: o tempo do escritor, o 

tempo do leitor e por fim, o tempo histórico (o tempo objeto da história enquanto ciência). 

Segundo o autor, as relações estabelecidas por todas essas categorias definem a problemática 

temporal de uma narrativa (TODOROV, 1972:400). Para nós, não é importante esmiuçar as 

relações apontadas por Todorov, mas partir delas para compreender como em um romance, 

continuando com o exemplo de Dom Casmurro transcende ao século XXI, compondo o 

conjunto da obra declarada patrimônio cultural carioca em 2008, celebrada como uma 

expressão de representação da cidade do Rio de Janeiro.  

Vamos nos deter nas seguintes observações de Todorov (1972): de que a existência de 

uma visão no texto (um narrador) significa ao mesmo tempo a existência de uma 

temporalidade de escrita (é geralmente pela organização que ele impõe ao tempo da história 

que o narrador surge); de que o tempo da leitura, que, segundo Todorov, recebeu menos 

atenção com relação aos outros tempos internos (em parte porque normalmente narrador e 

leitor devem se identificar), pressupõe, contudo, o papel do leitor, podendo ser expressamente 

designado (nós representamos as circunstâncias em que lemos a história); e, por último, de 

que o tempo do escritor desempenha, por sua vez, um papel, ou seja, quer eles queiram ou 

não, Todorov afirma que os escritores participam de uma época cultural, de seus sistemas de 

representação etc. (TODOROV, 1972:404). Enfim, adverte Todorov que o tempo do leitor é 

responsável por novas reinterpretações que cada século dá às obras do passado. 

 Tanto Todorov (1972) como Rama (1985) vão destacar o papel do escritor enquanto 

sujeito inserido num contexto histórico e social, atuante na representação das questões que 

envolvem a sociedade de seu tempo. Contudo, a perspectiva de recepção ganha maior 

destaque em Todorov, e é a partir da ótica do leitor e das múltiplas interpretações que uma 

obra pode receber ao longo do tempo, que o texto transcende e ganha novos significados 

(GUIMARÃES, 2004; BROCA, 2004). Rama destaca com maior prestígio o papel dos 

escritores nas cidades latinas que, segundo ele, atuaram fortemente nessas sociedades 

enquanto elite intelectual e sujeitos formadores da imagem de nação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Ibidem: 118. Texto original em francês. Tradução nossa: “O que faz a força da narrativa, é o poder que ela 
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 Apesar da pesquisa estar em caráter inicial, algumas considerações podem ser feitas.  

Como afirmado anteriormente, torna-se evidente que a análise geográfica da literatura evoluiu 

para abordagens mais elaboradas e complexas do que aquelas que os geógrafos no passado 

buscavam nos romances regionais e hoje assistimos uma multiplicação de olhares e 

possibilitades de leituras e interpretações acerca das obras literárias.  

          Os levantamentos iniciais da nossa pesquisa  revelaram  que os estudos de Bakhtin 

foram aqui no Brasil pioneiros quanto a influência no modo de conceber a literatura em 

pesquisas mais recentes. Dele privilegiamos o conceito de cronotopo,  a abordagem dialógica 

e o reconhecimento dos pares dialógicos na obra: romance/leitor; autor/leitor. Os estudos de 

Bakhtin nos possibilitaram reconhecer que uma obra ficcional pode ser "isto e aquilo" ao 

invés de ser "isto ou aquilo". Essa mudança do olhar interpretativo nos permite ver a cidade e 

as relações que escritores e leitores desenvolvem com ela considerando-as em suas 

complexidades.  

 Entendemos que, em se tratando dos romances, o tempo não é linear e o espaço é 

cheio de contradições e ambiguidades e isso é próprio do urbano e da modernidade. A relação 

da geografia com a literatura precisa dar conta disso, investigando novas metodologias de 

abordagem das obras ficcionais. Os demais autores citados no texto podem trazer novas e 

interessantes perspectivas para nossa pesquisa no desenvolvimento de roteiros geoliterários. 

Para isso precisamos alimentar o diálogo com o campo da Literatura, ampliar o debate sobre a 

dimensão espacial, o discurso, a narrativa, reconhecer os papéis dos sujetos sociais envolvidos 

na produção e recepção das obras. Esperamos que essa pesquisa que se inicia contribua nesse 

sentido. 
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Resumo 

Concebendo-se a música como uma das formas de linguagem que se utiliza da voz para 

expressar sentimentos que são capazes de evocar experiências e lugares, este artigo tem como 

objetivo utilizar quatro composições do artista Gilberto Gil, correlacionando-as com a 

geografia e destacando as relações que o homem cria com seu espaço vivido através da 

intersubjetividade, da imaginação e da memória. Constata-se que a fragmentação da ciência e 

a crescente necessidade de estudos interdisciplinares vem reforçar a importância da união 

entre a literatura e a geografia para a explicação das diferentes formas de ocupação do espaço, 

ao mesmo tempo em que contribui para ampliação das reflexões no campo da geografia 

cultural. A literatura pode servir então como fonte preciosa capaz de avaliar a 

originalidade/personalidade dos lugares, fornecendo exemplos diversos de análises de 

paisagens e a cidade por ser a expressão do processo de produção da sociedade/humanidade 

provocadas pelos processos formativos econômicos, políticos sociais e culturais num espaço 

onde as relações entre homem/natureza e as desigualdades sociais se mostram cada vez mais 

eloquentes. A capital baiana, elucidada nas composições de Gil, apresenta-se com paisagens 

particulares onde os lugares e os retratos das tradicionais manifestações culturais da cidade 

são carregadas de significados e identidades que lhes são próprias, aliadas também as 

generalidades, proximidades e influência do Recôncavo. 

Palavras-chave: Gilberto Gil, Geografia, Salvador, Literatura. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho traz em consideração as percepções da representação do imaginário 

social, construído a partir das vivências na cidade de Salvador/ Bahia, revelada nas músicas 

de Gilberto Gil.  

Numa ampla abertura para compreensão do termo, admite-se a literatura no contexto 

da arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. Nesse viés, a música 

assume papel relevante, permitindo ampliar a visão sobre diferentes realidades.  

O objetivo deste artigo é trazer em consideração algumas composições de Gilberto 

Gil, entendendo a música como uma forma de linguagem que se utiliza da voz para expressar 

sentimentos capazes de evocar memórias e remeter a lugares. Para isso, serão utilizadas 

quatro composições como fonte literária na percepção da metrópole soteropolitana, 

correlacionando estas relações com a geografia, dando destaque para o espaço vivido pelo 

autor. 

As discussões sobre o relacionamento da poesia com a música não são atuais e sob o 

ponto de vista histórico, Oliveira (2003, p.18) nos diz que as reflexões acerca da aproximação 

entre a música e a poesia é justificada pelos registros de um passado remoto “quando dança, 
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canto e poesia constituiriam uma obra de arte global, ainda testemunhada, nos dias de hoje, 

pela inseparabilidade entre música, dança e poesia em culturas de oralidade”  

A partir da ideia central, foram selecionadas para análise, as músicas: Domingo no 

Parque, Ladeira da Preguiça, Lavagem do Bonfim e Tradição, buscando extrair elementos que 

identificam traços particulares da capital, evidenciadas por Gil e que possibilitam a construção 

do imaginário soteropolitano a partir de suas memórias e experiências na cidade.  Na 

transposição das relações desenvolvidas embasadas nas realidades vivenciadas no cotidiano 

do autor, percebe-se a música atrelada à vida, à um campo subjetivo de realização de vida 

num contexto sociocultural.  

A escolha de Gilberto Gil se deu pelo fato do mesmo ser um autor contemporâneo e 

por perceber em sua atuação no cenário musical que algumas composições trazem um forte 

apelo à cidade de Salvador, assim como cidades que o mesmo vivenciou em diferentes 

períodos da sua vida. Esta característica merece destaque pelo fato de que as experiências de 

mundo tornam possível o entrelaçamento da geografia com a literatura e a arte, em razão da 

linguagem simbólica, polifônica e de múltiplos significados capazes de exprimir diferentes 

representações da realidade geográfica.  

 

 

GEOGRAFIA E LITERATURA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

A geografia como a ciência que estuda e interpreta a natureza e suas relações 

socioespaciais, busca através de métodos científicos, formas para “ler”, conhecer, interpretar e 

manipular as mais diversas realidades e espacialidades no mundo. Com a fragmentação das 

ciências e a recorrente necessidade de estudos conjugados, o enfoque da literatura na 

geografia recria métodos de análise espacial apresentando-se para os estudiosos como uma 

forma de reconhecer o homem, no mundo, através de suas experiências, reportando-se à 

lugares que auxiliam na constituição de uma identidade e trazendo à tona fragmentos que 

criam e recriam imagens sobre o espaço. 

 O surgimento da chamada Geografia Cultural se deu, a partir do resgate dos 

elementos subjetivos criados pelo homem, passando a obter maior ênfase após a década de 

1990. Os fundamentos estritamente vinculados ao poder econômico e a realidade material 

concreta começaram a perder seu poder explicativo e a ser questionado, assim, o simbólico 

começou a ganhar maior importância, evidenciando-se cada vez mais o imaterial, dando vida 

e significado às relações subjetivas, bem como para a cultura como forma de conhecimento 

científico e fortalecimento das identidades, como nos afirma Marândola Jr (2010: 9): 
 

Esta nova aproximação quer mais do que identificar elementos “reais” na 

descrição das paisagens e dos lugares. Quer estabelecer um entrelaçamento 

de saberes que se tecem também pelos fios de entendimento da espacialidade 

e da geograficidade, enquanto elementos indissociáveis de qualquer narrativa 

ou manifestação cultural 

 

O avanço na geografia cultural consolidou-se devido aos suportes e contribuições 

teórico-metodológicas que as ciências sociais trouxeram, possibilitando um novo “olhar” 

sobre a cultura atrelada a geografia. Essa necessidade de aprofundamento das ciências 

humanas acarretou, consequentemente, numa dinamização da ciência geográfica sob o prisma 

social. Este diálogo entre os mais variados campos científicos tornou-se de fundamental 

importância para explicação das origens e das diferentes formas de ocupação do espaço, 

mesmo quando eram semelhantes os desafios impostos pelo ambiente natural. 
 

O lugar da cultura na geografia sempre foi importante, mas ele mudou 
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fortemente durante a última geração. Até 1970, o enfoque era sobre as 

dimensões materiais e sobre as técnicas de cultura. Hoje, o enfoque é mais 

sobre suas dimensões simbólicas (CLAVAL, 2011) 

 

Ainda considerando que a paisagem aparece como uma forma de representação do 

espaço e das suas diferentes maneiras de objetivação. Santos (2006, p.40) contribui com esse 

pensamento ao afirmar que a paisagem por não possuir uma existência em si, mas sim ser a 

essência em si do espaço que representa, pode-se representá-la de várias formas. Essa 

representação evoluiu na história da civilização desde as pinturas rupestres, passando pelas 

aquarelas, gravuras, fotografias etc. Percebe-se então que a representação da paisagem por 

meio da arte não é algo recente, sendo possível também a expressão da paisagem pela arte 

literária que eventualmente veio ser questionada na utilização de romances como forma de 

complemento das análises regionais. A literatura serviria então como fonte preciosa e capaz 

de avaliar a originalidade/personalidade dos lugares, fornecendo exemplos diversos de análise 

de paisagens. Essa leitura geográfica de obras literárias, mesmo que fictícias, permite à 

pesquisa uma melhor compreensão e objetivação do espaço geográfico e do lugar vivido na 

medida em que através desta concepção e do universo da imaginação é dada à geografia a 

possibilidade de enriquecimento e compreensão da complexa dialética do espaço.  

De forma mais sensível e aprofundada, o autor Gastón Bachelard (1998) trata da vida 

existente nas palavras, este considera que os versos podem ter grande influência na 

composição da língua. E ao que ele chama de “vida das palavras”, há a seguinte reflexão: 
 

Um grande verso pode ter grande influência na alma de uma língua. Ele desperta 

imagens apagadas. E ao mesmo tempo sanciona a imprevisibilidade da palavra. 

Tornar imprevisível a palavra não será uma aprendizagem de liberdade? Que encanto 

a imaginação poética encontra em zombar das censuras! Antigamente, as artes 

plásticas codificavam as licenças. Mas a poesia contemporânea colocou a liberdade 

no próprio corpo da linguagem. A poesia surge então como um fenômeno de 

liberdade. (p.11) 

 

Autoras contemporâneas como Silva e Araújo (2007) reforçam esse pensamento ao 

afirmar que “a literatura possibilita conhecer espaços e lugares, porque é da realidade concreta 

que o escritor recobra os elementos para a construção do universo ficcional de sua obra 

literária, um processo de recriação no qual evidencia a relação entre o espaço e a literatura”. 

Sem a utilização dos lugares e configurações geográficas, o escritor teria dificuldade em 

desenvolver a sua obra literária, mesmo ficcional, pois, a compreensão seria dificultada pela 

falta de parâmetros para o leitor visualizar, mentalmente, os elementos da história, portanto, a 

leitura geográfica se configura indispensável para o entendimento do pensamento literário. 

A união que se dá, entre estudos geográficos e estudos literários, vem destacar a 

importância do surgimento de uma nova geografia. Esta se inventa e reinventa, rompendo as 

barreiras existentes entre as diversas disciplinas e campos de estudo. Fremont apud Silva e 

Araújo (2007) expressa esta quebra de barreiras quando nos diz: “os geógrafos estão abertos à 

literatura e à arte e os homens da letra a par da geografia. Descobrir o espaço, pensar o 

espaço, sonhar o espaço, criar o espaço”. 

Ainda corroborando, Moreira (2008) afirma que a literatura não é alheia à realidade 

humana, a realidade da ciência, e a subjetividade da arte, são modos de interpretação- 

representação do real, daquilo que é vivenciado. Entendendo que não há neutralidade de 

opiniões, o autor/escritor quando faz parte de uma sociedade ou determinado grupo social, 

com certeza sofrerá influências na forma de ver, sentir e por fim retratar o mundo. Desta 

forma, a produção de um autor traz embutido idéias e conceitos, que autores como Dezan e 

Filho (2005) titulam de “visão de mundo”. Para eles os “relatos calcados na realidade vivida 
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ou em fatos ficcionais criados pelo autor, têm sempre embasamento na própria experiência e 

visão do mundo do mesmo”. 

Nos versos da composição Lavagem do Bonfim produzida em 1993, numa única 

estrofe, Gil evoca lugares e festas tradicionais da capital baiana que remetem ao espaço 

experienciado pelo autor. A literatura enquanto arte e linguagem intimamente relacionadas à 

experiência do homem, apresenta-se capaz de exprimir o mundo sentido, o subjetivamente 

concebidos e as memórias do vivido. Tuan (1983) já concebia este pensamento ao dizer que a 

função da arte literária é dar visibilidade às experiências íntimas, inclusive às de lugar. 
 

Lavagem do Bonfim, quinta-feira 

Sai da Conceição da Praia a primeira 

Talagada de batida na Praça Cairu 

Levanta a pista ao alto o Lacerda 

Mais parece um corredor que envereda 

Uma pista de corrida a correr pro céu azul (LAVAGEM DO 

BONFIM, 1983) 

 

Enfocando a trajetória biográfica e musical do compositor, é importante ressaltar que 

Gil evidencia, nas composições escolhidas que suas inspirações são oriundas da vivência na 

capital soteropolitana. Assim, poética, formação, valores sociais e políticos, tornam-se 

indissociáveis na construção e elaboração das canções. 
 

 

VIDA E OBRA DO AUTOR 

 

Gilberto Passos Gil Moreira, mundialmente conhecido como Gilberto Gil, nasceu em 

26 de junho de 1942, em Salvador, Bahia. É o primogênito de José Gil Moreira, médico 

formado pela Universidade da Bahia, e Claudina Passos Gil Moreira, professora primária. 

Político, cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, ambientalista, empresário e 

intelectual brasileiro, também conhecido por sua inovação musical e por ser ganhador de 

prêmios Grammys, Grammy Latino, galardeado pelo governo francês, com a Ordem Nacional 

do Mérito (1997), e pela UNESCO como "artista pela paz", em1999. Gil foi embaixador da 

ONU para agricultura e alimentação e ex-Ministro da Cultura do Brasil (2003–2008). Em 

mais de cinquenta álbuns lançados, ele incorpora a gama eclética de suas influências, 

incluindo rock, gêneros tipicamente brasileiros, música africana e reggae, por exemplo. 

A obra musical de Gilberto Gil abrange uma ampla dimensão e variedade de ritmos e 

questões em suas composições, pertinentes a realidade e a modernidade; da desigualdade 

social às questões raciais, da cultura Africana à Oriental, da ciência à religião, entre muitos 

outros temas. A abrangência e profundidade nos diferentes temas de sua obra musical são 

qualidades específicas deste artista, fazendo de Gilberto Gil, um dos melhores e mais 

importantes compositores musicais brasileiros. 

A importância de Gilberto Gil na cultura de seu país vem desde os anos 60, quando ele 

e Caetano Veloso criaram o Tropicalismo. Radicalmente inovativo no cenário musical, o 

movimento assimilou a cultura pop aos gêneros nacionais; profundamente crítica nos níveis 

políticos e morais, o tropicalismo finalizou sendo reprimido pelo regime autoritário militar. 

A música popular brasileira é um arquivo, não só no sentido de registro do passado 

biográfico de cada compositor, mas da nação, rememoradas por suas lutas e conflitos. Esta 

constatação fica evidente ao resgatarmos trechos de músicas como “Domingo no Parque” 

escrita em pleno regime da Ditadura Militar. A música de Gil penetrou no tecido da vida 

cotidiana nacional e contrariou o silêncio e a timidez impostos pelo momento político da 

época. Essa canção marca não só a biografia do compositor como de toda uma gama de 
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intelectuais e artistas que presenciaram e foram protagonistas dum movimento estético e 

cultural, o chamado Tropicalismo.  

O depoimento de Gil insere-se neste contexto como o catalisador de idéias que 

nortearam o presente artigo, ressaltando-se a forte influência do universo ao redor e das 

experiências do autor no momento de criação e/ou composição. 
 

Domingo no Parque, como Luzia Luluza e outras do mesmo período, foi feita no 

Hotel Danúbio, onde eu morei durante um ano, em São Paulo. Nana (a cantora Nana 

Caymmi, segunda mulher de Gil) dormia ao meu lado. Nós tínhamos vindo da casa do 

pintor Clovis Graciano – amigo de Caymmi -, onde eu tinha rememorado muito a 

Bahia e Caymmi. Eu estava impregnado disso, por isso saiu Domingo no Parque: por 

causa de Caymmi, da filha dele, dos quadros na parede. A umas duas da manhã fomos 

para o hotel e eu fiquei com aquilo na cabeça: “Vou fazer uma música à la Caymmi, 

fazer de novo um Caymmi, Caymmi hoje!” Peguei papel e viola e trabalhei a noite 

toda. Já era dia, quando eu terminei. De manhã, gravei. (Gil apud Lopes,2012: p. 91) 

 
A semana passada, no fim da semana 

João resolveu não brigar  

No domingo de tarde saiu apressado  

E não foi pra Ribeira jogar capoeira 

Não foi pra lá, pra Ribeira, foi namorar 

O José como sempre no fim da semana 

Guardou a barraca e sumiu 

Foi fazer no domingo um passeio no parque 

Lá perto da Boca do Rio  

Foi no parque que ele avistou Juliana  

Foi que ele viu 

Foi que ele viu Juliana na roda com João 

Uma rosa e um sorvete na mão  

Juliana seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João 

O espinho da rosa feriu Zé  

E o sorvete gelou seu coração 

(...) 

Olha o sangue na mão (ê, José) 

Juliana no chão (ê, José)  

Outro corpo caído (ê, José)  

Seu amigo João (ê, José)  
Amanhã não tem feira (ê, José) 

Não tem mais construção (ê, João) 

Não tem mais brincadeira (ê, José) 

Não tem mais confusão (ê, João)  

(DOMINGO NO PARQUE, 1968) 

 

 
OS VERSOS, A IDENTIDADE E  A REPRESENTAÇÃO DO SALVADOR  

 

O poeta vê a cidade, a cidade vê o poeta - no presente – assim, como ambos já se 

reconhecem no passado” (Bosi 1996, p. 96). A cidade é a expressão do processo de produção 

da sociedade/humanidade acarretadas pelos processos formativos econômicos, sociais, 

políticos e culturais. Neste mesmo espaço a relação entre homem-natureza e as desigualdades 

sociais se mostram cada vez mais eloquentes. 

Segundo Limena (2001) a complexidade das cidades contemporâneas evidencia a 

importância da literatura e de toda e qualquer forma de expressão artística para o seu 

entendimento, para ele o “olhar do artista, longe de traduzir apenas imagens fragmentárias, 

revela ‘qualificações’ do espaço urbano. Já para Ítalo Calvino (1990) a interpretação da 
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cidade só é possível estando-se inserido no que acontece nela, para ele a cidade se forma a 

cada novo olhar e a cada nova percepção. 

Na letra Ladeira da Preguiça, escrita em 1971, Gilberto Gil apresenta as diversas ilhas 

que circundam a cidade do Salvador e que compõem a Baía de Todos os Santos, ilhas muito 

presentes e comuns pra quem vive o cotidiano dessa região. E através de seus versos traz a 

tona as imagens e paisagens vividas/percebidas, deixando claro tal proximidade. 
 

Essa ladeira 

Que ladeira é essa? 

Essa é a ladeira da Preguiça 

(...) 

E pra falar do mundo, falar uma besteira 

Formenteira é uma ilha 

Onde se chega de barco, mãe 

Que nem lá 

Na ilha do Medo 

Que nem lá 

Na ilha do Frade 

Que nem lá 

Na ilha de Maré 

Que nem lá 

Salinas das Margaridas 

 

Correlacionando a música à parte histórica da cidade do Salvador, é importante 

pontuar que a preguiça citada no nome da ladeira refere-se ao fato de que as mercadorias eram 

transportadas do porto para a cidade, fosse nas costas de escravos, fosse em carretas puxadas 

por bois - e empurradas por escravos. A elite da época, a qual residia em casarões ao longo da 

via, costumava divertir-se com gritos de "sobe preguiça!" ao presenciar os escravos subindo 

penosamente a ladeira, sob o peso de sacos de mercadorias pesando até 60 kg ou empurrando 

carretas abarrotadas. 

Todavia, corroborando a esta imagem folclórica, preconceituosa e elitista de que os 

baianos (em geral) e os soteropolitanos (em particular) são preguiçosos, a página oficial da 

Secretaria de Turismo da Cidade de Salvador, sustenta a idéia de que os escravos, reclamando 

do trabalho pesado, diziam que subir a ladeira "dava preguiça" 

Através dos versos, a ladeira e as ilhas citadas tornam-se elementos de identidade local 

e de pertencimento ao lugar. Analisando ainda a composição Lavagem do Bonfim (1993), Gil 

narra com bastante clareza as impressões e percepções a partir de uma manifestação cultural 

tradicional da cidade do Salvador; considerada a segunda maior manifestação cultural da 

Bahia, a Lavagem do Bonfim só perde para o carnaval. O ritual, que se repete todos os anos 

desde 1753, reúne milhares de pessoas e acontece sempre na segunda quinta-feira do mês de 

janeiro. 

 
Timbau, pandeiro, som de guitarra 

Tanta roupa branca, tanta algazarra 

Zona franca de folia, de fé, de devoção 

Vai passar pelo moinho da Bahia 

Mais de trinta graus de calor, amor e emoção 

 

Os significados dados ao espaço são reflexos do vivido pelos sujeitos. Para TUAN 

(1983) o lugar se constitui nas experiências, “um objeto ou lugar atinge realidade concreta 

quando nossa experiência com ele é total, isto é, através de todos os sentidos.”. 

A representação da geografia da cidade de Salvador através da literatura de Gilberto 

Gil revela uma condição ímpar, uma particularidade, compreendida na sua localização e 
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formação social, econômica, politica e cultural. A capital baiana na visão do compositor 

ultrapassa as barreiras físicas, ganhando uma conotação de recôncavo, onde sua função 

portuária cria uma rede de cidades, ilhas e lugarejos da região fazendo surgir uma identidade. 

Essa identidade soteropolitana no contexto das obras é dada como uma relação geográfica de 

lugar, espaço geográfico e região. “...Era pelo mar que a cidade se articulava com o mundo", 

compara o historiador baiano Cid Teixeira (apud ARAÚJO, 2007, p.35). 

A cidade do Salvador elucidada nas composições de Gil apresenta-se com paisagens e 

lugares diversos, os bairros e retratos das tradicionais manifestações culturais da cidade 

baiana são carregadas de significados e identidades que lhes são próprias, aliados também à 

generalidade, proximidade e influência do Recôncavo, que através das suas águas, sejam do 

mar ou dos rios que se entrecruzam, abastecidos e navegados pelos saveiros e suas histórias, 

marcam um período histórico responsável pelo delineamento e imaginário que se construiu do 

cenário baiano. 

 
Conheci essa garota que era do Barbalho 

Na lotação de Liberdade 

Que passava pelo ponto dos Quinze Mistérios 

Indo do bairro pra cidade 

Pra cidade, quer dizer, pro Largo do Terreiro 

Pra onde todo mundo ia 

Todo dia, todo dia, todo santo dia 

Eu, minha irmã e minha tia. 

(Tradição 1979) 

 

Gil refere-se ao Largo do Terreiro, como elemento principal da cidade, como se todos 

se dirigissem para lá por ser a parte mais importante e interessante da capital. Naquela época 

os principais agentes de expansão foram a Igreja, através de suas exigências, e o Estado, como 

defensor das prioridades. Conforme nos diz Araújo (2007) o centro administrativo e 

econômico da cidade, até o século XVII, era composto de dois bairros: o da Sé, que incluía a 

área entre o Terreiro e quarteirões adjacentes, e a Praça Castro Alves, e o Bairro da Praia, que 

abrangia o trecho entre a Preguiça e a Praça Cairú, estendendo-se até o Porto. A cidade já se 

havia expandido na direção norte, passando pelo Carmo, até o Santo Antônio, que se 

caracterizavam como zonas residenciais. Na direção sul, iniciava-se a expansão para os lados 

do São Bento.  

Em meados do século XVII, o Pelourinho era uma localidade onde se concentravam as 

maiores e mais elaboradas construções religiosas além das inúmeras casas nobres. Ali 

residiam os grandes comerciantes, senhores de engenho e altos funcionários administrativos. 

É a partir deste momento, no século XVII, que Salvador começa a desempenhar o papel que 

caracterizará sua configuração urbana, o de metrópole regional e de capital econômica do 

recôncavo. (SANTOS, 2008, p. 36)  

O pensamento atravessa as contradições regionais e depois as relaciona. A realidade 

dada é considerada algo em movimento, percebido e que reflete a essência concreta do sentir. 

A construção do cenário percebido e vivido pelo autor exprime de forma clara a construção de 

um processo histórico, geográfico e cultural. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto da nova geografia e no entrelaçamento das relações objetivas e subjetivas, 

a literatura escolhida traz elementos geográficos capazes de elucidar a formação da cidade do 
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Salvador. Entende-se que a literatura pode servir como fonte de conhecimento dos lugares, 

fornecendo elementos de análise espacial. 

A escolha do autor baseia-se na pluralidade temática pertinente à análise de formação 

urbana, nos relatos de experiências de construção do lugar, do ser e do imaginário social. 

Dessa forma, o olhar do artista também revela de forma concisa críticas às desigualdades 

sociais e o processo de formação urbana da capital soteropolitana. 

A análise do imaginário sociocultural soteropolitano nos versos/canções de Gilberto 

Gil a partir dos estudos sobre geografia e literatura permite-nos a visualização de imagens que 

configuram diferentes períodos e contextos da cidade. Ao entender a música como processo 

de linguagem que expressa os mais variados sentimentos, a obra de Gilberto Gil trás consigo 

elementos que possibilitam a construção da identidade da cidade do Salvador. 

Assim, a capital no contexto da obra, ganha um sentido particular, fragmentário, 

geográfico. A cultura como representação simbólica clareia suas contradições e faz surgir um 

imaginário também contraditório. Percebe-se um palco de correlações de cenários, onde 

diferentes forças agem no sentido de uma formação plural. 
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Resumo 

O presente artigo pretende investigar as representações espaciais de Brasília na literatura. Para 

tanto, recorrerá a duas antologias de contos: “Contistas de Brasília” (1965) e “Todas as 

gerações: o conto brasiliense contemporâneo” (2006). Considerará, sobretudo, o estado da 

arte dos estudos produzidos pelo encontro da Geografia e Literatura, bem como considerações 

iniciais sobre uma literatura brasiliense. 

Palavras-chave: literatura brasiliense – contos – representação espacial. 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

A tradição literária de Brasília é muito recente, quando comparada à produção literária 

de outras regiões brasileiras. Uma cidade nova, com projeto arquitetônico arrojado, que 

ousava apontar para uma proposta de um novo Brasil. Hoje com mais de dois milhões de 

habitantes, não há dúvidas da existência do brasiliense. Entretanto, em que consiste sua 

identidade? Destino de fluxo intenso de migrantes de todo Brasil, a Capital Federal carrega 

em si partes do país, materializando-se em um complexo mosaico da cultura nacional. Como, 

nesse sentido, foi e está sendo forjada a identidade espacial da cidade?  

Pensando nisso, pretende-se responder a essa questão tendo como material de análise 

as representações espaciais sobre Brasília veiculadas na literatura. Como recorte, serão 

analisadas duas coletâneas de contos: “Contistas de Brasília” (1965), organizada por Almeida 

Fischer, e “Todas as gerações: o conto brasiliense contemporâneo” (2006), compilada por 

Ronaldo Cagiano.  

A averiguação da produção literária nas duas antologias de contos possibilitará, por 

hipótese, apurar as representações espaciais de Brasília em dois momentos distintos, 

separados por mais de quatro décadas. Para esse trabalho, serão selecionados apenas contos 

que tenham em Brasília o desenlace de suas tramas. Pretende-se, assim, verificar a Brasília 

inscrita nas letras, na medida em que se expresse, na literatura, a representação espacial da 

cidade. 

Nesse sentido, Brasília evoca, na imagem dos brasileiros, toda a problemática de ser o 

centro político decisório do país. Se, por um lado, fica a impressão externa de que a imagem 

da Capital do país é arranhada pela má reputação dos congressistas e políticos de uma forma 

geral, a representação espacial da cidade por seus habitantes se multiplica em outras 

dimensões do viver urbano. A política, embora transpire em Brasília, é apenas uma das 

dimensões urbanas atuantes na representação que os brasilienses fazem de sua cidade. No 

geral, é um aspecto secundarizado pelo brasiliense que se olha por dentro. 

Tais representações têm cindido a identidade do brasiliense desde os primeiros anos da 

nova Capital. Os trabalhadores da construção da cidade, todos migrantes, se dividiam em duas 

categorias: pioneiros e candangos (HOLSTON, 2010). Aos primeiros, correspondiam todos os 

funcionários públicos, comerciantes, agricultores, engenheiros e demais ocupações 
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especializadas, especialmente aquelas com posição de mando, que se dirigiam para o planalto 

central. Aos segundos, a massa de trabalhadores da construção civil e demais migrantes, de 

baixa qualificação e vindos de áreas rurais interioranas ou das periferias pobres de diferentes 

cidades brasileiras. Em evidência, estava o fato de que “enquanto ‘pioneiro’ era usado como 

um termo honorífico, ‘candango’ era depreciativo, quase insultuoso” (HOLSTON, 2010, p. 

209).  

Tal cisão não passou despercebida à literatura. Nos primórdios da escrita literária do 

novo urbano, cronistas como Clemente Luz (Invenção da cidade, publicado em 1968, com 

crônicas escritas desde dez anos antes) e José Marques da Silva (Diário de um Candango, 

escrito em 1961) apresentavam outras perspectivas do espaço brasiliense para além dos 

discursos oficiais. A literatura, dessa forma, enriquece a análise geográfica, uma vez que, 

concomitantemente, 

 
é formada e transforma o chão social, cultural, histórico e geográfico sobre o qual 

nasceu, e que lhe conforma organicidade e sentido. É formada, pois incorpora 

problemas de seu tempo e de seu espaço; transforma, pois cria e cimenta identidades 

locais, regionais e nacionais, impondo-se como representação coletiva que funda 

práticas e vínculos culturais e sociais. (ARAUJO, 2003, p. 2). 

 

Recorrer à literatura possibilita, portanto, a leitura das representações espaciais 

construídas sobre Brasília. Concorre, para esse feito, a associação entre os estudos geográficos 

e a literatura, sobre o qual seguirá um breve estado da arte. Em seguida, procura-se delimitar o 

que se entende por literatura brasiliense, para, por fim, identificar o trato espacial nas duas 

antologias de contos citadas.  

 

 

GEOGRAFIA E LITERATURA: ESTADO DA ARTE 

 

A interface com a literatura tem sido constante na história do pensamento geográfico. 

É interessante, nesse momento introdutório, fazer referência a dois importantes levantamentos 

já realizados a título de estado da arte (HOLZER, 1993, e MARANDOLA, 2006). O primeiro 

deles aponta para a relevância que a Geografia Humanística deu a literatura. Holzer (1993), ao 

avaliar a contribuição dessa tendência da geografia, faz nada menos que vinte e uma citações, 

todas em língua inglesa, de teóricos ligados a essa corrente que se lançaram na literatura para 

investigar temas geográficos. Assim, assegura o autor que a literatura municia a análise de 

pistas a respeito de como grupos humanos, “no passado e em outras culturas, percebem a 

realidade resolvendo um problema fundamental do cientista social, que é o de combinar 

aspectos subjetivos com aspectos objetivos (HOLZER, 1993, p. 131).  

Marandola (2006), mais de dez anos depois de Holtzer, fez um minucioso 

levantamento do estado da arte a respeito da interface geografia/literatura para além das 

fronteiras da geografia humanista – embora, certamente, nessa corrente ainda prevaleça a 

maior parte dos trabalhos. Resumidamente, a autora apresenta tentativas pioneiras  de 

estabelecer a interface: os alertas de Segismundo (1949) e Monbeig (1940) sobre a 

importância da aproximação entre a Geografia e a Literatura; a influência de Pocock (1988) e 

Tuan (1983) para, respectivamente, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (2002) e diversas 

pesquisas orientadas por Lívia de Oliveira, entre as quais se podem citar Lima (1990) sobre 

Guimarães Rosa e Wanderley (1997) sobre Ariano Suassuna. Digno de nota também foi o 

trabalho editorial recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao publicar 

o Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras, programado para quatro 

volumes e tendo seu primeiro publicado em 2006.  
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Saindo dos domínios da geografia e penetrando na área da crítica literária brasileira, 

um marco importante ocorreu na década de 70, quando Osman Lins publicou “Lima Barreto e 

o Espaço Romanesco” (1976). Posteriormente, o espaço literário recebeu a atenção de 

diversos pesquisadores nas searas da crítica literária, como Dimas (1994) e Borges Filho 

(2007). No cenário internacional, a eclosão do estruturalismo nos anos 1960 permitiu um 

especial destaque ao “espaço literário”, interpretado de forma bem diferente do viés marxista 

e fenomenológico, ao considerá-lo autônomo em relação ao espaço geográfico, com regras e 

textualidades próprias. É nesse contexto, também, que se fortalece a idéia de “morte do 

autor”, conforme enunciado por Barthes, no sentido de que o autor desaparece uma vez que a 

escrita “é esse neutro, esse compósito, esse obliquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-

branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do corpo que 

escreve” (BARTHES, 1984, p. 49).  

Mais recentemente, o interesse na relação entre geografia e literatura reuniu 

investigações que interpretam espacialmente obras literárias de diversos autores brasileiros. 

Wanderley e Menezes (1997), além de Ariano Suassuna; também Euclides da Cunha e 

Guimarães Rosa; Niemeyer (1995), sobre Graciliano Ramos; Araújo (2007), sobre Jorge 

Amado; Barcellos (2006), sobre Machado de Assis; Pinheiro Neto (2011) e Marandola 

(2007), sobre João Cabral de Melo Neto; Olanda e Almeida (2007), sobre Osman Lins; 

Seeman (2007), sobre Patativa do Assaré; Suzuki (2005), sobre Paulo Leminski, entre tantos 

outros, ilustram o feliz depoimento de Collot (2012, p. 19), ao indicar que  

 
os geógrafos encontram na literatura a melhor expressão da relação concreta, afetiva e 

simbólica a unir o homem aos lugares, e os escritores se mostram, do seu lado, cada vez 

mais atentos ao espaço em que se desenvolve a escrita. 
 

Assim, o presente trabalho se inscreve na perspectiva da literatura enquanto 

importante representação da realidade do ponto de vista da ciência geográfica. Recupera, 

assim, o sentido pioneiro dado pela leitura culturalista da geografia, ao procurar na literatura 

“intenções, subjetividade, identidade, enraizamento, experiência concreta” (BROSSEAU, 

1996, p. 29), mas sem perder de vista que “há uma imbricação entre real e imaginário, entre 

objetivo e subjetivo, que fornece suporte para o entendimento do discurso literário como 

forma de representação do espaço real” (BASTOS, 1998, p. 11).  

A conjugação entre o que é objetivo e o que é subjetivo permite, nessa confluência 

entre geografia e literatura, colocar em pauta tanto a materialidade socioespacial como, por 

outro lado, perceber como se estabelece os impactos impressos na subjetividade dos sujeitos. 

Por essa razão, Lopes e Chaveiro (2011, p. 27) acertam ao identificar que “o narrador compõe 

as narrativas ao mesmo tempo em que é composto por elas”, qualificando, de uma vez só, a 

literatura como “voz e escuta do mundo” (SOUSA, 2008, p. 10). É assim, pois, que a 

literatura fornece elementos para a decodificação da realidade, uma vez que “pesquisar sobre 

o espaço nos textos literários permite encontrá-lo em toda parte e em todas as formas: incluso, 

descrito, projetado, sonhado e especulado”
121

 (LEFEBVRE, 1991, p. 15). A literatura 

brasiliense, portanto, não haveria de fugir desse contexto. 

 

 

A LITERATURA BRASILIENSE 
 

                                                           
121

“That any search for space in literary texts will find it everywhere and in every guise: enclosed, described, 

projected, dreamt of, speculated about” . 
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A conceituação de uma “literatura brasiliense” é, ainda, polêmica, passados os 

cinquenta anos de fundação da cidade. A insegurança conceitual permite dúvidas, por 

exemplo, a respeito de quem deveria ser incluído: o escritor que nasceu em Brasília? O 

escritor que retrata Brasília em sua obra? O escritor que vive em Brasília? Tais dúvidas, 

entretanto, parecem serem creditadas a pouca quantidade e, também, pequena visibilidade da 

produção literária realizada na capital. Para Pilati (2010), é possível se referir a uma 

“literatura brasiliense”, mas não com o mesmo corpus de uma literatura gaúcha, ou qualquer 

outra literatura regionalista. Não há um padrão estilístico que agrupe as tendências da 

literatura em Brasília. À moda da rica diversidade de origem dos habitantes de Brasília, sorve 

a literatura do mais absoluto cosmopolitismo da cidade que, depois de tantos anos, ainda é 

uma síntese do Brasil. 

Na Bienal Brasil do Livro, realizada em Brasília em 2012, três importantes autores da 

literatura brasiliense foram instados a debatê-la: José Rezende Jr, João Almino e Lourenço 

Cazarré
122

. Além de todos serem laureados em importantes concursos literários nacionais e 

possuírem obras publicadas por grandes editoras, outra coincidência os une: são estrangeiros 

em Brasília (mineiro, potiguar e gaúcho, respectivamente). À pergunta colocada, sobre a 

literatura brasiliense, três encaminhamentos aparecem e, se não são opostos, também não são 

convergentes. Para Rezende Jr, a literatura produzida em Brasília não possui identidade local 

em sentido estrito, conectando-se com diferentes literaturas realizadas em outras partes do 

Brasil; a identidade de Brasília seria, portanto, uma identidade síntese do Brasil, por isso foge 

da literatura regional, visto que as literaturas regionais são fragmentos do todo brasileiro que 

aparece na literatura da capital federal.  

O posicionamento de João Almino  esclarece como funciona, em algumas 

circunstâncias, a opção pelo espaço brasiliense como fuga da literatura regional: “Quando 

cheguei, não sabia onde situaria minhas histórias, na minha cidade natal (Mossoró-RN) ou em 

Brasília. Mas optei por Brasília, porque não queria cair na literatura regional, nas narrativas 

que têm o nordeste como paisagem”.  Rezende Jr e Almino se completam, portanto, na 
perspectiva de assumir, em Brasília, uma literatura para além dos regionalismos e instaurando, em 
seu DNA literário, o caráter ‘transregional’ que acompanha a ideia de Brasília como síntese do Brasil. 

Por fim, Cazarré aposta na literatura brasiliense como um fato indiscutível.  Sugere ainda que 

a literatura brasiliense alcançaria fortuna crítica suficientemente para ser estudada e 

“estabelecidos os cânones da literatura brasiliense”.  

Tentativas de estabelecer critérios para definir uma literatura brasiliense já apareciam 

no início dos anos 1980, quando J. R. de Almeida Pinto defendeu sua dissertação de mestrado 

em literatura na UnB, convertida em livro, publicado em 2002, vinte anos depois (PINTO, 

2002). A procura por um cânone também foi objeto da pesquisa de Carvalho (2010), na qual 

há um esforço para apresentar uma proposta de decodificação da literatura brasiliense. Ali 

mesmo, a indefinição sobre “literatura brasiliense” ou “literatura em Brasília” se repete. Em 

entrevistas com escritores brasilienses, a autora identifica desde quem manifesta dúvida a 

respeito da existência de uma literatura brasiliense, como Ronaldo Mousinho
123

 e Luis 

Turiba
124

, a quem defende sua consistente presença, como Alexandre Pilati
125

 e Antonio 

                                                           
122

 José Rezende Jr. é autor de “A mulher gorila e outros demônios”, obra bem recebida pela crítica e prefaciada 

por Moacyr Scliar. Joao Almino publicou cinco obras de ficção, e em todas elas Brasília é o espaço privilegiado 

da trama. Lourenço Cazarré publicou dezessete livros, entre romances, contos e livros infanto-juvenis, sendo 

laureado, em 1999, com um Premio Jabuti, umas das mais importantes premiações literárias brasileira.  
123

 Piauiense, veio pra Brasília em 1978. Participou de várias antologias de poesia. Organizou a coletânea 

“Brasília vive poesia” (1996). 
124

 Pernambucano, veio pra Brasília em 1978. Publicou vários livros de poesia e participou de várias coletâneas. 
125

 Brasiliense. Autor de diversos contos e poemas publicados em antologias e professor de Literatura na UnB. 
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Miranda
126

. Se, por exemplo, Maria da Gloria Barbosa
127

 admite que a discussão sobre o que 

é o “ser brasiliense” antecede o próprio reconhecimento do que seja uma literatura brasiliense, 

Joanyr de Oliveira
128

 aposta no tempo como o responsável por solidificar a identidade local. 

Não há consenso, portanto.  

Para equacionar esse problema, Carvalho faz uso do critério da recepção do autor e da 

obra, dentre outros possíveis e descartados em função de suas desvantagens (ver Quadro 1). O 

critério de recepção do autor e da obra é entendido, então, como o “reconhecimento de ser 

parte formadora da tradição local” (CARVALHO, 2010, p. 18), tomando como base Pinto 

(2002). Assim, ambos fazem uso do critério de recepção do autor e obra
129

. 

 

Quadro 1 - Critérios e desvantagens para classificar a identidade de uma literatura brasiliense 

Critério Desvantagem 

Escrever e publicar no local Muitos autores publicam fora; pouca relevância editorial 

brasiliense. 

Lugar de nascimento do autor Maior parte dos escritores de Brasília são migrantes. 

Cosmovisão e aspectos 

linguísticos da obra 

Falta uma singularidade em Brasília, formada que é por 

fragmentos de Brasil. 

Fonte: Carvalho (2010) baseada em Pinto (2002)  

 

A literatura, enquanto expressão da subjetividade humana, consegue “traduzir os seus 

valores, dando uma visão reveladora da vida, do espaço e dos lugares circunscritos à mesma” 

(LIMA, 2000, p. 11). Definido o gênero, duas coletâneas foram selecionadas: Fisher (1965), a 

primeira, intitulada “Contistas de Brasília”, e Cagiano (2006), a mais recente coletânea de 

contos publicada em Brasília, publicada sob o título de “Antologia do conto brasiliense”. 

Separadas por mais de quatro décadas, a hipótese levantada é de que, no salto temporal e 

qualitativo da literatura brasiliense, os contos poderiam refletir as representações de diferentes 

Brasílias na literatura, de modo que, também, a identidade espacial se refletisse nos contos ou, 

em outras palavras, que o texto representasse a cidade e a cidade se fizesse texto.  

Estabelece-se, aqui, a íntima relação entre as antologias e o cânon, uma vez que, a 

priori, os organizadores de antologias justificam sua seleção baseada no critério da qualidade. 

Nesse sentido, cânon e antologia influenciam-se mutuamente, ao ponto de, “se, em antologias, 

escolas mais tradicionais encontram a segurança do cânon, antologias parecem constituir 

também poderoso agente de formação deste” (LAJOLO, 2011, p. 43). Assegura ainda a 

referida autora que as desavenças entre organizadores de antologias e os escritores excluídos 

das mesmas sugerem “a crença – talvez correta – do poder canonizador e fundante de 

antologias” ou, em outras palavras, da importância das antologias no fortalecimento do 

critério da recepção. 

 

 

OS CONTOS 
 

Depois de cinco anos de sua fundação, Brasília conheceu sua primeira antologia de 

contos, Contistas de Brasília, de Almeida Fischer. Para o organizador, os contos da coletânea 

                                                           
126

 Maranhense, chegou em Brasilia em 1977. Publicou, entre outros, “Brasília, a capital da utopia”. 
127

 Baiana, chegou em Brasília em 1962. Autora de “O Cristal e a chama”, dentre outros. 
128

 Mineiro, veio pra Brasília em 1960. Publicou e organizou vários livros de poemas, além de participar de 

inúmeras antologias. 
129

 Embora o foco de estudo de Pinto (2002) e Carvalho (2010) seja a poesia, a discussão permanece a mesma 

em relação a outros gêneros literários. Nesse artigo, a intenção é direcionar o foco para outro gênero literário, o 

conto. 
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[NOME 
DA 

CATEGO
RIA] 

[PORC… 

Espaço 
Brasilie

nse 
17% 

filiam-se a grandes autores da literatura, como Franz Kafka e Virgínia Woolf. Em termos de 

qualidade, alinhava a literatura produzida em Brasília ao que de melhor era reconhecido pela 

crítica literária. Os vinte e um contos são precedidos por uma pequena biografia de cada autor, 

com destaque para a data em que cada um se transferiu para Brasília. Apenas dois, desse 

conjunto de contos, têm no espaço brasiliense a referência para desenvolvimento da trama.  

Mais volumoso, até pela densidade acumulada em mais de quarenta anos de vida 

literária na capital, Cagiano optou por apresentar uma seleção que privilegiava os escritores 

vivos. Muitos dos autores participantes da primeira coletânea foram, por essa razão, 

excluídos. Assim, Anderson Braga Horta e Joanyr de Oliveira aparecem como os únicos dois 

escritores que se fazem presentes nas duas antologias. Em “Todas as gerações: o conto 

brasiliense contemporâneo”, os critérios de organização foram expostos na orelha do livro
130

. 

Cagiano apresenta restrições ao rótulo de “literatura brasiliense”, desviando-se da polêmica 

conceituação do termo. Considera qualquer rótulo de origem “provinciano e inócuo”, uma vez 

que, para ele, “nenhuma adjetivação as legitima, senão a qualidade”.  

De certa maneira, o organizador esvazia o sentido espacial de uma “literatura 

brasiliense”, uma vez que a considera importante na medida em que se refere a “realidades 

próximas e universais, daquilo que há de real e onírico na condição humana”. Por essa razão, 

os contos, em sua maioria, não têm em Brasília espaço privilegiado em seu desenvolvimento. 

O esperado crescimento da presença do espaço brasiliense nos contos ampliou-se, embora 

timidamente (ver Gráfico 01 e 02), 

Gráfico 01 - Abordagem 

espacial dos contos em “Contistas de 

Brasília” 

 

 Gráfico 02 - Abordagem 

espacial dos contos em “Todas as 

gerações: o conto brasiliense 

contemporâneo” 

 

A crescente migração de pessoas para a capital e o adensamento da literatura 

brasiliense permitiu uma representatividade maior das diferentes regiões do Brasil. No que 

tange a origem geográfica dos autores, a diversidade aumentou consideravelmente na segunda 

antologia (ver Gráfico 03 e 04). 

 

                                                           
130

 Não há introdução, apresentação ou prefácio em “Todas as gerações: o conto brasiliense contemporâneo”. 
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Gráfico 03 - Origem geográfica dos escritores de “Contistas de Brasília” 

 

 
 

Gráfico 04 - Origem geográfica dos escritores de “Todas as gerações: o conto brasiliense 

contemporâneo” 
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Em “Contistas de Brasília”, os dois contos que possuem suas narrativas no espaço 

brasiliense anunciam, profeticamente, a cisão identitária do brasiliense. “Lua na Asa Norte”, 

de Arnaldo Brandão, e “Retorno”, de José Augusto Guerra, apresentam, respectivamente - o 

olhar do candango - vislumbrado por um solitário pedreiro em trabalho noturno na Asa Norte, 

e o desconforto espacial (e sua superação) de um funcionário público transferido do Rio de 

Janeiro para a nova capital – a perspectiva de um pioneiro. 

 

 

O CANDANGO 

 

 Em “Lua na Asa Norte”, o leitor é apresentado a João Barbosa, o protagonista, 

operário da construção civil. A narrativa focaliza parte de uma noite de seu trabalho. Numa 

pausa para o cigarro, e em fluxo de consciência, João Barbosa divaga sobre a profissão – um 

ofício urbano para um homem do campo. Era pescador e plantador de mandioca, um migrante 

entre os milhares que se dirigiram para a construção da nova capital na busca de um futuro 

melhor. O espaço da cidade é ainda mais artificial. O estranhamento inicial – o clima frio e 

seco que o assolava no alto do sexto andar de um prédio residencial em construção – se 

estende para o fruto do seu trabalho. Não entendia como as pessoas poderiam viver em uma 

casa sem quintal. “Não se habituaria jamais”.  Contemplativo, reconhece seu trabalho como 

alienante, uma vez que, terminado seu serviço, sua intimidade com o prédio seria extraída e, a 

partir dali, famílias com seus prazeres e dilemas particulares dariam outro significado para 

aquela parede, fruto do seu trabalho. Seu estado reflexivo é interrompido pela presença da lua 

e, novamente, a estranheza retorna. Sua preferência pelo dia – é nele que suas atividades 

enquanto trabalhador se desenvolviam rotineiramente, antes de Brasília – se reflete em um 

quase temor à lua.  

 

 

O PIONEIRO 
 

Já em “Retorno”, de José Augusto Guerra, acompanhamos, também em fluxo de 

consciência, a estranheza espacial de outro personagem, Raul Lorena, funcionário público, 

transferido para Brasília quando de sua inauguração. Um de seus temores era que, ao se 

desenraizar do Rio, reduziria-se “a um viver sem vida”, uma vez que estaria transplantado do 

espaço que dava sentido a sua existência. Para Raul, a possibilidade de ser transferido era 

angustiante, embora demonstrasse, ao longo do conto, maior adaptação à nova cidade. Já 

Alice, sua esposa, se mantivera inconsolável. Os dois comportamentos progridem: tanto Raul 

torna-se mais receptivo à Brasília como mais hostil Alice fica. Assim, Raul começava a 

perceber qualidades da nova cidade, em gradual processo de enamorar-se. A estranheza da 

nova cidade é carregada de positividade. Mesmo o clima frio e seco, incômodo noturno para 

João Barbosa, é visto como um encanto para Raul Lorena, assim como andar nas ruas sem ser 

incomodado, nenhuma multidão a rodear o trajeto de volta para casa e, ao final da noite, uma 

cadeira na calçada para observar o pouco movimento de pessoas. No avolumar do 

descontentamento de Alice, Raul, resignado, prefere a cidade ao casamento. A narrativa 

propõe uma relação entre a irreversibilidade de Brasília como capital e o sentimento 

experienciado por Raul como morador em Brasília. O trágico desfecho resolve, em macabro 

humor, o efeito irreversível de Brasília na vida de Raul Lorena, agora totalmente enraizado na 

nova cidade, como alguém que seria um dos “primeiros habitantes do cemitério Campo da 

Esperança”, ao falecer subitamente. 

Os dois contos permitem situar duas dimensões antagônicas do “viver Brasília” em 

seus primeiros anos. De um lado, o operário recrutado pelo interior do Brasil, atraído pela 
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expectativa de uma vida melhor; de outro, o funcionário público transferido do Rio de Janeiro 

nem sempre otimista, inicialmente, com a nova cidade, carregado de valores positivos da terra 

de origem e sentindo-se desterrado de seu lar. Duas representações espaciais de Brasília: para 

o primeiro, o sonho de esperança pouco durou. Os construtores de Brasília foram excluídos de 

sua criação, alocados a quilômetros de distância do centro, nas cidades-satélites. Não havia 

lugar no projeto inicial de Brasília para os pedreiros, carpinteiros, pintores e demais operários 

que levantaram Brasília do chão. Brasília é vivida pela e na periferia. Para o segundo, a 

sensação de estranheza, um misto de aversão a nova cidade e o saudosismo da experiência 

urbana anterior, mas progressivamente sendo seduzidos pela singularidade da nova capital. 

Brasília é vivida por sua monumentalidade. 

 

 

TODAS AS GERAÇÕES: O CONTO BRASILIENSE CONTEMPORÂNEO 

 

A antologia “Todas as gerações” é composta por 102 contos. Desses, dezesseis tem em 

Brasília o espaço de desenvolvimento na trama. Para esse trabalho, os dezesseis contos foram 

organizados em três grupos temáticos: cotidiano, burocracia e crime.  O último tema recorre a 

uma característica frequente: pouca ênfase é dada em relação ao espaço da trama, o que 

enfraqueceu a análise espacial. Na possibilidade de classificar os grupos pela intensidade da 

espacialização dos contos, o primeiro grupo estaria em certa vantagem, até mesmo porque 

caracteriza o dia-a-dia urbano dos brasilienses.   

 

 

COTIDIANO: ENTRE A SOLIDÃO E O TÉDIO 

 

Brasília, como qualquer grande metrópole, é uma cidade dos encontros possíveis. 

Possíveis, mas não necessariamente realizáveis: Simmel (1973), há mais de cem anos atrás, 

definiu a atitude blasé como a marca do homem urbano moderno. Isto é, quando em confronto 

com centenas de possibilidades de encontros, há a tendência do ensimesmamento. Assim, 

mesmo estando entre milhares de sua espécie, o homem urbano se torna propenso a uma 

profunda solidão. A solidão seria uma característica da cidade moderna, então. Nesse sentido, 

a atitude blasé marca, essencialmente, os dois personagens de “No metrô”, de Liana Aragão. 

O conto é narrado tanto em primeira pessoa (na perspectiva dos dois personagens, 

paralelamente) como também em terceira pessoa. A confusa alternância de perspectiva do 

narrador ilude o leitor, ao mesmo tempo em que, no derradeiro parágrafo, mantém suspense 

sobre o conto ser autobiográfico. No metrô, enquanto os olhares se cruzam, diferentes 

perspectivas brotam da imagem do outro. Os trajetos prováveis dos personagens se convertem 

em identidades possíveis: estudante, jornalista, burocrata, comerciante. A imagem de Brasília 

como uma cidade funcional, com cada trecho, cada recorte de seu tecido urbano dedicado a 

uma ou outra atividade econômica, ilustra um comentário da mulher-narradora: “Brasília é 

‘esqueminha’ demais”. Seriam as pessoas “esqueminhas demais”? A vida é mais complexa, a 

cidade também é. Do encontro possível mas não realizado, duas pessoas se afastam sem, 

necessariamente, terem se encontrado.  

A estranheza impera também em “Um longo sonho do futuro”, de Mauricio Melo 

Júnior. Fazendo uso da metalinguagem, o autor recupera dois planos temporais (início do 

século XX, início do século XXI) apresentando o mesmo personagem: um mulato funcionário 

público. É, portanto, claramente inspirado em Lima Barreto, que teve seus diários publicados 

sob o mesmo título do conto
131

. Os dois espaços, os dois tempos, as duas narrativas, fundem-
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 Um longo sonho de futuro: diários, cartas, entrevistas e confissões dispersas. Rio de Janeiro: Graphia, 1993 
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se numa só. Esse ambiente delirante amplia a estranheza do funcionário em Brasília. A cidade 

excêntrica aos seus olhos, mas também estranha a tantos outros olhares. Na rua, vê 

simultaneamente um grupo tocando música andina e homens falando em árabe – uma 

profusão de culturas para além das diferentes regionalidades que, enquanto capital, propõe-se 

representar. O espanto do protagonista com a pressa do brasiliense lhe permite um diagnóstico 

preciso: “apagam os rastros no passado assentando já o pé no futuro”. A reflexão do 

personagem se aproxima, assim, de uma das primeiras análises geográficas de Brasília após 

sua inauguração:  Santos (2010), ao escrever sobre Brasília em 1963, e não obstante o desafio 

de escrever sobre uma cidade sem passado, constata que a originalidade de Brasília está em ao 

não “desmentir o presente, fornecer uma imagem do futuro”. Entretanto, quase meio século 

depois, o protagonista adiciona um complemento à análise do geógrafo: a cidade nega “o 

ontem sem reinventar o agora”. O transitar do funcionário público em direção a periferia 

desvela as várias brasílias: das largas, amplas e belas vias às ruas estreitas e casas 

amontoadas. Diante da novidade de Brasília, ele sente “novos sentimentos arcaicos”, em “dias 

iguais” do “sentir-se estrangeiro”, um certo valor positivo ao tédio, uma vez que “a vida se 

desenha no cotidiano”, a vida comezinha do brasiliense em uma cidade sem tantos atrativos 

como a antiga capital. 

A periferia de Brasília comporta mais do que “as ruas estreitas e amontoadas”. Pode 

ser um lugar tranquilo, como evidencia Waldir Rodrigues Pereira em “A chave na porta”. O 

conto, escrito em primeira pessoa, descreve um passeio pelas ruas de Planaltina, cidade 

anterior a existência de Brasília e incorporada à capital. No centro histórico, casarões 

testemunham a história da cidade. Entre um e outro cumprimento aos transeuntes, o narrador 

reflete sobre sua cidade, seu lugar: “não tenho porque me sentir estranho nessa paisagem que 

ainda é o meu território”. Da modernidade, sente uma certa aversão: os barulhentos 

automóveis invadem o centro da nova capital, antítese da velha cidade de Planaltina, 

interiorana, calma e silenciosa. O título do conto responde pela surreal e quase cômica 

digressão do narrador sobre uma chave esquecida na porta de um casarão quando fazia uma 

de suas caminhadas – casarão que, como será revelado depois, é a sua própria moradia. O 

narrador é a resistência da memória espacial herança ainda de uma preexistência de Brasília 

(BARBO, 2010). 

Em “Anunciação de Maria”, de Alexandre Pilati, maria, o personagem do título, 

grafada sempre em minúsculo no conto, é o brasiliense comum e idealizado, depois de mais 

de quatro décadas de Brasília. É professora universitária aposentada, moradora do Plano 

Piloto e residente em Brasília desde os vinte anos de idade, vinda de São Paulo. Seu cotidiano 

urbano é corriqueiro: ocupava o dia trabalhando em uma loja de lingerie na rua da Igrejinha 

(Setor Comercial 107/108 Sul). O proprietário da loja é o próprio marido, um homem 

pequeno (embora o autor assegure que não seja um anão), “tendo apenas 40 centímetros de 

altura”, informação repetida insistentemente por todo o conto. A solidão de Brasília toma a 

personagem. Considerava a paciência, por exemplo, como fruto da “solidão
132

 acompanhada 

do casamento”. A anunciação a que se refere o título se trata de um anúncio (não respondido) 

como acompanhante que colocara no jornal. Afogada pela solidão do cotidiano, Maria iguala 

ser atropelada por um caminhão a ter seu anúncio no jornal respondido. No espaço urbano de 

Brasília, como assegura o narrador, ninguém repara em ninguém. A solidão anda junta com o 

tédio, o extraordinário com o comezinho.  
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 A solidão urbana de Brasília é recorrente nas artes, como nos versos de Nicolas Behr (A superquadra nada 

mais é / do que a solidão dividida em blocos), ou musicada em Brasilia 5:31 (Paralamas do Sucesso): Quartos de 

hotel são iguais / Dias são iguais / Os aviões são iguais / Meninas iguais / Não há muito o que falar sobre o dia / 

Não há do que reclamar / Tudo caminha / E as horas passam devagar” 
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O tédio se apresenta em maior positividade no “A paixão”, de Carlos Magno de Melo. 

Bildo, funcionário aposentado do Senado Federal, agora taxista com ponto no Aeroporto, 

possui um estável casamento e três filhos e é morador do Plano Piloto. A rotina familiar havia 

sido temporariamente interrompida pela gravidez precoce da filha caçula, mas logo o neto 

pode acrescentar ainda mais ternura no cotidiano de Bildo. Homem calmo, ordeiro, pacífico, 

Bildo era um quase amante do tédio. Brasília lhe fazia bem. A rotina é rompida, porém, 

quando uma famosa jornalista o beija candidamente no rosto após um serviço. A paixão o 

desprende da vida cotidiana até culminar com sua despedida de Brasília. Entrega para a 

família todos os bens adquiridos ao longo dos anos: lotes no Gama e em Ilhéus, loja de 

aluguel no Guará, casa em Taguatinga. Despede-se da família e, de posse apenas do endereço 

da empresa em que a jornalista trabalha, parte para o Rio de Janeiro. 

Parelho ao tédio como valor positivo está também o conto “O tranquilo senhor Braga”, 

de Lourenço Cazarré. João Braga, o protagonista, é um experiente jornalista que decidiu 

trocar as redações tumultuadas pela chefia de uma sucursal em Brasília de uma grande 

agência de publicidade. Sua motivação pela publicidade se deu, sobretudo, pela procura de 

uma vida mais calma. É por intermédio desse emprego que mantém um alto padrão de vida: 

mansão no Lago Sul, cinco carros e viagens anuais para a Europa. Honesto, casado, 

monogâmico, tranquilo. Seu comportamento escorreito era motivo de galhofa no escritório, 

especialmente por parte do dono da agência, conhecido como Chefão, que o vitimava em 

várias brincadeiras. A desregrada vida do Chefão, aliás, permitiu a inclusão no conto de 

Mônica, uma mulher da qual queria se ver livre. Transfere-a de São Paulo para Brasília e a 

coloca como auxiliar de Braga. Mônica se sente paulatinamente atraída por Braga, mas não é 

percebida até o desfecho, em que faz uma abordagem mais explícita. 

 

 

BUROCRACIA: PELOS CORREDORES DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA 

PÚBLICA 

 

Os contos centrados na vida burocrática da capital tratam, no geral, de como o 

brasiliense interage com a máquina pública, tão presente na vida da população de Brasília. Em 

“Uma noite quente, e ainda alguns espectros fantasmais”, o narrador-protagonista, um 

professor secundário de música, em longo monólogo exterior, discorre sobre a micropolítica 

de Brasília. O cenário é uma festa na embaixada francesa e seu interlocutor é um jovem e 

iniciante músico. Há uma pequena referência a ascensão social baseada na localização 

espacial (o conforto proporcionado pela moradia – primeiro no Cruzeiro Novo, depois na Asa 

Norte) para, logo depois, discorrer sobre as vantagens e desvantagens da profissão, críticas ao 

Conservatório (onde lecionava e, por um breve período, foi o diretor financeiro) e a 

arquitetura anti-ecológica dos prédios de Brasília. O monólogo várias vezes é interrompido 

para cumprimentar algum figurão – e repreender o jovem músico por não compreender a 

importância dos relacionamentos sociais na Capital. 

Já em “Saídas”, de Geraldo Lima, o cotidiano banal e sufocante dos corredores dos 

ministérios é o tema principal. O personagem-narrador, Baltazar, é um funcionário público, 

entediado frequentador da Esplanada dos Ministérios. Brasília se reduz ao micro-espaço da 

burocracia. Corredores, elevadores, janelas, sobrepujam mesmo os ambientes de lazer, como 

“algum boteco da Asa Norte”.  

Também funcionário público é o narrador-protagonista de “O funeral”, de Luiz Adolfo 

Pinheiro. Próximo da comédia, o conto focaliza a dificuldade do narrador em apreender de 

fato a biografia e o caráter de Carlos Ribeiro Batista, o morto, também funcionário no 

Ministério da Educação, dada a quantidade de versões antagônicas colhidas entre os colegas 

no seu funeral. A trama se desenrola no Campo da Esperança, principal cemitério de Brasília. 
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Quanto mais informação colhe, mais obscura fica a figura do falecido. Ateu, batista, católico, 

espírita, mineiro, goiano, pobre, agiota, filantropo, entre outros perfis, são descobertos na voz 

dos presentes. Predomina, até o encerrar do conto, a cômica angústia da descoberta de várias 

feições para uma mesma pessoa. Se o espaço não se faz presente, explicitamente, o caráter 

cosmopolita é reforçado pelas origens geográficas tão díspares dos demais personagens: um 

padre colombiano, a viúva sergipana, o narrador-protagonista baiano, um colega turco. 

Pontilha ainda o conto citações de lugares de Brasília, como o Lago Paranoá e o Núcleo 

Bandeirante. Ao findar, a certeza de que não era possível traçar um perfil do falecido – e 

oferece pistas sobre como, na cosmopolita cidade, é fácil esconder-se dos outros. 

Cristovam Buarque apresenta o conto que mais se aproxima do arquétipo de Brasília 

como o núcleo do poder político brasileiro. Em “Os dois corações”, um pai desesperado pela 

doença terminal de seu filho (uma cardiopatia) peregrina no Congresso Nacional para aprovar 

uma lei que obrigue criminosos a doarem órgãos. Depois de vencidas as muitas barreiras 

políticas, o pai consegue mobilizar o país para aprovação do projeto de lei e participar do 

primeiro leilão, mas perde o coração para uma Ong europeia contra a pena de morte. O leitor 

reconhece o espaço em Brasília apenas pelos deslocamentos – o pai se desloca do hospital 

onde o filho está internado ao Congresso. Não há citação nem descrição do espaço brasiliense. 

A política também está presente em “A mão esquerda de Cervantes”, de Menezes y 

Morais. Aías de Silo, o protagonista, é um sujeito politicamente ativo, perplexo diante de 

tanta corrupção encontrada no governo do “primeiro operário a chegar ao poder na história da 

América Latina”. É funcionário público e morador da Asa Norte, em apartamento financiado 

em longas prestações. Seus pensamentos, suas divagações o acompanham da chegada no 

estacionamento público da plataforma superior do Terminal Rodoviário no centro de Brasília 

à sua ida ao Teatro Nacional com a namorada, com uma breve pausa em um café no Conic, 

famoso conjunto de lojas situado no coração de Brasília, ao lado da rodoviária. Como o 

personagem se considera um “embaixador de Brasília” em função da defesa que faz da cidade 

em toda e qualquer circunstância, o desenvolver de seus pensamentos são carregados de 

espacialidade. Explica, portanto, a diferença entre pioneiro e candango, o conceito do entorno 

de Brasília e uma definição de quem são os brasilienses: “são as sucessivas gerações que 

nasceram e continuam nascendo na cidade, (...) não têm sotaque regional, mas um jeito 

próprio de falar”. Relembra também dos diferentes tipos com os quais já cruzara no espaço 

central de Brasília: um flanelinha a concluir o curso de Direito, uma mendiga lhe implorando 

esmola, camelôs próximos ao shopping Conjunto Nacional. Também interliga os problemas 

locais aos problemas de âmbito global – como os desastres ecológicos de grande proporção. 

“A mão esquerda de Cervantes”, título do conto, é o nome da peça que assistiria com sua 

namorada Agar. A decepção política do personagem-narrador não poderia ser mais simbólica: 

Miguel de Cervantes possuía sua mão esquerda inutilizada em função de ferimentos de 

guerra. 

 

 

CRIME 

 

Os contos policiais se fizeram bem representados. A espacialidade dos contos, 

entretanto, é secundarizada. Brasília é reconhecida por um ou outro topônimo. Ocorrer em 

Brasília, isto é, a trama acontecer no espaço geográfico brasiliense não traz nenhuma 

relevância para o conto. O espaço não participa da trama. Assim é em “O canto da cigarra”, 

de Dulce Batista: Jairo, um bancário, pretende fraudar o banco em um ambicioso plano. 

Entretanto, sua esposa, Elaine, também bancária e colega de trabalho do marido, se opõe. Ao 

perceber a irreversibilidade das intenções do marido, Elaine propõe o divórcio. Jairo trama o 

assassinato da esposa e a executa em um ermo no Lago Norte – lugar seguro para uma última 
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conversa. O corpo é jogado no lago Paranoá. Jairo faz queixa de sequestro e se esconde numa 

pousada no Plano Piloto. O crime, entretanto, se torna midiático e logo a polícia o investiga.  

Já Kido Guerra apresenta, em “Estatuto da criança e do adolescente”, Pezinho, um 

delinquente menor de idade. Depois de praticar dois crimes: um latrocínio, de forma indireta 

(assumiu o crime porque o comparsa era maior de idade), e um assassinato na Estrutural, 

cidade-satélite de Brasília, é apreendido pela polícia na tentativa de realizar um terceiro, um 

sequestro. Punido com a internação no Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE), 

Pezinho é morto em seguida, assassinado por outros internos.  

Já chefiar uma rebelião no CAJE é um dos objetivos do personagem-narrador de 

“Noite fraca”, de José Edson dos Santos. No conto, o personagem assalta e mata um bêbado, 

que só dispunha de tíquetes e vales-transporte na carteira. As falas são carregadas de gírias, 

típicas de grupos da periferia das grandes cidades – o personagem-narrador é de Samambaia.  

Em “A prova sempre estará na lixeira”, de Mario Pacheco, o menor conto da antologia, o 

autor disserta sobre a capacidade incriminadora dos lixos. O conto investe também no 

sublinhar da desigualdade social no Plano Piloto, abordando os banquetes realizados (com 

sobras de lixo) diariamente pela população miserável que transita pela Esplanada dos 

Ministérios, ao passo em que o desperdício, principalmente alimentar, ainda exista. O 

desfecho no texto é um apelo ao leitor para, por precaução, observar o que descarta para “não 

deixar prova”.  

Por fim, “A teia”, de Maria da Glória Lima Barbosa, acrescenta dois elementos que 

distinguem o conto dos demais: apresenta forte carga dramática, ao narrar o impacto 

psicológico pós-crime em uma tranquila estudante de literatura, e toques de realismo 

fantástico, uma vez que uma inexplicável teia se forma no canto de um de seus olhos. 

Moradora do Plano Piloto, Fernanda, a protagonista, mantém-se alheia a sua própria cidade. 

Próxima de sua casa havia uma invasão “que nunca conhecera”. Nesse interim, enquanto a 

culpa a consome e a teia não sai do canto dos olhos, se “sentia fazendo parte de tudo”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intersecção entre a Geografia e a Literatura se mostrou, há tempos, por demais 

frutífera. Nesse trabalho, especialmente, as duas antologias trouxeram importantes elementos 

para uma discussão sobre a cidade e também sobre as diferentes representações do espaço 

evidenciadas. 

Brasília, enquanto espaço das narrativas, quase dobrou em participação nos contos em 

“Todas as Gerações” (de 10% dos textos, na coletânea de Almeida Fischer, para 17%, nessa). 

A considerar o interregno de mais de quarenta anos que separa uma obra da outra, é possível 

aventar algumas conclusões. A primeira delas é o natural crescimento na literatura brasiliense, 

motivada inclusive pelo crescimento da cidade e consequente efervescimento cultural da 

capital. Também decorrente disso é uma maior participação de escritores originários de 

diferentes estados brasileiros, uma vez que, como capital federal, há significativo processo de 

migração. 

Na primeira coletânea já é possível perceber a cisão identitária brasiliense: a distinção 

entre candangos e pioneiros, que haveria de subsistir-se entranhada por longos anos no 

imaginário do morador de Brasília. De um lado, o trabalhador, operário da construção civil, 

alienado do produto de seu trabalho; de outro, o funcionário público, em dificuldade de se 

adaptar em novo ambiente tão diferente daquele vivenciado na cidade anterior. Duas 

realidades que se complementam na formação do brasiliense e, de certa maneira, oferecem, 

cada qual em sua perspectiva, a dificuldade em tornar-se íntimo de um espaço geográfico que, 

até então, predominava estranheza. 
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Já na segunda antologia, Brasília está entranhada no habito cotidiano de seus 

personagens. Vivem procurando acomodar-se ao modo de vida urbano específico dessa 

cidade, tão diferente das demais congêneres brasileiras. É o espaço da política, da burocracia, 

da convivência com o diferente, das frustrações de uma cidade que prometia um novo Brasil. 

O tédio e a solidão da vida moderna parecem ser, em Brasília, amplificados. Se a paisagem 

não é mais uma novidade tão presente – um espaço quase como protagonista na antologia de 

Fischer – aqui os personagens não estão mais sob um cenário que ainda lhes causem 

perplexidade, admiração ou repulsa. O espaço se entranha aos personagens nessa simbiose, 

nesse relacionamento íntimo entre o homem e a cidade. 

Extrai-se, assim, uma representação de Brasília múltipla, acima de tudo. Não poderia 

ser diferente. Brasília, afinal, “tem uma fratura exposta na alma” (FREITAS, 2009, p. 25). É 

um mosaico de regionalismos temperado com a desigual estrutura social brasileira. Ao mesmo 

tempo em que há um colorido multicultural no espaço brasiliense, a paisagem evidencia a 

desigualdade social. Brasília é um exemplo acabado das marcas da exclusão social impressas 

no espaço geográfico. E a literatura, ao captar e mimetizar essa realidade, possibilita a 

exposição franca desse cenário, a partir do momento em que “a dimensão simbólica da 

existência é o ensinamento da peça literária. E essa dimensão edifica-se espacialmente por 

meio das paisagens, dos lugares e/ou territórios” (CHAVEIRO, 2005, p. 45). 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Heloisa A. de. Geografia e Literatura: um elo entre o presente e o passado no 

Pelourinho. (Dissertação Mestrado em Geografia). Universidade Federal da Bahia, UFBA, 

2007. 
 

ARAÚJO, Regina. Do Sertão aos Pampas: O Território da Literatura Nacional no Século XX. 

Terra Brasilis, Rio de Janeiro/RJ, ano III-IV, n. 4-5, 2003. Disponível em 

<http://terrabrasilis.revues.org/347>. Acesso em 12 out. 2014. 
 

BARBO, Lenora. Preexistências de Brasília. Reconstruir o território para reconstruir a 

memória. Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília, Programa de Pós Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo, Brasília, 2010. 

 

BARCELLOS, Frederico R. Espaço e lugar: o olhar geográfico machadiano sobre o Rio de 

Janeiro no final do século XIX e início do XX. Dissertação de Mestrado - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós Graduação em Geografia, Rio de Janeiro, 2006. 

 

BARTHES, Roland. A morte do autor. In: _____. O rumor da língua. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 

 

BASTOS, Ana Regina Vasconcelos. Espaço e Literatura: algumas reflexões teóricas. Espaço 

e Cultura, Rio de Janeiro, NEPEC, n.5, jan./jun. 1998. Disponível em http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/6316/4509. Acesso em 19 ago. 

2014. 

 

BORGES FILHO, Oziris. Espaço e literatura: introdução à topoanálise. Franca: Ribeirão 

Gráfica Editora, 2007. 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

441 
 

BROSSEAU, Marc. Geografia e Literatura. In: CORRÊA, Roberto L.; ROZENDAHL, Zeny. 

(org.) Literatura, Música e Espaço. Rio de Janeiro: UERJ, 2007, p. 17-77. 

 

CAGIANO, Ronaldo. Todas as gerações:  o conto brasiliense contemporâneo. Brasília: LGE, 

2006. 

 

CARVALHO, Bernadete A. de. Brasília literária: de quem para quem: proposta de um cânone 

para os autores brasilienses tendo em vista a recepção. Dissertação de Mestrado em Literatura, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2010.  

 

CHAVEIRO, Eguimar. Dizibilidades literárias: a dramaticidade da existência nos espaços 

contemporâneos. Geograficidade, v. 5, n. 1, p. 40-51, 2015. 

 

COLLOT, Michel. Rumo a uma geografia literária. Gragoatá - Revista do Instituto de Letras 

da UFF, Niterói, v. 33, n. 1, p. 17-32, 2012. 

 

DIMAS, Antonio. Espaço e romance. 2ed. São Paulo: Ática, 1987.  

 

FISCHER, Almeida. Contistas de Brasília. Brasília: Dom Bosco, 1965. 

 

FREITAS, Conceição. Só em caso de amor. 100 crônicas para conhecer Brasília. 

 

HOLZER, Werther. A Geografia Humanista Anglo-Saxônica - de suas origens aos anos 90. 

Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 55, n.1/4, p. 109-149, 1993. 

 

HOLSTON, James. A Cidade Modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. 2. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

LAJOLO, Marisa. Livros, livros a mancheias. Revista Brasileira, v. 68, p. 37-49, 2011. 

 

LEFEBVRE, Henri. The production of space. Oxford: Blackwell, 1991. 

 

LIMA, Solange T. A percepção geográfica da paisagem das gerais no Grande sertão: 

veredas. 1990. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, 

Rio Claro.  

 

____. Geografia e literatura: alguns pontos sobre a percepção da paisagem. Geosul, 

Florianópolis, v.15, n.30, p.07-33, jul./dez. 2000. 

 

LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1976. 

 

LOPES, Angelita; CHAVEIRO, Eguimar Felício. Livros nas prateleiras, verbos no chão: 

aproximações entre geografia, literatura e existência. Revista de Geografia (Recife), v. 28, p. 

22-37, 2011. 

 

MARANDOLA, Janaina de Alencar Mota e S. O geógrafo e o romance: aproximações com a 

cidade. Geografia (Rio Claro. Impresso), v. 31, p. 61-81, 2006. 

 

____. Caminhos de morte e de vida: o geográfico e o telúrico no rio severino de João Cabral 

de Melo Neto. Londrina: Eduel, 2011. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

442 
 

 

MONBEIG, Pierre. Ensaios de Geografia Humana Brasileira. São Paulo: Livraria Martins, 

1940. 

 

MONTEIRO, Carlos A. de Figueiredo. O mapa e a trama: ensaios sobre o conteúdo 

geográfico em criações romanescas. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002. 242p. 

 

NIEMEYER, Ana Maria. Para além da paisagem: uma leitura antropológica do espaço em 

Vidas Secas. In: MESQUITA, Zilá e BRANDÃO, Carlos R. (orgs.) Territórios do cotidiano: 

uma introdução a novos olhares e experiências. Porto Alegre: Ed. da Universidade, 1995. 

 

OLANDA, Diva Aparecida M.; ALMEIDA, Maria G. de. Uma visão geográfica em “O fiel e 

a pedra” de Osman Lins. Sociedade & Natureza, v.19, n.1, p.143-156, jun. 2007. 

 

PILATI, Alexandre. Literatura brasiliense? Brasília, 2010. Disponível 

em http://www.alexandrepilati.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Literatura-

brasiliense.pdf. Acesso em 24 ago. 2014. 

 

PINHEIRO NETO, José E. Uma viagem paisagística pelas zonas geográficas na obra “Morte 

e vida Severina” de João Cabral de Melo Neto. Dissertação (Mestrado em Geografia) 

Universidade Federal de  Goiás, Catalão,  2011. 169 f. 

 

PINTO, J. R. de Almeida. Poesia de Brasília: duas tendências. Brasília: Thesaurus, 2002. 

POCOCK. Douglas.  Geography and literature. Progress in Human Geography, v.12, n.1, 

p.85-102, mar. 1988. 

 

SANTOS, Milton. Brasília, a nova capital brasileira. Risco: Revista de Pesquisa em 

Arquitetura e Urbanismo, n. 11, p. 73-79, jan. 2010. 

 

SEGISMUNDO, Fernando. Literatura e Geografia. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, n.76, 

p.327-332, jul. 1949. 

 

SEEMANN, Jörn. Geografia, geograficidade e a poética do espaço: Patativa do Assaré e as 

paisagens da região do Cariri (Ceará). Ateliê Geográfico, Goiânia, v.1, n.1, p.50-73, set. 

2007. 

 

SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, G. O fenômeno urbano. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 

 

SOUSA, Andreia Aparecida M. de. Geografia e Literatura: apresentação de Goiânia em 

fragmentos de viver é devagar de Brasigóis Felício. 120 f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia). Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 2008. 

 

SUZUKI, Julio C. Geografia e Literatura: uma leitura da cidade na obra poética de Paulo 

Leminski. Revista da ANPEGE, Fortaleza, v. 2, p. 114-142, 2005. 

 

TUAN, Yu-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. (trad. Lívia de Oliveira) São 

Paulo: Difel, 1983.  

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

443 
 

WANDERLEY, Vernaide. M. A Pedra do Reino - Sertão Vivido de Ariano Suassuna. 1997. 

28 f. Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio 

Claro, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1997. 

 

WANDERLEY, Vernaide; MENEZES, Eugenia. Viagem ao Sertão brasileiro: leitura geo-

sócio-antropológica de Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa. Recife: 

CEPE/FUNDARPE, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

444 
 

A LUTA PELO DIREITO À MORADIA EM SALVADOR: O ENCONTRO ENTRE A 

GEOGRAFIA E A LITERATURA NA OBRA “ALAGADOS: CRÔNICAS 

PALPITANTES DE EPISÓDIOS VERDADEIROS” 

 

Itaciane Ramos 
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia.  

Email: taciveiga@hotmail.com 

Maria Auxiliadora da Silva 
Professora Dra. do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia. 

dorasilv@ufba.br 

 

 

Resumo  

Este artigo aborda a íntima relação entre a Geografia e a Literatura a partir da obra “Alagados: 

crônicas palpitantes de episódios verdadeiros” do autor Hirton Fernandes. É uma tentativa de 

diálogo entre a obra e a discussão sobre a pobreza urbana e a luta pela sobrevivência entre os 

pobres nas cidades. Os temas geográficos encontrados no livro reafirmam ainda mais, o 

quanto esse diálogo é possível.  

Palavras-chave: Geografia; literatura; moradia; pobreza; resistências.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O livro “Alagados: crônicas palpitantes de episódios verdadeiros” foi escrito pelo 

autor Hirton Fernandes, sendo publicado pela Imprensa Oficial da Bahia no ano de 1965. É 

uma prosa narrativa, em terceira pessoa, em se narra uma das primeiras ocupações de 

Salvador e um dos mais importantes movimento de luta por moradia da capital baiana. É uma 

mescla entre um conteúdo imaginário e uma realidade de maneira muito equilibrada.  

Hirton Fernandes veio a falecer em 2009, deixando uma importante contribuição para 

a literatura e para os estudos urbanos em Salvador.  

Este trabalho tem como objetivo buscar uma interpretação na literatura a partir de um 

olhar geográfico. A obra escolhida nos oferece elementos para tal, pois, a partir de sua leitura 

e de um levantamento bibliográfico que ofereceu direcionamentos, foi possível o 

desenvolvimento deste trabalho. Temas fortemente geográficos, tais como a pobreza urbana, a 

luta dos pobres por moradia, processos migratórios ocasionados muitas vezes pela expulsão 

do campo, pelo fenômeno climático da seca, etc, fazem parte da narrativa.  

Os trabalhos de campo feitos na área e algumas entrevistas já realizadas com 

moradores, foram fundamentais, pois, ofereceram bases sólidas, e subsídios para este 

trabalho. 

A estória baseada em fatos verídicos se passa a partir de 1949, na cidade de Salvador, 

ano em que a cidade comemorava seus 400 anos de fundação e o primeiro centenário de 

nascimento do ilustre baiano Rui Barbosa; estes festejos públicos contrastavam com a pobreza 

urbana, pois é o ano também em que se dará início a uma das mais tristes realidades da 

habitação urbana brasileira: Alagados – Salvador-Bahia-Brasil.  

O contato com a riqueza da narrativa presente na obra de Hirton Fernandes nos faz 

perceber o quanto podemos extrair da literatura, interpretações e elementos sobre as ações 

humanas, seus sofrimentos, suas vivencias cotidianas no lugar... A literatura nos leva ao 

passado, ao presente e ao futuro, a partir do seu papel na descrição dos lugares, nos leva a 

“mares nunca dantes navegados”, a lugares pouco ou nada conhecidos. Por isso a eterna e 

íntima relação entre a Geografia e a Literatura. Silva e Araújo afirmam que  
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a literatura possibilita conhecer espaços e lugares, porque é da realidade concreta 

que o escritor recobra os elementos para a construção do universo ficcional de sua 

obra literária, um processo de recriação no qual evidencia a relação entre o espaço e 

a literatura (SILVA E ARAÚJO, 2007, p. 17).    
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Desde o final do século XIX, quando as famílias abastadas de Salvador ocuparam 

áreas privilegiadas da cidade, saindo do Centro Histórico, e passaram a dividir e alugar os 

antigos sobrados, gradativamente, vão dando lugar aos cortiços, que por sua vez irão dar 

origem as habitações populares (SOUZA, 1999).  O problema da habitação se torna 

calamidade.  

A segregação socioespacial tem como uma de suas facetas a separação espacial das 

diferentes raças e classes de tal modo que essa separação não se resume em uma simples 

fragmentação no espaço. A materialização da pobreza e da exclusão pode ser constatada nas 

favelas ou periferias onde, a falta de infraestrutura, as habitações subumanas, as dificuldade 

de acesso as áreas centrais devido a precariedade dos serviços de transporte e a uma série de 

outros problemas, evidenciam o abandono e o descaso do poder público em relação a estas 

áreas sofridas.  

Na favela de Alagados, vidas humanas sob palafitas e sob o lixo que a cidade 

rejeitava, foi durante décadas, talvez, o grande símbolo desse abandono, dentre tantas outras 

favelas que surgiram em Salvador.  

 

  
Foto 1 - Alagados 

 

No livro, Manuel, personagem da estória e da vida real, é um operário de 36 anos, pai 

de três filhos (Antônia, Maria e João) e aguarda a chegada do quarto filho com sua esposa 

Zefa. Morador de uma casa de aluguel no Largo de Roma, localizado na Cidade Baixa, 

atormentado pelo fantasma do despejo ao receber do juiz a sentença de 30 dias para abandono 

do imóvel, Manuel   
 
caminha pelos corredores do Fórum sem enxergar as pessoas que cruzam com ele, 

ouve apenas a voz em seu íntimo: não abandonasse a casa onde nasceram seus 

filhos, onde sentiu o gosto da sua mulher pela primeira vez, seria expulso: “posto 

para fora”! – leva as mãos aos ouvidos. Desesperado, sacode a cabeça. Procura 

arrumar a confusão no cérebro, ou mesmo afugentá-la (p. 11).  

 

São três horas e vinte minutos da tarde, o carpinteiro não sabe se retorna ao trabalho 

ou vai para casa repousar. Desce do Elevador Lacerda e pega um bonde, deixaria para decidir 

“Lixo de hospitais em material de enfermagem. 
Belos brinquedos as gases sujas de pus e os 

algodoes melados de sangue de ferida. Divertem-se 
assoprando os pedaços para cima, a jogar os 

pedaços na cara do companheiro. Certamente a 
professora (...) contou que existem países onde as 

crianças brincam assim no natal. Apenas 
esqueceram de ensinar que os meninos daqueles 

países jogam bolas de neve e não algodoes de 
sangue e de ferida” (Hirton Fernandes, 1965). 
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seu destino no caminho. Resolve voltar para o trabalho naquele dia que parecia ser um dos 

mais difíceis de sua vida. No momento em que coloca a madeira pra cortar na serra, o 

carpinteiro perde os sentidos, não fosse o aprendiz que o ampara, teria sido cortado pela serra 

também. Manuel é apenas mais um na multidão de trabalhadores nas cidades em que o 

simples direito à moradia lhe é negado.  

No dia seguinte Manuel não compareceu ao trabalho e recebe então a visita do Mestre, 

que chega de surpresa, pois pretendia confirmar sua suspeita: a de que Manuel fazia “corpo 

mole” pra não trabalhar. Ao chegar a casa se depara com o carpinteiro “no leito, o corpo 

franzino mergulhado na coberta. Tremedeiras, suores frios, coração batendo descompassado”. 

O narrador da estória se refere ao Mestre em todas as passagens como “o negro”, é um 

homem sem nome, em que o seu corpo negro é o que lhe denomina, e que tem uma única 

passagem na estória para confirmar se a sua suspeita era dotada ou não de razão e exigir que o 

enfermo fosse trabalhar no dia seguinte, caso contrário estaria demitido. Porque um 

personagem negro sem nome? Porque se referir ao mesmo a todo o momento da estória como 

“o negro”? Marcas registradas na literatura de um racismo à brasileira? A estória e a história 

seguem... 

Um dia após a visita do Mestre, Manuel vai ao trabalho ainda debilitado e fica sabendo 

de certo plano, e quem lhe conta é Raul, seu colega de trabalho: 

“- “Viu” falar das invasão aí tudo? – enumera nos dedos – Corta-Braço, Vila Maria, 

Conceição, Jardim Castro Alves...” 

“- Vi dizer no rádio, e daí?” 

“- Tamos preparando uma”  

Manuel, inicialmente recusa temendo represálias da polícia. Entretanto, ao chegar em 

casa e conversar com sua companheira ele decide entrar para o movimento.  

 

 

AS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES DA CIDADE DE SALVADOR: A VERDADE NUA E 

A FICÇÃO 

  

As primeiras ocupações em Salvador surgiram a partir de 1940 com a Corta-Braço 

(atual bairro do Pero Vaz), Alagados e Subúrbio Ferroviário. A Ocupação do Corta – Braço 

foi pioneira em Salvador. Sua consolidação, obviamente, não se deu de forma fácil; foram 

necessárias intensas negociações e resistências. O pioneirismo dessa serviu de inspiração para 

que outras áreas fossem ocupadas pelas famílias pobres da cidade sendo essa, a única 

alternativa encontrada, diante da crise da moradia. A multiplicação dessas habitações passa a 

ser um problema, tanto para o poder público, como para as elites locais proprietárias de 

algumas dessas áreas.  

Entre 1950 e 1968, em Salvador, ocorreram 79 ocupações e, de 1980 a 1989 chegaram 

a 250 (GARCIA, 2009). Nesse período, essas não estavam organizadas em movimentos 

sociais oficiais, que são aqui entendidos como uma coletividade que se manifesta em 

determinadas estruturas sociais nas quais as contradições do capital já estão impostas, fazendo 

com que haja uma explosão de lutas por transformações sociais por meio do embate político 

contra as forças dominantes e opressoras, sendo esses movimentos, oficiais ou não. Dessa 

forma, essas primeiras ocupações podem ser entendidas como os primeiros movimentos de 

luta por moradias em Salvador. Tais ocupações coletivas ficaram conhecidas como 

“invasões”. É importante destacar que o termo invasão expressa algo ilegal, ilícito. Entretanto, 

as ocupações são formas de luta por direito à moradia digna que, ao longo das décadas foi e 

continua sendo extirpado do povo. Só podemos denominar de invasão aquilo que não é, por 

direito, nosso. Por tais motivos, o termo ocupação deve ser utilizado como forma de 

reafirmação dos direitos. Manuel, operário, praticamente, não teve acesso a escola formal; 
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entretanto, a escola da vida o fez pensar exatamente dessa forma, pois a ocupação “Trata-se 

de movimento organizado, e as terras pertencem ao governo. Se o povo é o governo, logo, o 

que é do governo é do povo” (FERNANDES, 1965, p. 34). 

O primeiro encontro de Manuel com os companheiros, para planejamento da 

ocupação, revelou muitos relatos de sofrimento. A expulsão do campo, ocasionada pela seca, 

o êxodo rural e o imigrante na grande cidade, não deixariam de fazer parte desses relatos. Um 

dos companheiros contou que veio da roça, que vendeu tudo que tinha em busca de dias 

felizes na capital:  

 
Quinhentos equitares de terra, cinco bois de tração, duas vacas leiteiras. Todo 

dinheiro apurado não deu pra comprar uma casinha em Salvador. Imaginava que a 

vida fora do sertão era fácil. Estaria distante da seca. Eis que se esbarrou com a 

civilização. A seca às vezes da trégua, a civilização nunca (idem, p. 45) 

 

A partir de 1940 houve um processo de intensas transformações urbanas em Salvador, 

ocasionadas também pelo grande número de trabalhadores rurais desempregados do 

decadente cultivo da cana-de-açúcar do recôncavo baiano e fugidos das secas. Estes 

trabalhadores oriundos, principalmente, do Recôncavo, Feira de Santana e Jequié, (Beaujeu-

Garnier, 1964), foram forçados a abandonar o campo e migrar para a capital em busca, não 

das melhores, mas das mínimas condições de sobrevivência. 

Chega o dia da ocupação. O líder Paulo Costa, também operário, planeja, junto com os 

outros ocupantes um bairro residencial perfeito com a demarcação das casas, ruas e praças. O 

mutirão para a construção da primeira choupana
133

 (como denomina o narrador) é o marco 

simbólico da vitória do movimento. Pouco a pouco outras vão sendo construídas e o número 

de ocupantes ultrapassa mil quando o ultimo operário percussor do movimento constrói sua 

casa e muda-se com sua família.  

O nome do “novo bairro” surge algum tempo após a sua ocupação. Paulo Costa, líder 

do movimento convoca uma reunião com os moradores para debater sobre a necessidade de 

criação de uma associação em defesa dos moradores da Vila e um nome para batizar tanto a 

associação quanto a Vila. O leitor deve se lembrar de que nesse mesmo ano da ocupação, a 

cidade comemorava o centenário de aniversário de Rui Barbosa, como já mencionado 

anteriormente. Benigno, um dos moradores então afirma e sugere: “- A cidade inteira tá 

fazendo festa pra Rui Barbosa. Porque a gente não põe o nome dele na Vila?” (FERNANDES, 

1965, p. 62). E dessa forma, nasce a Vila Rui Barbosa e a Associação de Defesa dos 

Moradores da Vila Rui Barbosa, e Paulo Costa é eleito, então, Presidente da Associação.     

Localizada no interior da Baía de Todos os Santos, mais precisamente na enseada dos 

Tainheiros, na península Itapagipana, a ocupação dos Alagados teve sua origem no final da 

década de 1940, quando ocorre a ocupação da Vila Rui Barbosa e um pouco mais tarde, da 

área paralela ao início da futura Estrada Suburbana. “Partindo desses dois núcleos fundadores 

dos Alagados, teremos dois eixos de expansão de palafitas que acabarão se encontrando 

dentro da enseada” (SCHEINOWITZ, 1998, p. 294). 

                                                           
133

 “Casa pobre, coberta de palha ou sapê, nos países quentes; cabana, caluje, choça, palhoça”. 

 Fonte: http://www.dicio.com.br/choupana/ 
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Foto - Alagados em 1959 (à esquerda) e década de 1990 aproximadamente, à direita.  

 

O discurso de posse do primeiro Presidente da Associação, Paulo Costa, emocionou a 

todos: 

 
Venceremos porque nossa causa é justa e humana. Pensemos na Vila comparando o 

passado e o presente. Éramos ontem um pequeno grupo, hoje somos milhares. 

Homens, mulheres e crianças. Representamos de fato uma Vila – a Vila Rui 

Barbosa. Conquistaremos simpatias para a nossa causa porque nossa luta é a de 

milhares de necessitados, levados a ocupar a terra pela falta de lares, tetos para 

nossos filhos, contra meia dúzia de gananciosos que a querem tomar para negócios 

rendosos. Temos direito a pedacinho do imenso território nacional. Acreditamos na 

justiça, lutaremos com as armas da paz. A união nos levará a Vitória 

(FERNANDES, 1965, p. 67).  

 

 

“A FORÇA DO LUGAR” 

 

As associações de moradores das favelas brasileiras, materializam a organização dos 

mesmos nas lutas por melhorias nesses espaços e trazem à tona as ideias de Milton Santos 

quando o mesmo se refere a “força do lugar” (Santos, 2006). A relação de vizinhança pode 

despertar o sentimento de ajuda mútua a partir das próprias dificuldades compartilhadas entre 

os indivíduos, cotidianamente. As coisas do mundo passam a ser lidas de outra forma. Forma 

esta que é a mistura de vários olhares e interpretações e, o resultado de tudo isso são possíveis 

mudanças que venham a atender as necessidades de indivíduos e grupos de um mesmo lugar. 

Esse é o papel da proximidade entre os pobres, que “tem que ver com a contiguidade física 

entre pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com 

a intensidade de suas inter-relações” (SANTOS, 2006, p. 215-216).  

O lugar é onde se desperta o sentimento de pertencimento; são vínculos que se criam e 

se refazem entre aqueles que compartilha este lugar. É a partir desse entendimento que 

compreendemos o bairro como um lugar. “Entender o bairro como “lugar” implica em vê-lo 

como um sistema de relações singular, já que o lugar é mais que a soma de objetos ou uma 

localização” (RELPH, 1979 apud SERPA, 2011, p. 11).   

O lugar nos traz bases empíricas para a compreensão do mundo. O lugar é a práxis do 

mundo, e sua existência se dá nos lugares (Santos, 2006). Todavia, o tratamento localista 

colocado em prática por alguns estudiosos leva a uma compreensão amputada do lugar. 

Santos afirma que,   
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Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. Ou, como afirma M. A. de Souza (1995, p. 

65), "todos os lugares são virtualmente mundiais". Mas, também, cada lugar, 

irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente 

diferente dos demais. [...] Para apreender essa nova realidade do lugar, não basta 

adotar um tratamento localista, já que o mundo se encontra em toda parte. Também 

devemos evitar o "risco de nos perder em uma simplificação cega", a partir de uma 

noção de particularidade que apenas leve em conta "os fenómenos gerais dominados 

pelas forças sociais globais" (BENKO, 1990 apud SANTOS, 2006, p. 213)  

 

Após as primeiras ocupações, as reivindicações dos moradores por melhoria começam 

a surgir. O entusiasmo de Paulo Costa convence os moradores e alimenta as esperanças.  Os 

planos de água encanada, luz elétrica, transportes, e, principalmente, o aterro das ruas, tido 

como prioridade pelo líder, estavam elaborados, só faltando braços para a execução. Isso nos 

remete a valorização que os pobres dão a determinadas áreas, apesar de não se darem conta 

disso. É o que pode ser denominado de valorização imobiliária inconsciente. Estes indivíduos 

ocupam estas áreas, lutam por melhorias através de associações de moradores ou 

individualmente, adquirindo, dessa forma, melhores condições de infraestrutura e 

valorizando-as, consequentemente. Entretanto, essas áreas outrora desprezadas pela 

especulação imobiliária, após os melhoramentos realizados pelos próprios pobres para obter 

água, redes de esgotos, etc, pode passar a despertar interesses do capital, forçando-os mais 

uma vez, a se deslocarem para outros lugares em condições tão ou mais subumanas que o 

anterior. Sobre isso, Santos afirma que,  
 

A população pobre inventa tantas soluções quantas pode para obter água ou se 

desfazer dos dejetos. É irônico que os melhoramentos obtidos pelos pobres, com os 

seus próprios meios, com sua imaginação e suas mãos, terminem por criar as 

condições para que se exerçam novas formas de especulação. (SANTOS, 1990, p. 

94).  

 

Muitas vezes, a remoção das famílias pobres de algumas áreas se dá pelo interesse de 

valorização do solo nessas proximidades. Segundo Rodrigues (1988, p.41) “ao remover a 

favela, remove-se um dos obstáculos para aumentar a renda da terra, ao mesmo tempo em que 

se leva para “mais longe” os seus moradores e a sua pobreza”.  

Mas a necessidade do aterro priorizada por Paulo Costa não era exatamente em função 

dos veículos chegarem ao interior da Vila, como ele mesmo afirmava. O receio dava-se pelo 

fato de que as águas das chuvas converteriam o barro das ruas em lama escorregadia e poças 

de água acumuladas. Os transtornos poderiam provocar a retirada em massa de moradores, o 

que enfraqueceria o movimento. Ao mesmo tempo, crescem os rumores na Vila de que o 

Banco e Dr. Palmeira (suposto foreiro do terreno) entrara com recurso na justiça pela 

reintegração de posse do terreno.   

 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E POBREZA URBANA 

 

Não é surpresa o quanto não era de interesse do poder público manter as famílias na 

área ocupada de Alagados. Em 1943, a prefeitura apresenta o Plano Urbanístico de Salvador, 

elaborado pelo Escritório de Planejamento Urbano da Cidade de Salvador – o EPUCS – sob a 

responsabilidade do engenheiro Mário Leal Ferreira e com o apoio do arquiteto Diógenes 

Rebouças, que tinha como uma de suas propostas transformar Itapagipe em uma zona 

industrial.  A proposta não se concretizou mas, o lugar já abrigava diversas indústrias e 

fábricas: indústrias têxteis (Fagipe, fábrica de tecido), de fumo (charutos e cigarros), de ceras 

(sabão e velas), calçados, algodões medicinais, fábrica de cal, fósforos, fábricas de caixas de 
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papelão, pregos, móveis, vidros, ladrilhos, beneficiamento de fumo e de borrachas, produtos 

alimentícios como a Fábrica Crush de refrigerantes (além de fábricas de pão, café, chocolates 

e bombons, conservas e doces), moinhos, serrarias, curtumes, das fundições e dos estaleiros. 

Em fins do século XIX até meados do século XX foram implantadas 112 unidades de fábricas 

na península Itapagipana (CARDOSO, 2011). 

Em 1950 a população de Salvador atinge 417 mil habitantes e após 10 anos alcança 

630 mil habitantes. A cidade vai sendo ocupada ao longo da ferrovia, as margens da baía em 

direção a Paripe e Periperi (Scheinowitz, 1998). Todo esse processo nos remete a Henri 

Lefebvre quando este afirma que o processo de industrialização é o motor das transformações 

na sociedade:  

 
Se distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de 

industrialização é indutor e que se pode contar entre os induzidos os problemas 

relativos ao crescimento e à planificação, as questões referentes à cidade e ao 

desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a crescente importância dos 

lazeres e das questões relativas à “cultura” (LEFEBVRE, p. 03, 1991). 

 

Na Vila havia rumores sobre a instabilidade da permanência nas casas, e Manoel, 

novamente atormentado pelo fantasma da rua como futura moradia pra si e pra sua família, 

busca o consolo em uma dose de pinga em um boteco. Mas o seu tormento tomou forma de 

realidade, o pior aconteceu, foi julgado o pedido de reintegração de posse da área.  

Paulo Costa circula pelo terreno em busca de solução: 
 
Sobe a encosta do morro, desfruta uma visão panorâmica da Vila. Homens, 

mulheres e crianças parecem formigas. Nas rua e becos, mulheres carregam trouxas 

de roupas ou latas dágua. Lavadeiras volteiam a cisterna, lavam, batem as roupas nas 

pedras, estendem-nas ao sol. Meninos soltam arraias para o lado do mar. Outros 

correm picula, rolam no barro no chão [...] chega a varanda, tira do prego a gaiola do 

passarinho e coloca água e alpiste. Os olhos de Paulo Costa estancam no lado da 

maré: domínio dos Alagados. Pontes de paus apodrecidos, ligando casas de madeira 

plantadas no mar. A miséria mancha a beleza do quadro. O líder desce da colina e 

vai ver de perto (FERNANDES, p. 82-83).  

 

O líder resolve, então, visitar os moradores para obter informações sobre suas vidas. Depara-

se com tristes relatos de D. Vicentina:  

“- miséria grande! Fome todo dia. A gente come papa-fumo. Ostra que a gente apanha na 

praia quando a maré baixa. Até pititinga, Alagado só come quando tem sorte de pescar”. 

 

D. Vicentina também aponta para uma mulher que vaga pela praia e conta também ao líder 

que aquela enlouqueceu ao perder o filho que despencou das palafitas e morreu afogado, além 

de outros trágicos acontecimentos ocasionados pelas precárias construções plantadas no mar.  
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Foto 5 - Alagados, década de 70 

 

Paulo Costa, apesar de líder da comunidade, se surpreende ao ver o quanto avançou a 

ocupação mar a dentro com as palafitas. 

Após a ocupação do local que veio a se chamar Vila Rui Barbosa, a área paralela ao 

início da futura estrada Suburbana foi também ocupada. A partir dessas duas primeiras áreas 

ocupadas, as habitações passam a expandir-se mar a dentro da enseada. Toda área era 

constituída de três tipos de solos: haviam as partes naturalmente solidas, ou solidificadas pelo 

homem; semiconsolidada, ou seja pouco aterrada, ainda próxima do mar e as partes não 

consolidadas, onde só poderiam existir as palafitas (SCHEINOWITZ, 1998). 

A larga rua conquistada ao mar foi aterrada com lixo da cidade, um milagre realizado 

aos olhos de Paulo Costa. A intenção dos moradores era transformar as áreas alagadas em 

terra firme. Mas de que forma a área foi aterrada? o narrador descreve que  

 
Aquele dia é dia de festa porque o caminhão do lixo vai lá despejar a carga. Esperam 

a chegada com ansiedade. Este favor da limpeza pública foi conseguido por uma 

comissão de Alagados. Em dia de sessão compareceram à Câmara Municipal. Os 

vereadores não puderam conter gargalhada: - Lixo? Como não! Daremos com prazer 

(FERNANDES, 1965, p. 84).  

 

O caminhão do lixo é recebido com vibrações de alegrias. O motorista inclina a 

carroceria e despeja todo o lixo. “O grupo inteiro cai na imundice. Homens, crianças, 

mulheres e urubus, disputando tudo. Resto de comida, latas velhas, brinquedos quebrados, 

pedaços de pano, sacos vazios, garrafas, tudo que se possa aproveitar para alguma coisa” 

(idem, 1965, p. 87). Seres humanos e urubus se igualam naquele momento, em uma disputa 

quase que sangrenta, em um desesperado desejo pelo indesejado. Este relato não é feito 

somente pelo narrador da estória. Scheinowitz (1998) destaca que o aterro da área feito com o 

lixo que incialmente era comprado pelos ocupantes. Logo após, a comunidade faz um pedido 

a prefeitura para que todo o lixo da cidade fosse cedido para o aterro. A prefeitura encontraria 

então, solução ideal de aterro sanitário, pois se livraria do lixo urbano e ainda seria agradecida 

pelo “benefício” de dar aos pobres o que toda a cidade jogava fora.     
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Após a conversa com D. Vicentina, Paulo Costa volta para sua casa e a tristeza toma 

conta do líder. Não consegue se alimentar depois daquelas cenas que presenciou. Deita-se... 

Integra a comissão que comparece à sessão da Câmara Municipal pedindo o lixo da cidade. E 

as gargalhadas dos vereadores foram silenciadas pelo grito de basta de Paulo Costa que 

externaliza toda sua revolta: 

“- Basta!  

- porque riem dessas criaturas? Ignoram o sofrimento ou desconhecem a desgraça deles? 

Saiam as ruas, senhores. Sintam as necessidades do povo. Cheguem até o paraíso dos 

Alagados. Certamente não podem pisar no lixo, menos ainda sujar os sapatos. São figurinhas 

de salão a assoalhos polidos. Divindades! Acabo de sair da lama, senhores. Presenciei a 

desgraça. Sei que não poderei comover os senhores. Seus lares são abastados, as adegas 

abarrotadas dos retalhos que pertencem por direito aos miseráveis. Lembrem-se de que eles 

são uma parte do todo que os colocam no poder, parcela da comunidade que os senhores 

juraram servir [...]”  

O desabafo do líder nos lembra Carolina Maria de Jesus quando disse: 

 
 [...] Mas eu já observei os nossos políticos. Para observar eles fui na Assembleia. A 

sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social, no Palácio do 

Governo. Foi lá que vi ranger de dentes. Vi os pobres sair chorando. E as lágrimas 

dos pobres comovem os poetas. Não comove os poetas de salão. Mas os poetas do 

lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste e observa as tragédias que 

os políticos representam em relação ao povo. (JESUS, 1960, p. 48).  

 

Paulo Costa desperta do pesadelo. Levanta-se, e corre a janela; é a forte chuva que molha a 

Vila, seu sonho inacabado.  

Benedito, um dos operários, morador da Vila, casado com Anastácia, mulher de beleza 

estonteante, é um dos percussores do movimento de ocupação. Há tempos já vivia 

incomodado com Paulo Costa em relação aos seus direcionamentos e decisões como 

presidente da Associação. Achava que poderia ser ele o presidente, devido a sua 

personalidade mais ousada, firme e atrevida. Diferentemente do então líder, de temperamento 

mais brando e cauteloso.  

A forte chuva que perdurou até às 10 horas da manhã transformou a Vila em chão de 

lama escorregadia e preocupou a todos. Após cessar, Paulo Costa sai à rua com o objetivo de 

convencer os moradores a permanecerem no local, pois tinha uma solução para entulhar a 

Vila e encontrar, junto aos diretores da Associação e ocupantes, outra solução contra a 

reintegração de posse.  
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Nesse momento, Raul surge com a notícia de que o barraco do velho Procópio havia 

desabado com as fortes chuvas e que o mesmo havia falecido. O velho homem era adepto do 

candomblé. O narrador da estória já havia se referido ao mesmo como “o feiticeiro” e “o 

macumbeiro”, descrevendo-o como aquele que “Afigurava-se ao Diabo. Baixo, preto, cabelos 

eriçados como um robusto chifre. Cavanhaque de bode, bigode de chinês. Pele murcha, a cara 

cheia de pregas” (p. 58). Neste trecho é inegável o racismo, o negativismo histórico da figura 

do homem negro na literatura, seria ele o Diabo em pessoa, senhor de todos os males.  O 

candomblé é evidenciado como algo maligno, e Procópio o culpado pelas chuvas que foram 

pedidas por ele a sua mãe Iansã, entidade feminina do candomblé, dona dos raios e das 

chuvas. Chuvas essas que deveriam afogar todos os ladrões das águas de Janaina (entidade 

também feminina do candomblé, dona das águas) segundo Procópio. O narrador conta que o 

homem não estava satisfeito com as ocupações que adentravam ao mar. Não é de se 

surpreender o preconceito e o racismo enraizado na estória contra as religiões de matriz 

africana e contra o negro. Ainda hoje, em pleno século XXI, ano de 2015, nos deparamos com 

as cotidianas manifestações de racismo expressadas não somente através da intolerância 

religiosa contra o povo de axé, como também contra os negros em outros âmbitos da 

sociedade. Diariamente, o racismo deixa sua marca, mas não consegue apagar a luta de 

mulheres e homens negros por uma sociedade mais justa. 

Alguns dias após a morte de Procópio, o líder convoca os diretores da Associação e os 

moradores da Vila, para uma reunião a fim de levar o que já era de conhecimento de todos, ou 

seja, a reintegração de posse do terreno ao Dr. Palmeira. Mas alertava também que a união de 

todos e todas seria fundamental naquele momento para que o movimento não fracassasse. 

Trouxe soluções para o problema do lamaçal que se formava com as chuvas e resolveria com 

o aterramento de toda Vila. Benedito, nesse momento, aproveita a oportunidade para 

externalizar toda sua vontade de partir para o enfretamento direto contra as forças opressoras. 

Suas palavras exaltam os ânimos que são acalmados, em seguida pelo pedido de calma de 

Paulo Costa.  

Tônico, outro morador, está na multidão e, nesse momento toma conhecimento da 

pessoa do Benedito, a quem já conhecia somente de nome. Mas quem será ele? Deve-se 

indagar você leitor. Tônico é um desconhecido, não é um percussor do movimento, que se 

encantou com Anastácia, mulher de Benedito, desde o primeiro dia em que a viu. Ela, carente 

de atenção do marido que só pensava em “pulítica”, como ele mesmo falava, também se 

deixou levar pelos galanteios do recém-chegado. Tônico, naquele dia, tem a certeza quem é o 

marido da sua pretendente e arma um plano contra Benedito.  

No dia seguinte vai a Secretaria de Segurança Pública, pede pra falar com o Secretário, 

se apresenta como morador do Jardim Cruzeiro e acusa Benedito de planejar para receber a 

polícia com bala, caso apareçam por lá. O Secretário, imediatamente ordena que um oficial da 

polícia vá até a Vila para que Tônico aponte o suposto inimigo da “justiça”. Ao chegar a Vila, 

Tônico aponta a casa de Benedito e fica observando de longe. Benedito é preso sem resistir, 

pois, já se imagina como um mártire da luta dos moradores da Vila.  Ao chegar à Secretaria 

de Segurança Pública, Benedito é interrogado pelo Secretário, que percebe nas palavras do 

homem um ser ignorante, infantil, com um grande despeito de Paulo Costa e descreditado 

pelos próprios moradores da Vila. Não cabia mantê-lo prisioneiro.  

 

 

O BRAÇO ARMADO DO ESTADO, SUAS INTERVENÇÕES NA ÁREA E A 

RESISTÊNCIA DA FAVELA 

 

Entretanto, o Juiz do caso, Dr. Simas, continuava a exigir o envio da força policial à 

Vila para garantir aos oficiais da justiça a execução da reintegração de posse do terreno. E a 
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liberdade de Benedito, para o juiz, poderia significar um estimulo aos moradores da Vila e se 

rebelarem contra a polícia.  

Tônico se aproveita da prisão de Benedito e corre imediatamente pra casa do homem 

ao encontro de Anastácia, que, por sua vez, resiste, inicialmente, mas logo depois se entrega 

de corpo e alma ao seu novo amante. A cidade também é palco dos amores, das traições, das 

emoções.   

Dia 08 de dezembro de 1949: um grito ecoa por toda Vila: 

“- Tão derrubando as casa da gente!” 

Manuel estremece, Caetano vem correndo, Raul grita na porta de Paulo Costa sobre as 

derrubadas. O líder se engasga com o pão e se levanta desesperado e corre para o local da 

destruição; nesse mesmo instante pede a Raul que acalme os moradores, pois qualquer passo 

em falso estariam todos perdidos e alerta que fará uma assembleia ainda a noite, com os 

moradores. 

Naquele mesmo dia os militares entram na Vila. Os operários armam-se com enxadas, 

picaretas, foices, peixeiras, tudo que possa servir de arma de defesa.  

Na vida real, as intervenções do Estado para impedir o estabelecimento das famílias na 

ocupação de Alagados também nunca intimidaram os ocupantes da área. Segundo Jânio 

Santos, 
 

As primeiras ações do Estado em Alagados representavam a intermediação entre os 

proprietários do terreno, o Banco Mercantil Sergipense, os foreiros e a Marinha, e os 

ocupantes iniciais das terras e do mar. Os contatos iniciais entre o poder público e os 

“invasores” materializaram-se através das propostas de demolição das habitações, 

principalmente na Vila Rui Barbosa e ao longo da Av. Caminho de Areia. A 

presença da polícia, então, significava a presença do Estado e a manutenção da 

propriedade privada. As ameaças de demolição eram constantes, um “tormento” na 

vida dos “invasores”. A resistência dos moradores às ações da polícia e a própria 

situação da terra foram os motivos principais que permitiram a continuidade da 

expansão; possibilitaram, acima de tudo, a permanência das precárias habitações que 

significavam a garantia da residência na área. (Santos, 2005, p. 96).  

 

O Tenente logo percebe a gravidade da questão, que não seriam alguns barracos a 

serem demolidos, são milhares de casas que já avançam até o mar. E ordena que nenhum 

policial aja sem a sua ordem. Paulo Costa dirige-se ao Tenente e afirma que eles só querem 

paz. Os operários rompem o cerco e voltam as casas.     

O nervosismo sofrido por Zefa antecipa a hora do parto. Grita pelo marido que corre 

desesperado ao seu encontro. A mulher pede que chame D. Santa. A parteira por sua vez, com 

toda sua experiência pede calma a Manuel e vai ao encontro de Zefa. O parto progride com 

rapidez e Zefa dá a luz a um menino. Manuel emocionado nomeia o mais novo membro da 

família de Jorge.  

Mas, lá fora, as demolições continuavam. Enquanto isso, a comunidade reunida na 

casa de Paulo Costa chega a uma decisão: solicitar a proteção do Governador. O narrador não 

menciona, mas, nesse período o estado da Bahia era governado por Octávio Mangabeira, que 

geriu entre 1947 e 1951.  

No dia seguinte das demolições, os moradores saíram organizados em passeata ao 

Palácio do Governador. Operários, carregam no ombro suas ferramentas de trabalho: pás, 

enxadas e picaretas. Lenços brancos acenam com a chegada do Governador a janela.  

O Governador ouve atentamente a história da comissão dos moradores. E então 

promete a paz e a permanência dos moradores na Vila. Gritos de alegria saúdam o 

Governador. E retornam para suas casas na esperança de dias melhores. 

Ao regressarem aos lares se deparam com a continuidade das demolições. No dia 

seguinte, as derrubadas continuaram. É quando as mulheres resolvem tomar as rédeas da 
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resistência e colocam em prática um tipo de plano que só o desespero encorajaria para tal: 

prender os demolidores. Entretanto o plano é descoberto e a polícia é acionada. 

Os prisioneiros são libertados e o Comandante ordena a prisão de Paulo Costa que se 

vê obrigado a fugir, após lutar com os soldados da polícia, junto com os seus companheiros.  

As mulheres formam muralhas humanas com seus corpos. Estavam dispostas a 

pagarem com as próprias vidas o preço da resistência. E assim fizeram. Os soldados avançam 

e o capitão Figueredo ordena: 

- Fogo! 

As vítimas rolaram no chão. E a ficção imita a vida. Diariamente, nas periferias baianas e 

brasileiras, sangues de mulheres e homens e negros são derramados. E as lutas se multiplicam, 

essas não somente pelo direito à moradia, mas, acima de tudo, pelo direto à vida.  

A estória se encaminha para o fim com o segundo pedido de socorro ao Governador, 

que corre para a Vila para cessar a carnificina e por fim definitivamente as destruições dos 

casebres. O líder Paulo Costa retorna a Vila no dia seguinte, após a busca pelo amigo Éneas, 

que lhe conta as boas novas.  

Benedito, ao chegar em casa após ser liberto pela Secretaria de Segurança Pública, 

encontra a casa demolida e a notícia da fuga de Anastácia com um homem chamado Tônico. 

O marido traído, desesperado, atira-se no mar e desaparece.  

Nos anos 80 já haviam aproximadamente, 100 mil famílias morando no local. 

Diversos projetos de habitação foram colocados em pratica em Alagados, com o patrocínio do 

Estado e de organizações internacionais.  E pouco a pouco as palafitas foram sendo abolidas.  

Na estória, o som do samba de roda, das palmas, dos bates tamancos no chão e das 

cantorias anunciam a comemoração da vitória e invade o amanhecer... 

Algumas poucas palafitas ainda permanecem na área. A realidade ainda está longe do 

ideal, tanto para as famílias que inda permanecem na área, quanto para aquelas que foram 

“beneficiadas” com os programas de habitação.  

Na história real, as lutas dos moradores de toda área de Alagados, nunca cessaram e ainda 

hoje, aguardam a comemoração da verdadeira vitória.  

A cidade é, de fato, o lugar da emancipação, da contraordem que explode aos nossos 

olhos que se manifesta nas diferentes formas de organizações da população. E pelo fato de 

sermos cada vez mais protagonistas da nossa própria história é que torna a cidade um “lugar 

revolucionário”, parafraseando o mestre Milton Santos.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação de Alagados chamou e continua chamando a atenção sobre a questão da 

pobreza e das moradias nas cidades brasileira. Sua problematização não se limitou ao 

ambiente acadêmico, Alagados também virou letra de música. E esse trabalho não é o 

primeiro e deseja-se que não seja o último. Entretanto, um dos diferenciais desse trabalho é a 

sua abordagem buscando a relação entre a literatura, da obra de Fernandes, e a Geografia, a 

partir de seus referenciais teóricos e seu entendimento de mundo. 

A literatura pode abrir portas para mundos desconhecidos ou já conhecidos, levando 

para ficção elementos da realidade. A Geografia, ciência que busca compreender o espaço, 

pode dialogar com a literatura em um universo em que as duas se misturam ao ponto de nos 

interrogarmos onde começa e termina a Geografia e onde começa e termina a literatura. Esse 

amálgama revela o perfeito casamento entre as duas.  

A partir dos estudos de referenciais teóricos da Geografia e de outras áreas, de 

entrevistas com moradores e ex moradores de Alagados, foi possível perceber o quanto de 

Hirton Fernandes mesclou a realidade e a ficção. Cada personagem dessa estória é também 
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personagem da vida real. As desigualdades sociais brasileiras se manifestam de todas as 

formas e não requer um profundo exercício de imaginação, e muito menos, grandes estudos 

para que constatemos tais realidades, basta que olhemos ao nosso redor.  

A luta cotidiana dos pobres, que deveria ser por melhores condições de vida, é, ainda 

hoje, uma luta pelas mínimas condições de sobrevivência em um sistema em que a pobreza e 

a miséria são o motor de sua reprodução. E assim, o modo de produção capitalista segue 

triunfante. Tais estudos nunca serão suficientes, mas são apenas uma das formas de expor e 

reivindicar por transformações.   

 

Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia 

Traz do sonho pro mundo, quem já não o queria 

Palafitas, trapiches, farrapos 

Filhos da mesma agonia 

 

E a cidade que tem braços abertos num cartão postal 

Com os punhos fechados na vida real 

Lhes nega oportunidades 

Mostra a face dura do mal 

 

Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 

A esperança não vem do mar 

Nem das antenas de TV 

A arte de viver da fé 

Só não se sabe fé em quê... 

(Alagados, Paralamas do Sucesso, 1986) 
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Resumo 

Na busca por aprofundar o diálogo entre Geografia e Literatura, o presente artigo tem como 

objetivo identificar fragmentos da modernidade no Livro do Desassossego de Fernando 

Pessoa. É na dimensão espacial representada na prosa poética do escritor que repousa o olhar 

geográfico interessado na relação sujeito-mundo. O grande poeta português passou a maior 

parte da vida inspirado pelo cotidiano da cidade de Lisboa, tendo sua obra profundamente 

marcada pelas experiências vividas ali. O contexto urbano, a sensação da velocidade, a 

fumaça dos cafés, a solidão coletiva, entre outros elementos presentes na prosa 

desassossegada de Pessoa, nos remetem a atmosfera lisboeta mergulhada nos rumores da 

modernidade. Acredita-se que a modernidade impressa na composição da paisagem também 

está refletida na forma como o sujeito se relaciona com essa paisagem, na forma como o 

sujeito a percebe. A partir da interpretação dos fragmentos selecionados do Livro do 

Desassossego, foi possível perceber a interferência da modernidade na percepção e vivência 

espacial do poeta, considerando este como sujeito sensível e atento para os acontecimentos de 

paisagem que o envolvem. Neste contexto, ficou nítido o papel da poesia como resistência as 

imposições da modernidade e como abrigo de um olhar diferenciado para o mundo. 

Palavras-Chave: Paisagem, Percepção, Modernidade e Fernando Pessoa 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Uma criatura de nervos modernos, de inteligência sem cortinas, de sensibilidade 

acordada, tem a obrigação cerebral de mudar de opinião e de certeza várias vezes no 

mesmo dia. (PESSOA136, 1915, n.p. apud ZENITH; VIEIRA, 2011, p.11). 

 

Desde a renovação da geografia cultural na década de 1970, a relação entre geografia e 

arte tem se estreitado e reafirmado como uma possibilidade legítima de discussão e análise 

sob o viés do olhar geográfico. Dentro desse contexto a literatura aparece como fonte de 

informações preciosas para geógrafos interessados na investigação da relação entre sujeito-

mundo.  No caso da literatura, a percepção particular de cada autor, expressa em diferentes 

estilos narrativos, contribui para a ampliação de experiência do mundo. “A literatura 

possibilita conhecer espaços e lugares, porque é da realidade concreta que o escritor recobra 

os elementos para a construção do universo ficcional de sua obra literária” (SILVA; 

ARAÚJO, 2007, p.17). 
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Além da dimensão espacial percebida pelo autor, algumas obras literárias abrigam 

significantes do tempo e da paisagem em que foram narradas, permitindo analisar a 

interferência do contexto de entorno na percepção do autor. Esse é o caso do Livro do 

Desassossego, do poeta português Fernando Pessoa. Na busca por aprofundar o diálogo entre 

Geografia e Literatura, o presente artigo tem como objetivo identificar fragmentos da 

modernidade na dimensão espacial criada e percebida por Pessoa na prosa poética do Livro do 

Desassossego, creditado ao heterônimo Bernardo Soares. 

Apesar da presença inspiradora da modernidade na obra de outros heterônimos criados 

pelo poeta, o Livro do Desassossego é o que carrega essa presença com maior nitidez. Em 

relação ao heterônimo escolhido como autor, o próprio Fernando Pessoa o chamava de semi-

heterônimo por ser Soares o que mais tinha em comum com seu criador, a começar pelo 

espaço vivido por eles. Esse espaço é a Baixa Pombalina, região central da cidade de Lisboa. 

Bernardo Soares morou e trabalhou na Rua dos Douradores de onde observava o cotidiano da 

cidade e refletia sobre ele. O desassossego moderno aparece em cada linha da prosa poética 

que compõe os fragmentos do livro. 

O próprio formato do Livro do Desassossego já indica a influência da modernidade. 

Primeiro, há o fato de ele ser composto por fragmentos. O próprio Fernando Pessoa, em cartas 

para amigos, assume a dificuldade que sentia para organizar os textos que escrevia de modo a 

compor a unidade do Livro: “O meu estado de espírito obriga-me a trabalhar bastante, sem 

querer, no livro do desassossego. Mas tudo fragmentos, fragmentos, fragmentos” (PESSOA137, 

1986, p.50 apud NOVAES, 2005, p.421). 

A falta de um centro, a relativização de tudo, o mundo reduzido a fragmentos que não 

formam um verdadeiro todo... Para Zenith e Vieira (2011), os fragmentos desassossegados de 

Pessoa refletem uma inquietação típica do tempo moderno, incluindo a quebra da tradição e a 

rejeição ao convencional. 

Muito se escreveu sobre modernidade e sobre a dificuldade de definir seu sentido. 

Segundo Haesbaert (2006) é preciso estar atento a grande complexidade que acompanha o 

conceito. Para o autor, o termo “modernidade” se tornou uma dessas expressões com 

múltiplos sentidos. Enquanto alguns definem modernidade como um período histórico, outros 

associam o termo a transformações sociais provocadas por movimentos específicos. Há 

também quem use o termo no plural, modernidades, na tentativa de abarcar sua tamanha 

complexidade. (HASBAERT, 2006)  

Mas dentro do caráter múltiplo que a modernidade pode assumir, seria imprudente 

negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança que o advento da modernidade produziu na 

condição humana (BAUMAN, 2001). A relativização das distâncias, a circulação acelerada da 

informação, o número crescente de opções, o ambiente urbano, entre outras coisas, alteram a 

relação espaço-tempo, e colocam o sujeito moderno num turbilhão permanente de mudanças 

que imprimem sua marca na paisagem e interferem no cotidiano das pessoas.  

Sendo assim, é importante destacar a interdependência existente entre sujeito e 

ambiente moderno (BERMAN, 2007). Dentro desta ampla discussão sobre os efeitos da 

modernidade aparece a dimensão espacial. O espaço criado e percebido pelo homem surge 

como materialização do moderno. Mais precisamente, o espaço urbano, a cidade, surge como 

expressão maior e abrigo dos mais nítidos sintomas da modernidade. Sendo assim, a questão 

fundamental colocada aqui não é o sentido de moderno, mas sim a vivência da condição 

moderna pelos sujeitos urbanos.  

Para Berman (2007), a percepção dessa interdependência enriqueceu imensamente a 

obra literária de alguns autores. Berman (2007) e Walter Benjamin (1989), por exemplo, 

encontraram os sintomas da modernidade na atmosfera criada pelo poeta francês Baudelaire 
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 PESSOA, Fernando. Obras em prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 
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(1821-1867), na busca pelo sentido e na tentativa de caracterização da modernidade e do 

homem moderno.  
Autores como Baudelaire, Nietzsche e Marx transmitem os sintomas da modernidade 

não apenas por terem vivido momentos de transição intensos, mas por conseguirem o 

afastamento necessário para voltar o olhar para seu próprio tempo e pensar sobre ele. Há 

quem afirme que a principal característica do homem moderno é essa capacidade de 

afastamento que permite uma maior consciência do tempo vivido. Neste artigo defendemos 

que Fernando Pessoa tinha essa capacidade e ilustrou sua obra com as características e 

angustias do seu tempo. 

Diversos artistas envoltos pela atmosfera moderna se declaram inspirados pelo meio 

urbano e o elegem como pano de fundo para suas obras. Com os modernistas portugueses não 

foi diferente.  

 
Em consonância com o que se passa na Europa na sequencia da transformação 

urbana originada pela industrialização, também os modernistas portugueses, Pessoa, 

Almada e Sá- Carneiro, instituem a cidade como tema de muitas das suas obras. 

Pessoa dissertou largamente sobre o assunto e deixou que Álvaro de Campos e 

Bernardo Soares gravassem no papel as reflexões e os sentimentos que as cidades, 

reais ou imaginárias, lhe inspiravam. (LOUREIRO, 1996, n.p.) 

 

A obra de Fernando Pessoa, inspirada no cotidiano da cidade de Lisboa no início do 

século XX, não deixa dúvidas sobre a consciência do momento em que vivia e sobre a 

necessidade de renovação tão característica do seu tempo. Na época a capital Portuguesa 

respirava a turbulência moderna em diversos aspectos. Segundo Loureiro (1996), Fernando 

Pessoa foi um poeta do chamado primeiro modernismo, período que corresponde a um 

desenvolvimento técnico sem precedentes, acompanhado de um enorme crescimento das 

cidades e de uma paralela agitação social e cultural.  

Com sentidos aguçados e voltados para seu entorno, Pessoa transitava pelas ruas de 

Lisboa entre compromissos de trabalho em escritórios e tertúlias literárias regadas a álcool e 

tabaco nos cafés, sendo capaz de revelar todo o teor poético, feliz ou triste, da cidade 

moderna.  

E é na dimensão espacial urbana que repousa o olhar geográfico interessado na relação 

entre sujeito e mundo na modernidade. Essa modernidade impressa na composição da 

paisagem descrita por Pessoa, também está refletida na forma como o mesmo se relaciona 

com a paisagem, na forma como ele a percebe.  

Baseando-se na análise de fragmentos selecionados do Livro do Desassossego, 

apoiado em autores da fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 2006; TUAN, 1983; DARDEL, 

2011), o presente artigo busca responder as seguintes questões: Que elementos da vida 

moderna aparecem na paisagem percebida e no cotidiano vivido e descrito por Fernando 

Pessoa? Quais são os espaços dessa modernidade? Como os mesmos se constituem através 

das sensações do poeta? 

Defende-se aqui a ideia de que a união entre o olhar do artista, sempre atento “para a 

eterna novidade do mundo”, e o olhar do pesquisador geógrafo pode enriquecer imensamente 

a discussão da relação entre o espaço urbano e a modernidade. Colocando a pressa como 

inimiga da percepção (LIMA, 2000, p.161), o presente artigo convida o leitor para diminuir o 

ritmo e penetrar nos fragmentos modernos de Fernando Pessoa.  

 

 

FRAGMENTOS MODERNOS NO DESASSOSSEGO DE PESSOA 
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Segundo Gil (1987), Pessoa fez dele próprio um laboratório de sensações, estando 

sempre a mergulhar no infinito de si mesmo, buscando a consciência primária de cada 

sensação que levava a outra, e a outra, incessantemente. Exercendo esse ofício e descrevendo 

detalhadamente o que sentia, o poeta constrói seu entorno, fornecendo ao leitor elementos que 

compõem uma paisagem formada por cheiros, cores e sons (SANTOS, 1991).  

 “A minha sensibilidade do novo é angustiante: tenho calma só onde já tenho estado.” 

(PESSOA, 1986, p. 52).  E o moderno traz o novo incessantemente, expulsando a calma que, 

em verdade, nunca habitou a alma de um poeta.   

A primeira e mais óbvia característica da modernidade no Desassossego de Pessoa é a 

paisagem urbana. As descrições da paisagem urbana observada pelo poeta são repletas de 

sensações mostrando a total atenção do mesmo, para os cinco sentidos do corpo. Em Merleau-

Ponty (2006), o espaço se torna subjetivo e a percepção espacial que o torna existente não 

pode se restringir ao que é visto, o corpo está todo presente. Através da percepção da variação 

de ruídos, de cores e luminosidade, e até de sensações da pele, Pessoa nos apresenta uma 

paisagem urbana sonora, visual e tátil.  

 
As feições da cidade renasceram do escorregar da máscara do velamento. Como se 

uma janela se abrisse, o dia já raiado raiou. Houve uma leve mudança nos ruídos de 

tudo. [...] Um tom azul insinuou-se até nas pedras das ruas e nas auras impessoais 

dos transeuntes. O sol era quente, mas ainda umidamente quente. Coava-o 

invisivelmente a névoa que já não existia. O despertar de uma cidade, seja entre 

névoa ou de outro modo, é sempre para mim uma coisa mais enternecedora do que o 

raiar da aurora sobre os campos. Renasce muito mais, há muito mais que esperar, 

quando, em vez de só dourar, primeiro de luz obscura, depois de luz úmida, mais 

tarde de ouro luminoso, as relvas, os relevos dos arbustos, as palmas das mãos das 

folhas, o sol multiplica os seus possíveis efeitos nas janelas, nos muros, nos 

telhados, — [...] — quando manhã [...] a tantas realidades diversas. Uma aurora no 

campo faz-me bem; uma aurora na cidade bem e mal, e por isso me faz mais que 

bem. Sim, porque a esperança maior que me traz tem, como todas as esperanças, 

aquele travo longínquo e saudoso de não ser realidade. A manhã do campo existe; a 

manhã da cidade promete. Uma faz viver; a outra faz pensar. E eu hei sempre de 

sentir, como os grandes malditos, que mais vale pensar que viver. (PESSOA, 1986, 

p. 138). 
 

No despertar da cidade o silêncio noturno é substituído por ruídos urbanos. A luz do 

sol aos poucos vence a névoa, alterando as cores do que se vê e a temperatura que a pele 

sente. Além disso, a sensação de umidade na luz reforça a capacidade de misturar os sentidos 

para compor a paisagem em sua totalidade, para compor o urbano em suas diversas 

realidades. 

E, a partir das sensações provocadas pela paisagem urbana ao amanhecer, surge uma 

exaltação da cidade em relação ao campo. O poeta coloca a cidade como um espaço de 

esperança, de infinitas possibilidades, como um espaço de múltiplas realidades e, talvez por 

isso, sem realidade alguma. Para o poeta, a cidade, onde o pensamento o acolhe mais que a 

própria vida, oferece a opção de isolamento e anonimato. No fragmento de texto em questão, 

Pessoa traz-nos a ideia de que na cidade, entre a multidão urbana, é mais fácil ser anônimo do 

que no campo. “Neste sentido a cidade surge como o lugar privilegiado do desdobramento do 

sujeito, portanto da despersonalização” (LOUREIRO, 1996, p.43). 

Ao longo de toda a sua obra, Fernando Pessoa deixa explícita a necessidade de se 

isolar para se dedicar exclusivamente ao dom da escrita. Os fragmentos desassossegados 

mostram um indivíduo profundamente entediado e solitário, em constante exercício de 

autoconhecimento. E esse isolamento, colocado como opção oferecida pela cidade, pode estar 

relacionado à necessidade de espaço para criar. “A solidão é uma condição para adquirir a 
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sensação de imensidade. A sós, nossos pensamentos vagam livremente no espaço. Na 

presença de outros, os pensamentos recuam devido ao fato de que outras pessoas projetam 

seus próprios mundos na mesma área” (TUAN, 1983, p.67). No fragmento abaixo, o 

isolamento aparece associado à sensação de liberdade: 

 
A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens, 

sem que te obrigue a procurá-los a necessidade de dinheiro, ou a necessidade 

gregária, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade, que no silêncio e na solidão não 

podem ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. (PESSOA, 1986, 

p.342). 

 

 

Mergulhar na solidão proporcionada pela atmosfera urbana significava, ao mesmo 

tempo, um mergulho doloroso dentro de si mesmo e a possibilidade de se dedicar à vocação 

poética. E, exercendo sua vocação, Pessoa descreve a falta de importância que cada pessoa 

assume entre a multidão que se aglomera nas cidades modernas. 

 
Sim, passaremos todos, passaremos tudo. Nada ficará do que usou sentimentos e 

luvas, do que falou da morte e da política local. Como é a mesma luz que ilumina as 

faces dos santos e as polainas dos transeuntes, assim será a mesma falta de luz que 

deixará no escuro o nada que ficar de uns terem sido santos e outros usadores de 

polainas. No vasto redemoinho, como o das folhas secas, em que jaz indolentemente 

o mundo inteiro, tanto faz os reinos como os vestidos das costureiras, e as tranças 

das crianças louras vão no mesmo giro mortal que os cetros que figuraram impérios. 

[...] Um dia, no fim do conhecimento das coisas, abrir-se-á a porta do fundo, e tudo 

o que fomos — lixo de estrelas e de almas — será varrido para fora da casa, para 

que o que há recomece. (PESSOA, 1986, p.108). 

 

 

No redemoinho, como o das folhas secas, em que jaz indolentemente o mundo inteiro, 

ninguém é insubstituível. Na cidade moderna percebida por Fernando Pessoa, a grande 

quantidade de pessoas iguala-se numa passagem pela vida, que, no fim, deixará lugar ao novo. 

E, nessa insignificância individual, os transeuntes preenchem e animam a paisagem 

percebida pelo poeta. 

 
Não abriram ainda as lojas, salvo as leiterias e os cafés, mas o repouso não é de 

torpor, como o de domingo; é de repouso apenas. Um vestígio louro antecede-se no 

ar que se revela, e o azul cora palidamente através da bruma que se esfina. O 

começo do movimento rareia pelas ruas, destaca-se a separação dos peões, e nas 

poucas janelas abertas, altas, madrugam também aparecimentos. Os elétricos traçam 

a meio-ar o seu vinco móbil amarelo e numerado. E, de minuto a minuto, 

sensivelmente, as ruas desdesertam-se. (PESSOA, 1986, p.123). 

 

Assim, Pessoa descreve a paisagem viva, a paisagem em movimento, na fluidez, tão 

única quanto comum, de cada momento. Os personagens da vida cotidiana fazem parte da 

paisagem, atribuindo-lhe o contexto social. “A paisagem não é, em sua essência, feita para se 

olhar, mas a inserção do homem no mundo, lugar de um combate pela vida, manifestação de 

seu ser com os outros, base do seu ser social” (DARDEL, 2011, p.32). 

É inserido nessa atmosfera, em momentos de entrega à rotina, ao lado dos demais 

transeuntes ou cidadãos de Lisboa, que o poeta se sente perdido, ao ser liberado mais cedo do 

escritório. E fora do horário usual o poeta estranha a cidade e percebe uma paisagem 

diferente. Diante desse estranhamento causado pelo desvio do cotidiano, Pessoa acaba 

voltando ao escritório, mesmo estando livre. 
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Ontem, por ter de que tratar longe, saí do escritório às quatro horas, e às cinco tinha 

terminado a minha tarefa afastada. Não costumo estar nas ruas àquela hora, e por 

isso estava numa cidade diferente. O tom lento da luz nas frontarias usuais era de 

uma doçura improfícua, e os transeuntes de sempre passavam por mim na cidade ao 

lado, marinheiros desembarcados da esquadra de ontem à noite. Eram ainda horas de 

estar aberto o escritório. Recolhi a ele com um pasmo natural dos empregados, de 

quem me havia já despedido. Então de volta? Sim, de volta. Estava ali livre de 

sentir, sozinho com os que me acompanhavam sem que espiritualmente ali 

estivessem para mim... Era em certo modo o lar, isto é, o lugar onde se não sente. 

(PESSOA, 1986, p.54). 

 

Conforme dito anteriormente, a sensibilidade do poeta ao novo é angustiante. No 

fragmento acima o poeta descreve sua inquietação com o diferente e uma certa resistência às 

próprias sensações. Ao estranhar a cidade caminhando pela rua num horário incomum dentro 

do seu cotidiano, Pessoa volta ao espaço familiar do escritório, onde se sente livre do sentir, 

livre do novo. 

Apesar de reclamar da “clausura que a vida social impõe à continuidade do tempo” 

(PESSOA, 1986, p.125), que o impele, como enclausurado, a observar a penetração do sol no 

escritório como quem olha formigas, Pessoa demonstra, em alguns fragmentos, necessidade 

de trabalhar e conviver com outras pessoas para não se perder de si mesmo: “E o milagre da 

transmutação se processa aí, no prosaísmo do seu escritório, em que finalmente se constitui, 

por detrás da materialidade mais restritiva, o significado das coisas e de si” (PESSOA, 1986, 

p.44). A “[...] cura para toda esta enxurrada de sombras [...]” (PESSOA, 1986, p.58) que o 

homem moderno enfrenta está na entrega ao cotidiano do escritório e das ruas da Baixa 

Pombalina. 

Dentro da permanente contradição moderna, entre o isolamento pretendido e o ser 

social intrínseco à condição urbana, entre a resistência às próprias sensações e o mergulho 

nelas, o poeta entrega-se ao cotidiano, na busca incessante por si mesmo, ao mesmo tempo em 

que se incomoda com essa entrega e foge da banalidade do dia a dia através de devaneios 

paisagísticos, onde também se encontra. E assim vai cumprindo com a obrigação cerebral de 

mudar de opinião e de certeza várias vezes ao dia, como todo homem moderno. 

Em sua maioria, os artistas que retratam ambientes modernos apresentam contradições 

internas que os impulsionam para a arte. São essas contradições que tornam suas obras 

fascinantes para leitores afundados nas mesmas contradições. Existem, simultaneamente, uma 

resistência e uma entrega aos encantos ou submundos da cidade moderna. O artista moderno 

parece estar sempre diante de uma tentação e de uma escolha. 

Uma dessas escolhas está relacionada às opções de circulação pela cidade. Além das 

famosas caminhadas, Pessoa também experimenta deslocar-se em veículos mais rápidos, 

acrescentando a velocidade à observação da paisagem. No que tange à paisagem, com o 

passar do tempo a popularização do automóvel banalizou o deslocamento, permitindo um 

infinito de visões sobre as paisagens, que variam de acordo com o observador e também com 

a velocidade (GASPAR, 2001). O observador, para evitar a náusea do movimento, é obrigado 

a olhar para mais longe, deixando alguns detalhes fugirem da sua percepção. 

Além disso, já que em deslocamento o olhar é obrigado a se afastar ou a se distrair, a 

velocidade e a distância percorrida podem ser apreendidas através de ruídos e vibrações 

sentidas pelo corpo em movimento. As sensações do corpo em movimento num elétrico 

geram uma memória corporal do percurso realizado. A vivência linear do deslocamento fica 

na “corpografia” urbana (JEUDY; JACQUES, 2006). 

“Paisagens são repetições. Numa simples viagem de comboio inútil e angustiadamente 

entre a inatenção à paisagem e a inatenção ao livro que me entreteria se eu fosse outro. Tenho 

da vida uma náusea vaga, e o movimento acentua-ma” (PESSOA, 1986, p.284). O poeta 
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compara a sensação de movimento, deslocamento literal, com a vida, que também é 

movimento, é passar do tempo, é a relação mais clara entre tempo e espaço. Sua vida também 

está em movimento, e com isso ele vai mudando sua forma de pensar, de perceber, de 

transmitir o que sente. 

Nesse sentido, tendo experimentado a sensação da velocidade algumas vezes, Pessoa 

recorre a sua capacidade de abstração para mergulhar em uma contradição de sentimentos 

motivados pela velocidade. “Para sentir a delícia e o terror da velocidade não preciso de 

automóveis velozes nem de comboios expressos. Basta-me um carro elétrico e a espantosa 

faculdade de abstração que tenho e cultivo” (PESSOA, 1986, p.80). 

Nesse caso, novamente, aparece uma resistência ao novo, pelas sensações que este 

provoca. Ainda comentando sobre velocidade, o poeta afirma: “Correr riscos reais, além de 

me apavorar não é por medo que eu sinta excessivamente — perturba-me a perfeita atenção às 

minhas sensações, o que me incomoda e me despersonaliza. Nunca vou para onde há risco. 

Tenho medo a tédio dos perigos” (PESSOA, 1986, p.81). 

Quando em movimento, o poeta acaba evitando olhar para a paisagem e repara nas 

pessoas que o acompanham no veículo. No fragmento a seguir, observa a sociedade e, apesar 

de estar em movimento no elétrico, é conduzido a viagens muito maiores e distantes, 

imaginando as relações sociais que compõem o que ele vê. 

 
Vou num carro elétrico, e estou reparando lentamente, conforme é meu costume, em 

todos os pormenores das pessoas que vão adiante de mim. Para mim os pormenores 

são coisas, vozes, letras. Neste vestido da rapariga que vai em minha frente 

decomponho o vestido em o estofo de que se compõe, o trabalho com que o fizeram 

[...]. E imediatamente, como num livro primário de economia política, desdobram-se 

diante de mim as fábricas e os trabalhos — [...] os operários, as costureiras, meus 

olhos virados para dentro penetram nos escritórios, vejo os gerentes procurar estar 

sossegados, sigo, nos livros, a contabilidade de tudo; mas não é só isto: vejo, para 

além, as vidas domésticas dos que vivem a sua vida social nessas fábricas e nesses 

escritórios... [...]. Toda a vida social jaz a meus olhos. [...] Entonteço. Os bancos do 

elétrico, de um entre-tecido de palha forte e pequena, levam-me a regiões, distantes, 

multiplicam-se-me em indústrias, operários, casas de operários, vidas, realidades, 

tudo. Saio do carro exausto e sonâmbulo. Vivi a vida inteira. (PESSOA, 1986, p.93-

94). 

 

Ao longo do trajeto percorrido dentro do elétrico, o olhar do poeta rejeita a paisagem 

do lado de fora e prefere focar-se nas características das pessoas que se deslocam junto com 

ele, que se encontram na mesma velocidade. E essas características são combustíveis para a 

imaginação e abstração do poeta. Em pouco tempo surgem as fábricas e todo o contexto social 

da cidade e da época. 

Assim, a fragmentação da paisagem moderna pode ser associada à inserção da 

velocidade. Além da ausência de linearidade no olhar que acompanha o corpo em movimento, 

maiores distâncias passam a ser percorridas em menos tempo, fazendo com que os trajetos 

sejam, muitas vezes, ignorados pelos sujeitos em deslocamento. Em tempos modernos, a 

fragmentação constitui-se na abstração da paisagem em movimento e na vivência de pontos 

descontínuos da cidade. 

Além da velocidade proporcionada pelos avanços tecnológicos, que interfere na 

percepção da paisagem e provoca, ao mesmo tempo, uma rejeição ao lado de fora, aparece a 

pressa cotidiana, contribuindo para um outro tipo de fragmentação. De fato, a aceleração da 

vida e o encurtamento do tempo alteram a vivência espacial e social das pessoas. Nesse 

sentido, encontros nas ruas podem ser vistos como verdadeiros desencontros. 
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Os estranhos urbanos continuam sendo estranhos em encontros apressados e rasos, 

sem passado nem futuro. “O homem moderno é um homem solitário, mesmo no meio da 

multidão” (LOUREIRO, 1996, p.40-41). Vejamos o poeta: 

 
O velho sem interesse das polainas sujas, que cruzava freqüentemente comigo às 

nove e meia da manhã? O cauteleiro coxo que me maçava inutilmente? O velhote 

redondo e corado do charuto à porta da tabacaria? O dono pálido da tabacaria? O 

que é feito de todos eles, que, porque os vi e os tornei a ver, foram parte da minha 

vida? Amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da 

Rua dos Fanqueiros. Amanhã também eu — a alma que sente e pensa, o universo 

que sou para mim — sim, amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas 

ruas, o que outros vagamente evocarão com um “o que será dele?”. E tudo quanto 

faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos 

na quotidianidade de ruas de uma cidade qualquer. (PESSOA, 1986, p.53). 

 

É a sensibilidade do poeta, diferenciada da dos demais transeuntes, que torna cada 

uma das pessoas por quem passa frequentemente parte da sua vida. Algumas dessas pessoas 

frequentavam, junto com Pessoa, os cafés da Baixa, espaços típicos da efervescência moderna 

— espaços que abrigavam tertúlias literárias e discussões políticas, por vezes mais evidentes 

nas projeções sobre a fumaça de cigarro que preenchia o ambiente, outras no teor etílico dos 

envolvidos nos debates; espaços que trouxeram grande inspiração para os fragmentos de 

textos desassossegados que compõem o livro em análise. 

 
Comparados com os homens simples e autênticos, que passam pelas ruas da vida, 

com um destino natural e calhado, essas figuras dos cafés assumem um aspecto que 

não sei definir senão comparando-as a certos doentes de sonhos — figuras que não 

são de pesadelo nem de mágoa, mas cuja recordação, quando acordamos, nos deixa, 

sem que saibamos por que, um sabor a um nojo passado, um desgosto de qualquer 

coisa que está com eles mas que se não pode definir como sendo deles. [...] Ali se 

resume tudo, como no chão do saguão do prédio do escritório, que, visto através das 

grades da janela do armazém, parece uma cela para prender lixo. (PESSOA, 1986, 

p.58). 

 

Nesse fragmento, deparamo-nos com a consciência e o fascínio do poeta sobre o que 

há de contraditório na vida moderna. É possível perceber Pessoa a nutrir-se do que há de feio 

e bonito, da intensidade sutil e profunda dos elementos que rondam o dia a dia do sujeito que 

vive a modernidade urbana. O desassossego de Pessoa era reflexo da sua evolução como 

escritor e como ser social, mas também do espírito dos tempos (ZENITH; VIEIRA, 2011). 

Com o fim da Monarquia e a instauração da República em Portugal, a inquietação extrapolava 

o cenário cultural e também se dava no político. 

 
Quando nasceu, a geração, a que pertenço, encontrou o mundo desprovido de apoios 

para quem tivesse cérebro e, ao mesmo tempo, coração. O trabalho destrutivo das 

gerações anteriores fizera que o mundo, para o qual nascemos, não tivesse segurança 

que nos dar na ordem religiosa, esteio que nos dar na ordem moral, tranqüilidade 

que nos dar na ordem política. Nascemos já em plena angústia metafísica, em plena 

angústia moral, em pleno desassossego político. (PESSOA, 1986, p.229). 

 

E os tempos modernos exigem um posicionamento frente aos caminhos tomados pelo 

país. Em meio às discussões que se davam nos cafés da cidade, conforme mencionado, Pessoa 

não tinha dificuldade para se posicionar, mas, vez ou outra, se via obrigado a mudar de 

opinião. Um desses casos foi o apoio inicial dado ao ditador Salazar: por ser defensor da 

liberdade de expressão, ao perceber as limitações impostas pelo ditador, Pessoa deixou de 

apoiá-lo (ZENITH; VIEIRA, 2011).  
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A sociedade lisboeta moderna, entregue ao cotidiano que a cidade impõe, aparece 

representada por Pessoa em inúmeros trechos, por vezes como uma constatação, do próprio 

poeta, de fazer parte da sociedade, assim como a sociedade faz parte dele. 

 
Escrevo, triste, no quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como 

sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a 

substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a 

paciência de milhões de almas submissas como a minha no destino quotidiano ao 

sonho inútil, à esperança sem vestígios. Nestes momentos meu coração pulsa mais 

alto por minha consciência dele. (PESSOA, 1986, p.63). 

 

A vida moderna apresentada pelo poeta Pessoa possui uma beleza peculiar e autêntica, 

mas inseparável de sua miséria e ansiedade intrínsecas, assim como das contas que o homem 

moderno tem de pagar (BERMAN, 2007). O que é invisível para a maior parte das pessoas a 

sensibilidade apurada do poeta não deixa escapar. 

 
As coisas modernas são 

(1) A evolução dos espelhos 

(2) Os guarda-fatos 

Passamos a ser criaturas vestidas, de corpo e alma. E, como a alma corresponde 

sempre ao corpo, um traje espiritual estabeleceu-se. Passamos a ter a alma 

essencialmente vestida, assim como passamos — homens, corpos — à categoria de 

animais vestidos. Não é só o fato de que o nosso traje se torna uma parte de nós. É 

também a complicação desse traje e a sua curiosa qualidade de não ter quase 

nenhuma relação com os elementos da elegância natural do corpo nem com a dos 

seus movimentos. Se me pedissem que explicasse o que é este meu estado de alma, 

através de uma razão sensível, eu responderia mudamente apontando para um 

espelho, para um cabide e para uma caneta com tinta. (PESSOA, 1986, p.208-209). 

 

Nesse fragmento, Pessoa reconhece seu reflexo como um homem moderno que tem 

seu estado de alma explicado através de coisas que identifica como modernas. Resistindo ao 

padrão de vestimenta exigido pela sociedade moderna, aponta a falta de conforto para os 

movimentos e a incoerência com a naturalidade do corpo. E com a evolução dos espelhos não 

há como fugir da consciência do incômodo trazido com a modernidade. É a modernidade e o 

desfacelamento do indivíduo na cidade grande. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao considerar o artista como um sujeito de sensibilidade mais aguçada frente ao 

mundo, sua manifestação em forma de arte pode ser considerada como expressão viva do 

contexto histórico e social no qual foi criada.  

Nesse sentido, a literatura aparece como uma forma de resistência frente às mudanças 

impostas pela modernidade. Expondo angústias, situações cotidianas, insatisfações, críticas, 

entre outros, a literatura não deixa de ser um quadro social, seja pelo pano de fundo que 

sustenta e aparece nas situações poemizadas, seja pelas angústias que esse pano de fundo leva 

o poeta a exprimir.  

 
Todos os grandes poetas, a exemplo dos grandes pensadores, lidam com a mesma 

matéria e trabalham para o mesmo fim: poesia e pensamento são formas de 

interrogar o mundo, uma espécie de ciência das coisas e do homem no mundo – não 

no sentido de uma sociologia do saber, mas no sentido de invenção, de experiências 

sensíveis por intermédio do movimento, do entendimento e da relação entre as 

palavras. (NOVAES, 2005, p.9). 
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Nesse caso, a prosa poética de Fernando Pessoa aparece como resistência ao tempo, 

como crítica a sociedade, como um olhar diferenciado para o mundo. Um livro em fragmentos 

e uma vivência espacial, muitas vezes, fragmentada. O significado da modernidade aparece na 

constituição do indivíduo e na sua fragmentação, evidentes principalmente na cidade. É na 

paisagem urbana que o desassossego moderno de Pessoa está refletido. Através da percepção 

da variação de ruídos, de cores, de luminosidade e até de sensações da pele, Pessoa apresenta-

nos um espaço sensível, uma paisagem urbana repleta de sensações. 

A partir da análise dos fragmentos do Livro do desassossego, fica nítida a importância 

do contexto vivido para a inspiração poética de Pessoa. O poeta que transformou em arte sua 

busca incessante por “sentir tudo de todas as maneiras”, se mostra consciente das sensações e 

do tempo em que viveu, deixando elementos claros da modernidade.  

O ambiente urbano, a sensação da velocidade, a fumaça dos Cafés, a solidão coletiva, 

entre outros elementos presentes na prosa poética de Pessoa, nos remetem a atmosfera 

moderna em que o sujeito é colocado num turbilhão permanente de mudanças que geram o 

desassossego, a inquietação, a angústia. O interessante é perceber que atualmente, as 

sensações que inspiraram Pessoa há um século, estão vivas, e cada vez mais intensas, na 

maior parte dos sujeitos urbanos.  

Atualmente, a opinião de pesquisadores está dividida entre aqueles que defendem o 

fim da modernidade e início da pós-modernidade e aqueles que acreditam que a modernidade 

ainda está aqui, com a corda toda, ainda esperando por uma definição mais concreta do seu 

sentido. Mas independente do nome que o período em que vivemos possa levar, algumas de 

suas características, comuns a época de Pessoa, sempre estarão refletidas na relação homem - 

mundo. Essa relação, traduzida em arte e comportamento simbólico, pode ser lida e 

interpretada pela geografia, num casamento promissor e, por que não dizer moderno, com a 

literatura.  

No diálogo aqui proposto, optou-se por explorar alguns fragmentos do Livro do 

desassossego, estando eles entretanto longe de se esgotar. Conforme apresentado, a percepção 

espacial de Pessoa e a atmosfera moderna da cidade de Lisboa estão evidentes também em 

outros textos e heterônimos do autor. Cabe ressaltar que este trabalho faz parte de uma 

reflexão inserida numa dissertação de mestrado em Geografia, e que ampliar a investigação é 

uma possibilidade a ser avaliada de acordo com o avanço da pesquisa. 

Além disso, o objetivo aqui foi demonstrar um dos infinitos caminhos possíveis para 

explorar o diálogo entre geografia e arte. É baseado nessas perspectivas que o mesmo vem 

construindo seu lugar e sedimentando a relação entre arte e vivência do espaço geográfico.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2001. 

 

BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Tradução de 

José Martins Barbosa e Hermerson Alves Batista. São Paulo: Brasiliense, 1989. (Obras 

escolhidas, 3). 

 

BERARDINELLI, Cleonice. Fernando Pessoa: outra vez te revejo... Rio de Janeiro: Lacerda 

Editores, 2004. 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

468 
 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

Tradução de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioratti. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007. 

 

DARDEL, Eric. O homem e a terra. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

 

GASPAR, Jorge. O Retorno da Paisagem a Geografia. Apontamentos Místicos. Finisterra, 

XXXVI, 72, 2001, p. 83 – 99. 

 

GIL, José. Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações. Lisboa: Relógio D`Água, 1987. 

(Filosofia, 2). 

 

HAESBAERT, Rogério. Territórios Alternativos. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
JEUDY, Henri Pierre; JACQUES, Paola Berenstein. Corpos e cenários urbanos: territórios urbanos 

e políticas culturais. Tradução de Rejane Janowitzer. Salvador: EDUFBA, 2006. 

 

LIMA, Rogério. A permanência das imagens e os fragmentos da esquina: Win Wenders e 

Paul Auster e as formas de imaginação da cidade. In: LIMA, Rogério; FERNANDES, 

Ronaldo Costa (Org.). O imaginário da cidade. Brasília: Ed. UnB, 2000. p.161-194. 

 

LOUREIRO, La Salette. A cidade em autores do primeiro modernismo: Pessoa, Almada e 

Sá Carneiro. Lisboa: Editorial Estampa, 1996. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 

 

NOVAES, Adauto. Poetas que pensaram o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2005. 

 

PESSOA, Fernando. Crônica da vida que passa... [1915]. In: ZENITH, Richard; VIEIRA, 

Joaquim (Org.). Fotobiografia de Fernando Pessoa. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011.  

 

PESSOA, Fernando. Livro do desassossego. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1991. 

 

SILVA, Maria Auxiliadora da; ARAÚJO, Heloísa Araújo de. A geografia que emerge na arte 

literária. In: PINHEIRO, Délio J. F.; SILVA, Maria Auxiliadora da (Org.). Imagens da 

cidade da Bahia: um diálogo entre geografia e arte. Salvador: EDUFBA, 2007. p.17-36. 

 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

 

ZENITH, Richard; VIEIRA, Joaquim (Org.). Fotobiografia de Fernando Pessoa. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

469 
 

QUINCAS BERRO D’ÁGUAA NA GEOGRAFIA E LITERATURA: CONSTRUÇÃO 

DE SUA IDENTIDADE SOCIAL E PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

SOTEROPOLITANO 

 

Maria Lívia Santos 
Graduada em Geografia da Universidade Federal da Bahia.  

m.livi.a@hotmail.com 

Maria Auxiliadora da Silva 
Professora Dra. do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia.  

dorasil@ufba.br 

 

Resumo 

Publicado a primeira vez em 1959 na revista “Senhor”, possuía as vestes de novela 

apresentada em 12 capítulos e desde já, ganha notória repercussão. No decorrer das décadas 

seguintes, torna-se livro, peças teatrais, novelas, seriado, filmes e tema de debate nas 

universidades, A Morte e Morte de Quincas Berro D’Água, do autor Jorge Amado é, antes de 

tudo, uma crítica azeda aos comportamentos burgueses. Duas faces da sociedade estão 

representadas. De um lado, o universo da ordem estabelecida, com o devido enquadramento 

dos indivíduos em instituições sociais respeitáveis, como a família, o casamento e o trabalho. 

De outro lado, o universo da desordem, a que Quincas se entrega ao rejeitar a lógica perversa 

que o envolvia, segundo a qual o casamento, a família e o trabalho deveriam ser sustentados 

mesmo que conduzissem à infelicidade. Ao desencadear o processo que ocasionaria a 

reconstrução de uma identidade preestabelecida conforme as normas do bem viver e dos bons 

costumes, transformando-a em sentido inverso, encarnando o universo dos sem trabalho e 

família, assume o ônus do estigma social e da rejeição familiar. Como cenário de fundo o 

Centro antigo de Salvador que dá forma a trama, revela-se como lócus dos acontecimentos e 

cede espaço para o protagonista produzir seu lugar de vida. 

Palavras-chave: Identidade, urbano, geografia, literatura, espaço. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa possui como proposta promover o diálogo entre a Geografia e a Literatura, 

utilizando-se para isso da obra de Jorge Amado, publicada a primeira vez em 1959, intitulada 

de A Morte e Morte de Quincas Berro D’Água, o texto que serve de suporte a este estudo 

centra-se na fixação dos tipos marginalizados para, por intermédio deles, analisar e criticar 

toda a sociedade. A ação dá-se, basicamente, em Salvador e gira em torno da boêmia 

desqualificada das cercanias do cais do porto. Primeiramente busca-se compreender a 

construção da identidade social de Joaquim Soares da Cunha através dos estigmas herdados e 

reproduzidos no passar das gerações. Propõe-se analisar como acontece o processo de 

construção, reconstrução e remodelação da identidade social desse indivíduo. Em seguida 

debruça-se atenção sobre a cidade de Salvador como lócus dos acontecimentos e fruto da 

realidade econômica, política e social vivida no idos dos finais da década de 50 e toda década 

de 60.  

As diferentes abordagens sobre identidade são desenvolvidas a partir de um conceito 

que envolve a dimensão individual e coletiva. Nessa direção caminham BERGER E 

LUCKMANN (1976), quando referem que “a identidade é um fenômeno que deriva da 

dialética entre um indivíduo e a sociedade”. Em outros termos, ela revela o resultado das 

diversas interações entre o indivíduo e o seu ambiente social, próximo ou distante. Por isso, 
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A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas 

vinculações em um sistema social: vinculado a uma classe sexual, a uma classe de 

idade, a uma classe social, a uma nação, etc. A identidade permite que o indivíduo 

se localize em um sistema social e seja localizado socialmente. (CUCHE, 1999. p. 

177). 
 

A novela, dividida em 12 capítulos, retrata a morte do rei dos malandros Quincas 

Berro D'Água e toda a magia do ambiente baiano que circunda as histórias fantásticas dos 

cantadores de feira, do povo humilde que se utiliza da oralidade, da notícia que ainda se leva 

de boca em boca. Além da novela recorreu-se ao livro lançado em 2006 e ao filme de 2010, 

que possibilitaram maior compreensão e proximidade com a trama. A narrativa de A Morte e 

a Morte de Quincas Berro D’Água ambienta-se em Salvador e é apresentada por um 

interessante narrador em primeira pessoa, pois que é dotado de onisciência. Tudo gira ao 

redor de Joaquim Soares da Cunha, mais conhecido como Quincas Berro d’Água. 

Nitidamente imbricada no Realismo Mágico, mistura sonho e realidade; loucura e 

racionalidade; amor e desamor; ternura e rancor, de forma envolvente e instigante.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O AUTOR E SUA OBRA 
 

Jorge Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912, em Itabuna, sul da Bahia. 

Seus primeiros estudos foram realizados em Ilhéus e Salvador. Nessa famosa capital, ele 

começou a participar da vida literária e jornalística, tendo no findar dos anos 20 uma vida 

boêmia. No período de 1930, Jorge Amado formou-se em Direito pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ, que a época representava um polo de discussões políticas, 

artísticas, literárias, entre outras, propiciando ao escritor os primeiros contatos com o 

comunismo. Nessa condição, ou seja, já militante comunista, viu-se obrigado a se exilar na 

Argentina e no Uruguai entre 1941-1942, período também que fez longa viagem pela América 

Latina. 

Durante um período de sua vida escreveu em oposição ao Estado Novo, o que o levou 

à prisão. Quando libertado, Jorge Amado dedicou-se novamente à literatura. E no ano de 1945 

foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, na legenda do Partido Comunista 

Brasileiro – PCB, tornando-se o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo. 

Entretanto, devido às pressões políticas, a perseguição e a prisão aos membros do PCB, ele se 

exilou com a família e viajou longamente pela Europa Ocidental e pela Ásia, passando a 

maior parte do tempo na Tchecoslováquia, onde vivia dos direitos autorais de suas obras. 

Quando retornou ao Brasil, em meados dos anos 50,  se afastou da militância política e 

dedicou-se exclusivamente à literatura, tornando-se uma referência importante do modernista 

regionalista. Era ainda simpatizante do candomblé, o qual tinha profundo respeito e detinha o 

grau de Obá de Xangô, no Ilê Opó Afonjá. No dia 06 de abril de 1961 foi eleito para a cadeira 

número 23, da Academia Brasileira de Letras, que tem por patrono José de Alencar e por 

ocupante primeiro, Machado de Assis. Jorge Amado morreu em Salvador, Bahia, em 2001, 

quatro dias antes de completar 89 anos. 

  A obra de Amado escolhida para elucidar o presente trabalho, versa sobre a vida de 

um funcionário público, chamado Joaquim Soares da Cunha, pai de família e casado. Certa 

feita, cansado da vida familiar, ele decide viver como ébrio e vagabundo. É nesse mundo de 

boêmia e prazeres sexuais que ele recebe o apelido de Quincas Berro D’Água. É nesse 
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contexto que ocorre sua primeira morte, aquela estabelecida pelos seus familiares, ou seja, a 

morte social. A segunda morte ocorre no seu próprio quarto imundo e é percebida por um 

amigo e decretada por um médico. Com o objetivo de resgatar a imagem do ideário social de 

Joaquim Soares, seus familiares decidem fazer um enterro luxuoso. Porém, seus amigos 

decidem visitá-lo no velório e o encontram com um sorriso no caixão. Desta forma, pensam 

que ele está vivo e decidem festejar. É nesse passeio pelas ruas de Salvador que o enredo se 

desenvolve. Ao anoitecer, eles decidem utilizar um barco para uma excursão marítima, 

todavia, uma forte tempestade surge repentinamente e uma imensa onda os abate, fazendo 

com que Quincas morra a terceira vez. 

A morte e a morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge Amado, esta inserida na 

segunda fase do Modernismo (o intitulado "Romance da Seca"). Os autores desta geração 

priorizaram a problemática ruralista do Nordeste, evidenciando os contrastes e as explorações 

sociais sofridas pelos sertanejos. A preocupação com a sociedade é um aspecto presente em 

todas as obras de Jorge Amado. Desse modo, ele vai criando diversas representações para 

retratar os indivíduos a partir de suas características particulares hereditárias, paralelas às que 

o meio em que vive oferece e institui. Ilana Seltzer Goldstein cita aspectos estudados pelo 

autor aqui analisado: 

 
O intento foi analisar a representação do Brasil em sua produção e em suas 

declarações, por meio de recortes específicos, mas relevantes: a mestiçagem, o 

sincretismo religioso, a festa e a malandragem como elementos acionados na 

construção da identidade nacional (GOLDSTEIN, 1998). 

 

Os romances do autor empenham-se em apresentar a realidade social do Brasil 

envolvendo a participação da política e das classes populares. Em suma, COUTINHO (2000) 

ressalta que todo o sistema de produção de Jorge Amado está centrado em uma adesão do 

real, com liberdade na escolha dos fatos e maneiras de relatá-los. Esse estilo é remetido à 

ideologia da comunicação popular, conduzido a partir da oralidade dos indivíduos. Ou seja, 

essas características encontram-se nas palavras, nas livres expressões dos personagens, 

mostram o mundo, os homens. Dessa forma, definiu-se um retrato social e ideológico, com os 

personagens como panos de fundo da apresentação para a sociedade. Jorge Amado 

popularizou-se em criar tipos sociais, abusando da espacialidade e exotismo da Bahia, 

gerando um ambiente propício para que seus personagens possam agir livres, entregues ao 

universo que os circunda. É neste universo que A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água 

se desenvolve.  

 

 

A NARRATIVA E LINGUAGEM DE JORGE 
 

Os romances de Jorge Amado são divididos habitualmente em dois momentos. O 

primeiro momento é o Romance do Proletário, onde a temática de denúncia social é o centro 

do livro. O segundo momento, Romance de Costumes, é onde há uma valorização quando 

evidencia os costumes da sociedade baiana, onde as críticas são apontadas agora com um tom 

humorístico. Os personagens amadianos são extraídos dos meios populares da Bahia. Em 

geral, não possuem muita complexidade. No entanto, no transcorrer narrativo, vão ganhando 

maior importância e firmando suas características.  

O autor se põe na condição de observador que redige na terceira pessoa, como quem 

colhe os fatos e suas interpretações sem neles interferir. O foco narrativo é a verdadeira morte 

de Quincas: na pocilga em que morou durante sua vida boêmia. Deste fato, 

retrospectivamente, se desenrola a existência passada do protagonista, desenvolvida em duas 
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etapas distintas: junto da família, como pessoa "normal" e junto dos vagabundos, como um 

marginal voluntário e assumido. Do mesmo fato, prospectivamente, se acompanha o velório e 

o passeio do morto, até cair no mar. É um autor sem rodeios, que consegue ser incisivo 

quando o momento exige, mas que também é poético, suave, sempre mantendo a sobriedade. 

Suas descrições nunca ficam nelas mesmas, ele vai além, interagindo o espaço descrito com 

as personagens, ou às vezes, divagando sobre isso. Assim, valoriza-se a plasticidade da 

imagem em detrimento a sua objetividade. Sua linguagem é bem simples, evitando os 

exageros dos puristas da Língua e registrando a naturalidade dos discursos praticados no 

cotidiano por diferentes camadas sociais. Este senso de observação do que se passa nas ruas 

da Bahia fez com que o autor inserisse um vocabulário mais regionalizado (abrangendo desde 

gírias a expressões da cultura baiana). 
 

 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA 

 

Na Idade Moderna, tanto a ociosidade quanto o trabalho são ressignificados, 

transformando-se este último em principal fonte geradora de riqueza, e a burguesia, 

estimulada por essa concepção, procura inserir, a qualquer medida, os homens pobres no 

mundo produtivo. Para isso, conta com políticas públicas, legislações específicas e estratégias 

de controle social para “enquadrar” aqueles que se desviavam da ordem estabelecida. 
 

A era moderna trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou na 

transformação efetiva de toda a sociedade em uma classe operária. [...]. A sociedade 

que está para ser libertada dos grilhões do trabalho é uma sociedade de 

trabalhadores, uma sociedade que já não conhece aquelas outras atividades 

superiores e mais importantes das quais valeria apenas conquistar a liberdade 

(ARENDT, 2002, p.12). 

 

Tudo na narrativa é concebido sob o estigma do duplo, a começar pelo próprio 

protagonista, que merece duas formas de tratamento distintas: Joaquim Soares da Cunha, 

funcionário público exemplar e pai de família respeitável, entrega-se à vida boêmia e passa a 

ser chamado de Quincas Berro D’Água. Duas faces da sociedade estão representadas. De um 

lado, o universo da ordem estabelecida, com o devido enquadramento dos indivíduos em 

instituições sociais respeitáveis, como a família, o casamento e o trabalho. Esse universo mata 

Quincas duas vezes: a primeira, quando a filha Vanda cria para os filhos uma versão 

imaginosa, para explicar o afastamento familiar do pai boêmio; e a segunda, quando, na 

tentativa de dar solenidade ao seu velório, veste-o de forma condizente com a imagem 

respeitável que tentavam imprimir a ele. Com isso, mata-se o boêmio e tenta impor o universo 

da ordem. No entanto, a desordem levanta Quincas até do túmulo. 

De outro lado, o universo da desordem, a que Quincas se entrega ao rejeitar a lógica 

perversa que o envolvia, segundo a qual o casamento, a família e o trabalho deveriam ser 

sustentados mesmo que conduzissem à infelicidade. Quincas recusa essa lógica até o fim e 

mesmo além do fim. O sorriso escancarado que exibe em seu caixão faz lembrar o preceito 

latino que diz ridendo castigat mores, isto é, rindo, ele faz a crítica das normas sociais. E ao 

fazê-la, mostra que, de certa forma, estas estão mais caquéticas do que ele. Quincas encontra 

cúmplices na representação do universo libertário: são seus amigos de boêmia, cujos nomes 

revelam a mesma duplicidade do protagonista. Com efeito, os apelidos Curió, Negro Pastinha, 

Cabo Martim e Pé-de-Vento escondem identidades sociais certamente tão convencionais 

quanto a de Joaquim Soares da Cunha. Quando trocam as roupas do morto, resgatam suas 

vestes de boêmio, devolvendo-lhe a identidade e, com ela, não a vida, mas a morte, a 

verdadeira morte de Quincas Berro D’Água. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

473 
 

Analisando o processo de construção da identidade social, GOFFMAN (1988) reforça 

o argumento de que a identidade de um determinado indivíduo é construída a partir dos 

parâmetros e expectativas estabelecidas pelo meio social. Ainda de acordo Goffman que 

elabora seu conceito de identidade social a partir desse contorno teórico, subdivide em 

identidade social virtual e identidade social real. Distingue a identidade social virtual da 

identidade social real: a primeira consiste nas exigências que o grupo social faz em relação 

àquilo que o indivíduo, diante desse mesmo grupo, deveria ser; e a segunda refere-se à 

categoria e atributos que o indivíduo prova ter. Contudo, na relação entre a identidade social 

virtual e a identidade social real pode ocorrer discrepância. É, nesse momento, que surge o 

que se denomina estigma: 

 
Enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 

atributo que o torne diferente de outros que se encontram numa categoria em que 

pudesse ser incluído, sendo até, de uma espécie menos desejável – num caso 

extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 

considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 

descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, 

uma fraqueza, uma desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

O nascimento social de Joaquim Soares da Cunha - esse era o nome de Quincas Berro 

D`Água - em sua primeira metade de vida, caracterizou-se pela rigidez com que desempenhou 

seus papéis. Rigidez eu me refiro a um aspecto de sua personalidade que o impossibilitou de 

experimentar a irresponsabilidade e o entusiasmo da subversão. Ele tolerou uma vida sem a 

liberdade de ser, lutando contra todas as forças da natureza que tentavam lhe levar por um 

caminho que desagradaria aos demais. Havia se acostumado, em suas experiências com as 

mulheres, certamente desde sua fase inicial de vida, a obedecê-las incondicionalmente em 

detrimento de si próprio, marido de Otacília, e pai de Vanda, fora reconhecido por todos como 

funcionário público, pai e marido exemplar. Se atentarmos para os modos pelos quais 

Joaquim Soares da Cunha demonstra um comportamento marcado, recomendado, 

esquadrinhado, e cunhado pela sua família, de modo que: 

 
A morte apaga, com sua mão de ausência, as manchas do passado e da memória do 

morto fulgem como diamante. Essa a tese da família, aplaudida por vizinhos e 

amigos. Segundo eles, Quincas Berro D’água, ao morrer voltará a ser aquele antigo 

e respeitável Joaquim Soares da Cunha, de boa família, exemplar funcionário da 

Mesa de Rendas Estadual, de passo médio, barba escanhoado, paletó negro de 

alpaca, pasta sob o braço, ouvido com respeito pelos vizinhos, opinando sobre o 

tempo e a política, jamais visto num botequim de cachaça caseira e comedida 

(AMADO, 2006, p. 6). 
 

Joaquim, em seu primeiro nascimento social, conviveu com a dor da escravidão sem 

expressar nenhuma queixa. Negou esse incômodo para poder viver uma falsa paz. Era como 

se sua velha mãe da infância se expressasse por meio da mulher e filha. De fato, aquele 

personagem era moldado por dispositivos que o tornaram modelo exemplar, suas ações 

esquadrinhadas numa dialética resumida em duas categorias sociais e evidenciadas na 

produção do espaço urbano, de um lado as formas e/ou objetos sendo palco dos 

acontecimentos, do outro lado e condicionando as ações sociais por meio da ordem, da lei, 

dos padrões sociais, a lógica racionalizante das instituições dentre elas financeiras, militares, 

políticas, religiosas e midiáticas, no centro da vida está o sujeito social que de protagonista 

passa a condição de mero coadjuvante a serviço da lógica do capitalismo perverso, atendendo 
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ordens definidas por meio do lucro através da produção, circulação, venda e troca de 

mercadorias e do trabalho assalariado graças a mais valia. O sujeito, nessa perspectiva, é fruto 

da estrutura e de sua lógica racional capitalista, produto da construção articulada entre a 

sociedade e o eu. Então quem emerge nesse embate? Vejamos um trecho da novela: 

 
Era curioso: não se recordava de muitos pormenores ligados ao pai. Como se ele não 

participasse ativamente da vida da casa. Poderia passar horas a lembrar-se de 

Otacília, cenas, fatos, frases, acontecimentos onde a mãe estava presente. A verdade 

é que Joaquim só começa a contar em suas vidas quando, naquele dia absurdo, 

depois de ter tachado Leonardo de "bestalhão", fitou a ela e a Otacília e soltou-lhe 

na cara, inesperadamente: Jararacas! E com a maior tranquilidade, como se tivesse a 

realizar o menor e mais banal dos atos, foi-se embora e não voltou (AMADO, 2006, 

p.34-35). 

 

O personagem central rompe com moldes sociais, e de seguidor do dispositivo que lhe 

controla, passa ser sujeito sociológico, fruto do combate entre a norma de controle exercida 

pela família e sua vontade própria. Ressalta-se que a Bahia no início dos anos 1960 iniciava 

tardiamente um processo de industrialização. "Até a década de 1950, o modelo que 

predominava no Brasil era a família nuclear burguesa [...] (NOGUEIRA, 2011, p.39)". A 

família nuclear, na perspectiva de Philippe Ariès, apresenta a seguinte peculiaridade: 
 

A história aqui esboçada sob um certo ponto de vista, surge como a história da 

emersão da família moderna acima de outras formas de relações humanas que 

prejudicavam seu desenvolvimento. Quanto mais o homem vive na rua ou no meio 

de comunidades de trabalho, de festas, orações, mas essas comunidades 

monopolizam não apenas seu tempo, mas também seu espírito, e menor é o lugar da 

família em sua sensibilidade (ARIÈS,1981, p. 237-238). 

 

A malandragem, a jogatina, o alcoolismo e todos os outros comportamentos 

rigidamente separados do que seria a vida familiar com respeitabilidade e tradição, agora 

tinham vez, transformando Joaquim Soares da Cunha em Quincas Berro D’Água. O momento 

exato dessa transformação apareceu nessa obra, quando Joaquim, ao receber a sua 

aposentadoria, deu-se conta de que o sacrifício acabara. Como já mencionado, naquele 

momento, virou-se para a mulher e a filha as chamou-as de “jararacas”. Viu na figura 

masculina do seu genro o que ele mesmo foi e o chamou de “bestalhão”. Jararacas são 

serpentes peçonhentas cujo veneno intoxica o corpo do homem levando-lhe à morte. A dor de 

sua mordida é grande e certamente Joaquim suportou-a até a sua morte social. Foi com o 

irrompimento dessas forças naturais, impedidas de se expressarem, por causa do complexo 

materno, que conduziu Joaquim a sair de uma tensão tão grande – conduzindo-o a Quincas. 

 No que concerne à obra de Jorge Amado, a vida burguesa, pura, recatada, do 

funcionário público, Joaquim, representa o lado direito; em suma, o que é positivo e probo aos 

seus familiares. Em contrapartida, o contato com prostitutas, o baixo corporal, o contato com 

jogadores, malandros, marginais, denotam o lado esquerdo; o negativo, a morte social. Por 

essa razão, seus familiares criaram uma barreira afetiva ou evitaram uma infecção anômica, 

de acordo ELIAS E SCOTSON (2000), já que eles representavam os estabelecidos, aqueles 

que seguiam determinadas normas de conduta para se manterem superiores. Ao passo que os 

amigos de Quincas e  consequentemente, também moradores das adjacências não tinham os 

mesmos códigos e normas de conduta e, por esse motivo, eram aqueles marginalizados. 

     Quincas, portanto, vivencia dois momentos distintos: um, ainda na condição de 

Joaquim, que ele recusa, porque se sente aprisionado, noutro aspecto, é como se a morte 

representasse a liberdade que por muito tempo foi abafada pela família que queria o homem 

público exemplar, é no contato com os marinheiros e tantos outros personagens 
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marginalizados socialmente que ele se sentia liberto e feliz. Além da dicotomia entre positivo 

e negativo, o desencantamento do sujeito, a obra de Jorge Amado aborda ainda a avareza da 

família, para a qual os negócios eram sempre mais importantes que o próprio evento da morte. 

Há uma profunda crítica à acumulação de capital, de patrimônio material.  

O sentido da morte moral de Quincas só funciona para suspender uma existência que 

nega o dispositivo de controle, no caso, é a família, esse dispositivo não age de maneira 

ingênua para Agamben "O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se 

inscreve sempre numa relação de poder" (AGAMBEN, 2009, p. 29).  Se num momento 

anterior o dispositivo moldava/esquadrinhava a ação de Joaquim Soares da Cunhas, em sua 

morte social, o pagamento consistia numa estratégia que maquinava conservar e controlar a 

imagem dum exemplo perfeito de submissão às normas defendidas pela família. De acordo 

com LIMA (2013), em seu artigo: Quincas Berro Dágua: áquem da vida, além da morte, a 

primeira morte de Quincas, a morte moral é bastante significativa, já que o Quincas precisa 

enterrar o Joaquim Soares da Cunha diante do acúmulo de tantas incoerências somado à sua 

autoidentidade. Ainda conforme, assinala Lima: 

 
É, pois, antes de qualquer outra coisa, que Quincas desenvolve sua peregrinação 

pelos becos da cidade da Bahia, entre goles de cachaça, amores de prostitutas e a 

amizade dos seus iguais – projeto tão bem sucedido no seu caso que foi capaz de ir 

além da morte física do corpo (LIMA, 2013, p. 228). 
 

 E nesta construção sociológica, ele diz não ao controle familiar, que por sua vez, se 

não consegue ao menos tenta, controlar, selecionar, moldar. Quincas Berro D’Água desativa o 

dispositivo, rompe o ciclo num movimento que o coloca na posição de sujeito, soberano, dono 

dos seus desejos mais primordiais, fruto de combates contra a regulamentação e o controle. 
 

 

SALVADOR, ESPAÇO DE VIDA DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA 
 

A cidade é revelada por meio de espaços e sujeitos. Suas vias, ruas, vielas, diversidade 

de serviços, atividades comerciais, cores, cheiros e significados em coexistência, aparecem 

como ponto de partida para a compreensão de um fenômeno do personagem que se apresenta 

entre a vulnerabilidade trazida por meio dos estigmas sociais e a resistência corporal ante as 

formações das cidades urbanas e dos seus códigos éticos e morais. De acordo 

MASCARENHAS (2014) as imagens da cidade através da obra A Morte e a Morte de 

Quincas Berro D’água, do escritor baiano Jorge Amado, nesta composição literária apresenta 

a rua com todos os elementos que a constitui, e que é o local onde a cidade se materializa 

revelando os elementos citadinos de um povo sem rosto que ganha visibilidade na “Cidade da 

Bahia” amadiana.  Para o autor a cidade ganhava significado particular, vibrando em toda 

trama e na grande maioria dos seus trabalhos. 

 
[...] a cidade da Bahia – igualmente chamada Salvador, ou Salvador    da Bahia, ou 

ainda São Salvador da Bahia – é a personagem central: constantemente 

personificada, ela vive no meio do povo simples, a massa eminentemente africana 

que fervilha em suas artérias carregadas de história, mas também em sua paisagem, 

sua natureza, sua cultura e seus rituais. Sua realidade criadora, sua influência sobre o 

romance é preponderante e irreversível (SALAH, 2008, p.21). 
 

 A análise destaca a opção de enfatizar a Bahia física e social, pois as cenas descritas 

nas ruas, praças, igrejas, mercados, bares e bordéis preconizam com veemência a relação do 

personagem principal Quincas Berro D’Água com os elementos da cidade. Quincas, que antes 
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era Joaquim Soares da Cunha, um respeitável e exemplar funcionário público, se transformou 

depois da aposentadoria num cachaceiro, jogador, debochado. O vaivém de Quincas Berro D’ 

Água exprime a estética de Jorge Amado, relata em detalhes a cidade que perfeitamente pode 

ser considerada como uma personagem, a cidade que sempre aparece como o teatro com 

conteúdos de reivindicações sociais e políticas. É também a cidade de sonhos irreais que se 

envolvem em poesia, mistério, aliás, em Quincas Berro D’Água, o realismo fantástico 

movimenta a trama de forma surpreendente, tipicamente à moda amadiana MASCARENHAS 

(2014). 

No começo do século XX, a concentração populacional do centro de Salvador – 

conjuntamente com a precariedade das habitações da população de baixa renda – contribuiu 

para a insalubridade das moradias e das ruas e, consequentemente, a dificuldade da circulação 

de pessoas e mercadorias impulsionou a ocupação de novas áreas, fazendo com que os bairros 

mais antigos sofressem um crescente abandono em benefício desses novos bairros. 

Sobretudo a década de 50 do século passado, marca um momento de ruptura no desenho e na 

evolução urbana de Salvador. Até o início dos anos 60, possuíamos uma cidade bucólica, com 

seus 400 anos de existência, com diversos problemas transparentes nas suas ruas e bairros, 

que marcavam, conforme assinalamos alhures, uma clara segregação urbana. Entretanto essa 

era uma cidade que não havia explodido demograficamente e que mantinha relações de 

exclusão no seio da sua sociedade, porém com índices passíveis de gestão e controle. A partir 

da década de sessenta, como marco de uma urbanização concentrada, abrupta e excludente, 

Salvador inchou (de 1960 a 2000, mais que quadruplicou a população local) e, com isso, viu-

se nascer uma imensa cidade a revelia da gestão e da ação pública - cerca de 70% das 

habitações urbanas estão na ilegalidade – (PINHEIRO, 2004). 

Evidenciando esse processo ainda em seu início, surge na obra o Centro Histórico, 

com atenção ao Pelourinho e redondezas como cenários de Quincas Berro D’água e de seus 

companheiros de bebedeira que juntos protagonizam momentos místicos e de grande 

repercussão social. Conforme nos mostra (SILVA, 1999, p. 260), “O Centro Histórico de 

Salvador sofreu um processo de depreciação oriundo de sucessivas mudanças de funções”, o 

que o levou a modificar-se na sua estrutura social e econômica, porém com rugosidades 

expressas no seu desenho arquitetônico e urbanístico, migrando de uma inicial ocupação 

residencial de elite para a situação, acima indicada, de degradação. 
 

Os ruídos de uma vida pobre e intensa, desenvolvendo-se pela ladeira, mal 

chegavam ao terceiro andar do cortiço onde o morto repousava após a 

canseira da mudança de roupa. (AMADO, p. 30). 

 

Os cortiços eram marcas de um passado opulento, com a ostentação da riqueza 

explícita nos casarões e sobrados de até quatro andares, o que contrastava com a degradação. 

Esses espaços foram ocupados por uma classe pobre, que subdividia em diversas partes os já 

ínfimos cômodos, cabendo um pequeno cubículo para cada família (ANDRADE, 2014). 

 
Nesses cubículos não há luz, nem ar e inexiste higiene. A vida nesses cortiços é um 

verdadeiro inferno e as diversas famílias que ocupam um mesmo andar se veem 

obrigadas a se servirem de um único banheiro e de uma só latrina. Escadas 

estragadas, soalhos furados, paredes sujas, tetos com goteiras formam um quadro 

comum a toda esta zona de degradação (SANTOS, 1959, p. 166). 

 

A deterioração das condições de vida é consequência de um sistema econômico que 

não distingue o indivíduo de sua força de trabalho. Forja uma identidade relativa à função 

exercida na economia e a torna inerente à existência humana: “o resultado dessa dinâmica 

gera o esvaziamento do conceito de qualidade de vida que o homem contemporâneo tanto 
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almeja” (MIRANDA, 2007, p.47). Nesse sentido o espaço de vida de Quincas Berro D’Água, 

após o rompimento dos parâmetros morais socialmente estabelecidos, é produzido entre os 

becos, as ruas, lugares habitados pela gente pobre, humilde, feliz e excluída da velha São 

Salvador e que aparecem aos nossos olhos necessitando de certa malícia, ironia e humor para 

compactuar com o escritor que lida de forma divertida, dolorida e irônica com a vida, morte e 

suas intempéries. A cidade condiciona e reflete mudanças, adaptações e submissão da 

população a um modo de vida reconhecido como urbano, que influencia irremediavelmente a 

realidade das pessoas por intermédio do poder de suas autoridades, instituições, meios de 

comunicação e transporte. MASCARENHAS (2014) revela que a cidade de Quincas 

representa a encenação do místico e do social e todas as ações desenroladas na trama revelam 

isto. O senso de liberdade de Quincas Berro D’ Água contribui, sem dúvida, para revelar a 

“Cidade da Bahia” palco de santos guerreiros, ociosos heróis, negros - mestiços, multidão sem 

rosto, numa vasta desconstrução. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A obra de Jorge Amado aqui estudada nos viabilizou a oportunidade de elucubrar e 

discutir um tema absolutamente relevante para a ciência geográfica. A construção da 

identidade social e a relação do homem com o meio urbano na produção do seu espaço de 

vida, configura-se um tema que dificilmente será esgotado em suas análises. A Morte e Morte 

de Quincas Berro D’Água de 1959, por meio de um processo dialético constante apresenta 

dois ambientes distintos e paradoxais, o primeiro ambiente é onde os personagens estão 

identificados com o poder, o autoritarismo, regras familiares, repressões sociais e econômicas. 

Ambiente este em que os indivíduos são condicionados a conviver e a se submeter. Na família 

estima-se viver o perfil normal que o senso comum considera bem-sucedido, constituída de 

pai e mãe que se respeitam e trabalham rigorosamente, cumprem ordens dos chefes, são 

pontuais, servindo de modelo, exemplo para que os filhos sigam esse caminho. O segundo 

ambiente é a luta pela liberdade, descontrole, exageros e malandragem nos locais públicos, a 

manifestação dos desejos reprimidos em casa, entre eles a embriaguez e a prostituição. 

E nesta nova construção sociológica de sua identidade, ele diz não ao controle 

familiar, que por sua vez, se não consegue ao menos tenta esquadrinhar, controlar, selecionar, 

moldar, conjurar um Joaquim Soares da Cunha exemplar, perfeito, mesmo após sua morte, ou 

seja, em vez de, seguir à risca tais tentativas de controle, Quincas Berro D’Água desativa o 

dispositivo, subverte a “grande” ordem num movimento que o coloca na posição de sujeito 

comum, que é fruto e que dotado dos direitos a individualidade, da autonomia intelectual e 

moral desenvolve um combate contra a regulamentação e o controle. Em meio a todas 

tentativas daquela família, das normas, das leis, do trabalho, das instituições governamentais e 

da lógica capitalista, o encarado e difundido como correto e o previsivelmente esperado, ele 

sorri, cria arruaças, faz valer seus desejos de amar e usufruir do que as ruas soteropolitanas 

tem de melhor, a vida livre e errante. 
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Resumo: O presente trabalho propõe uma análise do romance Grande sertão: veredas, de 

Guimarães Rosa, e atrás deste  o estudo das paisagens geográficas. O espaço é representado, 

no texto, com riqueza de detalhes, pelo profundo conhecimento do autor em relação às 

paisagens do sertão mineiro, com isso propõe uma valorização das dimensões do conceito de 

paisagem. A base de dados desta pesquisa é constituída por informações literárias e 

geográficas, resultantes da análise do romance. Ao considerarmos as andanças do personagem 

Riobaldo pelas trilhas destas paisagens, conseguimos identifica-las através de suas histórias e 

vivencias. O objetivo do meu trabalho não e propor um contorno mais nítido para o conceito 

de paisagem, mas analisar as paisagens geográficas que surge no Romance Grande Sertão: 

Veredas. As paisagens geográficas que caracteriza o “Sertão dos Gerais”, integra parte de 

Minas Gerais, oeste e nordeste aparecem os “campos gerais”, ou “gerais” – paisagem 

geográfica que vai de oeste da Bahia à Goiás até ao Piauí e Maranhão. Conforme análise feita 

na obra “Grande sertão: veredas”, Guimarães Rosa, como  um profundo conhecedor dos “ 

Gerais”, proporciona ao leitor imaginar-se inserido na paisagem. Nas representações que faz 

da realidade, Rosa apresenta várias informações sobre o espaço, e o itinerário de Riobaldo, 

demonstra varias paisagens geográficas como o sertão, o Cerrado,  os rios  e veredas.  

Palavras – Chave: Paisagens Geográficas, Sertão, Veredas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sob o enfoque da Geografia Física, buscamos na Literatura Regional os recursos para 

um estudo sobre percepção e interpretação das paisagens ambientais no romance de 

Guimarães Rosa, “Grande Sertão: Veredas”. Ao considerarmos as andanças do personagem 

Riobaldo pelas trilhas destas paisagens, conseguimos identificá-las através de suas histórias e 

vivências. 

Para falarmos das paisagens geográficas do “Grande Sertão: Veredas”, antes  faremos  

um breve histórico do termo paisagem. O termo paisagem teve origem na Europa do século 

XVI, inicialmente foi vinculado à pintura e, mais tarde, a um estilo de jardim vinculado à 

natureza, orientado pela busca de um retorno à natureza. 

A paisagem é uma categoria estudada pela Geografia e ciências irmãs, sendo uma 

parcela do espaço analisada a partir da percepção do sujeito/individuo que a observa em um 

determinado espaço/tempo. Neste sentido, pode-se dizer que a paisagem é o que se percebe 

mediante os sentidos do individuo que a observa. 

Quando se fala em conceito de paisagem, no âmbito da Geografia, pode se dizer que 

este ocorreu no final do século XIX, onde por volta de 1870, acontece o processo de  

institucionalização da Geografia. A Geografia é reconhecida naquele momento como a 

Ciência das paisagens. Segundo Melo (2006), os primeiros esforços de conceito, provieram de 
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Alexander Von Humboldt e Carl Ritter. Humboldt estudou a superfície terrestre em suas 

inúmeras viagens e destacou-se por sua visão holística da paisagem, associando elementos 

diversos da natureza e das ações humanas. Ritter, segundo Schier (2003), não tinha a 

paisagem como o seu principal objeto de estudo. Ele realiza um trabalho de complementação 

e organização dos estudos de Humboldt, mas concentrando-se em análises regionais. 

Dentro da Geografia Clássica, quando se fala em paisagem devemos destacar os 

estudos de Friedrich Ratzel e Vidal de La Blache. De acordo com Claval (2001) o conceito de 

paisagem é apresentado de forma diversa por aquele geógrafo, na medida em que inclui a 

cultura como um agente de sua configuração. Porém, a concepção de cultura apresentada é 

limitada, pois a confundia com os artefatos utilizados pelos homens para dominar o espaço 

(influencia darwinista). Já Vidal de La Blache, no âmbito da escola francesa, entende que a 

paisagem, assim como Ratzel, é fruto da relação do homem com o seu meio, este geógrafo 

introduz o conceito de gênero de vida. Segundo Schier (2003), nesse período o conceito de 

paisagem recebe forte influencia do positivismo. 

Os estudos de paisagem focavam a descrição das formas físicas da superfície terrestre, 

progressivamente foi havendo uma incorporação dos dados das transformações efetuadas pela 

ação humana. Desse modo, paisagens culturais foram se separando das naturais, mas sem 

perder de vista as interligações entre elas. A ação humana passa a ser entendida, como o 

principal fator modelador das paisagens. 

Vários métodos de estudo, ocorre o predomínio do entendimento de paisagem como 

sendo o conceito à ser apreendido essencialmente pela visão. Porém, de forma lenta e 

progressiva, dimensões “alem do visível”, como a cultura, a economia, a organização  

política, etc, passam a ser incorporadas no estudo e na explicação das paisagens. 

Depois da segunda Guerra Mundial, há o retorno do Humanismo nas ciências sociais 

e, nesse espaço, aparece na Geografia, a Geografia Crítica, a Geografia Humanística e a 

Geografia Cultural, que colocarão outros termos na relação do homem com o espaço. Nessas, 

o homem e entendido não como objeto no espaço, mas como sujeito. 

Vários trabalhos vão entender a paisagem em perspectiva essencialmente subjetiva, 

enquanto resultado da percepção e da vivência que o individuo tem do seu meio. Nesta 

perspectiva, portanto, a abordagem deve-se centrar no indivíduo “[...] nas suas práticas e nas 

representações que elabora do mundo exterior, as quais condicionam, por sua vez, o 

comportamento” (SALGUEIRO, 2001, p.45). 

Conforme exposto anteriormente, adquire-se uma enorme relevância aos estudos 

realizados por geógrafos da corrente humanista. Muitos desses estudos buscaram na 

fenomenologia existencialista o seu suporte teórico metodológico. 

Alguns geógrafos entendem os lugares e regiões como mundo vivido, pode-se citar os 

franceses Gallais, Chevalier, Bertrand e Meton que seguiram os ensinamentos de Fremont, na 

década de 70. Nos anos 80 e 90 aparecem os trabalhos de Bailly, Raffestin e Yves Andre que 

entendendo a geografia como estudo do espaço vivido. Nesse conjunto de trabalhos, apesar de 

não se apresentarem enquanto pertencentes ao pensamento fenomenológico na geografia, 

utilizam conceitos fundamentados na fenomenologia, como a ideia de entender o lugar 

enquanto atributo do mundo vivido e o homem como quem constrói o conhecimento e através 

da experiência existencial estabelecida com o espaço e os lugares (NOGUEIRA, 2004). 

Segundo Nogueira (2004), os geógrafos que buscaram na Fenomenologia uma 

orientação para os seus trabalhos como Tuan e Buttimer também fundamentaram-se em 

Dardel. Tuan, em “Topofilia” (1980), estuda a relação de sentimentos que o homem tem com 

os lugares, mostrando que o homem percebe o mundo pelo corpo. 

Desde a origem, o conceito de paisagem estaria intrinsecamente ligado à 

subjetividade, pois está ligada ao objetivo, mas, conforme Collot (1990), a “um ponto de 

vista”, a um certo olhar que inclui não apenas a visão como sentido: lembremos do aroma e 
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sabor, ligados a uma imagem do passado que, uma vez reencontrados, despertam a memória 

involuntária e recriam a partir dela toda a paisagem de recordações, pois  a construção de uma 

paisagem envolve uma pluralidade de sentidos, através do corpo como um todo, que, a partir 

do sensível, chega a atingir o invisível.  

Depois desse breve histórico, importa considerar que o objetivo do meu trabalho não é 

propor um contorno mais nítido para o conceito de paisagem, mas analisar as paisagens 

geográficas que surge no Romance, “Grande Sertão: Veredas”, onde os dados serão obtidos 

através da  percepção da paisagem e a metodologia a ser utilizada nesta pesquisa é constituída 

por informações literárias e geográficas, resultantes da análise do romance. 

 

 

SERTÃO  

 

 Ao consideramos as transposições dos elementos regionais em um romance, da relação 

Homem-Natureza para a dimensão universal, precisamos ter em mente a intencionalidade da 

reflexão cosmológica, implícita ou explícita, na obra. Portanto neste romance o interesse pelo 

espaço já está revelado no próprio título, com seu jogo de significados, mostrando faces da 

relação Homem-Natureza. 

 Na obra “Grande Sertão: Veredas”, podemos observar que os níveis de referência 

sobre o espaço narrado se estendem, sobre os dois planos: o geográfico e o simbólico. O plano 

geográfico se apresenta com valores referenciais, que informam sobre as localizações, 

levando o leitor à situar os acontecimentos em determinada região real, concreta. Já o plano 

simbólico é apresentado como reorganizador desta realidade geográfica, valorizando o espaço 

vivido, transformando os elementos visíveis da paisagem em geosímbolos, essenciais para a 

compreensão dos aspectos qualitativos do universo sertanejo roseano.  

 Guimarães Rosa busca ultrapassar os aspectos dos símbolos regionais para a dimensão 

universal, pois busca revelar seus próprios sentimentos e percepções, em quanto indivíduo do 

sertão. Assim, o espaço geográfico tem sua relevância, enquanto elemento natural e cultural. 

Desta forma a percepção geográfica desta paisagem não reduz ao simples espaço do sertanejo 

dos gerais. 

 Assim, ao considerar o fato de o personagem-narrador estar contando a sua história, 

permitiu a Rosa, mapear o sertão em sua ficção – incorporar à sua escrita grande parte do 

saber transmitido oralmente no sertão de Minas Gerais, o qual passou boa parte da vida 

registrando e documentando a flora e a fauna, a relação homem/natureza, as expressões 

culturais, através das músicas, danças, jogos, além do falar sertanejo. Foi a partir dessa 

documentação pessoal que Guimarães Rosa construiu a sua obra, toda ela retratando o sertão e 

o homem do sertão, do ponto de vista do homem do sertão. Guimarães faz uso de todos os 

seus sentidos, experimentando com intensidade as múltiplas sensações que pode oferecer: 

“Suas anotações reproduzem uma natureza multifacetada e sinestésica [...]” (MEYER, 2008, 

p. 532).  

 O sertão, percebido pelos personagens através do autor, torna-se capaz de nos absorver 

inteiramente em seu universo psicológico. Esta absorção nos transporta aos seus inúmeros 

lugares, fazendo-nos sentir, este sertão que “é dentro da gente” (ROSA,1986, p. 28) e, ao 

mesmo tempo, “esta em toda parte” (ROSA, 1986, p. 08), de acordo com as expressões do 

personagem Riobaldo. 

 O relato de Riobaldo sobre suas histórias e vivências pelo sertão, é considerado por 

Willi Bolle (1999), Heloísa Starling (1999) e outros como mapa alegórico da região central do 

Brasil, tomado como alicerce de um retrato do país, para apresentar o sertão a quem não 

conhece: 
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Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar 

dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu 

cristo-jesus, arredado do arroio de autoridade. (ROSA, 1986, p. 7). 

 

 A representação do sertão/nação na narrativa roseana se dá por meio da construção de 

uma paisagem que não é uniforme: “O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o 

chapadão, lá acolá é a caatinga” (ROSA, 1986, p. 458). 

 O sertão não é definido, por Riobaldo, como sendo uma região do Brasil. O lugar do 

sertão (BOLLE, 1994/95, p. 86), na narrativa de Guimarães Rosa nunca se divulga, estando 

sempre no limiar, no entre-lugar, ou seja: entre civilização e barbárie, campo e cidade, região 

e mundo. 

 O que caracteriza a ambiguidade na narrativa do “Grande Sertão: Veredas” é a certeza 

da existência do sertão, como interior e exterior à consciência do sertanejo, e ao mesmo tempo 

a dúvida quanto a essa existência. Sobre a existência ou não do sertão, Guimarães Rosa, 

varias vezes deixa esta questão em evidencia:  

 
O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por os 

campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do 

Urucúia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? 

Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos 

(...). O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que 

quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniões... O sertão está em 

toda a parte. (ROSA, J.G., 2001, p.23-24) 

 

 Riobaldo sempre pergunta, “O que é o sertão?” Lugar “atrasado”? Bárbaro? Árido? 

Isolado?Terra sem lei? Pouco povoado? Deserto? São varias as concepções, quase todas 

dicotômicas.  

 Em Grande sertão: veredas, ambientes de aridez surgem quando, as chuvas já estavam 

esquecidas, e o miôlo mal do sertão residia ali, era um sol em vazios. A gente progredia 

dumas poucas braçadas, e calcava o reafundão do areião — areia que escapulia, sem firmeza, 

puxando os cascos dos cavalos para trás. (ROSA, 2001, p. 65). 

 Na obra Grande sertão: veredas, o sertão de Guimarães Rosa não se restringe apenas 

aos limites geográficos brasileiros. Mesmo utilizado como matéria-prima, o espaço pode ser 

considerado como uma forma de aprendizado sobre a vida e a existência do homem e, mais 

especificamente, do sertanejo. 

 As paisagens geográficas que caracteriza o “Sertão dos Gerais”, integra parte de Minas 

Gerais, oeste e nordeste, onde aparecem os “campos gerais”, ou “gerais” – paisagem 

geográfica que vai de oeste da Bahia à Goiás até ao Piauí e Maranhão. 

 O sertão era entendido como espaço que ficava além do litoral, sendo explorado e 

povoado pelos portugueses. Era território desconhecido e objeto de especulações,  mas ao 

mesmo  tempo que provocava a atração, devido as riquezas (minerais), provocava também a 

repulsa, devido aos perigos que a sua natureza bruta enunciava. A medida que a colonização 

foi se movendo para o interior, o sertão também foi se “movendo”. 

 Galvão propõe que o gado, enquanto forma econômica,  pode lhe conceder algum 

delineamento: “É a presença do gado que unifica o sertão” (GALVAO,1972, p.26). Tal 

atividade econômica, na forma da criação extensiva, segundo a referida autora, está em todo 

os lugares do sertão, influenciando, inclusive, as manifestações culturais de seu povo. Bolle 

(2004) vai na mesma direção ao propor a economia pastoril enquanto um contorno mínimo 

para o que seria o sertão. 

 Apesar da palavra “sertão”, em sua origem, não comportar o sentido de deserto, de 

aridez, no imaginário social, segundo Melo (2006), essa é a concepção mais recorrente. No 
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Brasil, contribuiu para tanto, a classificação/divisão da região nordestina pelo IBGE, na qual a 

sub-região denominada de sertão é aquela correspondente às terras mais inférteis e ao clima 

mais hostil.  

 O sertão é “do tamanho do mundo”, pois assim como o mundo, o sertão é espaço da 

diversidade, onde os opostos não se excluem, mas misturam-se. O sertão de Grande Sertão: 

Veredas, ao mesmo tempo, árido e úmido, verde e seco, quente e frio, pobre e rico, o deserto e 

a vereda, de belezas e feiuras, etc. Com tanta diversidade, geograficamente se expressa na 

existência de vários lugares, paisagens e territórios, o sertão congrega, consequentemente, em 

seu âmago, ambiguidades, contrastes e paradoxos que são típicos do mundo (MELO, 2006). 

 

 

VEREDAS 

 

 A percepção de Riobaldo em relação à paisagem sertaneja dos gerais è mostrada em 

varias etapas. A cada etapa, este universo geográfico é enriquecido por meio das observações, 

onde a Natureza é vista com mais detalhes, sensações e conhecimentos. 

 Para Guimarães Rosa, o espaço descrito no livro, inclusive para ele próprio, é um 

espaço onde o sentimento de topofilia se encontra presente, pois transcreve os lugares 

sertanejos com emoção.  

 O que caracteriza os “Gerais” são as chapadas (planaltos, elevações de terrenos as 

vezes serras mais ou menos tabulares) e os chapadões (grande, imensas chapadas). São terras 

infértil, vários tipos de arenito sobreposto. (Brasília é uma típica chapada), é tão poroso que 

quando chove não tem lama nem enxurrada, pois a água da chuva infiltra no solo. A 

vegetação é a do Cerrado: árvores tortas, baixas, com raízes profundas e verticais. O capim e 

áspero, e de péssima qualidade, que cresce incrustado na areia.   

 Com suas estórias e reflexões, suas inquietações, Riobaldo nos dirige a um espaço 

vivido, pela trilha deste “Gerais”, munidos com mapas que nos permitem apontar a realidade 

objetiva, visível, rastreando um espaço de sertão e veredas. (Figura 1) 
 

 
Figura 1 - Veredas do Parque Nacional Grande Sertão: Veredas 

 
Fonte: HARDT, Maria Isabel, 2011. 
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 Quando nos deparamos com o termo sertão, logo vêm as características de um 

ambiente seco, inóspito, ou seja, uma imagem desértica. Porém, na obra de  Guimarães Rosa, 

na travessia do sertão surge as veredas. É o espaço aquático e abundante. Ao acrescentar o 

termo veredas ao título da obra, ele desfaz essa imagem de sertão desolado, pela importância 

delas – das veredas – como canal de penetração e comunicação no sertão mineiro. Boaventura 

(1978), menciona sobre as veredas: 

 
As veredas típicas são vales rasos, com vertentes côncavas, arenosas de caimento 

pouco pronunciado e fundo preenchido por argilas hidromórficas. A palmeira buriti 

é também um de seus elementos característicos [...]. O escoamento é geralmente 

perene, notando-se, entretanto, nítida variação sazonal de vazão. (BOAVENTURA, 

1978, p. 13). 

 

 Na obra “Grande Sertão: Veredas”, Guimarães Rosa, com um profundo conhecimento 

do local, proporciona ao leitor imaginar-se inserido na paisagem. Nas representações que faz 

da realidade, Rosa apresenta várias informações sobre o espaço. Nas palavras do autor, 

algumas características do  ambiente veredas são:  
 

Saem dos mesmos brejos — buritizais enormes. Por lá, sucuri geme.[...] Com medo 

de mãe-cobra, se vê muito bicho retardar ponderado, paz de hora de poder água 

beber, esses escondidos atrás das touceiras de buritirana. Mas o sassafrás dá mato, 

guardando o pôço; o que cheira um bom perfume. Jacaré grita, uma, duas, as três 

vezes, rouco roncado. Jacaré choca — olhalhão, crespido do lamal, feio mirando na 

gente. Eh, ele sabe se engordar. Nas lagoas aonde nem um de asas não pousa, por 

causa de fome de jacaré e da piranha serrafina. Ou outra — lagoa que nem não abre 

o olho, de tanto junco. Daí longe em longe, os brejos vão virando rios. Buritizal vem 

com eles, buriti se segue, segue. Para trocar de bacia o senhor sobe, por ladeiras de 

beira-de-mesa, entra de bruto na chapada, chapadão que não se devolve mais. Água 

ali nenhuma não tem - só o que o senhor leva. (ROSA, 2001, p. 47-48) 

 

 Por entre as chapadas, separando-as, há as veredas. São vales no chão argiloso onde 

aflora a água absorvida. Nas veredas há sempre os buritis. A vereda é um oásis em relação as 

chapadas, o capim de um belo verde-claro, as veredas são férteis, cheias de animais, de 

pássaros. (Figura 2) 

 

 
Figura 2 - Buritizal 

 
Fonte: HARDT, Maria Isabel, 2011. 
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[...] o buriti apresenta praticamente 100% de aproveitamento pelo homem: além de 

seu valor medicinal, suas palhas e caule são utilizados nas construções de casas, 

artesanato e objetos como vassouras e peneiras. O buriti é considerado a árvore mais 

representativa da região, devido aos valores mencionados e à beleza cênica que 

caracteriza a imagem das veredas e, logo, dos sertões. (IBAMA, 2003, p. 59) 

 

 A fauna do cerrado, por ser bastante diversificada, possui inúmeras espécies: preá, 

cachorro-do-mato, queixada, macaco-prego, papa-moscas-do-campo, entre outras. Entre os 

variados tipos de pássaros citados na obra, estão ― urubú, gavião, gaivota “[...]: eles estão 

sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as 

misérias todas...” (ROSA, 2001, p. 590). 

 

 

CERRADO 
 

 O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e abrange oito Estados do Brasil 

Central. Entre eles, três estão relacionados na obra de Guimarães Rosa: Minas Gerais, Bahia e 

Goiás. “Para conhecer esses locais, ― é preciso de se saber os trechos de se descer para 

Goiás: em debruçar para Goiás, o chapadão por lá vai terminando, despenha. Tem quebra-

cangalhas e ladeiras terríveis vermelhas.” (ROSA, 2001, p. 73). ― “E o caminho nosso era  

retornar por essas gerais de Goiás — como lá alguns falam. O retornar para estes gerais de 

Minas Gerais.” (p. 546). Neste sentido, os ― Gerais era o sinônimo antigo para o Cerrado, 

pois ― Gerais corresponde à junção de gêneros como matos, campos e várzeas, que fazem 

parte da diversidade do cerrado.  

 A biodiversidade do cerrado é elevada. Existe uma grande diversidade de habitat e 

alternância de espécies, que se encontram em risco de extinção como reflexo do 

desmatamento desenfreado que vem ocorrendo já há algum tempo (o índice acumulado, até o 

ano de 2008, é de 48,4%). A região tem sofrido continuamente nas últimas décadas, já que 

grandes áreas se transformam rapidamente em pastagens e monoculturas, ou até mesmo a 

vegetação continua a ser extraída para produção de carvão. (Figura 3) 

 

 
Figura 3 - Mapa do desmatamento do Cerrado 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

487 
 

 
 Verde: Area remanecente 

 Vermelho: Desmatamento acumulado desde 2008 = 48,4% de área de cerrado 

 

Fonte: HARDT, Maria Isabel, 2011. 

 

 A literatura, com o romance Grande Sertão: Veredas, cumpre o seu papel social, 

retratando com detalhes a beleza do bioma Cerrado. A passagem de Rosa pela região, no 

início da década de 1950, foi o que proporcionou essa riqueza de detalhes:  
 

[...] uma das mais importantes obras literárias brasileiras, o romance Grande Sertão: 

Veredas, que retrata com extrema sensibilidade a realidade regional, repleto de 

passagens que descrevem os locais, a relação do homem com a natureza e as 

características culturais, ainda hoje encontradas. As características culturais da 

população tradicional são a representação original da região, formadas dentro de um 

espaço ambiental distinto e, também, único. A união concreta e veemente destes 

aspectos culturais e ambientais, retratada com fidedignidade e excelência por 

Guimarães Rosa.Diante disso formou-se o Parque Nacional. (IBAMA, 2003, p. 13-

14) 

 

 Por ser uma região conhecida por suas riquezas naturais e culturais, os 

conservacionistas mineiros já estavam preocupados havia algum tempo em proteger o 

ecossistema, formado por veredas e chapadões do cerrado. Sugeriram a criação de um Parque 

Nacional, com o intuito de homenagear o escritor brasileiro, por tratar-se de cenário muito 

bem descrito na grande obra literária de Guimarães Rosa. Em 1989, proposta pela Fundação 

Pró-Natureza (FUNATURA), após estudos técnicos, a criação foi aprovada.  

 Embora os Parques Nacionais sejam áreas de conservação ambiental que devem ser 

protegidas, estão sujeitos a várias ameaças, como invasões, queimadas ou exploração de 

recursos naturais. Visando a uma maior proteção, o Decreto nº 97.658, de 12 de abril de 1989, 

cria, nos Estados da Bahia e de Minas Gerais, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, 

cujos limites foram ampliados pelo Decreto s/nº, de 21 de maio de 2003. Com isso, o Parque 

passou a ter uma área total de 230.714 hectares, especificamente ― entre os municípios de 

Chapada Gaúcha, Formoso, São Francisco e Arinos, no noroeste do Estado de Minas Gerais e 

sudoeste da Bahia (ATLAS, 2004, p. 78). No mesmo  Atlas, o Parque Nacional Grande Sertão 

Veredas é assim caracterizado:  

 
[...] situa-se no bioma do Cerrado, em área de transição com a Caatinga. Assim, as 

fisionomias se misturam, podendo ser encontrados todos os tipos de Cerrado e 

fisionomias, como o Carrasco, vegetação de transição entre o Cerrado e a Caatinga, 

caracterizado por ser extremamente fechado e  com plantas de porte arbustivo. 

(ATLAS, 2004, p. 78-81). 

 

 O Projeto de Assentamento e Desenvolvimento da Serra das Araras – PDSA, realizado 

pela Ruralminas (Empresa de Terras do Estado de Minas Gerais), na década de 70, foi 

importante, possibilitando que migrantes gaúchos viessem do Rio Grande do Sul para 

colonizar a região propícia ao cultivo de grãos. A ocupação do solo era feita pela pecuária 

extensiva e pela agricultura de subsistência. Depois da ocupação pelos colonos gaúchos, 

destaca-se a agropecuária, principalmente a soja (IBAMA, 2003, p. 40). Atualmente, esse 

desenvolvimento gerado na região pelos colonos gaúchos, com tradição na expansão da 

fronteira agrícola, tem contribuído para a degradação do ambiente natural do Parque. 

 O relevo do norte de Minas é bastante acidentado, com algumas áreas planas. “Esses 

Gerais em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente pequenino”. (ROSA, 

2001, p. 332). Apresenta chapadas, estende-se por imensos chapadões, tabuleiros, serras, 
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cachoeiras entre outros. A existência de tabuleiros é assim descrita em Grande sertão: 

veredas: “[...] ocupa é desde a Vereda-da-Vaca-Preta até o Córrego Catolé, cá em baixo, e de 

em desde a nascença do Peruassú até o rio Cochá, que tira da Várzea da Ema. Depois dos 

cerradões das mangabeiras”. (ROSA, 2001, p. 50). 

  

  

RIO SÃO FRANCISCO 
 

 As encostas que descem as chapadas para as veredas são muito úmidas e pedregosas, 

porejando aguinhas, chamam-se resfriados e só tem uma grama rasteira. Há veredas grandes e 

pequenas, compridas e largas. Veredas com brejos, lagoas ou pântanos; onde se formam as 

nascentes e vão escoando ate formarem os riachos, os córregos e ribeirões e os rios.  

 O rio São Francisco, por exemplo, passa a ser o espaço limiar, isto é, aquele que se 

situa entre os limites da realidade e do imaginário ou simbólico- mítico, do Bem e do Mal, do 

Sagrado e do ódio, da Guerra e da Paz. Assim, o espaço, enquanto símbolo, nos fala através 

de mensagens planas de sentido, ultrapassando o falar dos homens, expressando o “indizível”, 

recuperando a paisagem, enquanto valor simbólico.  

 O bioma cerrado é cortado por três das maiores bacias hidrográficas da América do 

Sul, o que propicia uma grande biodiversidade de plantas e animais. “Para trocar de bacia o 

senhor sobe, por ladeiras de beira-de-mesa, entra de bruto na chapada, chapadão que não se 

devolve mais”. (ROSA, 2001, p. 47). Importantes rios cortam o cerrado, entre eles o São 

Francisco, bastante citado na obra: “Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto 

pequeno é vereda. E algum ribeirão”. (ROSA, 2001, p. 90). O rio São Francisco representa, 

por seu tamanho e volume d‘água, uma imensidão no sertão: “O Rio de São Francisco – que 

de tão grande se comparece – parece é um pau grosso, em pé, enorme...” (p. 624). 

  O sertão é rico em quantidade de rios, cujos exemplos são inúmeros: “Só Preto, já 

molhei mão nuns dez. Verde, uns dez. Do Pacarí, uns cinco. Da Ponte, muitos. Do Boi. Ou da 

Vaca, também. E uns sete por nome de Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina, uma 

porção. O sertão é do tamanho do mundo.” (ROSA, 2001, p. 89). Segundo Alan Viggiano, no 

Itinerário de Riobaldo Tartarana, ―todos os rios, vilas, serras, caminhos e veredas são 

localizáveis [...]. Mas é aos rios que o roteiro de Riobaldo está sempre ligado. O São 

Francisco é o maior de todos, é o ponto de referência. (VIGGIANO in SECCHIN, 2007, p. 

88). Nesse sentido, o rio São Francisco, mesmo tendo existência real, é também localizado 

ficcionalmente no itinerário de Grande Sertão: Veredas. 
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Resumo 

O interesse em pesquisar sobre a Literatura como recurso didático para o ensino de Geografia 

na Educação Infantil partiu da constatação do interesse das crianças por Histórias, Contos e 

Fábulas, entre outros tipos de enredos. Muitos professores têm dificuldade em abordar temas 

da Geografia com as crianças de 0 a 5 anos, justamente por desconhecerem o que caberia a 

esta ciência trabalhar nesta etapa fundamental do desenvolvimento humano. O presente texto 

tem por objetivo evidenciar que podemos trabalhar temas da Geografia que são importantes 

para o desenvolvimento das crianças, por meio de pequenas Histórias, evidenciando métodos 

e estratégias adequados às diversas faixas etárias com o intuito de incentivar a formação de 

um futuro leitor, capaz de ler o mundo, entender as relações existentes e participar com 

possibilidades de intervir. Inicialmente será evidenciada a contribuição que o Ensino de 

Geografia oferece a Educação Infantil, apresentado o Lugar e a Paisagem como categorias 

essenciais de trabalho, ao mesmo tempo muito significativas para o universo Infantil. Por 

seguinte será abordada a Literatura como recurso na formação da criança, o incentivo ao 

futuro leitor e a escolha do livro adequado às diversas faixas etárias. Finalmente discutiremos 

algumas possibilidades de trabalho aliando a Literatura e a Geografia. 

Palavras-chave: Contação de Histórias, Categorias Geográficas, Crianças 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A História contada ou lida apresenta a possibilidade de aliar a leitura de mundo das 

crianças com temas do currículo oficial, além de incentivar a formação de futuros leitores 

competentes, críticos, se constituindo um momento impar no cotidiano da Educação Infantil. 

No entanto para que realmente este momento seja apreciado pelas crianças são necessários 

alguns cuidados para não tornar a História algo maçante, desinteressante, e sem significado.  

Um aspecto fundamental na construção de um conhecimento significativo para as 

crianças é que o ensino precisa estar vinculado à realidade, o que permite usar o Lugar como 

categoria de análise da Geografia considerando-o conectado ao espaço, como um todo. 

A Paisagem também se constitui como uma categoria de análise que propicia ao 

professor e, por extensão aos seus alunos, ler o significado expresso em sua materialização; 

essa percepção dos elementos que compõe a Paisagem do Lugar e toda dinâmica existente 

pode propiciar futuramente novas formas de intervir, por desenvolver uma compreensão mais 

ampla da realidade. 

Essa capacidade de ler o mundo, antes da palavra escrita, pela criança, é importante 

na busca de significados da palavra escrita, influenciando a construção de significados, 

valorizando a leitura da palavra escrita refletindo diretamente na aprendizagem dos alunos. E 

não há como falar em Educação de qualidade sem que os alunos descubram o mundo que 
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existe por trás da leitura. Por sua vez a capacidade de ler e entender os códigos representam a 

base para o desenvolvimento de qualquer área de conhecimento. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A creche, no Brasil, durante muito tempo foi considerada apenas como um Lugar 

para as mães deixarem seus filhos para que as mesmas pudessem trabalhar, em busca de uma 

melhor condição de vida para a família. Atualmente, depois de muitas mudanças, a creche de 

função assistencialista passou a ter também uma função educativa, inserida como primeira 

etapa da Educação básica: 
 

[...] a entrada cada vez maior da mulher pobre no mercado de trabalho das cidades 

deslocou, em decorrência, as tarefas da socialização primária. Esta ficou cada vez 

mais sob a responsabilidade de outros atores educacionais, em especial da escola, 

cujo trabalho tornou-se mais complexo ainda. (KIMURA, 2008, p. 35). 

   

A Educação Infantil hoje se constitui como uma fase importante da Educação formal 

que pode contribuir com o desenvolvimento integral da criança nos aspectos emocional, 

cognitivo e social. Não se pode mais acreditar que o objetivo primordial desta etapa seja apenas 

preparar a criança para uma futura alfabetização, negando, às vezes, áreas de conhecimentos 

que são essenciais para a formação Infantil. O papel da família continua primordial nesta fase, 

pois para que a criança se desenvolva socialmente, torna-se essencial que a Educação Infantil 

e a família estabeleçam uma parceria visando o bem comum da criança, e proporcionando o 

seu completo crescimento. 

Compõe o currículo da Educação Infantil diversas áreas do conhecimento como: 

Filosofia, Conhecimento Lógico-Matemático, Ciências, História e Linguagens que engloba 

Expressão Oral e Escrita. Entre elas, a Geografia, ciência que busca compreender o espaço e 

suas contradições 

.  
O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos 

naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e 

investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no 

qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socioculturais 

singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, 

idéias, objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso na 

vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as 

cerca. (BRASIL, 1998 p. 163). 

 

A Geografia pode auxiliar muito na busca do desenvolvimento de conceitos que  

servirão de base para aprendizagens futuras, na busca da compreensão deste espaço mundo. 

Ela é um conhecimento que alia conceitos abstratos com a realidade cotidiana vivida pela 

criança, o que pode ampliar sua visão de mundo. A Geografia tem muito a contribuir nesta 

fase, oferecendo a possibilidade de um começo de entendimento deste espaço contraditório no 

qual vive a sociedade, oportunizando à criança a capacidade de construir sua leitura espacial. 

 
Consideramos que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós, que 

vivemos em sociedade, possamos exercitar nossa cidadania. [...] Queremos tratar 

aqui sobre qual a possibilidade de aprender a ler, aprendendo a ler o mundo; e 

escrever, aprendendo a escrever o mundo. Para tanto, buscamos refletir sobre o 

papel da Geografia na escola, em especial no ensino fundamental, no momento do 

processo de alfabetização. (CALLAI, 2005, p. 228). 
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Esta ciência, além proporcionar à criança uma percepção do mundo de forma crítica, 

pode motivar a preocupação também com o espaço em que a mesma vive, pois uma criança 

preocupada com o meio ambiente poderá ser no futuro um adulto responsável pelos seus atos 

de forma mais consciente.  

A Paisagem como categoria de análise do ensino de Geografia oferece a 

possibilidade da criança perceber, através de seus conjuntos de objetos concretos, as várias 

relações que se estabelecem entre o homem e a natureza, ela “pode ser considerada um texto 

que serve a uma multiplicidade de leituras” (CABRAL, 2007, p.150).  
 

A Paisagem é o conjunto de forma que, num dado momento, exprimem as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. [...]. 

Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam 

uma área. A rigor, a Paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é 

possível abarcar com a visão. Assim, quando se fala em Paisagem, há, também, 

referência à configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas expressões 

é indiferente. A Paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse 

sentido a Paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma 

construção transversal [...] Cada Paisagem se caracteriza por uma dada distribuição 

de formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico. (SANTOS, 2006, p. 

66). 

 

A Paisagem permite ao professor instigar os seus alunos a analisar o que há através 

da primeira vista, da primeira impressão, e compreender melhor as questões referentes ao seu 

cotidiano, fazer comparações, evidenciar problemas locais, entender como e porque aquela 

Paisagem está organizada daquela forma, a que interesse ela atende, entre outras questões. 

O Lugar com sua História e materialização das relações entre sociedade e natureza, é 

outra categoria de análise da Geografia que permite aproveitar vivências e representações para 

a educação significativa, na qual a criança se sinta parte integrante do conhecimento 

construído: 

Ao analisar a rua onde mora, a sua vizinhança e a vizinhança da escola, as pessoas 

que conhece no bairro, como o padeiro, o açougueiro, o dono da mercearia... e ao 

perceber que sabe onde a maioria dos seus colegas reside, perceberá que esse é o seu 

espaço de vivência e que, portanto, esse é o seu lugar. (ALANO, 2002, p. 79). 

 

É possível, por meio de problemáticas existentes no Lugar, da observação em loco, 

instigar discussões e introduzir temas da Geografia, a exemplo do problema do lixo, da 

impermeabilização do solo, da poluição de forma geral, entre muitos outros. 
 

(...) fazer a leitura da Paisagem pode ser uma forma interessante de desvendar a 

História do espaço considerado, quer dizer, a História das pessoas que ali vivem. O 

que a Paisagem mostra é o resultado do que aconteceu ali. A materialização do 

ocorrido transforma em visível, perceptível o acontecido. A dinamicidade das 

relações sociais e das relações do Homem com a Natureza, desencadeia um jogo de 

forças, cujos resultados são concretos e visíveis. Descrever e analisar estas paisagens 

supõe, portanto, buscar as explicações que tal “retrato” nos permite. Os objetos, as 

construções, expressos nas ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, podem 

ser frios e objetivos, porém a História deles é cheia de tensão, de sons, de luzes, de 

odores, e de sentimentos. (CALLAI, 2005, p. 238). 

 

Além de começarem a ler o mundo que as cerca, desde pequenas, é possível com a 

Geografia que as crianças desenvolvam capacidades que serão base para aprendizagens mais 

complexas, como a compreensão de conceitos como: próximo, distante, extenso, onde, até 

onde, direita, esquerda, em frente, atrás, em baixo, em cima, entre outros que servirão de base 
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para desenvolver uma boa orientação espacial futura. 
A aprendizagem pode ser entendida como processo pelo qual o ser humano percebe, 

experimenta, elabora, incorpora, acumula as informações da realidade transformadas 

em conhecimento. O ser humano desenvolve esse processo em diferentes patamares 

através de um fazer em sua relação com o mundo. Ele interioriza e incorpora as 

informações, elaborando cumulativamente o acervo do seu universo sociocultural e do 

seu organismo natural. (KIMURA, 2008, p. 46). 

 

O conhecimento é um processo cumulativo no qual o contato com um acervo de 

informações e experiências diferenciadas pode facilitar o desenvolvimento de estruturas mais 

complexas de conhecimento, minimizando a dificuldade de ensinar e aprender, seja da 

Geografia como conteúdo escolar, ou a própria leitura e escrita da língua portuguesa. 

Mas para que a Geografia contribua realmente nesta fase importante da vida da 

criança é preciso ter, primeiramente, definida em sua proposta político pedagógica a 

concepção de Educação que a escola defende, e o objetivo que se pretende alcançar com o 

Ensino Infantil, pois ela pode atender às suas necessidades biológicas, formar hábitos e 

valores e também possibilitar o desenvolvimento de seus potenciais na busca de um cidadão 

mais participativo. 

Para tanto, o papel da escola na Educação destas crianças é contribuir para sua 

formação integral, oferecendo uma base segura para o seu presente e futuro. É necessário 

avaliar também qual aluno almeja-se formar, sendo que o Professor precisa ter uma 

fundamentação teórica que o auxilie nisso.  

Oferecer um ensino pautado em conhecimentos fragmentados, ou círculos fechados 

que vão se ampliando de acordo com as séries, primeiro a comunidade, depois o bairro, em 

seguida o município e assim por diante, é negar a possibilidade de o aluno conhecer o mundo 

como ele se apresenta dinâmico, interligado e contraditório. 

Vivemos na era da informação, não há possibilidades de limitar apenas a um círculo 

fechado na construção do conhecimento com as crianças. Os acontecimentos globais invadem 

dia a dia a sala de aula, por meio dos relatos das crianças que ocupam cada vez mais a cadeira 

a frente da tela da TV ou do computador, a Geografia ajuda a forma um pensamento mais 

íntegro da criança. 
 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjunta e reducionista 

rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, 

separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional. É uma 

inteligência míope que acaba por ser normalmente cega. Destrói no embrião as 

possibilidades de compreensão e de reflexão, reduz as possibilidades de julgamento 

corretivo ou da visão a longo prazo. Por isso, quanto mais os problemas se tornam 

multidimensionais; quanto mais a crise progride, mais progride a incapacidade de 

pensar a crise; mais os problemas se tornam planetários, mais eles se tornam 

impensáveis. Incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, a 

inteligência cega torna-se inconsciente e irresponsável. (MORIN, 2003, p. 43). 

 

Além da problemática em trabalhar as categorias de análise em Geografia em 

círculos fechados, ainda resiste no sistema educacional apoiado por uma metodologia 

tradicional de ensinar o conhecimento em áreas isoladas, dificultando desde os anos iniciais a 

capacidade da criança de compreender o todo, o que é prejudicial para a formação plena da 

pessoa humana. Não devemos negar à criança a capacidade de adquirir um conhecimento uno 

e significativo que ofereça possibilidades de construção de um cidadão que seja capaz de 

entender o mundo que o cerca, para que assim possa estar consciente de seus direitos e 

deveres e ajudar a construir um mundo mais justo, com maior igualdade de oportunidades.  
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A LITERATURA COMO RECURSO NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

FUTURO CIDADÃO 
 

Emprega-se a expressão Literatura Infantil ao conjunto de publicações que em seu 

conteúdo tenham formas recreativas ou didáticas, ou ambas, e que sejam destinados 

ao público infantil. (...) A literatura infantil é arte. E como arte deve ser apreciada e 

corresponder plenamente à intimidade da criança. A criança tem um apetite voraz 

pelo belo e encontra na literatura infantil o alimento adequado para os anseios da 

psique infantil. Alimento, esse, que traduz os movimentos interiores e sacia os 

próprios interesses da criança. (PAIVA; OLIVEIRA, 2010,p.24) 

 

Anteriormente à escrita, a oralidade era o meio pelo qual as pessoas compartilhavam 

e repassavam conhecimentos aos mais novos, utilizando-se unicamente da memória. Com o 

advento da escrita, a História passou a ser registrada, contada e lida, mas não deixou de ser 

um ato repleto de significados que proporciona desde a ampliação do vocabulário das 

crianças, como também a possibilidade de se repensar e discutir os problemas cotidianos:  
 

[...] é ouvindo Histórias (lidas e também contadas livremente, inspiradas na 

literatura ou na experiência vivida) e sendo ouvidas as suas próprias Histórias que 

elas aprendem muito cedo a tecer narrativamente sua experiência e, ao fazê-lo, vão 

se constituindo como sujeitos culturais. Na entrega ao presente do jogo narrativo no 

âmbito da Educação Infantil, professoras e crianças ampliam um espaço simbólico 

comum, pleno de imagens e das reverberações corporais e culturais de suas vozes. 

Tornam-se seres narrados e seres narrantes, com todas as implicações favoráveis 

disso para a vida pessoal, social e cultural de cada um e do grupo. (GIRARDELLO, 

2007, p. 54). 

 

A História contada ou lida é uma atividade que precisa estar presente na Educação 

Infantil, pois incentiva a imaginação das crianças e estimula a formação de referenciais 

indispensáveis na construção do sujeito.  

Aliando imaginação e realidade a literatura oferece ao professor ampla possibilidade 

de trabalho interdisciplinar, começando com a seleção de uma História que contemple a 

temática que se objetive trabalhar. 

Escolher uma História exige que o professor tenha especial cuidado, pois as crianças 

precisam se verem representadas, o que lhe permitirá reflexão e oportunidade de 

aprendizagem, pois segundo Yunes; Ponde (1989, p. 136), “quando a leitura não resulta em 

expressão dos próprios sentimentos nem desencadeia uma conversa ou reflexão ‘natural’ a 

partir do texto lido, seus efeitos sobre a constituição do sujeito são remotos”. 
 

E é no período (no tempo) e no Lugar (no espaço) da aula que se podem criar as 

condições de instrumentalização do aluno para viver essa troca, essas relações 

sociais fundamentais para a vida. A formação do cidadão que tanto buscamos supõe 

esta trajetória, o quanto mais possível concretizada no dia a dia da vida do aluno, 

construindo a sua identidade e se percebendo como alguém que constrói a História e 

o espaço onde vive. (CASTROGIOVANNI, 1998, p. 63). 

 

A criança é um agente ativo capaz de construir e reconstruir sua História, mas é 

necessário valorizar suas experiências cotidianas, o grupo ao qual pertence, porque são nas 

diversas atividades do cotidiano, como na socialização do grupo, que se aprende e que se 

constrói o conhecimento:  
 

O grupo é fundamental na nossa vida. No nosso cotidiano, ele é permanentemente 

vivido. Pertencemos a diversos grupos ao mesmo tempo, a família, os amigos, a 

turma de futebol, a de brincar todo dia, a turma da escola, da igreja, da vizinhança. É 
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no confronto cotidiano com os outros que aprendemos que constituímos o nosso 

pensamento, o nosso conhecimento. É nesse processo de socialização que está 

embutida toda a riqueza da aprendizagem. A vida no grupo permite e encaminha 

discussões das regras sociais, da boa convivência na sala de aula, na realização de 

tarefas, nos recreios, no início e no final da aula. (CASTROGIOVANNI 1998, p.62). 

 

O professor, ao se propor trabalhar com determinada turma e escola, precisa 

conhecer o bairro, o entorno da escola e um pouco da História dos alunos para que assim 

possa desenvolver uma aprendizagem significativa. 

A Educação tem papel fundamental na construção do cidadão crítico e ativo, na 

busca de um futuro melhor, e mais humano com igualdade de oportunidades, propiciando um 

conhecimento amplo e significativo, no qual o aluno compreenda o mundo que o cerca por 

meio de sua leitura de mundo para que, assim, tente modifica-la.  

Segundo Callai (2005, p. 232), “partindo do fato de que a gente lê o mundo ainda 

muito antes de ler a palavra, a principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do 

mundo. E pode-se dizer que isso nasce com a criança”. 

Se a leitura de mundo já nasce com a criança não se justifica um grande número das 

pessoas chegarem à fase adulta e não compreenderem a realidade que as cerca, não 

exercitando assim sua cidadania. O professor tem a função de exercitar esta leitura de mundo 

que antecede à escrita por meio da percepção do meio, das rodas de conversa, e da 

aprendizagem mútua. A literatura como recurso didático tem muito a contribuir, pois oferece 

a capacidade de reflexão, de análise do mundo que cerca o estudante, e todas as suas 

problemáticas, para que assim haja a possibilidade de ação, de mudanças. 

A História, contada, lida ou dramatizada esta colocada como parte de fundamental da 

Educação Infantil, como preconiza o Referencial Nacional (BRASIL, 1998) fazendo parte da 

rotina das crianças e sendo muito apreciado pelas mesmas.  

A leitura de Histórias pode incentivar a formação do futuro leitor, porque ao escutar 

aprende-se a apreciar a narração. Aprender a escutar também precisa ser um hábito 

construído. O momento da leitura de Histórias pode ser vivenciado em um canto da sala de 

aula, ou até mesmo fora dela, no qual as crianças possam se sentar de maneira confortável, 

todas juntas, tendo o professor e o livro como centro das atenções, propiciando momentos de 

silêncio, concentração, escuta e depois reflexão. 

Este momento interativo se constitui um grande incentivo à formação de futuros 

leitores, contribuindo para o desenvolvimento sócio afetivo e cognitivo da criança, 

possibilitando-a a ampliar sua linguagem oral, seu vocabulário, aprimorar o gosto pela leitura, 

e também reconhecer fragmentos de seu cotidiano nas Histórias, auxiliando a resolver e 

perceber problemas e possíveis soluções, ao mesmo tempo em que construindo também 

hábitos saudáveis e novos significados.  

O momento da leitura da História requer que o professor se atenha a alguns pontos 

relevantes para alcançar o interesse das crianças, que vão desde a escolha do livro de acordo 

com a faixa etária, leitura prévias, e fidelidade ao texto escrito. 
 

Daí que quando se vai ler uma História – seja qual for – para a criança, não se pode fazer 

isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que se vê na estante... E ai, no decorrer da 

leitura, demonstrar que não está familiarizado com uma ou outra palavra (ou com várias), 

empacar ao pronunciar o nome dum determinado personagem ou lugar , mostrar que não 

percebeu o jeito como o autor construiu suas frases e ir dando as pausas nos Lugares errados, 

fragmentando um parágrafo porque perdeu o fôlego ou fazendo ponto final quando aquela 

ideia continuava deslizante, na página ao lado... (ABRAMOVICH, 1997, p. 20). 

 

A fidelidade ao texto escrito oferece à criança a oportunidade de enriquecer seu 

vocabulário, não devendo resumir ou retirar do texto palavras desconhecidas pelas crianças, 
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privando-as de se familiarizar-se com uma linguagem culta. O professor precisa procurar ser 

literal ao texto, enriquecendo-o com uma interpretação carregada de entonação de voz, e 

expressões faciais.  

Ao ler a História precisa-se mostrar as imagens, página por página para que as 

crianças não se desconcentrem com a tarefa de ouvir e ler as imagens ao mesmo tempo. 

Depois é interessante que as crianças tenham um espaço no qual elas possam apreciar em um 

segundo momento as várias Histórias lidas possibilitando a mesma a fazer sua releitura. 

Um fato que é bastante evidenciado por parte das crianças é a preferência pelas 

mesmas Histórias, o que demonstra seu interesse em aprender e por seguinte reproduzir 

oralmente como se elas mesmas estivessem lendo, por isso a limitação do repertório de 

Histórias por parte das crianças. (REGO, 1990). 

Outro ponto importante é apresentar o livro para as crianças evidenciando seus autores 

como forma de valorizar o livro, seus autores e toda forma de produção escrita. 

Hoje tem-se disponíveis no mercado muitas opções de livros, tendo forma, conteúdo e 

autores diversificados. Há autores nacionais como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, 

Regina Rennó, Maria Clara Machado, Vivina de Assis Viana, Lygia Bojunga, Eva Furnari, 

Sérgio Capparelli, Montero Lobato, entre muitos outros, e também alguns livros traduzidos e 

adaptados de autores estrangeiros. 

 Nesta infinidade é indispensável escolher livros que vão de encontro ao público que se 

deseja alcançar, levando em consideração a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Esta escolha precisa estar presente na Educação Infantil que atende crianças de 0 a 5 

anos, idade que permite ao profissional explorar temas, formar conceitos e opiniões. 

O Berçário e grupo I que atende crianças de 4 meses a 1 ano e 10 meses, se caracteriza 

por uma fase na qual as crianças tem grande necessidade de conhecer o mundo e as coisas 

pela boca (fase oral), o que exige livros que tenham uma grande durabilidade, confeccionados 

de diferentes materiais (que acusem o tato e o olhar) como tecido, plástico (como os livros de 

banho), e  papelão e que possam ser manipulados pelos alunos. 

A ilustração tem papel crucial nesta faixa etária, sendo que quanto menor a criança 

maior deve ser a ilustração, pois oferecem a oportunidade de conhecer e reconhecer através de 

figuras nítidas elementos que fazem parte de seu cotidiano, e também de desenvolver sua 

percepção visual e sua linguagem oral. (ABRAMOVICH, 1997). 

O livro precisa apresentar narrativas curtas nas quais as palavras devem corresponder 

às figuras, ou as imagens falarem por si, não necessitando às vezes de linguagem escrita. 

Devem ser compostos por poucas páginas devido ao tempo muito pequeno em que estas 

crianças conseguem se concentrar em uma atividade. 

 O grupo II (crianças de 2 a 3 anos) corresponde ao início da elaboração da linguagem 

pela criança, o livro com gravuras conhecidas possibilita a criança a nomear e identificar 

objetos que fazem parte de sua vivência possibilitando o amadurecimento e ampliação do 

mundo conhecido e da linguagem identificadora. As Histórias contadas por meio de imagens 

se constituem uma boa opção de trabalho com as crianças nesta faixa etária. (COELHO, 

1982). 

  O grupo III (crianças de 3 a 5 anos) constitui uma fase no qual a fantasia e a 

imaginação se fazem presentes, os livros mais adequados a esta faixa etária devem apresentar 

textos curtos com imagens significativas, no qual as imagens correspondam à veracidade do 

texto. “Livros que contemplem elementos de seu mundo familiar, Histórias de animais, 

fábulas e contos maravilhosos são alvo de interesse destes pequenos leitores de imagens e 

ouvintes de Histórias.” (COELHO, 1982, p.12).  

 Assim Histórias recheadas de lobos, caçadores, princesas, animais mágicos são 

bastante apreciadas pelas crianças, se constituindo uma boa escolha para esta idade. 
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LITERATURA E GEOGRAFIA: ALGUMAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO 
 

No Brasil, a Literatura Infantil e a escola sempre estiveram mutuamente atreladas. Os livros 

infantis encontram na escola, o espaço ideal para garantir atenção de seus leitores, mesmo 

que estes sejam utilizados como leitura obrigatória e usados como pretextos utilitários, 

informativos e pedagógicos. (PAIVA; OLIVEIRA, 2010, p.23) 

 

Na Educação Infantil observamos que o corpo docente tem dificuldade de promover 

atividades que proporcionem o trabalho dos conteúdos da Geografia, pois os mesmos ainda 

possuem uma visão errônea desta ciência, e muitas vezes não têm um conhecimento nítido do 

que e como trabalhar nesta etapa. 

Sendo uma fase única e com especificidades e também únicas, há a exigência de 

métodos diferenciados para se alcançar um conhecimento significativo, na busca de uma 

Educação de qualidade. 

A Literatura, por meio das Histórias, representa um importante recurso que pode ser 

utilizado pelo professor como elo entre o conteúdo e a realidade da criança, fazendo 

interlocuções que representam um crescimento contínuo do grupo. 

O Livro Onde Canta o Sabiá, de Regina Renno (Figuras 1e 2) faz parte do acervo do 

Programa Nacional da Biblioteca da Escola – PNBE/2010. O Programa, criado em 1997, tem 

por objetivo promover o acesso à cultura e incentivar a formação do hábito da leitura nos 

alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e 

de referência. As obras distribuídas incluem textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), obras em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros 

de imagens e livros de Histórias em quadrinhos. 

 
Figura 1 - Capa do Livro “ONDE CANTA O SABIÁ”. 

 
FONTE: Renno (2008). 

 

O livro de Rennó (2008) não apresenta linguagem escrita, tendo uma parte gráfica 

rica, contemplando desenhos e recortes de fotos reais na composição de suas páginas, 

contendo 10 páginas, entre capa e contracapa. 

O livro revela a problemática do desmatamento ocasionado pelas madeireiras, tendo 

como personagem principal o Sabiá, que sem seu ambiente natural para viver muda para a 
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cidade, sendo algumas vezes preso em uma gaiola ou sendo alvo de estilingues de criança. Por 

apresentar apenas gravuras, a obra oferece a oportunidade de a criança ler e interpretar a partir 

de suas imagens. Em grupo, é possível fazer uma leitura em conjunto, deixando as crianças 

explorarem livremente todo o seu conteúdo. As mesmas naturalmente trazem para enriquecer 

a discussão elementos da sua vivência, e o professor diante desta interação pode valorizar suas 

colocações, na busca de uma Educação mais significativa e prazerosa: 

 
É também por meio da possibilidade de formular suas próprias questões, buscar respostas, 

imaginar soluções, formular explicações, expressar suas opiniões, interpretações e concepções 

de mundo, confrontar seu modo de pensar com os de outras crianças e adultos, e de relacionar 

seus conhecimentos e idéias a contextos mais amplos, que a criança poderá construir 

conhecimentos cada vez mais elaborados. Esses conhecimentos não são, porém, 

proporcionados diretamente às crianças. Resultam de um processo de construção interna 

compartilhada com os outros, no qual elas pensam e refletem sobre o que desejam conhecer. 

(BRASIL, 1998, p. 172). 

 

 

Figura 2 - Páginas 11 e 12 do Livro “ONDE CANTA O SABIÁ”. 

.  

FONTE: Rennó (2008). 

 

A obra oferece várias possibilidades de trabalho, podendo ser relacionado à questão 

ambiental, por exemplo. Junto às crianças, é possível analisar a diferença do Lugar onde o 

Sabiá morava e depois na cidade. Pode-se questionar: por que a madeira foi cortada? Para 

quem, pelo quê? Onde? Por que o Sabiá mudou para a cidade? Quem foi que prendeu o Sabiá 

na gaiola e por quê? Por que as crianças usam estilingues? Qual a relação das pessoas com a 

madeira cortada?  

 
Essa capacidade de interlocução (de saber ouvir, falar, observar, analisar, 

compreender) pode ser desenvolvida desde a Educação Infantil, e tornar-se assim um 

método de estudo – de fazer a leitura do mundo. Ao partir da vivência concreta, 

busca-se a ampliação do espaço da criança com a aprendizagem da leitura desses 

espaços e, como recurso, desenvolve-se a capacidade de “aprender a pensar o 

espaço”, desenvolvendo raciocínios geográficos, incorporando habilidades e 

construindo conceitos. (CALLAI, 2005, p. 235). 

 

O professor poderá trazer, para a sala de aula, ilustrações de Sabiás, para que as 

crianças possam reconhecê-lo e também o som do seu canto. É possível, dependendo de cada 
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realidade, fazer trabalho de campo com as crianças, no interior e também nos arredores da 

escola para buscar elementos novos e enriquecer a atividade. O trabalho pode ser registrado 

por meio de fotos, painéis e maquetes, utilizando diferentes recursos materiais, tais como 

dobraduras, recortes, pintura, desenhos, e materiais de sucata. 

Mas as perguntas que provavelmente virão à cabeça de muitos professores, que ainda 

não tem claro o que a Geografia tem por objetivo, podem ser: “onde estaria a Geografia no 

meio disto tudo”? “Quais os objetivos e temas que estão sendo trabalhados”? 

 
O educador deve usar todas as oportunidades para fazer avançar o raciocínio Infantil 

para noções mais complexas, sendo sensível para reformular com as crianças as 

explicações simplistas e erradas sobre os fenômenos. Não se trata de “dar aulas” sobre 

temas, mas estar atento para não deixar que certos significados se estruturem 

incorretamente. O educador deve assumir a intencionalidade do ato educativo a cada 

situação de interação. (MACHADO, 2002, p. 282). 

 

Então, pode-se começar esclarecendo que a criança tem a possibilidade de por meio 

do livro começar a perceber a diferença entre área urbana, área rural e de vegetação nativa, 

como também o processo de produção que envolve o consumo de recursos naturais, e a 

transformação destes em mercadoria. A partir daí, pode-se discutir o desmatamento, a 

expansão de áreas urbanas, a migração de animais, sua extinção, entre outros. Além de que 

desde pequena, a criança aprenderá a ouvir, fazer colocações, criticar e socializar com o 

grupo, que são pontos fundamentais no desenvolvimento de qualquer ser humano e na busca 

de uma Educação de qualidade que contribua para um mundo melhor. Desta forma, a criança 

estará aprendendo a conhecer o mundo com a ajuda da Geografia. 
 

Figura 3 - Capa do Livro: O PINGO DE CHUVA. 

 
FONTE: SANTOS, 2008. 

 

A História O Pingo de Chuva (Figura 3), de autoria de Elisa Aparecida Xavier 

Santos (2008), trás em sua narrativa o elemento mágico, elemento que dá vida ao pingo de 

chuva, composto em cinco páginas. O intuito das ilustrações é representar um pouco da 

vegetação típica do ambiente, como a vegetação do cerrado e a transformação que a chuva 

traz para esta Paisagem. A História evidencia o problema da impermeabilização do solo 

urbano, do lixo colocado em local inapropriado e como consequência em épocas de chuva 

intensa o carrilhamento do mesmo para os principais cursos de água, aumentando o poder 
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erosivo das águas pluviais, assoreando, poluindo e eliminando várias espécies da fauna e flora 

que ali habitam (Figura 4). 

O Pingo de Chuva que cai no telhado e ganhou a rua permite discutir também a 

temática das enchentes que todo ano acomete várias cidades brasileiras, causando grande 

perda ambiental e humana. Os questionamentos que serão colocados e discutidos com os 

alunos exigem do professor um conhecimento prévio do nível de entendimento das crianças 

sobre a temática discutida, sendo necessário adaptar à sua capacidade de entendimento, 

possibilitando também trabalhar a mesma História até mesmo com crianças maiores. 

Explorar as gravuras do livro relacionadas ao Cerrado ajuda muito no entendimento 

das crianças, mostrando as árvores tortas e secas, queimadas e a renovação que a chuva trás a 

esta Paisagem. Conhecer o Cerrado e um pouco de suas especificidades possibilita sua 

valorização como bioma rico e pouco divulgado. (Figuras 3 e 4). 

 
Figura 4 - Página 4 do Livro: O Pingo de Chuva. 

 
AUTOR: SANTOS (2008). 

 

A História O Pingo de Chuva foi elaborada a partir da necessidade de abordar, em 

sala de aula, temas do cotidiano das crianças no desenvolvimento de um projeto de Educação 

Ambiental, de maneira simples, mas que as crianças se sentissem representadas. 

O projeto foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Educação Infantil 

localizada no setor norte de Uberlândia, que atende 120 crianças, de 0 a 5 anos, sendo que de 

0 a 3 anos em regime integral, e de 4 a 5 anos em regime parcial. O bairro no qual se localiza 

a escola é considerado o menor bairro de Uberlândia tendo seu crescimento limitado pelo rio 

Uberabinha e uma grande empresa particular. (figura 5)  
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Figura 5 - Localização do Bairro São José Área Urbana de Uberlândia-MG. 

 
Fonte: BRITO; LIMA, 2011, p. 21. 

 

O projeto foi desenvolvido em abril de 2008, tendo como público crianças de 4 a 5 

anos, usando como tema gerador, a História o Pingo de Chuva, que foi especialmente 

elaborada para esta tarefa. O projeto foi desenvolvido em três etapas: A roda de Contação de 

História, a roda de conversa, o trabalho de campo e o registro do trabalho. 

Na primeira etapa buscamos um Lugar tranquilo, fora da sala de aula, objetivando uma 

melhor concentração, visualização das gravuras e aproveitamento por parte das crianças. 

Após a Contação da História, naturalmente, como é característica das crianças, muitas 

teceram alguns comentários a respeito da História, mas foi instigado e direcionado a atividade 

através de questionamentos como: “Com o que o Pingo de Chuva sonhava? O que aconteceu 

com ele? Porque o Lambari e o Sapo Cururu perderam sua morada? Como o lixo foi parar no 

rio?” A maioria demonstrou grande preocupação com a problemática apresentada pela 

História, o fato do Pingo de Chuva não conseguir cair na terra seca, do Sapo Cururu e o 

Lambari perderem a morada para um monte de lixo causou grande sensibilização nas 

crianças, e muitas afirmaram a grande necessidade de não jogarmos lixo na rua, e de deixar 

um pedaço de chão em seu quintal para o pingo de chuva cair e infiltrar. 

O trabalho de campo foi proposto com o objetivo de materializar a História contada, 

fazer um elo entre a História narrada com a realidade local, observada e percebida pelas 

crianças que é a grande degradação do meio ambiente próximo à escola, com o lixo nas ruas e 

nas margens do rio, e a impermeabilização do solo urbano. Mas apesar de toda a poluição 

existente as crianças ficaram maravilhadas com o rio, pois muitas crianças não o conheciam, e 

muito menos sabiam de sua importância para o abastecimento de água da cidade. (Figura 6). 
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Figura 6 - Visita às margens do rio. 

 
FONTE: Franco Andrei (2008) 

 

Assim remetendo a partes da História no trabalho de campo, evidenciou-se usando 

elementos reais, para exemplificar o percurso do Pingo de Chuva, desde sua não infiltração no 

solo, até a chegada da água pluvial nas margens do rio juntamente com todo lixo depositado a 

jusante, assoreando e poluindo as águas e suas margens. 

De acordo com Callai (2005, p. 237), “ao ler o espaço, a criança estará lendo a sua 

própria História, representada concretamente pelo que resulta das forças sociais e, 

particularmente, pela vivência de seus antepassados e dos grupos com os quais convive 

atualmente”. 

Junto às crianças recolheu-se um pouco do lixo que estava em alguns pontos visitados. 

Elas participaram ativamente e se mostraram indignadas com tanto lixo e entulho.  

Na última etapa do trabalho retornou-se a sala e em roda com as crianças, cada uma 

teve a chance de expor o que mais lhe despertou a atenção no trabalho de campo. Foram 

identificados alguns problemas, como a falta de cuidado com o meio ambiente e as perdas que 

isto acarreta, afirmando junto com as crianças a necessidade de mudar posturas para melhorar 

o meio e possibilitar assim a vida de várias espécies.  

Foi interessante observar que a História do Pingo de Chuva e todo o trabalho 

desenvolvido possibilitaram a interlocução de alguns conteúdos já estudados pelas crianças 

tais como: o problema da dengue, e do lixo, contudo de maneira agradável, e diferenciada das 

aulas tradicionais, sendo muito bem aceita pelas crianças. 

Algumas colocações feitas pelas crianças foram registradas pela professora no quadro, 

o que mais sensibilizou a todos foi o relato de uma aluna que se sentia dona do rio que passa 

em frente a sua casa desde pequena, e que de alguma forma a pertence, pois faz parte de sua 

vivência e futuramente de suas lembranças de criança.  

Junto com as crianças foram confeccionadas “placas” com frases de alerta que, 

posteriormente, foram colocadas dentro de uma garrafa decorada com retalhos de EVA e com 

o recurso de uma estaca de cabo de vassoura afixadas no jardim da escola, com o objetivo de 

ressaltar a necessidade de não jogar lixo em Lugares não apropriados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A História contada ou lida deve estar presente no cotidiano da Educação Infantil, pois 

ela incentiva a imaginação das crianças e estimula a formação de referencias importantes na 

construção do sujeito e contribuindo na formação de leitores capazes de lerem o mundo. 

Essa capacidade de ler o mundo, antes da palavra escrita, pela criança, é fundamental 

na busca de significados, influenciando às vezes a aversão que tantos alunos demonstram pela 

leitura, refletindo diretamente todos os níveis de estudo. 

Apenas saber ler, escrever e somar não são suficientes para que este aluno 

compreenda a realidade que o cerca, pois se realmente acreditamos que a Educação é o 

caminho para um mundo melhor temos que propiciar a desenvolvimento de um aluno crítico e 

ativo, que saiba ser e conviver com os outros, tendo capacidade de compreender desde a 

escala local a global, de problemas ambientais, sociais e econômicos, o conhecimento é uma 

forma de poder, que infelizmente poucos detêm, mais um motivo para mudar este paradigma.  

O papel da Educação Infantil na formação da criança na se pode restringir apenas a 

preparar a criança para uma futura alfabetização, negando, às vezes, áreas de conhecimento 

que são essenciais para seu desenvolvimento integral. 

Dentre as várias disciplinas que podem ser trabalhadas na Educação Infantil temos a 

Geografia que oferece ao aluno a capacidade de leitura da realidade por meio da observação e 

reflexão, conhecimento que este aluno desde pequeno pode aprender. 

A História do Pingo de Chuva foi elaborada para um projeto, espelhando o tema que 

objetivava trabalhar com as crianças, mas, nem todas as pessoas tem facilidade de escrever 

uma História. Por isso o professor pode contar com inúmeras publicações de boa qualidade 

disponíveis no mercado, e que viabilizam um rico e amplo trabalho com as crianças. Basta 

apenas ter o cuidado de escolher Histórias que vão de encontro ao tema, e a faixa etária que o 

professor deseja trabalhar, porque é necessário que a criança se sentir representada nas 

narrativas e que faça elos com sua vivência, sua cultura, seu Lugar.  

A Educação Infantil tem um papel primordial na formação integral da criança, sendo 

possível fazer a diferença ao oferecer uma base segura na trajetória escolar deste futuro 

cidadão capaz entender as relações existentes no mundo próximo e distante e participar com 

possibilidades de intervir. 
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Resumo  
O presente artigo baseia-se na proposta de ressaltar as paisagens geográficas encontradas nas 

narrações de Riobaldo, principal personagem do livro “Grande Sertão: Veredas” de João 

Guimarães Rosa, sob uma perspectiva de entender as paisagens do sertão através da vivência 

do referido personagem. Para que se possa alcançar o objetivo proposto, será utilizada a 

Fenomenologia como método, já que este é o método no qual se baseia a Geografia 

Cultural/Humanística, que entende as paisagens e o espaço através da vivência e da percepção 

que é inerente ao indivíduo. Sob as perspectivas da Fenomenologia, a percepção da paisagem 

está baseada na maneira com que cada indivíduo abstrai as informações que recebe através 

dos cinco sentidos e também de suas vivências, dando, portanto uma leitura única de tal 

paisagem. Sendo assim, cada paisagem de Grandes Sertões: Veredas, estão sob a óptica e a 

percepção de Riobaldo, que ao longo do livro apresenta essas paisagens arraigadas e 

carregadas de suas vivências e experiências, o desafio deste trabalho, se dá, então, no sentido 

de abstrair e entender as paisagens dos sertões através da percepção de Riobaldo. 

Palavras-chaves: Grande Sertão: Veredas; Paisagem; Percepção. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A discussão que se busca fazer neste artigo está em torno da experiência do jagunço 

Riobaldo, personagem fictício da obra de Guimarães Rosa, durante as suas “jagunçagens” 

pelo sertão. Falando pela boca de Riobaldo, Guimarães Rosa, em vários momentos de suas 

narrativas ao interlocutor, apresenta vários aspectos físicos e paisagísticos do Cerrado na 

região onde se passa a estória. 

Para escrever com toda propriedade com a qual escreveu Grande Sertão: Veredas, 

além de ser nascido em região de Cerrado em Minas Gerais, Rosa se aventurou por uma 

expedição na qual correu cerca de 240 Km entre as fazendas de Sirga, em Três Marias, e São 

Francisco, em Araçaí, ambos municípios mineiros, acompanhado por oito vaqueiros. A partir 

dessa experiência Rosa pôde ter conhecido mais a fundo o bioma Cerrado, suas 

fitofisionomias, fauna, flora, seu povo, seus costumes, podendo interiorizar em si a 

experiência do sertão, como ele mesmo diz, pela boca de Riobaldo, “o sertão é dentro da 

gente” (ROSA, 1994. p. 435). 

A percepção da paisagem do Cerrado dentro da obra de Guimarães Rosa, parte da 

interpretação da experiência vivida pelo jagunço Riobaldo, interpretação esta, que não pode 

ser feita sem o entendimento de que não é possível que duas pessoas vejam a mesma 

paisagem, porque os aspectos que cada indivíduo ressalta da paisagem que está contemplando 

passam pelo filtro de sua singularidade, de sua individualidade, sua história de vida, suas 

experiências previamente vividas, bem como dos aspectos biológicos, culturais, psicológicos, 

da escala e do ponto de vista do observador. Daí surge o desafio de entender as paisagens do 
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sertão sob a óptica de uma outra pessoa, a partir da leitura de uma obra clássica da literatura 

brasileira. 

Dentro desse desafio que está proposto, será utilizada a Fenomenologia como pano 

de fundo, a partir das perspectivas da Geografia Cultural/Humanística, para entender a relação 

do jagunço Riobaldo com o sertão, bem como a maneira como ele percebe as paisagens do 

Cerrado através de sua história de vida e dos momentos que atravessa durante a sua 

caminhada com os demais jagunços e o seu romance com Diadorim, e ainda a forma como ele 

pode abstrair essa paisagem de diferentes maneiras de acordo com o momento psicológico ou 

emocional que ele está vivendo em cada situação. 

 

 

O AUTOR E A OBRA 

 

Para que seja possível entender as paisagens geográficas contidas em Grande Sertão: 

Veredas, é indispensável conhecer um pouco da vida do autor e também a estória que se passa 

na obra, dessa forma, passaremos a partir de agora a abordar a história de João Guimarães 

Rosa e essa, que sem dúvida alguma é uma de suas maiores obras literárias. 

 

 

O AUTOR 

 

João Guimarães Rosa é sem nenhuma dúvida um dos maiores escritores da língua 

portuguesa, nascido no município de Codisburgo (MG) em 27 de junho de 1908, era o 

primeiro dos seis filhos de D. Francisca Guimarães Rosa e de Florduardo Pinto Rosa. 

Segundo Araújo, 

 
Em 1918 Rosa vai para Belo Horizonte estudar no Colégio Arnaldo, e em 

1925 ingressa na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Em 1930 forma-

se em medicina e atua como médico em várias cidades do interior mineiro, 

bem como voluntário da Força pública, por ocasião da Revolução 

Constitucionalista de 1932. Demonstra um grande interesse pela natureza, 

pelos sertanejos e pelo estudo de outras línguas. Em 1934, inicia carreira 

diplomática, prestando concurso para o Ministério do Exterior e vai à serviço 

do estado para a Alemanha, durante a II Guerra Mundial indo posteriormente 

para Colômbia e França. Em 1942 o Brasil rompe com a Alemanha e 

Guimarães Rosa é internado em Baden-Baden. Retorna para o Brasil e segue 

para Bogotá, como secretário de Embaixada, permanecendo até 1944. Segue 

sua carreira política em meio a suas publicações literárias. 
 

A figura 1 mostra Guimarães Rosa no lombo de um animal fazendo sua viagem pelo 

sertão, onde mergulhou fundo nas vivências e experiências que deram subsídios para que ele 

pudesse escrever uma literatura tão carregada de linguajares, costumes, estórias e paisagens, 

permitindo com que ao ler Grande Sertão: Veredas, o leitor possa encontrar tanta riqueza de 

detalhes a ponto de poder viajar pelo sertão através da leitura dessa obra. 
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Figura 1 - João Guimarães Rosa em sua expedição pelo sertão. 

 

Na figura 2 é possível se observar a região do cerrado mineiro por onde Rosa fez 

suas andanças para que pudesse escrever dentre outras obras, o livro Grande Sertão: Veredas, 

acompanhado por oito vaqueiros, como já citado anteriormente. Fruto dessas expedições, 

surgiram cadernetas de campo, nas quais Guimarães Rosa anotava as suas impressões sobre a 

paisagem, as pessoas, o linguajar, as festas e a cultura do sertão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BEZERRA, Marily da Cunha; HEIDEMANN, Dieter. Dossiê Guimarães Rosa. Estudos Avançados. 2006. 
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Figura 2 - Trajeto de Guimarães Rosa no sertão mineiro. 

 

Com a sua pesquisa de campo realizada, Rosa pôde, finalmente, dar vida a um dos 

maiores clássicos da literatura brasileira, através do qual, a cultura, o linguajar e as paisagens 

do sertão puderam ser conhecidas não somente no Brasil, mas, também, mundo afora. A 

seguir, passaremos a conhecer mais um pouco desta renomada obra. 

 

Fonte: BEZERRA, Marily da Cunha; HEIDEMANN, Dieter. Dossiê Guimarães Rosa. Estudos 

Avançados. 2006. 
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A OBRA 

 

Grande Sertão: Veredas, é a narração das estórias contadas por Riobaldo ao seu 

interlocutor, que parece estar anotando tudo o que ele está lhe contando. Já velho, e agora não 

mais como um jagunço, e sim como um fazendeiro, casado com Otacília, Riobaldo conta suas 

aventuras vividas no seu tempo de jagunço no sertão, à medida em que vai se lembrando dos 

fatos, não se dando ao dever de colocar esses fatos em ordem cronológica, conforme sua 

própria fala a seguir: 
 

“A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com 

seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. 

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. 

De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez 

daquela, hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido 

desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de 

me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que 

outras, de recente data. O senhor mesmo sabe”. (p.132) 

 

O interlocutor tem uma participação indireta na obra, já que em momento algum ele 

fala, as referências a ele são feitas por Riobaldo, dando a entender que esse interlocutor é um 

senhor muito culto, como se pode observar na seguinte assertiva de Riobaldo:  

 
“Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre 

coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e 

suma doutoração. Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, 

meante cartilha, memória e palmatória. Tive mestre, Mestre Lucas, no 

Curralinho, decorei gramática, as operações, regra-de-três, até geografia e 

estudo pátrio. Em folhas grandes de papel, com capricho tracei bonitos 

mapas. Ah, e não é por falar: mas, desde do começo, me achavam sofismado 

de ladino”. (p.12-13) 
 

Riobaldo havia conhecido ainda em sua adolescência, o garoto Reinaldo, apelidado 

por ele de Diadorim, que chamou a sua atenção pelas suas “finas feições”, despertando em 

Riobaldo um desejo de se aproximar cada vez mais do menino e uma vontade de não deixa-lo. 

 
“A pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. 

Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. 

Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. 

Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele [...] era um menino 

bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos-grandes, verdes.” (p. 137) 
 

Riobaldo, diz ao interlocutor a respeito de Diadorim, “mas eu olhava esse menino, 

com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido”, confessando 

que crescia em si “[...]um desejo de que ele não fosse mais embora” (p.138). Diadorim, em 

contrapartida, correspondendo ao sentimento despertado por ele em Riobaldo, convida-o para 

um passeio de canoa pelo rio “De Janeiro”, que desemboca no São Francisco, durante esse 

passeio os dois se aproximam, mas em seguida se separam até o seu reencontro que levará 

Riobaldo a entrar na jagunçagem.  

Durante o período que se passa entre o primeiro e o segundo encontro de Riobaldo e 

Diadorim, a vida de Riobaldo parece não ter sentido, até que ao reencontrar Diadorim, ele 
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resolve entrar para o bando de jagunços do qual Diadorim fazia parte, liderado por Medeiro 

Vaz, que será sucedido por Joca Ramiro, pai de Diadorim.  

 

Joca Ramiro, assassinado por Hermógenes, dá lugar a Zé Bebelo, que passa a ser o 

líder do bando, que tem como juramento se vingar pela morte de Joca Ramiro. Para que 

pudesse cumprir o seu juramento de matar Hermógenes, em vingança pela morte de Joca 

Ramiro, movido pelo seu amor a Diadorim, Riobaldo resolve fazer um pacto com o diabo, já 

que Hermógenes era positivo pactuário, só se tivesse também um pacto, Riobaldo conseguiria 

a façanha de matar o seu inimigo. O seu pacto com o “demo” é o motivo pelo qual durante 

toda a obra Riobaldo levanta a questão da existência do diabo, já que no pacto o “demo” não 

havia aparecido fisicamente para ele, a grande dúvida, portanto de Riobaldo era se ele 

realmente tinha um pacto com o diabo, caso esse realmente existisse. Algumas mudanças 

podem ser notadas em Riobaldo após o pacto, inclusive a tomada da chefia do bando de Zé 

Bebelo, passando a ser o chefe, chamado de Urutu Branco. 

Juntamente com o bando de jagunços, Riobaldo e Diadorim chegam à fazenda de 

Hermógenes, onde travam uma batalha sangrenta em nome da vingança pela morte de Joca 

Ramiro, de onde o bando de Riobaldo sai vitorioso, com a morte de Hermógenes e de todo o 

seu bando, porém, o bando de Riobaldo sofre muitas perdas também, com a morte de vários 

de seus jagunços, inclusive Diadorim. 

Só após a morte de Reinaldo – Diadorim, Riobaldo e todo o restante do bando 

descobrem que na verdade Diadorim, por quem Riobaldo havia se apaixonado desde o 

primeiro encontro, era uma moça, que viveu toda a sua vida escondida debaixo das roupas de 

jagunço e vivendo bravamente e corajosamente pelo sertão. A crise interior que Riobaldo 

viveu por anos, pelo fato de ter que esconder aquela paixão e de ter se culpado por toda a vida 

pelo fato de amar outro homem, já não fazia mais sentido diante de tal revelação, revelação 

esta, que veio muito tarde, já que era impossível viver esse romance, já que agora Diadorim 

estava morta. 

A morte de Diadorim deixa Riobaldo muito aflito e transtornado, de maneira que ele 

resolve abandonar a jagunçagem e voltar para uma vida mais pacata, ao passo que o seu 

padrinho, que na verdade era seu pai, havia morrido e deixado como herança duas fazendas 

para ele. Riobaldo se casa com Otacília, uma bela moça fazendeira, de quem ele já estava 

noivo mesmo antes da morte de Diadorim. Ele conhece e se torna amigo de um distinto 

senhor, chamado Quelemém, ao qual ele faz muitas perguntas e compartilha suas angústias e 

incertezas sobre a vida, recebendo desse amigo muitos conselhos que o ajudaram em sua crise 

existencial, e assim, ele vive sua vida até a velhice, momento em que ele conta suas façanhas 

e aventuras pelo sertão ao interlocutor. 

 

 

GEOGRAFIA CULTURAL, PAISAGEM E PERCEPÇÃO.  

 

Após o evento da Segunda Guerra Mundial, ocorreu o movimento de renovação da 

ciência geográfica, do qual nasceram correntes que influenciaram o pensamento geográfico ao 

redor do mundo, dentre eles a Nova Geografia ou Geografia Teorético-Quantitativa, 

fundamentada sobre os postulados neopositivistas, a Geografia Crítica de cunho marxista, 

fundada sobre o materialismo histórico dialético, e posteriormente, a partir da década de 1970 

a Geografia Humanística ou Geografia Cultural, pautada na fenomenologia. 

O surgimento da Geografia Cultural na década de 1970, na verdade, foi uma releitura 

desta corrente que já havia se iniciado nas obras de Ratzel com a antropogeografia, que já 

havia introduzido o termo “geografia cultural” em 1880, após uma longa viagem aos Estados 

Unidos, em que ele escreve uma obra sobre Geografia dos Estados Unidos e no título do 
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segundo tomo dessa obra, surge o termo “Geografia Cultural” pela primeira vez. (CLAVAL, 

1999 p.20). Porém, a Geografia Cultural de Ratzel não era o que se entende hoje por esse 

nome, ela se limitava a buscar a compreensão dos “artefatos que o ser humano se utilizava 

para dominar o espaço”, conforme Claval (op. cit, p.24). Contemporâneo a Ratzel, Otto 

Schlüter, redige em 1907 uma brochura na qual faz a paisagem o objeto da geografia humana. 

Segundo Claval (op. cit, p.24) 
 

A geografia humana concebida à maneira de Schlüter vincula-se a maneira 

pela qual os grupos humanos modelam o espaço em que vivem: eles 

transformam a vegetação natural, desflorestam, devastam, cultivam, cercam; 

constroem edifícios que habitam ou que abrigam seus animais e suas 

colheitas. O estudo dos estabelecimentos humanos torna-se o tema central 

dessa disciplina. Eles constituem aquilo que os autores chamam 

frequentemente o Kulturlandschaft (paisagem cultural, frequentemente 

equivalente à paisagem humanizada). 
 

O entendimento, portanto, sobre Geografia Cultural fica limitado a essa interpretação 

desde os primeiros pensadores da Geografia moderna até após Segunda Guerra Mundial, 

quando nos Estados Unidos Carl Sauer, considerado o pai da Geografia Cultural, traz um 

novo entendimento à essa corrente. Sauer, era estudioso das tribos indígenas do sudeste dos 

Estados unidos e as do México, fascinado pelo passado pré-colombiano, passou então a 

perceber a maneira como aqueles povos tinham afetado muito menos a natureza do que as 

civilizações atuais estavam fazendo, nasce em Sauer uma inquietação ecológica que será 

herdada por seus estudantes, e que é a sua grande contribuição e da escola de Berkeley, por 

ele fundada, à geografia cultural dos dias atuais. 

Com o contexto da pós-modernidade, houve uma necessidade de reorientar os 

estudos da geografia cultural, orientando, segundo Claval (op. cit, p.50), as pesquisas que 

antes estavam nas técnicas, que se tornaram demasiadamente uniformes para deter as 

atenções, para as representações, até então negligenciadas. Nesse sentido, o francês Eric 

Dardel, pautado em sua fé cristã protestante, e influenciado pelas obras de Heidegger, traz 

para a análise geográfica a necessidade de dar um sentido a existência do homem na Terra. Os 

estudos de Dardel vão ecoar na América do Norte, particularmente no Canadá e na China 

através de Yi Fu Tuan, que inseriu questões negligenciadas pela cultura ocidental. De acordo 

com Claval (op. cit, p.53) 

 
Os estudantes que forma em Toronto, no final dos anos 1960,  Edward Relph 

ou Leonard Guelke, são muito ativos. Um certo número de autores marcados 

por sua fé cristã ou judaica encontram-se com posições semelhantes: Anne 

Buttimer ou Marwyn Samuels por exemplo. Eles tiram partido de suas 

leituras filosóficas, invocam Heidegger e declaram participar de démarche 

fenomenológica, quer dizer, uma análise e uma descrição do mundo tal como 

as pessoas fazem sua experiência direta, fora das categorias recebidas e com 

um mínimo de preconceito possível. 
 

Tuan traz o termo geosofia para as discussões, que é o elo que as pessoas manifestam 

com a sua região de origem, insistindo no sentido dos lugares, sobre a importância do vivido, 

sobre o peso das representações religiosas, tornando indispensável um estudo aprofundado 

das realidades culturais. Conforme Tuan (1980, p.2), 

 
O cientista e o teórico, por seu lado, tendem a descuidar a diversidade a 

subjetividade humanas, porque a tarefa de estabelecer ligações do mundo 

não humano já é enormemente complexa. Entretanto, numa visão mais 
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ampla sabemos que as atitudes e as crenças não podem ser excluídas nem 

mesmo da abordagem prática, pois é prático reconhecer as paixões humanas 

em qualquer cálculo ambiental; elas não podem ser excluídas da abordagem 

teorética porque o homem é, de fato, o dominante ecológico e seu 

comportamento deve ser compreendido em profundidade, e não 

simplesmente mapeado. 

 

Para discutir melhor a relação do ser humano com o espaço vivido, Tuan (op. cit, 

p.5) elabora os conceitos de topofilia (sentimento de afetividade pelo lugar) e topofobia 

(sentimento de aversão ao lugar, ou paisagem do medo), destacando que o ser humano se 

relaciona emotivamente com os lugares a partir da percepção que ele tem das diversas 

paisagens. Santos (1988, p.62) diz que “a paisagem é um conjunto heterogêneo de formas 

naturais e artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, 

utilidade, ou qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea”.   

Os conceitos de paisagem e de percepção se tornam, então, conceitos-chave dentro 

da Geografia Cultural, já que o espaço vivido estará intimamente ligado à maneira que cada 

indivíduo percebe as paisagens que dão forma aos lugares.  Essa percepção ocorre a partir dos 

sentidos naturais do ser humano: visão, olfato, audição, tato e paladar; é através dos cinco 

sentidos que o ser humano abstrai a paisagem, se relaciona com ela e pode nutrir sentimentos 

seja de afeição ou de aversão. Conforme Tuan (1980, p.6), “todos os seres humanos 

compartilham percepções comuns, um mundo comum, em virtude de possuírem órgãos 

similares”, mas ainda assim “duas pessoas não veem a mesma realidade, nem dois grupos 

sociais fazem a mesma avaliação do meio ambiente”. 

A percepção se dá de maneira diferenciada por cada indivíduo devido ao fato de que, 

além dos sentidos biológicos de cada ser humano poderem ser diferentemente mais acentuado 

um do que outro, variando de um indivíduo para outro, essa percepção ainda leva em conta os 

aspectos culturais que cada indivíduo carrega consigo, suas experiências, suas vivências, sua 

visão de mundo. Para Santos (1988, p.62)  

 
A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos. Por isso, o aparelho cognitivo tem importância crucial nessa 

apreensão, pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é feita 

de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diversas versões do mesmo 

fato. 
 

O conhecimento abstrato do lugar segundo Tuan (2013, p.224)  

 
Pode ser adquirido em pouco tempo se se é diligente. A qualidade visual de 

um meio ambiente é rapidamente registrada se você é um artista. Mas 

“sentir” um lugar leva mais tempo: isso se faz de experiências, em sua maior 

parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e ao longo dos anos. 

É uma mistura singular de vistas, sons, cheiros, uma harmonia ímpar de 

ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e 

brincar. Sentir um lugar é registrado por nossos músculos e ossos... [...] 

Conhecer um lugar nos sentidos citados anteriormente, certamente leva 

tempo. É um tipo de conhecimento subconsciente. 
 

Além dos sentidos biológicos e dos aspectos culturais, a percepção da paisagem deve 

levar em consideração a escala da paisagem e o ponto de vista do observador. Para Santos 

(1988, p.61) 
Nossa visão depende da localização em que se está, se no chão, em um andar 

baixo ou alto de um edifício, num miradouro estratégico, num avião... A 
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paisagem toma escalas diferentes e assoma diversamente aos nossos olhos, 

segundo onde estejamos, ampliando quanto mais se sobe em altura, por que 

desse modo desaparecem ou se atenuam os obstáculos à visão, e o horizonte 

vislumbrado não se rompe. 

 

Desta forma, pode-se resumir os aspectos relacionados à percepção de uma paisagem 

os aspectos biológicos (através dos cinco sentidos), psicológicos, culturais e ainda a escala e o 

ponto de vista do observador, o que faz com que a percepção se torne uma experiência 

individual de cada ser humano. Tendo clareza desses aspectos poderemos passar a uma 

análise das paisagens do Grande Sertão: Veredas, pautados nas narrativas do protagonista 

Riobaldo.  

 

 

PAISAGENS GEOGRÁFICAS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

 

Em toda a narrativa de Riobaldo podem ser encontradas descrições de paisagens do 

Cerrado com riquezas de detalhes, descrições essas, carregadas de sentimentos, de vivências, 

de experiências do protagonista da obra de Guimarães Rosa. Nesta sessão, será feita a análise 

de cinco paisagens das descrições de Riobaldo na tentativa de explorar os aspectos físicos de 

cada uma delas e a relação cognitiva de Riobaldo com as mesmas. 

 

 

RIO “DE JANEIRO” E RIO SÃO FRANCISCO 

 

O passeio de barco pelo rio “De Janeiro” e pelo rio São Francisco marca a vida de 

Riobaldo pelo fato de se dar no seu primeiro encontro com Diadorim, que se tornará o amor 

da sua vida, portanto, a paisagem descrita por ele do rio, de suas margens, da vegetação e da 

fauna a sua volta estão carregados de significado e de sentimento, fica impressa na paisagem a 

percepção de Riobaldo devido suas boas memórias daquele momento: 

 
Saiba o senhor, o de-janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos 

cágados. Se olhava a lado, se via um vivente desses – em cima de pedra, 

quentando sol, ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem me 

mostrou. E chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, 

feito à régua regulado. – “As flores...” – ele prezou. No alto, eram muitas 

flores, subitamente vermelhas, de olho-de-boi e de outras trepadeiras, e as 

roxas, do mucunã, que é um feijão bravo; porque se estava no mês de maio, 

digo – tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou. 

Nhambu? E periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me 

esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? 

(p.139-140) 
 

Na fala de Riobaldo fica explícito que a memória dele havia guardado cada detalhe 

daquela paisagem, devido ao significado que aquele momento teve na sua vida, já que foi o 

seu primeiro encontro com o menino Reinaldo. Nota-se que ele trata da clareza das águas do 

rio “De Janeiro”, da presença dos cágados nas rochas à beira do rio tomando sol, da mata 

ciliar, das flores, das trepadeiras, dos pássaros, periquitos, enfim, ele dá uma riqueza de 

detalhes das características físicas, da fauna e da flora do cerrado naquele lugar. Tendo em 

mente que o momento em que Riobaldo está descrevendo essa paisagem já é bastante distante 

do momento em que em que viveu esses acontecimentos, observa-se a viva memória de 

Riobaldo lembrando-se de cada detalhe, mostrando a importância que ele deu a esse 
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momento, e que os seus sentidos estavam todos captando os aspectos físicos, os cheiros, os 

sons, enfim, tudo o que se podia perceber daquela paisagem. 

Num segundo momento neste mesmo passeio, ocorre uma mudança de cena, que dá 

lugar à segunda paisagem percebida por Riobaldo que aqui será analisada, a do rio São 

Francisco, no qual se deságua o rio De Janeiro, aqui a paisagem é percebida por Riobaldo 

diante do medo que ele sente devido ao tamanho do rio, e da forma com que ele parece 

engolir o rio De Janeiro. 

 
Mas, com pouco, chegávamos no do-Chico. O senhor surja: é de 

repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. Medo maior que 

se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no corpo 

dum rio grande. Até pelo mudar. A feiúra com que o São Francisco puxa, se 

moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de-janeiro, quase só um 

rego verde só. – “Daqui vamos voltar?” – eu pedi, ansiado. (p.140) 

 

A paisagem do medo, já definida por Tuan (1980, p. 5) como topofobia, como já 

tratado anteriormente, se dá pela percepção negativa que o indivíduo tem do lugar naquele 

momento devido aos fatos que ocorrem ali e que marcam aquele lugar com uma conotação 

negativa e que ficará marcado na memória do indivíduo, que sempre se lembrará daquele 

lugar com um sentimento topofóbico. Nesse caso, a percepção negativa de Riobaldo quanto 

ao rio São Francisco ocorre por causa de sua grandeza, e da insegurança que ele sentia diante 

de tamanha grandeza, já que ele não sabia nadar, isto é, ele se sentia sem o controle da 

situação, o que gerou nele um grande desconforto e um desejo de voltar. Pode ser observado 

ainda na narração dele que ao contrário do de Janeiro com águas claras, o São Francisco era 

barrento, vermelho e bastante caudaloso, fazendo com que Riobaldo se sentisse muito 

surpreso com a mudança brusca de paisagens. 

 

 

SERRA DO CAFUNDÓ 

 

Riobaldo, já adulto e jagunço, descreve a Serra do Cafundó, por onde passou, 

revelando que aquele lugar produziu nele um sentimento não muito aceitável num jagunço: o 

medo. De acordo com a narração dele pode-se perceber que ele desenvolveu uma relação 

topofóbica com aquela paisagem: 

 
Na Serra do Cafundó – ouvir trovão de lá, e retrovão, o senhor tapa os 

ouvidos, pode ser até que chore, de medo mau em ilusão, como quando foi 

menino. O senhor vê vaca parindo na tempestade... De em de, sempre, 

Urucuia acima, o Urucuia –tão a brabas vai... Tanta serra, esconde a lua. A 

serra ali corre torta. A serra faz ponta. Em um lugar, na encosta, brota do 

chão um vapor de enxofre, com estúrdio barulhão, o gado foge de lá, por 

pavor. Semelha com as serras do Estrondo e do Roncador –donde dão 

retumbos, vez em quando. (p.31) 
 

Nessa cena descrita por Riobaldo, nota-se a presença de aspectos físicos da natureza 

como a serra e o rio e ainda fenômenos naturais como o vapor de enxofre que sai do chão, os 

trovões, que na verdade, podem ser o resultado do vento ao incidir nos paredões da serra, 

como é o próprio caso da serra do Roncador, onde esse fenômeno acontece liberando um 

estrondo que pode ser confundido com trovões, mas também havia a ocorrência de uma 

tempestade no momento em que Riobaldo estava ali. Fica claro pela fala de Riobaldo que o 

conjunto de elementos físicos com os fenômenos naturais que ocorrem ali fazem com que tal 
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paisagem se torne numa paisagem do medo, não só para os animais que estão ali, mas também 

para os seres humanos, que como ele mesmo disse “pode até ser que chore de medo mau em 

ilusão, como quando foi menino”.  

 

 

O RIO URUCUIA 

 

Riobaldo expressa em muitos momentos sua identificação com o rio Urucuia, que é o 

seu rio preferido, e que ele em muitos momentos compara a sua própria vida com o curso 

desse rio: “Confusa é a vida da gente; como esse rio meu Urucuia vai se levar no mar” 

(p.262). A vida de Riobaldo parecia ter um destino traçado, que não poderia ser alterado, 

assim como os rios se convergem todos ao mar. “O que eu pensei: ... rio Urucuia é o meu rio – 

sempre querendo fugir, às voltas, do sertão, quando e quando; mas ele vira e recai claro no 

São Francisco...” (p.825). “Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o Urucuia está 

sempre, ele corre. O que eu fui, o que eu fui”(p. 620). 

O sentimento de Riobaldo pelo rio Urucuia é expressado várias vezes durante todo o 

Grande Sertão: Veredas: “Ah, o meu Urucuia, as águas dele são claras certas”. (p.431) “Eu 

queria formar uma cidade da religião. Lá, nos confins do Chapadão, nas pontas do Urucuia. O 

meu Urucuia vem, claro, entre escuros. Vem cair no São Francisco, rio capital”. (p.436)  

 
“... Mas, porém, quando isto tudo findar, Diá, Di, então, quando eu casar, tu 

deve de vir viver em companhia com a gente, numa fazenda, em boa beira 

do Urucuia... O Urucuia, perto da barra, também tem belas troas de areia, e 

ilhas que forma, com verdes árvores debruçadas. E a lá se dão os pássaros: 

de todos os mesmos prazentes pássaros do Rio das Velhas, da saudade – 

jaburu e galinhol e garça-branca, a garçarosada que repassa em extensos no 

ar, feito vestido de mulher... E o manuelzinho-da-troa, que pisa e se 

desempenha tão catita – o manuelzinho não é mesmo de todos o passarinho 

lindo de mais amor?...” (p. 845) 
 

Fica claro nas palavras de Riobaldo a sua paixão pelo rio Urucuia e a sua 

identificação com ele, o que não é um sentimento exclusivo de Riobaldo, mas muitas pessoas 

têm ligações topofílicas, de pertencimento, de identidade com rios, córregos, com o mar, com 

algum curso d’água, que fazem ou fizeram parte de sua história de vida, de momentos 

importantes, ou ainda da história de sua família. Os rios são de suma importância na vida das 

sociedades, é sabido da dependência do ser humano dos recursos hídricos, o que explica os 

surgimentos das cidades sempre às margens dos rios. O bioma Cerrado é de importância sine 

qua non para o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, já que três das maiores bacias 

hidrográficas da América do Sul tem suas nascentes no Cerrado, são elas: Araguaia-

Tocantins, Paraná-Paraguai e São Francisco, o que faz com que ressalte a importância da 

conservação desse bioma. 

 

 

AS VEREDAS 

 

Uma paisagem de suma importância na obra de Guimarães Rosa, sem dúvida é a das 

veredas, que são descritas várias vezes durante a obra, e que até mesmo estão no título do 

livro, são presentes em toda a trajetória de Riobaldo, aparecendo várias vezes em suas 

narrativas: “Escapulíamos, esquipávamos. Vereda em vereda, como os buritis ensinam, a 

gente varava para após”. (p. 72) “Agora, por aqui, o senhor já viu: Rio é só o São Francisco, o 
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Rio do Chico. O resto pequeno é vereda. E algum ribeirão” (p. 97) “E vim vindo, para a beira 

da vereda. Consegui com o frio, esperei a escuridão se afastar. Mas, quando o dia clareou de 

todo, eu estava diante do buritizal. Um buriti – tetéia enorme”. (p.447)  

 
 “Me deu saudade de algum buritizal, na ida duma vereda em capim tem-te 

que verde, termo da chapada. Saudades, dessas que respondem ao vento; 

saudade dos Gerais. O senhor vê: o remôo do vento nas palmas dos buritis 

todos, quando é ameaço de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é 

verde.” (p. 407) 

“O senhor estude: o buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda – as 

águas levam – em beiras, o coquinho as águas mesmas replantam; dai o 

buritizal, de um lado e do outro se alinhando, acompanhando, que nem que 

por um cálculo”. (p. 535) 
 

As veredas são muito presentes nas paisagens do bioma Cerrado, sempre 

caracterizadas por solos argilosos e húmidos e a presença de buritizais, segundo Ferreira 

(2005),  

 
Tecnicamente, as Veredas se constituem num subsistema típico do Cerrado 

Brasileiro. Individualizam-se por possuírem solos heteromórficos, argilosos, 

geralmente orgânicos, como brejos estacionais e/ou permanentes, quase 

sempre com a presença de buritizais (Mauritia vinifera e/ou M. flexuosa) e 

floresta estacional arbóreo-arbustiva, com a presença de fauna variada, 

configuradas em terrenos depressionários dos chapadões e áreas periféricas – 

ambiente ripário. As Veredas se constituem em importante Subsistema do 

Cerrado, possuindo, além do significado ecológico, um papel 

socioeconômico e estético-paisagístico que lhe confere importância regional, 

principalmente quanto ao aspecto de constituírem refúgios fauno-florísticos 

e por ser ambientes de nascedouros das fontes hídricas do Planalto Central 

Brasileiro, abastecendo as três principais bacias hidrográficas do Brasil. 
 

De indiscutível importância para o bioma Cerrado, as veredas aparecem em 

momentos distintos na vida de Riobaldo, despertando nele sentimentos vários, como 

saudades, e também tristeza, pois a paisagem das Veredas Mortas marcam momentos de 

lembranças não muito boas na vida de Riobaldo: 
 

A vereda dele demorava uma agüinha chorada, demais. Até os buritis, 

mesmo, estavam presos. O que é que buriti diz? É: – Eu sei e não sei... Que é 

que o boi diz: – Me ensina o que eu sabia... Bobice de todos. Só esta coisa o 

senhor guarde: meia-légua dali, um outro corgo-vereda, parado, sua água 

sem-cor por sobre de barro preto. Essas veredas eram duas, uma perto da 

outra; e logo depois, alargadas, formavam um tristonho brejão, tão fechado 

de moitas de plantas, tão apodrecido que em escuro: marimbus que não 

davam salvação. Elas tinham um nome conjunto – que eram as Veredas-

Mortas. O senhor guarde bem. No meio do cerrado, ah, no meio do cerrado, 

para a gente dividir de lá ir, por uma ou por outra, se via uma encruzilhada. 

Agouro? Eu creio no temor de certos pontos... Uma encruzilhada, e pois! – o 

senhor vá guardando... Aí mire e veja: as Veredas Mortas... Ali eu tive limite 

certo. (p. 571) 
 

Nessa descrição das Veredas Mortas, está explícito o sentimento topofóbico que 

Riobaldo desenvolveu com esse lugar, já que é a partir desse momento que a estória dele e de 

Diadorim começa a se encaminhar para o trágico desfecho que culmina com a morte de 
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Diadorim, percebe-se na fala de Riobaldo a feiura com a qual ele descreve tal vereda, como 

um brejão tristonho, parado, apodrecido, enfim, revelando que não era uma paisagem que lhe 

inspirava boas memórias, deixando claro que a sua percepção daquela paisagem estava 

completamente carregada de sentimentos ligados aos acontecimentos que ocorrem a partir 

dali.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das perspectivas da Geografia Cultural/Humanística, com enfoque 

fenomenológico, pôde-se compreender algumas paisagens geográficas descritas por 

Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas, baseados nas narrativas de Riobaldo, que não 

descrevia apenas aspectos físicos da paisagem, mas trazia cada uma dessas paisagens 

carregadas de significados cognitivos, através de suas percepções, levando em consideração 

os sentimentos que ele tinha em cada momento. 

A riqueza do Cerrado é notada em cada uma das paisagens descritas ao longo de toda 

a obra, que é uma das mais importantes na literatura brasileira. As veredas, as serras, os 

chapadões, os rios, córregos, a vegetação e a fauna estão presentes durante toda a narrativa de 

Riobaldo, desvendando as riquezas maturais e a biodiversidade que podem ser encontradas no 

Brasil central, no interior, no sertão até então não muito explorado ou conhecido dos 

brasileiros do litoral civilizado do país, realidade diferente da atual, em que este bioma se 

encontra altamente ocupado e degradado. 

Sendo assim, pode-se concluir afirmando que a obra de Guimarães Rosa tem sido de 

suma importância não apenas no sentido de literatura enquanto romance, mas também no 

sentido de que ela leva o leitor a fazer uma viagem pelo sertão brasileiro, Cerrado a dentro, 

podendo imaginar cada paisagem, com suas cores, sons, cheiros, formas e ainda com suas 

conotações cognitivas carregadas de sentimentos e significados, que permeiam o segundo 

maior bioma brasileiro em extensão territorial, que por sua vez, necessita ser preservado. 

Grande Sertão: Veredas, desperta, portanto, em seu leitor uma identificação com cada 

paisagem do Cerrado, que, quando trazido à realidade atual, revela a necessidade de 

preservação desse bioma. 
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Resumo 

No intuito de compreender a maneira pela qual se processou a construção da identidade 

nacional e a formação territorial brasileira no contexto das Minas Gerais dos setecentos, 

buscou-se fazê-lo à luz das obras literárias dos poetas inconfidentes. Nesse sentido, as obras 

Vila Rica, Cartas chilenas e Canto Genetlíaco de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio 

Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto, respectivamente, cumprem o papel de 

entrecruzar geografia e literatura, ao aliar as manifestações artísticas dos poetas, que 

efetivamente participaram da Inconfidência Mineira, aos componentes espaciais e temporais 

que compuseram a sociedade mineira do século XVIII. O enredo literário permitiu observar 

qual compreensão dos poetas intelectuais acerca daquele aquele espaço. Sua visão do mundo 

refletiu-se nas entrelinhas do texto literário, revelando percepções, opiniões e posições 

diferenciadas acerca daquela realidade, aspectos fundamentais do processo de construção da 

nacionalidade e da territorialidade brasileiras.  

Palavras-chave: Minas Gerais; Inconfidência Mineira; Formação Territorial. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao transitar entre a geografia e a literatura busca-se aliar as manifestações artísticas 

presentes nos discursos literários dos inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás 

Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto aos conceitos geográficos, com objetivo 

de compreender o modo pelo qual se processou a formação territorial brasileira e a construção 

da identidade nacional no contexto das Minas Gerais do século XVIII. Nesse sentido, as obras 

Vila Rica, Cartas chilenas e Canto Genetlíaco foram fundamentais, para que, dentro dos 

limites temporais e espaciais estabelecidos, fosse possível enveredar pelos caminhos das 

Minas setecentistas. 

Tendo como objetivo central compreender de que modo se processou a construção da 

identidade nacional e da formação territorial brasileira a partir da leitura e análise das obras 

produzidas pelos literatos envolvidos na Inconfidência Mineira, este estudo possibilitou 

verificar qual ordem de pensamento geográfico está expressa nas mesmas, bem como, a 

possível influência das mesmas na construção da identidade e territorialidade brasileiras. 

Geografia e Literatura se aliaram, nesse sentido, às manifestações artísticas dos poetas 

inconfidentes, na busca pela construção da territorialidade das Minas Gerais dos setecentos.  

As obras literárias são utilizadas no sentido de re(contar) a história da Inconfidência 

Mineira a partir dos atores e/ou agentes do processo. Mais do que refletir a visão do mundo
138

 

de seus autores, são discursos acerca do espaço das Minas Gerais dos setecentos, escritos por 

                                                           
138

 Conceito proposto por Goldmann (1979) que se remete a indivíduos capazes de retratar o universo ao seu 

redor, encontrando formas adequadas e altamente coerentes – tais como as obras literárias e demais 

manifestações artísticas e filosóficas – de expressar seus ideais e concepções de mundo. 
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intelectuais/indivíduos expressivos
139

 que vivenciaram as contradições, incertezas e 

temeridades de um movimento emancipacionista de tamanha grandeza e importância, até 

então inédito na colônia.  A visão do mundo é definida por razões pessoais que compõe um 

“conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias que reúne os membros de um grupo (mais 

frequentemente, de uma classe social) e os opõe a outros grupos” (GOLDMANN, 1979 p. 

20). Para encontrar estas razões é necessária a análise da trajetória pessoal dos autores.  

O contexto social e histórico em que viveram também é imprescindível, uma vez que, 

os fenômenos não podem ser compreendidos fora de sua historicidade. Segundo Goldmann 

(1979, p. 08) “uma ideia, uma obra só recebe sua verdadeira significação quando é integrada 

ao conjunto de uma vida e de um comportamento”. A interação do autor com o meio social 

em que vive, delineia seu pensamento e isso transparece na obra artística. De acordo com 

Frederico (2005, p. 432), 
 

[...] os grupos estruturam na consciência de seus membros uma “resposta coerente” 

para as questões colocadas pelo mundo circundante. Essa coerência (ou visão do 

mundo) é elaborada pelo grupo social e atinge o máximo de articulação através da 

atividade imaginativa do escritor. A obra, assim, permite ao grupo entender mais 

claramente suas próprias ideias, pensamentos, sentimentos. Esta é a função da arte: 

favorecer a “tomada de consciência” do grupo social, explicitar num grau extremo a 

“estrutura significativa” que o próprio grupo elaborou de forma rudimentar para 

orientar o seu comportamento e a sua consciência (FREDERICO, 2005, p. 432). 

 

 Entendendo que a arte é uma das responsáveis por favorecer a “tomada de 

consciência” de um grupo, faz-se necessário compreender ainda as concepções filosóficas 

presentes. Desta maneira, aliando estes três elementos torna-se possível analisar de forma 

mais profunda o discurso presente na obra literária. Já que, o discurso é o próprio objeto de 

trabalho do escritor e está repleto de concepções e “visões do mundo”. Como salientou 

Sevcenko (1983, p. 20), a literatura, 

 
[...] constitui possivelmente a porção mais dúctil, o limite mais extremo do discurso, 

o espaço onde ele se expõe por inteiro, visando reproduzir-se mas expondo-se 

igualmente à infiltração corrosiva da dúvida, e da perplexidade. É por onde o 

desafiam também os inconformados e os socialmente mal-ajustados. Essa é a razão 

por que ela aparece como um ângulo estratégico notável, para a avaliação das forças 

e dos níveis de tensão existentes no seio de uma determinada estrutura social. 

Tornou-se hoje em dia quase que um truísmo a afirmação de interdependência 

estreita existente entre os estudos literários e as ciências sociais (SEVCENKO, 

1983, p. 20). 
 

Desta forma, por meio da literatura é possível analisar as tensões existentes em uma 

sociedade. A maneira como o autor escreve suas obras e deixa refletir nelas o que ocorre a sua 

volta se torna uma ferramenta preciosa para compreendermos os embates que se davam ao 

tempo e quais encontraram eficácia política, ou seja, materializaram-se sobre o território 

(ANSELMO, 2012).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES OS LITERATOS INCONFIDENTES: VIDA, OBRA 

E SEUS DISCURSOS POLÍTICO-LITERÁRIOS 
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 Termo desenvolvido por Goldmann (1979) que caracteriza os intelectuais como aqueles que melhor 

conseguem expressar uma dada visão do mundo, compartilhada por demais indivíduos do mesmo grupo social. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

522 
 

Cláudio Manuel da Costa, autor de Vila Rica (1773), nascido em 6 de junho de 1729 

em Ribeirão do Carmo, atual município de Mariana. Há poucos dados sobre sua infância, 

inclusive sua data de nascimento não é unânime entre os estudiosos do autor, mas, o que se 

sabe é que o escritor que tanto exaltou Vila Rica descende de portugueses e imigrantes 

paulistas e, teve a oportunidade de estudar ainda na adolescência, por volta de quatorze ou 

quinze anos no Rio de Janeiro, em colégio de jesuítas, o curso de Letras, conquistando a 

láurea de mestre em artes. Nesse período, que se estendeu até os seus vinte anos de idade, 

Cláudio M. da Costa começou a delinear sua habilidade para compor versos (RIBEIRO, 

1996). 

Por volta de 1749, o autor foi para Coimbra para cursar a Universidade e, já em 1751, 

publicou o Munúsculo Métrico, concluindo em 1753 o curso de direito canônico. Na Europa, 

Cláudio Manuel da Costa conheceu os costumes e desfrutou das benesses da sociedade 

portuguesa “mais polida e cheia de outros ideais que não o das riquezas efêmeras ou súbitas” 

(RIBEIRO, 1996, p. 12). De Portugal, o autor trouxe as referências para suas obras, todas 

advindas de poetas árcades como “Virgílio, Ovídio, Teócrito e Moscho, Quevedo, Metastásio 

e, Petrarca” (RIBEIRO, 1996, p. 13). Demais obras como Epicédio (1753) e Labirinto do 

Amor (1753), também foram produzidas em Coimbra, seguindo os moldes arcadistas. 

Ao regressar ao Brasil, provavelmente entre 1754 e 1758, Cláudio M. da Costa se 

denominava um “árcade romano” e, preferia ser chamado de “Glauceste Satúrnio”, fazendo 

referência ao planeta e também ao mito de Saturno. Vale ressaltar que Cláudio Manuel da 

Costa, a princípio, não conseguiu se desvencilhar das paisagens europeias, visto que em terras 

mineiras o literato não encontrou belezas para exaltar. 

Além das produções literárias, entre os anos de 1762 e 1765, Cláudio Manuel da Costa 

atuou no governo da Capitania mineira em cargos administrativos, nomeado pelo conde de 

Bobadela, durante o Governo de Luís Diogo Lobo da Silva. Durante esse período, o autor 

ainda realizou uma excursão pelo sul da capitania, acompanhando o próprio governador. No 

Governo seguinte, do conde de Valadares, Cláudio Manuel da Costa assumiu novamente o 

mesmo cargo. Contudo, o interesse em atuar no governo não foi adiante e, o autor voltou-se 

para a tradução do Tratado da riqueza das nações, de Adam Smith, embora haja contradições 

acerca desse fato. O que se sabe, entretanto, é que Cláudio Manuel da Costa tinha certo 

interesse pelas questões econômicas que diziam respeito pelo menos a região das minas, visto 

que, no prólogo de Vila Rica o autor escreveu: 

 
E se estas Minas, pelas riquezas que têm derramado por toda a Europa, e pelo muito 

que socorrem com a fadiga de seus habitantes ao comércio de todas as nações 

polidas, eram dignas de alguma lembrança na posteridade, desculpa o amor da 

Pátria, que me obrigou a tomar este empenho, conhecendo tanto a desigualdade das 

minhas forças. Estimarei ver elogiada por melhor pena uma terra que constitui hoje a 

mais importante Capitania dos domínios de Portugal (COSTA, 1996, p. 359 – 1ª 

Edição, 1837). 

 

 Após ter produzido obras que deixaram marcas na literatura colonial brasileira, 

Cláudio Manuel da Costa teve uma morte trágica. Foi condenado à prisão em 1789 por seu 

envolvimento na Inconfidência Mineira, morrendo por lá, “talvez assassinado [...]” 

(ROMERO, 2001, p. 239). Diz-se talvez, pois, há ainda especulações sobre um possível 

suicídio, tentando “evitar a ignomínia do carrasco” (RIBEIRO, 1996, p. 25). 

Inácio José de Alvarenga Peixoto, nascido em 1743 ou 1744 (há divergências sobre a 

data correta), na cidade do Rio de Janeiro. Frequentou o colégio dos jesuítas nessa cidade, 

mas criou-se em Braga (Portugal), onde iniciou sua carreira universitária no curso de Leis, 

retornando ao Brasil em 1761, sem concluí-lo. No ano de 1768, o poeta foi nomeado juiz - de 
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- fora da vila portuguesa de Sintra, exercendo entre 1769 e 1772, a magistratura e sendo 

nomeado logo em seguida, no ano de 1775, ouvidor do Rio das Mortes. 

 Já instalado na região das minas, alguns anos mais tarde, Alvarenga Peixoto conheceu 

e se enamorou de Bárbara Eliodora e, com ela, no ano de 1779 teve uma filha a qual deram o 

nome de Maria Efigênia. Na época, o poeta, então proprietário da fazenda Boa Vista, decidiu 

dedicar-se apenas a exploração de suas terras, deixando seu cargo na ouvidoria da comarca 

(LAPA, 1996). Anos mais tarde, Alvarenga veio a adquirir a Fazenda Paraopeba, que, assim 

como muitas propriedades em Minas, fazia parte dos chamados, “latifúndios horizontalmente 

integrados, com grandes lavras de ouro, engenhos de açúcar, canaviais, cafezais e pecuária” 

(MAXWELL, 1977, p. 111).  

Alvarenga Peixoto, ao contrário de Cláudio Manuel da Costa, não deixou uma vasta 

obra publicada. Segundo Malard (1996), “dos 33 de seus poemas até hoje conhecidos, 

somente três foram publicados em vida” (MALARD, 1996, p. 941).  O Canto Genetlíaco, 

poema dedicado a louvar o nascimento do filho do Governador, propunha-se a exaltar a 

riqueza das terras brasileiras e seus homens mais notáveis. Alvarenga, diferentemente de seu 

amigo Cláudio Manuel, foi, desde o início, um admirador das belezas da terra em que vivia. 

De acordo com Lapa (1996): 

 
Alvarenga, com seu entusiasmo e sua ambição, espírito de bandeirante da última 

hora, com os pés bem fincados no solo, com os braços e olhos abarcando os 

horizontes infinitos, sentiu de chofre como ninguém até então a presença e promessa 

magnífica da terra brasileira. Mais ainda: soube associar à grandeza e riqueza da 

terra o trabalho de seus filhos mais humildes, “os escravos duros e valentes”. 

Comparando suas atividades com os feitos de Hércules, Ulisses e Alexandre, 

acentua a superioridade dos mineiros e remata, numa reticência que dá 

extraordinária significação à frase: “São dignos de atenção...” (LAPA, 1996, p. 926). 

 

 O poeta enxergava além das belezas naturais de sua terra. Via ainda, o esforço do povo 

que desbravou e povoou os sertões das Minas Gerais. Havia nele uma simpatia pelos mais 

pobres, “que trabalhavam a terra, os pobres escravos que fizeram a grandeza do Brasil e que 

ele queria libertar em 1789” (LAPA, 1996, p. 937). Ao contrário dos demais inconfidentes, 

Alvarenga, “homem também generoso, não duvidava dar mesmo a liberdade aos escravos 

crioulos e mulatos, se tanto fosse necessário” (LAPA, 1996, p. 933). 

 Foi considerado por muitos autores o verdadeiro líder intelectual do movimento, pois, 

não escondia suas intenções revoltosas diante da situação da Capitania, e, buscava 

incessantemente novos interessados em compartilhar os ideais dos inconfidentes. Jardim 

(1989) conclui que, “Alvarenga [...] foi o tipo do revolucionário que se debatia no conflito 

entre querer e fazer. Como empresário, intelectual e pessoa racionalmente ativa, não podia 

deixar de ver e desejar a necessidade de mudanças no estado de coisas político e social da 

terra” (JARDIM, 1989, p. 140). 

Tomás Antônio Gonzaga nasceu na cidade do Porto em 1744, filho de um carioca e 

uma portuguesa. O poeta veio para o Brasil em 1751 para iniciar seus estudos na Bahia em 

um colégio jesuíta. Dos estudos neste colégio, o autor levou para suas obras a influência 

humanística e dialética, que pode ser observada desde o Tratado de Direito Natural (1768), 

até os interrogatórios aos quais foi submetido na prisão (LAPA, 1996). 

No ano de 1761, Tomás retornou a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, 

onde fez amizade com o futuro companheiro de Conjuração, Alvarenga Peixoto. Já em 1782, 

o poeta foi nomeado ouvidor de Vila Rica e, estreitou os laços de amizade com Cláudio 

Manuel da Costa e com o próprio Alvarenga Peixoto. No ano seguinte, tomou posse da 

Capitania de Minas Gerais o autoritário Governador Luís da Cunha Meneses, que alguns anos 
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mais tarde, após diversos desentendimentos com Tomás e frente suas atribuições arbitrárias
140

 

no governo, viria a se tornar um personagem ridicularizado nas famosas Cartas chilenas.  

 Em 1786, enquanto a situação se agravava e os ânimos se exaltavam, Gonzaga foi 

nomeado desembargador da Relação da Bahia, e, parece que essa foi uma tentativa de afastá-

lo do fervor que tomava conta das Minas Gerais. Nesse meio tempo, soube-se que viria para 

tomar conta da administração da Capitania, o visconde de Barbacena, homem culto e que 

certamente iria corrigir os desatinos provocados pelo seu antecessor. 

O visconde, contudo, chegou à Vila Rica apenas em 1788, devido a problemas de 

saúde em sua família e, trouxe consigo, de Lisboa, a ordem para cobrar o quinto do ouro que 

“andava atrasadíssimo em Minas Gerais, pelas dificuldades crescentes da mineração e por 

certa má vontade dos povos para com a metrópole, aliás amplamente justificada” (LAPA, 

1996, p. 546). Daí em diante, a exaltação apenas se intensificou e a ideia de um levante contra 

o governo se mostrava cada vez mais necessária. Gonzaga viu-se então envolvido na 

conspiração juntamente com seus amigos Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, 

situação que colocou o poeta das Cartas chilenas em um dilema: deveria partir para a Bahia, 

assumir o cargo que lhe foi designado e casar-se com Marília, ou deveria ficar, participar da 

sublevação que já era iminente, e ter papel fundamental na construção da República que todos 

almejavam? 

A primeira opção lhe pareceu mais acertada ao saber que o levante havia falhado. 

Contudo, sua tentativa de fuga ocorreu tarde demais e o poeta foi condenado à prisão e 

enviado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde, três anos mais tarde em 1792, partiu 

para a África, exilado, juntamente com demais réus da Inconfidência. Em Moçambique, 

Tomás ficou encarcerado até o ano de 1810, data de sua morte (LAPA, 1996). 

 No tocante às obras, Tomás Antônio Gonzaga, não deixou nenhum de seus três livros 

finalizados e prontos para publicação. Trata-se do já mencionado Tratado de Direito Natural 

(1768), de Marília de Dirceu (1792) e das Cartas chilenas (1788). O Tratado de Direito 

Natural, foi a tese apresentada pelo poeta à Universidade de Coimbra, ainda na juventude, 

para formar-se em Direito.  

Trata-se de uma obra dedicada ao Marquês de Pombal, com características bem 

diferentes das demais produções de Tomás A. Gonzaga, por ser fruto de um período em que o 

autor convivia com ideais conservadores. Tanto que o autor condena em seu Tratado a 

democracia e a participação popular no Governo, visto que, “viveríamos sempre em 

continuada discórdia, se por qualquer injustiça houvesse o povo de se armar contra o soberano 

para o castigar e depor” (GONZAGA, 1957, p. 103 – 1ª Edição, 1768). 

 Com a vinda para o Brasil, o poeta teve contato com demais intelectuais e com novos 

ideais, perdendo, com o passar do tempo, toda a autoridade que demonstrou no Tratado de 

Direito Natural. Outra obra de destaque de Tomás, Marília de Dirceu, leva o nome de sua 

noiva e foi escrita em três partes, duas delas na prisão em Moçambique, após sua condenação. 

Cândido (1959), afirma que na segunda fase das liras escritas por Tomás – quando ele já se 

encontrava encarcerado – o autor dá um depoimento de sua própria situação: biografia, 

história, paisagismo mineiro recorrente, dentre outros aspectos, fazendo-nos entrever “Dirceu 

de Marília” em Marília de Dirceu. 
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 Segundo Valadares (2001), muitas das arbitrariedades cometidas pelos governantes nas Minas Gerais deviam-

se ao fato de eles não conseguirem aplicar as instruções ultramarinas à realidade da vivida na Capitania das 

Minas Gerais. 

Ademais, como aponta Valadares (2001), José João Teixeira Coelho, em sua Instrução para o Governo da 

Capitania de Minas Gerais, afirma que o governador acumulava diversas funções, tais como, as de presidente 

das juntas da Fazenda e da Justiça e de inspetor do estado político da Capitania. Diante disso, os “governadores 

de Minas terem arrogado, em diversos tempos, uma autoridade sem limites, estabelecendo novas práticas sempre 

arbitrárias” (COELHO, 1994, p. 88).  
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 As Cartas chilenas foram vistas por muitos como um dos incentivos à Conjuração 

Mineira, justamente por ter sido escrita durante um período de grandes tensões entre seu autor 

e o Governador da Capitania de Minas Gerais. Entretanto, segundo Pereira (1996), “ele 

(Gonzaga) nunca chegou a propor por escrito qualquer ato rebelde contra as autoridades 

constituídas” (PEREIRA, 1996, p. 771). O fato é que, as ideias acerca da instituição de uma 

democracia no Brasil ganharam força nos pensamentos de Gonzaga desde o Tratado de 

Direito Natural e de seu contato com os demais intelectuais que partilhavam essas 

concepções. As Cartas refletem a insatisfação dos moradores da Capitania – leia-se aqui elite 

– diante dos desmandos de seu Governador na época, Luís da Cunha Meneses. O porta-voz 

encarregado de divulgar os desatinos do Governador no livro é Critilo. Luís da Cunha 

Meneses é representado como Fanfarrão Minésio, as Minas Gerais transformam-se em Chile 

e, a capital agora é Santiago e não Vila Rica. Sobre a escolha de Gonzaga, Pereira (1996), 

afirma que: 

 
A fim de modelar esse anti-herói, Gonzaga dispunha de muitos modelos, entre os 

quais, provavelmente, a ácida comédia de Plauto, O soldado fanfarrão, que serviu 

de criptônimo ao valentão Meneses, bajulador das “farras atrevidas”; e, ao D. 

Quixote, de Cervantes, em que o Cavaleiro da Triste Figura se associa às loucuras 

cometidas pelo atrabiliário representante do poder metropolitano. Para o pretenso 

autor das cartas, que colocava os costumes brasileiros em ferina análise crítica, 

Gonzaga serviu-se de Critilo, nome da personagem principal de El criticon, do padre 

jesuíta Baltasar Gracián (PEREIRA, 1996, p. 775). 

 

 A obra, escrita em versos decassílabos, foi dividida em “Dedicatória aos grandes de 

Portugal”, “Prólogo” e em treze “Cartas”, que são as correspondências trocadas entre Critilo e 

Doroteu. Segundo Pereira (1996), as Cartas “pelo panorama realista da administração 

portuguesa na capitania de Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII, serve de 

modelo a uma visão geral do Brasil sob o domínio colonial” (PEREIRA, 1996, p. 777). 

Tendo isso em vista, salienta-se que o trabalho com a literatura permitiu apreender 

sobre uma época histórica, sobre um estilo literário, sobre a vivência do homem no espaço e 

suas construções sociais. A literatura é uma fonte repleta de signos, de simbologias, de 

descrições da realidade que não se poderia conhecer por outros meios. Ela é capaz de exprimir 

“o conteúdo de tôda [sic] uma época, sem que se verificasse uma homologia, ou uma relação 

significativa entre essa forma e os aspectos mais importantes da vida social” (GOLDMANN, 

1976, p.16). 

Volta-se o olhar, portanto, para a compreensão da literatura no período Árcade, o qual 

serve a esta pesquisa e, serviu também aos poetas inconfidentes que, no Arcadismo, 

encontraram espaço para realizar suas produções. O século XVIII foi marcado pelo início da 

consolidação da literatura brasileira. Literatura esta que se desenvolveu sob os moldes do 

Iluminismo vindo da Europa e foi denominada Arcadismo. Suas origens advêm de Lisboa, da 

Arcádia Lusitana (1756), e teve como objetivo “combater o artificialismo, a falsa argúcia e o 

palavreado oco que haviam chegado às tendências barrocas na sua fase de decadência” 

(CÂNDIDO, 2010, p. 34). 

 O Arcadismo pode ser dividido em dois momentos: o poético e o ideológico. Segundo 

Bosi (1980), o primeiro reflete o encontro com a natureza e o segundo, traduz a crítica da 

burguesia culta aos abusos do clero e da nobreza. Sendo que, este segundo momento parece 

mais interessante visto que, parte daí o engajamento necessário para que os literatos 

inconfidentes revelassem em suas obras suas críticas e sátiras contra o governo metropolitano.  

Além da presença do bucolismo, do clima pastoril e do propósito de retorno às origens 

presentes no movimento Árcade, a burguesia insurgente passa a renegar o absolutismo 

instaurado na Europa, assim como em terras brasileiras, os literatos e intelectuais renegam a 
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condição de colônia, envolvendo-se em movimentos como o da Inconfidência. Nesse 

contexto, o campo e a natureza na Europa são cobiçados em contraposição aos novos hábitos 

citadinos que se consagraram com a Revolução Francesa e Industrial. Segundo Cândido 

(1959), 

 
a poesia pastoral, como tema, talvez esteja vinculada ao desenvolvimento da cultura 

urbana, que, opondo as linhas artificiais da cidade à paisagem natural, transforma o 

campo num bem perdido, que encarna facilmente os sentimentos de frustração. Os 

desajustamentos da convivência social se explicam pela perda da vida anterior, e o 

campo surge como cenário de uma perdida euforia. A sua evocação equilibra 

idealmente a angústia de viver, associada à vida presente, dando acesso aos mitos 

retrospectivos da idade de ouro. Em pleno prestígio da existência citadina os homens 

sonham com ele à maneira de uma felicidade passada, forjando a convenção da 

naturalidade como forma ideal de relação humana (CÂNDIDO, 1959, p. 54). 

 

 Vale ressaltar que, no momento ideológico do período árcade, ou da Ilustração 

segundo Bosi (1980), formaram-se as bases ideológicas dos árcades brasileiros, como afirma 

a seguir: 

 
E sem dúvida foram as teses ilustradas, que clandestinamente entraram a formar a 

bagagem ideológica dos nossos árcades e lhes deram mais de um traço constante: o 

gosto da clareza e da simplicidade graças ao qual puderam superar a pesada 

maquinaria cultista; os mitos do homem natural, do bom selvagem, do herói 

pacífico; enfim, certo mordente satírico em relação aos abusos dos tiranetes, dos 

juízes venais, do clero fanático, mordente a que se limitou, de resto, a consciência 

libertária dos intelectuais da Conjuração Mineira. (BOSI, 1980, p. 66-67) 

 

O Movimento Árcade, também chamado de Neoclassicismo, surgiu na Itália, no final 

do século XVII, perdurando durante todo o século XVIII e encerrando-se já no século XIX. 

Como já mencionado, no Brasil ele teve influência da Arcádia Lusitana, desenvolvendo-se em 

terras mineiras em pleno auge do ciclo do ouro. Alguns dos principais autores da época, 

Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, José de Santa Rita Durão, 

Tomás Antônio Gonzaga e José Basílio da Gama trouxeram do período em que residiram e 

estudaram em Portugal e em demais países europeus, as tendências libertárias que já 

vigoravam na Europa e tiveram grande influência na Inconfidência Mineira. De acordo com 

Bosi (1980): 
 

Acho razoável a hipótese de que o nível de consciência dos produtores da literatura 

arcádica se achava muito mais próximo da Ilustração burguesa européia do que dos 

mestres-de-obra e compositores religiosos de Minas e Bahia (cujos modelos 

remontam ao Barroco seis-setentista) (BOSI, 1980, p.39-40). 

  

E ainda,  
 

As academias e os atos acadêmicos significam que a Colônia já dispunha, na 

primeira metade do século XVIII, de razoável consistência grupal. E embora se 

tenha restringido a imitar os sestros da Europa barroca, já puderam nutrir-se da 

historia local, debruçando-se sobre os embates com os holandeses no Nordeste ou 

sobre as bandeiras e o ciclo mineiro no Centro-Sul (BOSI, 1980, p. 57).  

 

 Em princípio, o Arcadismo além da simplicidade estética, preocupava-se também com 

o retorno à harmonia entre homem e natureza, daí a valorização do campestre e do bucólico. 

Contudo, a partir do século XVIII e da Revolução Industrial que teve início na Inglaterra, 

expandindo-se posteriormente por toda a Europa, a poesia árcade apresentou-se como uma 
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fuga da realidade, a oposição entre o campestre e a vida urbana que, naquele momento já se 

encontrava sobrecarregada. Além disso, com a ascensão do Iluminismo no mesmo período e 

com a influência da Revolução Francesa – valorizando o racionalismo, o progresso e a ciência 

– eclodiram diversos movimentos de independência nas Américas, dentre eles a 

independência dos EUA e, posteriormente a independência do Brasil.  

O Movimento Árcade apresentava características revolucionárias, que além de propor 

novos ares ao ensino, às artes e aos costumes da época, presenciou o declínio da aristocracia e 

a ascensão de uma nova organização econômica, liderada pela burguesia – pensando no 

âmbito europeu, uma vez que, segundo Fernandes (1987), “assim como não tivemos um 

‘feudalismo’, também não tivemos um ‘burgo’ característico do mundo medieval” 

(FERNANDES, 1987, p. 17-19). Ainda de acordo com Fernandes (1987): 

 
O “burguês”, que nascera aqui sobre o signo de uma especialização econômica 

relativamente diferenciada, iria representar, portanto, papéis históricos que 

derivavam ou se impunham como decorrência de suas funções econômicas na 

sociedade nacional. Ele nunca seria, no cenário do Império, uma figura dominante 

ou pura, com força socialmente organizada, consciente e autônoma (FERNANDES, 

1987, p. 17-19). 

 

O período vivido pelos literatos das Minas Gerais foi marcado por revoltas, 

movimentos pela independência e revoluções econômicas, políticas e sociais, ideais estes, que 

estiveram presentes na Inconfidência Mineira. Houve nessa época um amadurecimento 

político e cultural que se fez refletir em outras partes do Brasil colônia, iniciando-se, como já 

mencionado, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro e, com o povoamento – 

mesmo que incipiente – da região das Minas.  

A literatura dos poetas inconfidentes, que este trabalho propôs-se a analisar, almejava 

divulgar o desejo da independência para as Minas Gerais, eliminando a dominação portuguesa 

e estabelecendo um “território livre”. Para alguns autores, como Jardim (1989), o movimento 

pela Inconfidência pretendia fazer livre toda a colônia, embora ainda não houvesse uma 

nacionalidade fortificada que unisse sob os mesmos ideais toda aquela vastidão de terras. Para 

outros intelectuais, entretanto, o movimento pela Inconfidência Mineira não possuía a 

intenção de libertar toda a colônia brasileira do domínio de Portugal, visto que, na época ainda 

não havia se consolidado uma identidade nacional. Segundo Bosi (1980), 

 
a análise a que a historiografia mais recente tem submetido o conteúdo ideológico da 

Inconfidência é, nesse ponto, inequívoca: zelosos de manter o fundamento jurídico 

da propriedade (que a Revolução Francesa, na sua linha central, iria ratificar), os 

dissidentes de Vila Rica apenas se propunham evitar a sangria que as finanças 

mineiras, já em crise, operaria a cobrança de impostos sobre o ouro (a derrama). [...] 

sabe-se que não pretendia abolir a escravatura (BOSI, 1980, p. 67). 

 

Deve-se dizer ainda que, em sua maioria, os descontentes com o domínio português 

sobre Minas Gerais eram pessoas de classes sociais abastadas, como proprietários de terra, 

intelectuais, militares e, até por isso, não procuravam combater a escravidão, apesar de 

proporem a República como forma de governo. A abolição da escravatura – proposição feita 

por alguns dos envolvidos no movimento, mas, rejeitada por outros – não se realizou nem 

mesmo após a proclamação da Independência, visto que, de acordo com Fernandes (1987): 

 
[...] Desses núcleos (cidades de alguma densidade e nas quais os círculos 

“burgueses” possuíam alguma vitalidade) é que partiu o impulso que transformaria o 

antiescravismo e o abolicionismo numa revolução social dos “brancos” e para os 

“brancos”: combatia-se, assim, não a escravidão em si mesma, porém o que ela 

representava como anomalia, numa sociedade que extinguira o estatuto colonial, 
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pretendia organizar-se como Nação e procurava, por todos os meios, expandir 

internamente a economia de mercado (FERNANDES, 1987, p. 19). 

 

 Esta camada da população composta por proprietários de terra e intelectuais 

compunham o grupo que segundo com Gramsci (1979): 

 
[...] nascendo no terreno originário de uma função social no mundo da produção 

econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político [...] 

(GRAMSCI, 1979, p. 03). 

 

É o que se pode perceber ao analisarmos a biografia dos literatos do período da 

Inconfidência: todos eram homens de posse, abastados, filhos de latifundiários influentes na 

região. Tanto que, puderam estudar na Europa e trazer de lá os ideais para sustentar sua luta 

contra o espólio português. Trouxeram, contudo, do “velho mundo”, mais que ideias. Os 

inconfidentes, apesar das restrições impostas à sociedade com relação aos livros que poderiam 

adquirir e ler possuíam vários volumes, em “grandes bibliotecas” particulares (JARDIM, 

1989, p. 26). 

O movimento foi, portanto, influenciado diretamente por esse desenvolvimento 

intelectual e também material, que se colocou sobre a região das minas de ouro naquele 

momento. Ainda que as bases para fortificá-lo tenham sido trazidas da Europa, o elevado 

avanço econômico, intelectual e cultural, que ali se instalara, propiciou que atividades ligadas 

ao intelecto, como poesia, artes plásticas, música, dentre tantas outras, encontrassem solo 

propício pra frutificar. O Arcadismo desenvolveu-se nas Minas Gerais, portanto, amparado 

por essas condições favoráveis.  

 De acordo com Bosi (1980), o que caracteriza o Arcadismo é o fato de ter sido um 

“momento ideológico, que se impõe no meio do século, e traduz a crítica da burguesia culta 

aos abusos da nobreza e do clero” (BOSI, 1980, p. 61-62). A partir dessa afirmação pode-se 

estabelecer uma relação entre o movimento árcade e a Inconfidência, uma vez que, os poetas 

inconfidentes mineiros serviram-se das proposições ideológicas arcadistas para produzir suas 

obras.  

 

 

A INTENCIONALIDADE SUBJETIVAMENTE PRESENTE NO TEXTO DE 

CLÁUDIO MANUEL DA COSTA 

 

Os textos arcádicos se debruçavam na busca da verossimilhança. Como afirma Bosi 

(1980), estes se fundamentavam na “noção de arte como cópia da natureza” (BOSI, 1980, p. 

62). Ademais, a busca constante pelo realismo e pela valorização da verdade, foi fundamental 

para sustentar as obras dos poetas inconfidentes, visto que, os textos são reflexos da 

percepção e da compreensão de cada autor sem, no entanto, perder de vista a realidade das 

Minas setecentistas.  

A influência arcádica em textos de poetas mineiros se deveu, como apresentado 

anteriormente, ao fato de o Arcadismo ter se desenvolvido na Europa ao longo do século 

XVIII, servindo a esses poetas que trouxeram consigo os ideais Iluministas, após concluírem 

anos de estudo no “Velho Mundo”. Segundo Bosi (1980), foi neste período, durante o 

momento ideológico do Arcadismo, também chamado de Ilustração, que se formou a 

bagagem teórica dos poetas árcades setecentistas, no Brasil. O Iluminismo foi a explosão das 

ideias que valorizavam a racionalidade, desenvolvendo-se ao longo do século XVIII, o 

“Século das Luzes” e, espalhando-se por toda a Europa. Entretanto, Alemanha, Inglaterra e 
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França se destacaram dentre os demais países no que diz respeito às produções filosóficas e 

científicas da época, apresentando ao mundo, pensadores como Kant, Locke, Voltaire e 

Rousseau, respectivamente (ARANHA; MARTINS, 2003). 

Os ideais de liberdade presentes na França Iluminista do século XVIII se fortificaram 

diante da Revolução Francesa que, em 1789, levou operários, camponeses e burgueses para as 

ruas no intuito de derrubar o clero e a monarquia francesa, acabando assim, com o monopólio 

absolutista do Antigo Regime. Para Hobsbawn (1990) esse movimento é tomado como o 

marco inicial do estabelecimento dos nacionalismos na Europa. O autor salienta a Revolução 

Francesa foi um marco histórico para o estabelecimento dos nacionalismos – europeus ou não 

–, sendo que, os demais movimentos pela independência que se seguiram, tomaram-na como 

base e construíram a partir dela sua própria nacionalidade. Como exemplo da influência 

francesa na fundação dos Estados nacionais daquele período, Hobsbawn (1990), afirma que: 

 
Os EUA e a Austrália são exemplos evidentes de Estados-nações nos quais todas as 

características nacionais específicas e critérios de existência de nação foram 

estabelecidos desde o final do século XVIII, e de fato poderiam não ter existido 

antes da fundação de seus respectivos Estados e países (HOBSBAWN, 1990, p. 93). 

 

Cabe enfatizar que 1789, ano da Revolução Francesa, foi também o mesmo ano da 

Conjuração Mineira, um dos movimentos de emancipação fora da Europa, influenciado pelos 

ideais franceses (ARANHA; MARTINS, 2003). 

Deve-se destacar que havia, no entanto, certa incoerência entre as diferentes realidades 

do movimento iluminista na Europa e a proposta de independência dos inconfidentes, bem 

como, sua viabilidade de aplicação no contexto das Minas. Mesmo tendo a França entrado 

“no mundo moderno por uma via muito diferente” da inglesa, visto que, a nobreza francesa 

“tornou-se um apêndice decorativo do rei” enquanto a nobreza inglesa encontrou a 

“independência em relação à coroa” anos antes (MOORE JR, 1975, p. 63), ambos os países 

vivenciaram o iluminismo acompanhados pela Revolução industrial. Enquanto que, nas Minas 

Gerais, assim como no Brasil - colônia como um todo, o processo de industrialização não se 

apresenta naquele período. Entretanto, Cláudio Manuel da Costa, em Vila Rica, expõe com 

clareza a influência desses ideais libertários, valorizando o direito do homem de gozar de sua 

liberdade. Estaria o autor antecipando os princípios que o levariam a participar do movimento 

pela independência das Minas Gerais? Seus escritos levam a crer que sim. 

 
Desconhecer inda a Justiça: a idade tem [ ] a humana inteligência para abraçar sem 

susto o que á violência: que tormento maior a um livre peito que a um homem, a um 

igual viver sujeito? A liberdade a todos é comua; Ninguém tão louco renuncia à sua. 

(COSTA, 1996, p. 403, grifos nossos – 1ª Edição, 1837). 

 

 Ademais, por vezes o autor remete-se às Minas Gerais como “nação” ou “pátria”, 

reforçando ainda mais os ideais de liberdade que o moviam, uma vez que, os princípios por 

ele valorizados são, posteriormente, direcionados para o movimento inconfidente. 

  
Houvera de lograr-se o ousado intento, mas o Gênio, que guarda as Pátrias Minas, e 

seus descobridores de benignas influências enchera, percebendo a crua idéia do 

atentado horrendo [...] (COSTA, 1996, p. 403, grifos nossos – 1ª Edição, 1837). 

 

Há que se ponderar aqui sobre a multiplicidade de sentidos que envolvem a palavra 

“pátria” ou “país”, assim como apresentado por (DEL GAUDIO; PEREIRA, 2013). Segundo 

as autoras, isso se deve ao fato “país constitui um vocábulo que remete a algo para além de si 

mesmo, que une tempos e espaços diferentes e possibilita aos sujeitos se compreenderem 

como parte dos mundos sócio-históricos” (THERBORN, 1991 apud DEL GAUDIO; 
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PEREIRA, 2013, p. 187). A “maleabilidade” da palavra poderia, portanto, estimular a 

“produção de exclusões, cartografias omissas, novos totalitarismos, fundamentalismos e 

colonização” (DEL GAUDIO; PEREIRA, 2013, p. 187). 

Tendo sido conferido ainda, a país, o sentido de “nação” ou “lugar de nascimento”, a 

escolha feita por Cláudio Manuel da Costa, ao referir-se às Pátrias Minas pode, remeter a sua 

terra natal. No entanto, sabendo do envolvimento do poeta no movimento inconfidente e de 

seus ideais pela libertação da capitania mineira, resta-nos crer que as Pátrias Minas seriam 

uma alusão ao território que seria libertado. 

Deve-se destacar aqui, a importância de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo 

de origem suíça que, vivendo na França durante o período que antecedeu a Revolução 

Francesa e, tendo contato com as ideias liberais que borbulhavam no seio da sociedade 

europeia, desenvolveu discursos sobre a democracia, a desigualdade, o governo e a natureza 

humana. Uma de suas proposições mais conhecidas é a que trata do “estado de natureza”, em 

que, os homens são considerados “sadios, bons e felizes” até que a propriedade privada separa 

os ricos dos pobres e gera desigualdade e miséria (ARANHA; MARTINS, 2003). 

Se a preocupação popular com os abusos cometidos pela monarquia foi o sustentáculo 

da Revolução Francesa, a concepção política de Rousseau não era alheia a essa questão. Uma 

vez que o intento era (re)fundar o Estado Moderno – modelo de Estado estabelecido séculos 

antes, responsável por fortalecer os poderes da monarquia – Rousseau apresentou concepções 

democráticas acerca do poder, baseando-se em conceitos de “soberania popular” e “vontade 

geral”. Seria possível, portanto, garantir que a vontade de todos fosse colocada acima da 

vontade de poucos, havendo apenas um povo para um território nacional.  

Ademais, Rousseau expõe suas ideias de maneira sensível sem deixar de lado o cunho 

racionalista. Estar envolto nos ideais Iluministas o faz desenvolver teses que caracterizam a 

natureza humana em seu estado original, deixando entrever, ainda, os motivos pelos quais os 

homens foram corrompidos. A preocupação com o estado natural dos indivíduos também é 

recorrente nas obras dos poetas arcadistas. Cláudio Manuel da Costa em suas Obras se 

preocupa em descrever a paisagem que tem diante de si comparando-a, entretanto, com a alma 

e os sentimentos do pastor que observa: 

 
Destes penhascos fez a natureza 

O berço, em que nasci: oh! Quem cuidara, 

Que entre penhas tão duras e criara 

Uma alma terna, um peito sem dureza! 

(COSTA, 1996, p. 95 – 1ª Edição, 1768). 

  

 A intencionalidade e a preocupação em direcionar seus textos, seja para discutir 

questões relacionadas ao homem, à natureza ou à política, são recorrentes nas obras de 

Cláudio Manuel da Costa. Em seu poema Vila Rica – texto épico que se propõe a exaltar a 

fundação de Vila Rica (atual Ouro Preto), a ocupação das Minas Gerais e suas belezas e 

riquezas naturais – há uma Carta Dedicatória ao Conde de Bobadela, Governador das Minas 

Gerais entre 1735 e 1752. 

 
Protocolo integrante da retórica clássica, a carta dedicatória é a inscrição oficial e 

formal, no paratexto do livro, de uma homenagem, muitas vezes remunerada, a um 

superior e protetor. [...] Cláudio Manuel da Costa submete-se naturalmente ao 

estatuto do escrito numa sociedade seiscentista, bem como às convenções do texto 

clássico, e endereça sua Carta Dedicatória ao marquês de Bobadela [...] (MUZZI, 

1996, p. 351).  
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Cláudio Manuel da Costa, preocupando-se em agradecer ao Governador pela 

oportunidade que lhe foi dada em advogar em Vila Rica e ocupar cargos administrativos na 

Capitania, demonstra em sua dedicatória clara gratidão pelos “benefícios” por ele recebidos. 

Em sua condição de “servo”, o poeta exalta o “bom governo” de Gomes Freire – o Conde de 

Bobadela, que deixa satisfeito o povo e a monarquia. 

 
[...] Há muito que ansiosamente solicito dar ao Mundo um testemunho de 

agradecimento aos benefícios que tenho recebido da Excelentíssima Casa de 

Bobadela. [...] Quem ignora que por quase trinta anos descansaram com felicidade 

nas mãos dos Exmos. Freires as Minas do Ouro do nosso Portugal? Quem não viu 

alegres os povos, satisfeito o Monarca e conseguida em toda a sua extensão a 

igualdade da Justiça por todo este espaço do saudoso governo daqueles Heróis? 

(COSTA, 1996, p. 357 – 1ª Edição, 1837). 

 

Por outro lado, Cláudio Manuel da Costa se interessa em levar seu poema, que é uma 

exaltação clara das “propriedades” naturais das terras mineiras, ao conhecimento de uma 

figura política influente. Pode se supor que o poeta, ao fazer o elogio da terra, valoriza as 

riquezas ali existentes, e já antecipa um elemento central para a composição da identidade 

necessária à construção da Nação que almejavam os inconfidentes. De fato, era de extrema 

importância que um texto com tamanho conteúdo idealista estivesse em mãos de um agente 

político com poder de ação no Governo.  

Ademais, ao construir um texto que reflete a “consciência de uma identidade cultural 

que não mais se confunde coma lusitana, e que se afirma gradativamente [...]” (MUZZI, 1996, 

p. 349), Cláudio M. da Costa coloca diante de seus leitores aspectos culturais, naturais e 

históricos que servirão de base para a construção de uma consciência nacional – ainda que 

incipiente – diretamente relacionada com as Minas Gerais que compõe a pátria almejada pelos 

inconfidentes e, não englobando o Brasil - colônia como um todo. 

 

 

CONTRADIÇÕES E DESACORDOS ENTRE AS PROPOSTAS DE IDENTIDADE 

NACIONAL DOS INCONFIDENTES 

 

Cabe aqui destacar algumas particularidades e desacordos entre os poetas 

inconfidentes no que dizia respeito ao que deveria constituir e, representar as Minas Gerais 

quando estas alcançassem a independência. Como apresentado anteriormente, Cláudio M. da 

Costa levou ao conhecimento de uma autoridade da época – o Conde de Bobadela – sua obra 

repleta de exaltações às terras mineiras e aos que nela se instalaram. Apesar de o poeta ter 

feito referência aos portugueses e suas expedições às Minas Gerais, Cláudio Manuel da Costa 

manifesta respeito aos bandeirantes paulistas, exaltando-os por sua bravura e disposição em 

ocupar os sertões inóspitos da capitania mineira, dizendo o autor em um trecho de Vila Rica: 

“Ó grandes sempre, ó imortais Paulistas!” (COSTA, 1996, p. 408 – 1ª Edição, 1837). 

Alvarenga Peixoto, em contrapartida, volta-se para a exaltação do nobre português, 

dedicando sua obra Canto Genetlíaco ao batizado do filho do governador Dom Rodrigo de 

Meneses, descendente de portugueses da família do Marquês de Marialva, que esteve no 

comando da capitania entre 1780 e 1783. Ao dedicar um poema ao filho do governador da 

capitania, de descendência portuguesa, Alvarenga Peixoto buscava valorizar o “transplante da 

boa raça portuguesa para a América [...] criando uma grande civilização, que ia bastar-se a si 

mesma” (LAPA, 1996, p. 926).  

Ao exaltar o nascimento do filho do governador, o poeta acaba por revelar o desejo de 

que a criança, nascida em “berço de ouro”, venha um dia, a governar a capitania mineira. Isso 

denota certa contradição em Alvarenga Peixoto, de modo que, lutando juntamente com os 
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demais inconfidentes anos mais tarde, ele se coloca, no momento em que escreve o Canto 

Genetlíaco, a favor da nobreza portuguesa e, a vê como fundamental para a instituição do 

governo nas Minas Gerais. 
 

Amado filho meu, torna a meus braços, 

Permita o Céu que a governar prossigas, 

Seguindo sempre de teu pai os passos, 

Honrando as suas paternais fadigas. 

(PEIXOTO, 1996, p. 979, grifo nosso – 1ª Edição 1794). 

 

E mais, 
 

Quando algum dia permitir o Fado 

Que ele o mando real moderar venha, 

E que o bastão do pai, com glória herdado, 

Do pulso invicto pendurado tenha, 

Qual esperais que seja o seu agrado? 

Vós exp’rimentareis [sic] como se empenha 

Em louvar estas terras e estes ares 

E venerar, gostoso, os pátrios lares 

(PEIXOTO, 1996, p. 979, grifo nosso – 1ª Edição, 1794). 

 

Alvarenga Peixoto exalta ainda, o próprio governador D. Rodrigo e seus feitos durante 

o mandato. E, ao fazê-lo – sendo D. Rodrigo descendente de uma família nobre portuguesa, 

que recebeu um título diretamente do rei de Portugal séculos antes – valoriza a criação e 

manutenção, de um Estado nacional que se assemelhe ao modelo absolutista europeu. Em 

que, a burguesia unindo-se à nobreza, apoiou a formação dos estados nacionais, mantendo a 

centralização do poder nas mãos do rei, mas, não deixando de garantir a prosperidade 

almejada pela classe no comércio nacional. Sobre o governador e sua família, Alvarenga 

escreveu: 

 
Feliz governo, queira o Céus agrado 

Que eu chegue a ver esse ditoso dia, 

Em que nos torne o século doirado 

Dos tempos de Rodrigo e de Maria 

Século que será sempre lembrado 

Nos instantes de gosto e de alegria, 

Até os tempos, que o Destino encerra, 

De governar José a pátria terra 

(PEIXOTO, 1996, p. 979, grifo nosso, grifo nosso – 1ª Edição, 1794). 

 

Como se vê, mesmo estando unidos sob os mesmos ideais, os poetas inconfidentes, 

valorizaram diferentes sujeitos na construção do Estado independente que propuseram. Tanto 

a obra de Cláudio M. da Costa, quanto a de Alvarenga, foram escritas anos antes de o 

movimento eclodir, entretanto, já pudemos constatar, que seus escritos revelam posições 

políticas, opiniões pessoais e críticas ao sistema vigente, essenciais para compor o ideal de 

independência que, anos mais tarde, uni-los-ia em uma mesma luta por liberdade.  

Colocando-se do lado oposto de seus companheiros que deixaram transparecer em 

suas obras – sutilmente, como o fez Cláudio Manuel na Carta Dedicatória de Vila Rica ao 

Governador, ou incisivamente tal como Alvarenga Peixoto em seu Canto Genetlíaco, 

dedicado ao filho do governador – exaltações e admiração pelos dirigentes da Capitania de 

Minas Gerais, Tomás Antônio Gonzaga recorre às Cartas chilenas para desvelar todo seu 

desprezo pelo representante do Governo.  
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Deve-se destacar que as diferentes inclinações dos inconfidentes já revelavam 

posicionamentos políticos que anos mais tarde, em 1822, norteariam os rumos da nação na 

independência do Brasil. Tais inclinações revelavam, por exemplo, a necessidade de se 

considerar a unidade territorial como fator fundamental no processo de independência e 

consequente formação do Estado brasileiro. Embora, Machado (1990) afirme que, “será la 

expansión de la economia cafetera a partir de 1830 la que abrirá el camino para la 

consolidación de la unidad” (MACHADO, 1990, p. 231), pode-se observar que a intenção dos 

inconfidentes emunir a capitania das Minas Gerais às de São Paulo e Rio de Janeiro, foi uma 

tentativa de fortificar a unidade da nação independente.  

Machado (1990) aponta ainda que, uma das condições para se garantir a unidade 

territorial no âmbito da formação do Estado nacional brasileiro, era manter o regime de 

trabalho escravo, o tráfico negreiro e, consequentemente, a organização das propriedades de 

terra tal qual ela se apresentava. Os inconfidentes, que não possuíam a intenção de libertar os 

escravos – ainda que o poeta Alvarenga Peixoto e demais envolvidos fossem a favor de fazê-

lo – compartilhavam, portanto, desta inclinação que como dito, foi, anos mais tarde, um dos 

norteadores da consolidação da nação independente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao transitar entre a ciência e a arte, depara-se com o desafio de entrecruzar universos 

distintos que aparentemente, não se misturariam. E, ao voltar o olhar para textos literários que 

tanto tinham para revelar além da ficção, soube-se de imediato que os literatos deixaram 

transparecer em seus escritos porções da realidade em que viveram tal qual ela se apresentava, 

naquele espaço e tempo específicos. Suas narrativas estavam repletas de concepções e visões 

do mundo e, por mais fantasiosas que fossem, refletiam a identidade de quem as escrevia e 

estavam pautadas em ideais, desejos e ideologias.  

As obras Vila Rica, Cartas chilenas e Canto Genetlíaco, refletem o posicionamento 

dos autores acerca de questões que os inquietavam e que pairavam sob a sociedade mineira 

daquele período. Tais questões, levantadas pelos poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás 

Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, culminaram em seu envolvimento na Inconfidência 

Mineira, movimento que pretendia tornar as Minas Gerais uma nação independente. Na busca 

pela compreensão das proposições feitas pelos poetas para esta nação independente, procura-

se conhecer nas próprias obras literárias, o contexto social e histórico em que viveram esses 

indivíduos.  

A partir ainda, da necessidade de conhecê-los enquanto sujeitos participativos naquela 

sociedade, sua trajetória de vida, sua biografia, verifica-se que os mesmos, assim como 

demais envolvidos no movimento, eram homens de posse, intelectuais, que ocupavam cargos 

importantes no governo da capitania. Tal condição os colocava em uma posição de destaque 

na sociedade, permitindo que se expressassem através de sua intelectualidade. Tendo a 

oportunidade de realizarem seus estudos na Europa, em um período que vigorava e se 

fortificava o Iluminismo, corrente ideológica que valorizava o racionalismo, a ciência e o 

progresso e, inspirados pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos – 

movimentos pensados sob os mesmos ideais, responsáveis por despertar o interesse dos 

envolvidos na Inconfidência – tornou-se possível verificar quais foram as concepções 

filosóficas que nortearam os ideais dos poetas inconfidentes.  

Ao recorrer à literatura de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e 

Alvarenga Peixoto, no intuito de resgatar a proposta feita por estes indivíduos para as Minas 

Gerais independentes, depara-se com ideias diferenciadas, opiniões divergentes, mas, que 

convergiam para um mesmo caminho: aquele que levaria a capitania mineira a se tornar um 
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território livre do domínio português. Os poetas inconfidentes deixaram refletir em seus textos 

aspectos fundamentais do processo de construção da nacionalidade e da territorialidade 

brasileiras. A identidade nacional por eles proposta para configurar um território 

independente foi responsável por delinear diversos aspectos que seriam fundamentais para 

constituir um território livre do domínio colonial. A literatura de Cláudio Manuel da Costa, 

Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, tornou-se, portanto, um discurso originalmente 

brasileiro, carregado de significados e ideologias. 
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Resumo 
O presente texto tem a intenção descrever e caracterizar algumas paisagens abordadas por 

João Guimarães Rosa em sua obra "Grande Sertão: Veredas". Para tanto, nos embasamos em 

descrições de paisagens identificadas na leitura da referida obra, atentando-se para os diversos 

elementos e características abordados pelo autor, que descreve um cenário denso de elementos 

e particularidades de cada paisagem. Guimarães Rosa se pauta em duas viagens por ele 

realizadas, as quais possibilitaram a observação de cada lugar e de diversas paisagens por 

onde percorreu, constatando as particularidades ímpares de cada uma, a junção de sentimento 

e misticismo, regionalismo, culturas sertanejas, entre outros elementos/recursos que 

correspondem ao todo dos lugares percorridos por Guimarães.  

Palavras-chave: Paisagem. Vereda. Sertão. Percepção. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto intenta descrever alguns aspectos fitofisionômicos de paisagens 

presentes na obra “Grande Sertão de Veredas”, de João Guimarães Rosa. O autor descreve 

características individualizadas em diferentes lugares. Para a construção da obra, ele se 

embasou em duas viagens, uma em 1945 e outra em 1952, o que possibilitou a construção da 

narrativa, caracterizada como única do início ao fim. 

 Para o melhor entendimento da obra, a presença de figura de linguagem exige uma 

leitura minuciosa de aspectos como o excesso de palavras de mesmo sentido (sinonímia), para 

descrever breve acontecimento ou um “fato qualquer”, entre outras figuras de linguagem 

recorrentes. A narrativa possui forte presença do romance brasileiro, o que possibilita a 

liberdade de criação de termos, a presença do eu lírico e a subjetividade. A leitura deve ser 

feita, assim, de forma “cautelosa”, com especial atenção para os termos regionais, que tendem 

a tornar a compreensão complexa, além da constante comparação de acontecimentos 

entrelaçados a outros elementos.  O autor utiliza do recurso linguístico regionalismo em toda 

obra e, dessa forma, descreve cada lugar e suas características.  

 A descrição das paisagens na obra é feita de forma detalhada, com as particularidades 

individualizadas de cada uma, caracterizando-as e comparando-as com elementos diversos. 

Também há a presença do misticismo, o qual o autor deixa evidente em algumas passagens. 

Justifica-se, assim, que as dificuldades da vida podem ser amenizadas a partir da crença 

religiosa. Segundo Guimarães Rosa: “O que não é Deus, é estado do demônio. Deus existe 

mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver”.  As dificuldades e 

limitações de viver no Sertão podem ser amenizadas tendo o princípio da fé para o 

enfrentamento de diversos desafios.   

João Guimarães utiliza termos “fortes” para comparar situações adversas, enfatizando 

a vida no sertão de maneira difícil em diferentes enfrentamentos diários, à necessidade de uma 

crença religiosa. Conforme o autor, “Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, 

pois, no fim dá certo. Mas se não tem Deus, então, a gente não tem licença de coisa 

nenhuma!”.  
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Dessa maneira se constrói a obra o “Grande Sertão: Veredas”, um emaranhado de 

informações e elementos correlacionados, o que permite o resgate histórico de um processo 

social em diferentes características de paisagens vivenciadas e sentidas por indivíduos que 

“permitem” viver as condições de determinado lugar, podendo ser de maneira “tranquila ou 

em condições difíceis” determinada por vários elementos climáticos e geográficos presentes 

em um determinado lugar.   

 

 

DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO PAISAGÍSTICA: “GRANDE SERTÃO: VEREDAS” 

 

A intenção do presente texto é descrever alguns aspectos paisagísticos, com 

fundamentação teórico-conceitual embasada na literatura, que tem como intuito, compreender 

a temática referida, a obra de João Guimarães Rosa “O grande Sertão: Veredas”. Caracteriza-

se a forma de romance descrito em uma única narrativa, do inicio ao fim, Retratando aspectos 

particulares de algumas paisagens geográficas descritas na obra.  

Sendo oportuno ressaltar, que a obra é narrada pelo personagem protagonista,  

Riobaldo, um ex-jagunço sertanejo que vivencia acontecimentos e enfrentamento diversos, 

“impostos” pelas condições do Sertão, lugar que apresenta inúmeras características do espaço 

geográfico, e a disputa pelo território.  Baseada em relatos e observações, estruturados em 

meios a conflitos de grilagem na região Norte de Minas Gerais, Sul da Bahia e Goiás no final 

do século XIX e inicio do século XX.   

A leitura da obra torna-se um “trabalho Árduo” devido à presença de termos 

regionalista, ainda por não ter uma sequência cronológica, a narrativa não segue uma 

linearidade de acontecimentos, tendo a impressão que Riobaldo narra na medida em que vai 

recordando de fotos, uma “mistura” de paixão pela Diadorim e as paisagens do Grande Sertão 

nas Minas Gerais.   

 Portanto, a história mostra a intensa ligação de Riobaldo, ao mundo do Sertão, o leitor 

tenha a impressão de participar da narrativa, pela característica de deixar Subentendido fatos 

narrados, induzindo o leitor a fazer suas próprias conclusões sobre determinados fatos 

narrados.  

Lugares ou em nota-se o envolvimento pela emoção, ao narrar às características de 

cada lugar, a realidade vivida (condições físicas do lugar elementos naturais) juntamente com 

seu encantamento por Diadorim, personagem ao qual Riobaldo se apaixona Diadorim, um 

jagunço também. Riobaldo estabelece uma relação diferenciada, que se coloca nos limites 

entre a amizade e o relacionamento afetivo de um casal.  Pode-se entender que a percepção 

da paisagem é determinada pela experiência de vida e sua afeição. Assim, cabe à ciência 

geográfica considerar a ação de perceber a paisagem, sendo um resultado de uma análise 

correlacionada por uma série de elementos.   

 Ação de percepção corresponde um processo dinâmico, em constante modificação 

relacionada a vários influenciadores. O que possibilita entender que a experiência de vida do 

sujeito seja uma das  condicionante para tal processo. A atividade perceptiva esta associada à 

experiência de vida, considerada em termos de trocas entre o observador e a paisagem, 

enfatizando dois aspectos importantes a serem considerados, o cognitivo e o afetivo.  

Assim, a categoria paisagem, é percebida a partir de vários elementos interligados 

entre si, além dos fatores naturais presentes no ambiente. Como já foi dito, a ação de perceber 

determinada paisagem, está diretamente associada à experiência vivida do sujeito que a 

observa. Fatores condicionantes do individuo aspecto biológico, aspectos culturais, aspectos 

de escala, e ponto de vista do observador além de ressaltar o ponto de observação também 

interfere na percepção. 
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À medida que conhecemos determinada paisagem, desenvolvemos sentimentos um 

laço de afinidade.  À medida que o homem ganha mais experiência, seu “ponto de vista” é 

modificado, esse processo ocorre diariamente, o que justifica a constante dinâmica. 

 Entendendo que, ao realizar a percepção sobre determinada paisagem, pelo mesmo 

individuo em momentos distintos, esta mesma paisagem, não será percebida da mesma 

maneira devido à interferência de sua análise pessoal. Sendo que o espaço físico e elementos 

podem até permanecerem visualmente idênticos à análise anterior, porém a experiência de 

vida do sujeito e ponto de vista resultará em outra forma de percepção.  

A percepção ao longo da história vai sendo restruturada a partir de novos estudos e 

teorias que agregam outros elementos que influenciam na percepção, atribuindo fatores 

inovadores para o resultado da percepção. E considera alguns fatores para caracterização da 

paisagem, e com o processo de evolução esses fatores foram sendo incorporados e (re) 

formulados a partir de pesquisadores que desenvolvem novos estudos referentes a esta 

temática.  

 Ao analisarmos a historicidade do homem, é possível identificar que o conhecimento 

geográfico sempre esteve presente, mesmo em períodos remotos que havia a necessidade de 

deslocarem em busca de lugares, que “possibilitassem” de certa forma condições para 

sobreviverem através dos recursos disponibilizados pela natureza. Neste viés de análise, o 

conceito, lugar, até então não tinha sentido enquanto categoria geográfica, porém sua 

importância já se fazia presente.  

Ao tentar relacionar à obra de Guimarães Rosa, é possível compreender através da 

narrativa feita pelo Riobaldo (Personagem-protagonista) os lugares são narrados de forma 

romantizada, com um olhar do sertanejo que vivencia este ambiente, mesmo com os 

enfrentamentos (batalha) a fim de conquistas de território. Durante toda a história do ser 

humano esteve presente à paisagem, esta independente de sua intervenção, porém de variadas 

formas para sua percepção resultado de uma gama de elementos correlacionados a vários 

elementos influenciadores. É interessante se atentar em algumas teorias que defendem a 

influência de aspectos cognitivos. 

Torna-se importante ressaltar, logo de partida, o caráter fragmentado da narrativa da 

nação no Grande Sertão: Veredas, posto que, Riobaldo, ao contar a história de sua vida, ao 

recontar a história do sertão, não segue uma ordem cronológica dos fatos, nem o método da 

historiografia tradicional. Vai contando conforme vai lembrando. 

O fato de o personagem-narrador estar contando a sua história, permitiu a Rosa – no 

propósito de mapear o vasto sertão em sua ficção – incorporar à sua escrita grande parte do 

saber transmitido oralmente no sertão de Minas Gerais, o qual passou boa parte da vida 

registrando, ao modo dos viajantes europeus que visitaram o sertão do Brasil no Século XIX, 

os quais além de documentarem a flora e a fauna, historicizaram a paisagem do sertão ao 

mostrarem a ação destruidora e transformadora do homem. Foi a partir dessa documentação 

pessoal que Guimarães Rosa construiu a sua obra de ficção, toda ela retratando o homem do 

sertão do ponto de vista do homem do sertão e não dos naturalistas europeus que pesquisaram 

na região, mas que, diferentemente do interlocutor de Riobaldo, não deram ouvidos aos 

homens do sertão. 

Nesse sentido, a proposta para perceber a paisagem, abarca além do que está ao 

“alcance” dos olhos, ou informações adquiridas através da leitura, e sons que possibilita 

através da imaginação detectar o que vem a ser um objeto ou lugar, entre outros fatores que 

contribuem para identificar algum objeto ou lugar.  
 

“A experiencia documentaria de Guimaraes Rosa, a observacao da vida sertaneja, 

apaixao pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de entrar na psicologia 

dorustico, - tudo se transformou em significado universal gracas a invencao, 
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quesubtrai o livro a matriz regional para faze-lo exprimir os grandes lugares-

comuns,sem os quais a arte nao sobrevive: dor, jubilo, odio, amor, morte – para cuja 

orbitanos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco e acessorio e que na 

verdade oSertao e o mundo.” (CANDIDO, 1991, p. 295) 

 

Discorrer sobre características de determinada paisagem, segundo Yi-fu Tuan em sua 

obra “Topofilia, Um estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente” (1980), 

chama atenção sobre a influência de fatores cognitivos, ambos devem ser considerados para 

percepção paisagística, que está ligada à percepção, aquisição de um conhecimento. “A 

topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, 

vivido e concreto como experiência pessoal”. Tuan (1980) 

 
A superfície de Terra é extremamente variada. Mesmo um conhecimento casual com 

sua geografia física e a abundância de formas de vida, muito nos dizem. Mas são 

mais variadas as maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. 

Duas pessoas não vêem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem 

extremamente a mesma avaliação do meio ambiente. A própria visão científica está 

ligada à cultura – uma possível perspectiva entre muitas. (TUAN, 1980). 

 

Assim, ao fazer a análise da Obra de João Guimarães Rosa, partindo do pressuposto, a 

influência particular de cada sujeito na percepção da paisagem, compreende-se, que, ao 

considerar as características das paisagens relatadas pelo autor referido, já tenha passado pelo 

filtro perceptivo individual do mesmo.  

Sendo que, características descritas possivelmente podem ter sua “formulação” a partir 

da experiência de vida, através da percepção particular do indivíduo influências cognitiva e 

experiência de vida do individuo.  A paisagem tem sua relevância enquanto categoria na 

ciência geográfica. Constituindo-se como um tema clássico, um conceito permanente dentro 

da Geografia e um ponto de partida das observações.  

Ao analisar uma paisagem é interessante levar em consideração alguns aspectos 

particular de cada indivíduo, pois ambos podem “determinar” a análise tornando-a 

diferenciada em um mesmo lugar por indivíduos diferentes, reflexos do processo sociocultural 

de cada observador. Para Tuan (1980) 

 
A percepção é uma atividade, um entender-se para o mundo. Os órgãos dos sentidos 

são poucos eficazes quando não são ativamente usados. Nosso sentido tátil é muito 

delicado, mas para diferenciar a textura ou dureza das superfícies não é suficiente 

colocar um dedo sobre elas; o dedo tem que se movimentar sobre elas. É possível ter 

olhos e não ver; ouvidos e não ouvir. (TUAN 1980).     

 

Assim o que se compreende da citação acima que a percepção de determinada 

paisagem ocorre a partir de uma série de elementos influenciadores que estão correlacionados 

um ao outro.  Sendo oportuno, apontar alguns aspecto como biológicos, psicológico, cultural, 

análise do ponto de vista do indivíduo, escalas, assim a percepção é realizada.   

Enfocada sob o ângulo da Geografia, a paisagem constitui tema central para 

compreender os diferentes aspectos da organização espacial, os aspectos físicos formam os 

quadros naturais aos quais os grupos humanos imprimem transformações maiores ou 

menores, segundo o grau de tecnologia alcançada e os valores atribuídos a eles. Reunindo 

tamanha diversidade que, geograficamente se expressa na existência de vários lugares, 

paisagens e territórios, o sertão congrega, conseguentemente, em seu âmago, ambiguidades, 

contrastes e paradoxos que são típicos do mundo (MELO, 2006). 

No excesso de sentidos que o sertão assume no texto de Guimarães Rosa, a construção 

desta paisagem vai sendo recriada pela memoria do narrador, acompanhando seu 
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deslocamento pelo sertão, fazendo desta paisagem outros sentidos.  Tão variada para que os 

geógrafos se dedicassem ao estudo de áreas individualizadas, dirigindo sua atenção para a 

paisagem, isto é, para a fisionomia, para a maneira como ela se apresenta aos nossos olhos.  

Na literatura, a paisagem vai progressivamente narrada por elementos físicos, 

colocando como um espaço indissociável entre objetivo e subjetivo. Como já foi descrito 

atualmente o termo incorporou-se a diversos meios, admitindo-se a possibilidade paisagens 

musicais, literárias, geográficas, históricas, e outras tornando o conceito multidisciplinar.   

A palavra sertão é repetida várias vezes no romance do Guimarães Rosa, assumindo 

uma infinidade de sentidos e leituras, originando, por sua vez, múltiplas propostas de 

interpretações a respeito do significado deste sertão. Pode-se ser observado já nas primeiras 

páginas do romance: 

 
[...] O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é 

por os campos-gerais a força adentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais 

do Urucúia. Toleima. Para os do Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito 

sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de 

fechos (...). O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um 

o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniões...O sertão esta 

em toda a parte. (ROSA, 2001, p. 23-24). 

 

A Citação descreve características do sertão, um território agregado de elementos que 

estão interligados à característica do sertanejo carregado de particularidades.  

O autor descreve com riqueza de detalhes as paisagens geográficas na obra, com 

predominância o sertão como território, apresentando os embates demostrando através de 

batalhas entre grupos de jagunços (grilagem) na busca pela conquista de território.  

 Nesse sentido, é interessante ressaltar algumas dessas paisagens descritas, as quais o 

autor faz descrição a partir das viagens realizadas, e descreve-as, contendo termos regionais, e 

agregando elementos místicos, também presença do sentimento da emoção e o vivido pelo 

sertanejo. Ao eleger algumas dessas paisagens e descreve-las seja interessante demostrar 

como Guimarães Rosa agrega termos regionais, como expressa a seguinte citação;  

 
Ao que nós acampados em pé duns brejos, brejal, cabo de várzea. Até, lá era 

favorável de defender que os cavalos se espairassem – por ter manga natural, onde 

se encostar, e currais falsos, de pegar gado brabeza. Natureza bonitta, o capim 

macio. Me revejo, de tudo, daquele dia a dia. (ROSA, 2001, p. 74). 

 

A citação acima mostra como o autor descreve o ambiente fitofisionomico inserida no 

Bioma Cerrado, utilizando elementos fragmentados caracterizando a ambiente Vereda. Assim, 

o autor demostra a liberdade em criação devido ao recurso linguístico, predominando o 

regionalismo no decorrer de toda a obra.  

O estilo literário inovador “criado” pelo autor Guimarães Rosa gera certo desconforto 

refletindo uma repercussão, devido ao período da criação da obra devido ao estranhamento. 

Como pode ser percebido a seguir na descrição do autor um agregado de elementos ao 

descrever vários ambientes de forma fragmentada, ausente de uma linearidade coerente 

auxiliando o entendimento.  

 
Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas, antes delas 

acontecerem...Com isso minha fama clarêa ? Remei vida solta. Sertão: estes seus 

vazios. O Senhor vá. Alguma coisa, ainda encontra. Vaqueiros? Ao antes _ a um, ao 

Chapadão do Urucúia _ aonde tanto boi berra ... Ou o mais longe: vaqueiros do 

brejo-Verde e do Córrego do Quebra- Quináus: cavalo deles conversa cochicho _ 

que se diz _ para dar sisado conselho ao cavalheiro, quando não tem mais ninguém 

perto, capaz de escutar. Creio e não creio. Tem coisa e cousa, e o ó da raposa... Dali 
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para cá, o senhor vem, começos do Carinhanha _ e do Piratinga filho do Urucúia _ 

que os dois, de dois, se dão as costas . Saem dos mesmos brejos _ buritizais 

enormes. Por lá, sucurí geme. Cada surucuiú do grosso: vôa corpo no veado e se 

enrosca nele, abofa_ trinta palmos! Tudo em volta, é um barro colador, que segura 

até casco de mula, arranca ferradura por ferradura. Com medo de mãe-cobra, se vê 

muito bicho retardar ponderado, paz de hora de poder água beber, esses escondidos 

atrás das touceiras de buritirana. Mas o sassafrás dá mato, guardando o pôço; o que 

cheira um bom perfume. Jacaré grita, uma, duas, as três vezes, rouco roncado. Jacaré 

choca_ olhalhão, crespido do lamal, feio mirando na gente. Eh, ele sabe se engordar. 

(ROSA, 2001, p. 47). 

 

A citação acima reforça o recurso explorado pelo autor quando descreve cada 

paisagem, estruturada por diversos elementos descontínuos, embora se constitui enquanto 

paisagem a partir de compreender o significa de forma abrangente caracterizando a descrição 

de uma determinada paisagem. O recurso utilizado pelo autor possibilita ao leitor imaginar o 

ambiente ao qual descreve de forma particular. 

O fato de o narrador não seguir uma linearidade de fatos narrados proporciona ao 

leitor a condição de “participante” do enredo descrito na narrativa, possibilitando a liberdade 

de criar suas próprias conclusões em determinadas passagens na narrativa, à sensação que o 

autor não fecha a ideia e agrega outros fatos narrados dificultando o entendimento.   

Em algumas passagens da obra o leitor se “perde” se a descrição do narrador 

realmente refere-se à admiração plena pela paisagem, ou se descreve deixando influenciar 

pelo sentimentalismo, considerando que é uma narrativa esta estruturada em meios ao 

misticismo, regionalismo, e ao lado emocional do narrador. Nesse sentido, compreende que o 

sujeito esta vulnerável a uma série de mecanismos particular e individual de cada um, 

independente da paisagem observada.  

Parece-nos que através da representação das duas travessias no Liso do Sussuarão, 

Rosa pretende questionar os estereótipos a respeito do sertão, que é classificado como espaço 

árido, infértil, pobre, onde quase não há vida. Através da narração da segunda travessia do 

Liso do Sustarão, Guimaraes Rosa apresenta, portanto, um sertão que se estende além dessas 

concepções pejorativas. Ele mostra que o sertão e múltiplo e não comporta classificações 

redutivas, que limitam o seu campo de significação.  

Sertão-mundo marcado por dualidades: árido “[...] a gente rompeu adiante, com bons 

cavalos novos para retroco. Sobre os gerais planos de areia, cheios de nada.” (1986:461), mas 

também com uma paisagem marcada por rios e abundancia em agua: “[...] eu era Riobaldo, 

com meus homens, trazendo gloria e justiça em território dos Gerais de todos esses grandes 

rios que do poente para o nascente vão, desde que o mundo é mundo e, enquanto Deus dura!” 

(1986:389) inclusive aguas subterrâneas: “O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, 

encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas, que vão rolando de baixo da 

terra. O senhor dorme sobre um rio?” (1986:255) além da agua de chuva: “[...] eles sabem 

como o Gerais espaçoso; como no Gerais tem disso: que, passando noite tão serena, desse de 

manha o desabe de repente daquela chuva...” 

O exercício de perceber a paisagem envolve uma série de elementos como já foi 

descrito, porém, além desses, há ainda a condição da percepção a paisagem inserida no 

processo de Topofilia quando o indivíduo descreve lugares com recordações demostrando 

afeto e admiração, com ligação afetiva, como pode ser observado em alguma passagem na 

obra.  

 
Demos no rio passamos. E, Aí, a saudade de Diadorim voltou em mim, depois de 

tanto tempo, me custando seiscentos já andava acoroçoado de fogo de chegar, 

chegar e perto estar. Cavalo que ama o dono, até respira. Do mesmo jeito. Bela é a 
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lua, lualã, que torna a se sair das nuvens, mais redondada recortada. Viemos pelo 

Urucúia. Rio meu de amor é o Urucúia. (ROSA, 2001, p. 88-89). 

 

Ao analisar a citação acima se compreende agregado de elementos, narrados com 

emoção, os lugares que desperta sentimento agradável, influenciado pelo emocional referindo 

ao rio Urucúia, ao encanto da lua, descritos impulsionado pelo sentimento de recordação da 

paixão do narrador (Riobaldo), por Diadorim, (“Jagunço” apresentado como Reinaldo, aos 

colegas de jagunçagem, mas à Riobaldo apresenta-se como Diadorim, a qual desperta 

sentimento amoroso por Riobaldo). 

Esta passagem descreve entre tantas outras, quando o narrador envolve o sentimento 

por Diadorim, ao descrever alguns aspectos das paisagens por onde passa. Despertando ao 

leitor o exercício de compreender a percepção do narrador influenciada por seu filtro 

individual, ou tentar imaginar o lugar descrito, já que ò faz de forma bem detalhada/particular 

de cada paisagem, especificando os elementos que a constituem. Assim se faz a obra de 

Guimarães Rosa um agregado de elementos alinhavado por um contexto histórico social 

cultural religioso regionalismo entre outras características, presente na narrativa.  

De acordo com esta proposição, a imagem poética consistiria na tentativa de expressão 

de uma “paisagem de uma experiência” que, por sua vez, coloca em jogo a ideia de uma 

“estrutura do horizonte”, horizonte que vem a ser o da escrita poética, da busca de uma fala 

com o mundo realizada pela poesia e pelos poetas. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

estrutura do horizonte da poesia rompe com as disjunções tradicionais entre “coisa ouvida” e 

“coisa pensante”, entre ver e dizer, ou entre espaço e linguagem. 

      A percepção geográfica do sertão e das veredas se manifesta pelos sentidos, 

relações são estabelecidas diretamente com o espaço e o lugar com os astros, 

procurando orientações e direções geográficas e revelando movimentos: “aí eu podia medir, 

pelas estrelas que vão em movimento, descendo no rumo de seu poente, elas viravam”. (p. 

158). Outras vezes é com carinho que se relaciona: “Estrela goste de brilhar é por cima do 

chapadão”. (p. 351). Ou, então “só não acabamos sumidos extraviados, por meio de regular 

das estrelas”, ou mais adiante “céu alto e odiado da lua”. (p. 44) 

O horizonte assinala a dupla face da experiência perceptiva: o sentido, como foi dito, 

que a define como uma experiência simbólica, já contida (mas não totalmente determinado) 

numa simples apreensão de qualquer cena, diz Collot, na qual desde sempre haveria uma série 

de relações entre os objetos que são igualmente percebidas e fazem parte deste mundo 

simbólico, da linguagem11.  

E, de outro lado, uma ausência, concebida por Lacan como própria ao registro do real, 

do impossível que escapa a toda representação12, que aqui demarca uma linha de um invisível 

absoluto ao qual a poética contemporânea não cessa de evocar13, na sua insistência em 

reenviar continuamente a novos sentidos, novos horizontes de sentidos: “ela não é a seus 

olhos (dos poetas) um limite provisório que se permite cruzar para descobrir o que segue à 

paisagem”. 
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Figura 1: Delimitação do parque Grande Sertão Veredas 

 
Fonte: WWF. Grande Sertão Veredas. Acessado em 27/07/2015, as 11:39 hs 

 

O parque foi criado a partir da obra literária de Guimarães Rosa O Grande Sertão 

Veredas, obra que causa repercussão pela inquietação e até então normas que contradizia os 

padrões da época em que foi escrita, Guimarães Rosa foi determinante no que refere-se à 

criação do parque por meio da obra prima a qual descreve, por meio de suas duas viagens 

“inspiradoras” sobre as paisagens narradas juntamente com a vida do sertão as condições dos 

sertanejos, os tempos de grilagens tempo perversos onde o sertanejo enfrentava não somente 

as condições precárias da vida no sertão mas também as batalhas confrontos para posse de 

terras.  

 
Figura 2: Uso e ocupação do solo no parque grande sertão veredas 
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Fonte: wwf.parque grande sertão veredas. Acessado em 27/07/2015, as 12:39 hs 

 

O parque foi criado com intenção preservar e delimitar o percurso feito por Guimarães 

Rosa, descrita na obra Grande Sertão de Veredas. A delimitação do parque possibilitou aos 

moradores permanecerem, porém com novas condições de atividades, como mostra na figura 

2, com a delimitação do parque objetivava sua preservação, os moradores inseridos no mesmo 

não foram retirados, mas, houve a necessidade de readequar suas atividades, de forma que não 

oferecia intervenção que futuramente originaria impacto ao parque.  O parque esta inserido 

em uma porção no estado de Mato grosso, Minas Gerais, e Bahia.   

O parque comporta vários características entre estas, como descreve Guimarães Rosa 

sobre o “Rio Urucuia, filho do Velho Chico “O URUCUIA vem dos montões oestes. [...]. O 

GERAIS corre em volta. Esses Gerais são sem tamanho. [...]. [...]. Viemos pelo URUCUIA. 

[...]. O chapadão – onde tanto boi berra. Daí, os GERAIS, com o capim verdeado. Ali é que 

vaqueiro brama, com suas boiadas espatifadas. [...] Vaqueiros todos vaquejando. O gado 

esbravaçava [...]. O URUCUIA não é o meio do Mundo?”. (Guimarães Rosa: 1988, 1, 59, 

428)”  

A Bacia hidrográfica do rio Urucuia nasce na Serra Geral de Goiás, fronteira desse 

Estado com Minas Gerais. Suas águas vão deslizando entre morros e chapadões, no sentido 

oeste-leste até chegar ao rio São Francisco (Velho Chico). Os córregos que formam suas 

nascentes estão nos municípios de Formosa e Cabeceiras, em Goiás, e Buritis – MG. 

Geologicamente, a maioria dos tipos de solo dessa bacia é parte da Formação Urucuia, que 

apresenta idade variável entre 80 e 50 milhões de anos.emails de juizes de direito 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A intenção de descrever algumas das paisagens geográficas enfocada por Guimarães 

Rosa exige do leitor um esforço referente à compreensão, devido à abrangência de elementos 

que o autor utiliza ao descrevê-la. Destacando algumas dessas, figuração de linguagem, 

termos regionais, a liberdade em narrar fatos ausente de linearidade, o que torna complexo ao 

entendimento claro de fotos narrados.  
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Portanto, devido a estas características, que não eram comuns no período em que a 

obra foi escrita, gera desconforto aos leitores e pelo mesmo motivo, torno-a referencia das 

obras clássicas da literatura brasileira, por fugir aos padrões literários. O leitor depara com 

uma série de “obstáculos” que devem ser superados, a fim de entender o que o autor quer 

demostrar.   

É interessante ressaltar, da inquietação pessoal em conhecer a obra, despertada pelo 

título, ora! Grande Sertão: Veredas? São dois ambientes enquanto espaço físico que se difere 

quanto à característica que às compõem. Por tanto o autor reforça a luta constante do Sertão as 

batalhas pela conquista de territórios (grilagem) os desafios que devem ser enfrentados para 

viver no sertão.  

E uma obra carregada de termos regionais a presença do místico, também a forte 

presença da cultura Sertaneja, e os vários ambientes descritos por onde o autor percorreu. As 

paisagens são narradas com presença de topofobia e topofilia; Yi- fu Tuan (1980), como pode 

ser observada ao longo do texto quando o autor se coloca como sertanejo que vivencia a 

realidade do sertão. Que apresenta diferentes ambientes os quais despertam a ele recordações 

com apego ( topofilia)  outros geram ao repulsa ( topofobia).  

“O Sertão, é, ao mesmo tempo um “lugar” no sentido da percepção, cheio de 

afetividades, e um “espaço”, indiferenciado, aberto e cheio de perigos onde ocorre o melhor 

de seus dias.” Sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca”. 

(GSV). 

O texto presente é resultado de uma análise literária da obra Grande Sertão Veredas, 

tendo como ponto de estudo, a percepção das paisagens geográficas descritas por Guimarães 

Rosa, assim há uma gama de elementos condicionantes para perceber uma paisagem, nesse 

caso na obra de Guimarães Rosa, a narração é feita com base em viagens que Guimarães 

realiza no recorte espacial podendo ser percebida nas figuras 1 e 2.  
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Resumo 

Este trabalho tem o intuito de apresentar a reflexão iniciada sobre as geografias de mundo
141

 

que são reveladas nas letras das canções de Chico Buarque e estrutura-se a partir dos estudos 

da Geografia humanista com foco no debate sobre o lugar e o mundo. Para o exercício de 

reflexão, este ensaio, apresenta as geografias de mundo reveladas pela ótica do malandro de 

Chico Buarque em diferentes nuances. 

Palavras-chave: Música, linguagem, lugar, mundo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Ando muito confusa sobre as coisas que devem ser feitas na música. Mas tenho uma 

certeza: a de que a canção pode dar às pessoas algo mais que distração e deleite. A 

canção popular pode ajudá-las a compreender melhor o mundo onde vivem e a se 

identificar num nível mais alto de compreensão (Nara Leão apud TINHORÃO, 

1974, p. 232). 

 

Parto da premissa que sujeito e mundo coexistem, o lugar onde o sujeito estabelece 

relações, possui uma gama de significados e valores que são inseparáveis da experiência de 

quem os vivencia. O lugar tem um sentido e é parte essencial de nossa existência. A 

experiência do mundo-lugar está ligada à forma como se percebe o mundo a partir do espaço-

tempo-sentido, que denomino de geografias de mundo. A música é portadora de sentido e 

revela um mundo. Refletir sobre o mundo, o lugar e o cotidiano na perspectiva humanista, a 

partir das canções de Chico Buarque, é o objetivo central deste trabalho. 

As letras das canções de Chico Buarque alcançam a realidade pela linguagem poética 

e revelam geografias de mundo na medida em que descortinam referências espaciais e 

temporais a partir do sentido dado pela percepção e afeição. Apresentam-se como 

possibilidades de leitura do conjunto de experiências que orientam o comportamento do 

sujeito no mundo e que acabam no limite, por desenvolver um projeto existencial a partir do 

corpo. As letras das canções de Chico Buarque são manifestações da arte de compor com 

palavras textos poéticos, porque são formas de expressão e de sentido. A música é uma 

linguagem utilizada há milhares de anos por homens e mulheres para se comunicarem e é uma 

expressão carregada de referências espaciais, temporais e sentimentais na medida em que 

marca lugares e relações sociais a partir da troca do sujeito com o mundo. 
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 Este trabalho é parte da tese defendida em 2013 na Universidade de São Paulo intitulada “Geografias de 
mundo reveladas nas canções de Chico Buarque” que encontra-se disponível no banco de dados da BDTD e 
pode ser acessada através deste link 
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_a7377dc575a0049373d2353001624c92 
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A epígrafe deste trabalho é a transcrição da fala da Nara Leão na abertura do 

espetáculo Opinião, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1964, e refle o que entendo, ainda 

hoje, como a grande potência da música.  E para iniciar o diálogo e as aproximações entre a 

Geografia, a música, o mundo, o lugar e a linguagem, é necessário, antes de tudo, falar do 

artista que carrega, cria e apresenta a letra da canção. 

 

 

CHICO BUARQUE: O RETRATO DO ARTISTA 

 

De família intelectual e de grande sensibilidade artística, filho de Sérgio Buarque de 

Hollanda, historiador, e de Maria Amélia Buarque de Hollanda, pianista amadora, Francisco 

Buarque de Hollanda nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1944. Sua família mudou-

se para São Paulo, quando ele tinha apenas dois anos, pois Sérgio Buarque havia sido 

convidado para dirigir o Museu do Ipiranga. Com apenas seis anos de idade, Chico foi de 

mudança para a Itália, acompanhando a família. Sérgio Buarque fora convidado pela 

Universidade de Roma para ministrar aulas no curso de História. Chico estudou em colégios 

americanos e sobre esta passagem relembra que falava “inglês no colégio, italiano na rua e 

português em casa” (HOLLANDA, 2006, p. 16). Esse fato influenciou Chico Buarque, 

sobremaneira, culturalmente. Outra grande influência dessa época, que teve desdobramentos 

na carreira, foi a amizade de seu pai com o diplomata Vinícius de Moraes, padrinho de Chico 

Buarque. Vinícius, mais tarde, tornou-se um grande amigo e parceiro em muitas canções. 

Chico Buarque foi politicamente influenciado pelo getulismo, na infância, e pelo 

desenvolvimento nacional de Juscelino Kubitschek, na adolescência (BUARQUE, 2004). 

Culturalmente, suas influências são vanguardistas seja na poesia, no cinema ou na arquitetura.  

Questionado sobre as suas influências literárias, Chico Buarque lembra: 

 
[...] no começo eu queria ser Rubem Braga, escrevia crônicas nos jornais do colégio. 

Depois quis ser escritor russo. Depois virei escritor francês, fui virando Flaubert, 

Zola, Proust, acabei sendo Céline, eu adorava Louis Ferdinand Destouches, dito 

Céline. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu já estava para ser Kafka, 

quando um colega me disse para deixar de ser besta e me mandou ler em português. 

Foi mais ou menos nessa época que virei Guimarães Rosa. Depois virei músico e 

parei de ler. Também li muito Graciliano, Vinícius, Bandeira, João Cabral, muito 

João Cabral (MACHADO, 2006). 

 

Chico conviveu desde cedo com representantes da classe artística e isso marcou sua 

formação artística. No período de retorno a São Paulo, a quantidade de obras e a qualidade 

das leituras feitas por ele eram extraordinárias. Chico leu muito, também, pela influência e 

indicação de seu pai. Na música, as influências também foram inúmeras. 

 
Antes da viagem para Roma, minha irmã Miúcha ganhou uma vitrola, ainda 

daquelas de dar corda. Não era elétrica não. Quando a gente voltou para São Paulo, 

dois anos depois, apareceu lá em casa um novo móvel, que, na verdade, era um toca-

discos da marca Telefunken. Naquele aparelho ouvi Sílvio Caldas, Ataulfo Alves, 

Elizeth Cardoso, Roberto Luna, Frank Sinatra, Inks Spots, Lucho Gatica, Trio Los 

Panchos e mais uma porção de gente. Minha mãe adorava Edith Piaf. Tinha também 

um disco do Jacques Brel (HOLLANDA, 1989, p. 22). 

 

Chico Buarque quando questionado sobre a pessoa musicalmente mais importante, 

respondeu de imediato “Tom Jobim. Eu o situaria ao lado do João Gilberto. São os 

responsáveis pela minha formação. Tom foi um amigo, um parceiro com quem aprendi e de 

quem fui muito próximo. E o João foi a revelação, o ponto inicial.” (CHEDIAK, 1999, s/p) 
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Em 1963, Chico foi aprovado no vestibular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da USP e iniciou os estudos com a certeza de que seria arquiteto: “no primeiro ano, já que 

estava lá dentro, me empenhei, me imbuí da ideia de que iria ser arquiteto.” (ZAPPA, 1999, p. 

53). Quando Chico foi homenageado na Câmara Municipal de São Paulo, em 1967, com o 

título de Cidadão Paulistano, relembrou a importância que os anos de arquitetura tiveram na 

construção da sua identidade e a referência da cidade na sua música: “quando entrei na 

faculdade de arquitetura, São Paulo novamente se transfigurou aos meus olhos [...] as longas 

noites paulistanas e o violão entrando em cena. E foi aí que encontrei a fonte do meu samba 

urbano, cheirando a chaminé e asfalto” (BUARQUE, 1967). A paixão pela música conflitava 

com as necessidades do estudante de arquitetura e, se por um lado a arquitetura o distanciou 

temporariamente da música, por outro lado, o aproximou daquela que seria uma marca 

recorrente nas suas composições, a temática urbana da cidade. 

Desde a primeira canção ‘Tem mais samba’
142

, composta em 1964, lá se vão mais 50 

anos de carreira de Chico Buarque com mais de 300 canções. Suas músicas foram gravadas 

em mais de 40 álbuns – discos solo, gravações ao vivo, coletâneas e discos de outros 

intérpretes dedicados a ele. A obra de Chico Buarque, nas palavras de Fernandes (2004, p. 16) 

“é uma das maiores riquezas que a cultura brasileira produziu até hoje”. 

São muitos Chicos, em tempos diferentes, com produções distintas e também em 

espaços diversos. As décadas de 1950, 1960, 1970 e os desdobramentos nas décadas 

subsequentes tiveram características próprias e ajudaram a compor a identidade do artista que 

se dobra em arte. A obra de Chico Buarque é portadora de uma dramaticidade narrativa que, 

associada à poética, faz com que ela mereça destaque na produção musical brasileira. Suas 

músicas cantam experiências cotidianas do homem comum, usando linguagem simples e ao 

mesmo tempo complexa, e dialogando com o popular a partir de um lirismo que Chico um 

artista único. 

As imagens que emergem do cancioneiro de Chico Buarque de Hollanda são 

revestidas de vida com personagens populares e seres do cotidiano – malandros, pivetes, 

guris, marginais e trabalhadores, despossuídos, pedreiros e sem-terra saltam do mundo de 

Chico Buarque e se apresentam ao nosso mundo através do lirismo da canção.  A obra de 

Chico Buarque apresenta o que há de melhor no Brasil, segundo Zappa (1999). Para Alencar 

(2004, p. 67), a obra de Chico “diz dos nossos sonhos, fala das nossas paixões, canta nossas 

generosas intenções. Santa melodia que anuncia o tempo da delicadeza.” 

A produção de Chico Buarque se reveste de um inegável comprometimento com o 

social e com a questão de gênero. A própria formação de Chico o levou nessa direção. A 

euforia dos movimentos musicais e da vida universitária receberam um corte brutal em 1964, 

com o golpe militar no Brasil. A primeira composição de Chico consagrada pelo público foi 

‘A Banda’, que disputou, em 1966, o primeiro lugar no II Festival da Música Popular 

Brasileira, juntamente com ‘Disparada’, de Geraldo Vandré. Aos 22 anos e com pouco mais 

de 30 músicas, Chico Buarque se tornou o mais jovem depoente do Museu da Imagem e do 

Som. A ação da censura na década de 1960 foi-se fazendo presente e marcando as canções de 

Chico que, a essa altura, já representava um nome de destaque na canção brasileira. Apesar da 

perseguição da ditadura militar, resistiu durante um tempo e produziu, durante esse período, 

não só muitas canções, como também a primeira peça de teatro, chamada Roda Viva, a qual 

marcou o movimento teatral e cultural brasileiro, em 1968. Em 1969, Chico exilou-se na Itália 

e fez uma série de shows na Europa. Em 1970, voltou ao Brasil e mudou-se para o Rio de 

Janeiro.  
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 “Chico considera essa canção o marco zero de sua carreira profissional. Foi uma encomenda feita pelo 
produtor Luiz Vergueiro para o show Balanço de Orfeu, que estreou em 7 de dezembro de 1964 no Teatro 
Maria Della Costa em São Paulo” (HOMEM, 2009, p. 18) 
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Menezes (2002, p.55) relembra a importância da obra de Chico Buarque e destaca que 

“a gente sabe que nos dias de hoje se lê pouca poesia, mas ela chega até as pessoas através da 

canção popular. Dessa maneira, a canção é veículo de poesia”. E a música de Chico Buarque é 

recheada de poesia: “a poesia é, assim, talvez a mais patética (e fecunda) das tentativas 

humanas de vencer o tempo, de construir um mundo (analógico), em que eu me sinto 

protegida da derrelição, da decadência irreversível que leva à morte.” (MENEZES, 2004, p. 

157). 

Chico Buarque, entrevistado em 1966 por uma equipe do Museu da Imagem e do Som, 

reafirma que as suas composições possuem traços marcados, porém não datados. Vale 

ressaltar que a dimensão geográfica é mais presente do que a temporal quando ele afirma que  

“o meu samba é das coisas cotidianas e é urbano” (BUARQUE, 1966). 

 

 

MÚSICA E LINGUAGEM 

 

A música comparece de forma marcante na sociedade e somos atingidos por ela todos 

os dias sem muitas vezes nos darmos conta. A música está presente atualmente na vida de um 

sujeito como parte complementar de um dia comum, oriunda muitas vezes da televisão, do 

aparelho celular, dos sons nos carros, dos aparelhos estéreos em bancos, academias, 

supermercados, clínicas, ônibus, metrôs, escolas, propagandas sonoras de lojas, dentre 

inúmeras outras formas de manifestações em tempos e lugares distintos. Segundo Kearney 

(2009) a música transforma e é transformada pela mobilidade espacial e influencia 

comportamentos uma vez que opera com nossas emoções e desejos. Mas o que é a música? A 

música 

 
é uma longa conversa entre o som (enquanto recorrência periódica, produção de 

constância) e o ruído (enquanto perturbação relativa da estabilidade, superposição de 

pulsos complexos, irracionais, defasados). Som e ruído não se opõem absolutamente 

na natureza: trata-se de um continuum, uma passagem gradativa que as culturas irão 

administrar, definindo no interior de cada uma qual a margem de separação entre as 

duas categorias (a música contemporânea é talvez aquela em que se tornou mais 

frágil e indecidível o limiar dessa distinção).  (WISNIK, 2009, p. 30) 

 

A música se constitui a partir do jogo entre som e ruído: “o som do mundo é ruído, o 

mundo se apresenta para nós a todo momento através de frequências irregulares e caóticas 

com as quais a música trabalha para extrair-lhes uma ordenação”, segundo Wisnik (2009, p. 

33).  Complemento esta afirmação, incluindo ao som do mundo o som da Terra. Neste 

sentido, vale destacar que, no Instituto Inhotim
143

, uma obra de arte permite ao visitante 

escutar o som do interior da Terra em tempo real. Em reportagem feita pela TV Globo, o 

jornalista Luiz Gustavo da Luz relata os detalhes da referida obra intitulada ‘O som da Terra’. 

 
Tá vendo aquela montanha lá na frente? Dentro daquela construção redonda foi feito 

um buraco para revelar o que sempre foi uma das grandes curiosidades do ser 

humano: os sons que vêm do centro da Terra. A instalação da obra de arte e do 

pavilhão demorou 5 anos para ficar pronta e foram feita de vidro, aço e pedras. No 

centro do pavilhão foi feito um buraco de 25 cm de diâmetro com 202 metros de 

profundidade que liga a superfície às profundezas da Terra. Os sons são captados 24 

horas por dia com microfones instalados em toda a extensão do buraco e segundo o 

organizador da exposição Jochen Volz o barulho muda a todo o instante o que leva à 
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 Instituto Inhotim é um centro de arte contemporânea localizado na cidade de Brumadinho, MG 
http://www.inhotim.org.br/ acesso em 22 de maio de 2013. 
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conclusão de que a Terra fala. – Às vezes o som muda de hora pra hora. Agora ele 

parece bastante manso e tranquilo, mas tem outras horas que ele vira violento e 

barulhento, observações feitas por Jochen Volz (LUZ, 2010, s/p). 

 

Os sons do mundo são um efeito humano e apresentam múltiplas intenções nos 

lugares. Os lugares estão repletos de sons, assevera Torres (2009, p. 12), e certos sons 

apresentam-se cotidianamente sem, muitas vezes nós os percebermos. O comércio no Brasil, à 

semelhança do que ocorre há muitos anos nos Estados Unidos que adotou a música como 

elemento articulador do espaço. Supermercados e restaurantes são exemplos da maneira quase 

“natural” do modo pelo qual a música foi inserida no comércio. A seleção do repertório é feita 

de acordo com o público-alvo do estabelecimento; uma mesma rede que possui lojas 

destinadas a públicos diferentes e com produtos específicos pode ter campanhas musicais 

completamente distintas. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, possui uma rede de quatro 

grandes lojas
144

 com identidade visual e sonora díspares: o Extra Supermercado, o Pão de 

Açúcar Supermercado, a rede Ponto Frio e a rede atacadista Assaí (ATTALI, 1985). 

A identidade musical do grupo Pão de Açúcar
145

 veiculada no sítio eletrônico da 

marca conta com peças clássicas de Antonio Vivaldi: começa com Allegro non molto, e segue 

com Adagio, Presto, Danza Pastore e Largo entre outras. Torna desta forma, a permanência 

no sítio eletrônico  mais agradável, já que a música clássica possui uma ação terapêutica, 

segundo Wisnik (2009), e, desde a antiguidade, é utilizada para promover bem estar. 

Já o Pão de Açúcar Supermercados adotou há algum tempo uma identidade musical 

brasileira em suas campanhas, com canções alegres, interpretadas por músicos brasileiros tais 

como Gilberto Gil e, mais recentemente, Clarice Falcão. A campanha de maior sucesso e 

veiculada por mais tempo foi a “O que faz você feliz?”, de 2008 a 2012. Para chegar ao tema 

da campanha de 2013, a agência do Grupo Pão de Açúcar, segundo a AdNews
146

  

 
analisou a comunicação da marca e, evoluindo na essência do tema ‘felicidade’, 

iniciado em 2007, traz um convite à ação. Com a simples inversão de algumas 

palavras, a equipe de criação adequou o slogan anterior “O que faz você feliz?” aos 

novos tempos, criando “O que você faz para ser feliz? 

 

Se a música pode ser facilmente associada a uma marca, também é verdade que ela 

pode caracterizar determinadas épocas do ano, assim como celebrações. Um bom exemplo 

são as festas de Natal que possuem cantigas características que invadem as ruas e o comércio 

no mês de dezembro. Outro exemplo são as músicas feitas para campanhas políticas, os 

jingles – curtas mensagens musicais de propaganda – que circulam em carros de som, por 

toda a cidade, no período de campanha eleitoral, e são veiculadas em rádios e TV como forma 

de garantir identidade sonora para a campanha de um determinado candidato. Outro exemplo, 

ainda são as músicas presentes nas cidades durante festas como Carnaval e São João. 

O fato é que a música marca diferentes tempos, como marca também diferentes 

lugares. Ela cria lugares na medida em que imprime ao espaço as características das relações, 

relações essas compreendidas enquanto tradições e heranças culturais. Segundo Santos (2009, 

p. 43) as rugosidades “não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas 

                                                           
144

 Informações retiradas do sítio eletrônico do grupo http://www.grupopaodeacucar.com.br, acesso em 22 de 
maio de 2013. 
145

 Ibidem. 
146

 AdNews é uma rede social brasileira de publicidade e propaganda. As informações sobre a campanha do 
Pão de Açúcar foram retiradas do sítio eletrônico da agencia www.adnews.com.br, com acesso em 22 de maio 
de 2013. 
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também como heranças socioterritoriais ou sociogeográficas” e o mesmo ocorre com a 

música. 

Assim como há músicas que são associadas a lugares, há lugares que são construídos 

por músicas.  Vale ressaltar que conforme Wisnik (2009, p. 35) “O mundo é barulho e é 

silêncio. A música extrai som do ruído num sacrifício cruento, para poder articular o barulho e 

o silêncio do mundo. Pois articular significa também sacrificar, romper o continuum da 

natureza, que é ao mesmo tempo silêncio ruidoso.” 

Enquanto a música é compreendida como a arte de combinar sons de modo agradável 

aos sentidos, a canção é uma composição musical para a voz humana, segundo Tatit (2002), 

ou uma composição escrita para musicar um poema ou trecho literário em prosa. Desta forma, 

a presente pesquisa adota a canção enquanto expressão de sentido, uma vez que a investigação 

gravita ao redor das letras das canções de Chico Buarque. 

 

 

A EXPRESSÃO MUSICAL DE CHICO BUARQUE E AS APROXIMAÇÕES COM O 

DEBATE GEOGRÁFICO 

 

Chico Buarque adotou o Rio de Janeiro em suas canções e de forma recorrente presta 

homenagem a esta cidade. A cidade possui uma importância e uma magia destacadas por 

Suzuki (2008, p. 32): “são indivíduos que vivem em cidades, as quais eles pouco conhecem. 

Por isso, esse espaço social é para eles enigmático, indecifrável.” A cidade e os indivíduos 

que vivenciam a experiência urbana estão presentes na obra de Chico Buarque. Uma das 

canções em que o Rio de Janeiro é homenageado é a composição ‘Estação Derradeira’, 

gravada em 1987, no álbum Francisco. 

 

 
Estação Derradeira 

Chico Buarque, 1987 

 

Rio de ladeiras 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

 

À sua maneira 

Com ladrão 

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pesada 

 

São Sebastião crivado 

Nublai minha visão 

Na noite da grande 

Fogueira desvairada 

 

Quero ver a Mangueira 

Derradeira estação 

Quero ouvir sua batucada, ai, ai 

 

Rio do lado sem beira 

Cidadãos 

Inteiramente loucos 

Com carradas de razão 

 

À sua maneira 

De calção 

Com bandeiras sem explicação 

Carreiras de paixão danada 

 

São Sebastião crivado 

Nublai minha visão 

Na noite da grande 

Fogueira desvairada 

 

Quero ver a Mangueira 

Derradeira estação 

Quero ouvir sua batucada, ai, ai 

 

‘Estação Derradeira’ enaltece o Rio de Janeiro e a escola de samba Mangueira, 

articulando numa mesma letra de canção duas paixões do compositor: a cidade e o samba. 

Nas palavras do artista “a minha música é urbana, minha formação musical é de samba de 

morro, samba de Vila Isabel, depois a Bossa Nova que é um samba da beira-mar” 

(BUARQUE, 2000, s/p). 
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A letra da canção indica um conjunto de relações com diversos espaços, 

caracterizando o lugar. O lugar em ‘Estação Derradeira’ perpassa por diversas escalas: a 

cidade, o bairro, a casa, a rua, a ladeira e a escola. Segundo Carney (2007, p. 124), “os lugares 

afetam as pessoas, e as pessoas os criam ou os mudam”. 

Vale ressaltar que lugar é um conceito-chave, quando se reflete sobre o espaço vivido, 

uma vez que assume valores e significados para aqueles que nele vivem. Lugar é um espaço 

carregado de emotividade, no qual as relações sociais e as experiências se articulam, de forma 

a transformar meras localizações em espaços repletos de referências; esses espaços serão 

cuidadosamente armazenados na memória, e poderão ser acessados pelos sentidos que vão 

muito além da visão.  

Uma letra de canção pode resgatar um lugar na memória e causar efeito distinto sobre 

sujeitos diferentes. É certo que a poesia e a prosa presentes na letra da canção revelam 

lugares, geografias e mundo, sobretudo quando associadas às lembranças sensoriais. Toda e 

qualquer manifestação artística (música, pintura, escultura, cinema e dança entre outras) cria 

novas percepções de mundo, ao mesmo tempo em que recupera antigas memórias do sujeito 

pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato e pela audição. Isto se deve em parte pelos 

valores e significados que o lugar e a arte assumem enquanto espaço vivido e percebido pelo 

sujeito. As geografias de mundo reveladas pela letra da canção são carregadas de percepção 

do mundo para o sujeito e este encontro se dá pelas relações que o sujeito estabelece com o 

lugar e que são despertadas pela memória sensorial. A letra da canção de Chico Buarque 

propicia e desencadeia uma leitura de mundo na medida em que revela geografias do lugar. 

Mas pensar que algo adquire identidade perceptiva é possível no encontro metodológico com 

a Fenomenologia posto que 

 
o pensamento deve partir das impressões e sensações difusas, encaminhando-as para 

um grau crescente de especificidade e de destinação sensorial: o tato, a audição, a 

visão, o paladar e o olfato. Uma vez que diferenciados, a unificação dos sentidos dá-

se pela associação e síntese dos atributos comuns pertencentes ao objeto (doutrina 

das informações equivalentes) ou ao sujeito (doutrina dos atributos sensoriais 

análogos) (CAZNOK, 2008, p. 125). 

 

Para a fenomenologia, as bases da reflexão sobre o perceber adotam o sentido de 

compreender o homem em sua condição de ser-e-estar-no-mundo: “homem e mundo são 

entranhados um no outro ontologicamente” salienta Caznok (2008, p. 126).  

Refletindo sobre a cidade, a primeira contribuição é de Scarlato (2003) para quem “a 

história da cidade pode ser considerada como a história da humanidade”. Sendo assim a 

cidade é lugar de trocas e, por esta razão exerce uma importância considerável na vida das 

pessoas. Sobre a relação da cidade e do lugar Scarlato e Pontin (1999, p. 54) salientam que 

“as imagens dos lugares que guardamos na memória são em grande parte resultado das nossas 

experiências nesses lugares. As percepções que teremos deles serão alegres ou tristes, 

prazerosas ou não, de acordo com as situações que ali vivemos.” 

As relações com o mundo são construídas através dos sentidos e estímulos que 

recebemos. A letra da canção tece um trabalho de construção e percepção do mundo e do 

lugar e, por isso, revela geografias. 

 
Sentido não é uma experiência da vista ou da audição, é uma visão e uma escuta do 

mundo e isso implica coexistência e comunhão. A sensação e o sentir são uma 

modalidade da existência e não podem, por isso, se separar do mundo. No sentir não 

há diferença entre sensação e percepção (CAZNOK, 2008, p. 127). 
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Segundo Scarlato e Pontin (1999, p. 54) “nossa relação com o mundo ultrapassa as 

operações racionais da mente. Ela é também emoção, somatório de sentimentos: [...] visão, 

tato, olfato e audição são outros sentidos que nos colocam em contato com o mundo”. 

Uma pequena cidade do interior do Brasil pode facilmente receber o adjetivo de pacata 

e isto se deve em parte à sonoridade da cidade e também ao ritmo das relações humanas 

presentes em cada lugar. Cidades menores com poucos carros, mais árvores, mais pássaros, 

menos prédios, ou mais próximas da área rural, tendem a ter sons que já desapareceram de 

algumas cidades maiores, como o som da chuva, da tempestade ou até mesmo o silêncio de 

um dia quente de verão. Em algumas cidades é difícil perceber e sentir esses sons, dado o 

ritmo acelerado das relações. O tempo é percebido de maneira distinta nas cidades pequenas e 

nas cidades grandes. Metrópoles tendem a ser cidades mais barulhentas, devido aos sons 

produzidos por carros, movimento, construção civil ou vendedores ambulantes, dentre outras 

pessoas. Não só a sonoridade, como também os ruídos participam com maior frequência dos 

sons da cidade grande. O fato é que cada lugar possui uma identidade sonora. Uma cidade 

pode ser mais barulhenta que outra, mas todas são permeadas por músicas. Chico Buarque, ao 

refletir sobre a sonoridade das cidades, observa que o  

 
[...] samba é uma música característica do Rio de Janeiro, enquanto que as buzinas 

de carros e motos são os sons de Roma, que é sempre caótica e barulhenta. Já Paris é 

mais silenciosa, tem uma dimensão confortável e mais civilizada. Eu gosto muito 

desses três lugares e gosto muito de estar no Rio quando estou aqui, mas quando 

estou em Paris me sinto bem lá. Em Paris é possível andar de olhos fechados em 

muitos lugares porque as coisas não mudam de lugar, essa civilidade é interessante e 

harmônica. No Rio a coisa é mais brasileira, sem tanta organização (BUARQUE, 

2000, s/p). 

 

A música executa diferentes papéis na sociedade, segundo Attali (1985); sendo um 

recurso econômico, é parte da herança de um lugar ou sociedade e parte integrante da 

identidade de grupos sociais e/ou políticos, como pudemos observar no relato de Chico 

Buarque sobre sua relação com Paris, Roma e Rio de Janeiro. As cidades possuem 

características próprias que lhes conferem identidades distintas e, por esta razão, a relação do 

sujeito com a cidade adquire a dimensão de lugar na medida em que a cidade não é a mesma 

para todos os sujeitos. O lugar se estabelece a partir das sensações do sujeito e para Merleau-

Ponty (1999, p. 285) “o sujeito da sensação não é nem um pensador que nota uma qualidade, 

nem um meio inerte que seria afetado ou modificado por ela; é uma potência que co-nasce em 

um certo meio de existência ou se sincroniza com ele.”  Caznok (2008, p. 127) complementa 

que “a sensação não corre o risco de ser tomada como expressão do subjetivismo, pois não 

fecha o ser nela mesma – ela o coloca no mundo e traz consigo o conceito de intencionalidade 

da consciência”. 

Ao refletir sobre o papel da música, Lovering (1998) observa a importância que a 

mesma tem na criação de um sentimento sobre o mundo: 

 
A música não é apenas um hobby que nos satisfaz ao final de um dia de trabalho, ou 

um aspecto do 'consumo de entretenimento’ ou mesmo uma porta pessoal para o 

sublime - embora possa ser todas essas coisas. Muitas vezes, é também uma 

profunda influência sobre a maneira como vemos os nossos mundos e nos situamos 

em relação aos outros (LOVERING, 1998, p. 32, tradução nossa).  

 

As composições de Chico Buarque dialogam intimamente com o pensar sobre o 

mundo e sobre a relação do sujeito com o mundo. Muitos temas como o samba, o morro, a 

cidade, o malandro, a imigração, a questão agrária ou a luta pela terra são recorrentes em sua 

obra e revelam o mundo.  
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AS GEOGRAFICAS DE MUNDO REVELADAS PELA ÓTICA DO MALANDO DE 

CHICO BUARQUE. 

 

As letras das canções apresentam não somente uma mirada sobre temas sociais, mas 

também influenciam a maneira como nos relacionamos com o mundo. Desta forma, 

geografias de mundo reveladas nas letras das canções podem ser observadas pela escolha de 

temas. Vejamos algumas letras de canções que retratam o malandro
147

 ou as geografias de 

mundo reveladas pela ótica do malandro, um personagem genuinamente brasileiro que foi 

formado no imaginário popular, a partir de referências culturais. 

 

 
Mambembe 

Chico Buarque, 1972 

 

No palco, na praça, no circo, num banco de jardim 

Correndo no escuro, pichado no muro 

Você vai saber de mim 

Mambembe, cigano 

Debaixo da ponte, cantando 

Por baixo da terra, cantando 

Na boca do povo, cantando 

 

Mendigo, malandro, moleque, mulambo bem ou mal 

Escravo fugido, um louco varrido 

Vou fazer meu festival 

Mambembe, cigano 

Debaixo da ponte, cantando 

Por baixo da terra, cantando 

Na boca do povo, cantando 

 

Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante judeu 

Dormindo na estrada, no nada, no nada 

E esse mundo é todo meu 

Mambembe, cigano 

Debaixo da ponte, cantando 

Por baixo da terra, cantando 

Na boca do povo, cantando 

 

Composta em 1972, para o filme ‘Quando o Carnaval chegar’, de Cacá Diegues, a 

letra da canção ‘Mambembe’ foi a primeira composição de Chico Buarque em que aparece a 

referência ao malandro. Nesta canção, a leitura de malandro está associada a um sujeito 

andarilho, sem destino, sem preocupações, mendigo, moleque, mulambo, cigano, alegre e 

cantador. 

A segunda letra da canção de Chico Buarque onde o malandro é evocado é ‘Vai 

trabalhar vagabundo’, em que a figura do malandro é associada ao sujeito vagabundo que não 

gosta de trabalhar e que tira proveito de situações banais como ganhar direito com doação de 

sangue. Na letra desta canção, o malandro está associado à imagem da classe pobre, 

trabalhadora e lutadora, com família, filhos e com problemas econômicos, mas com uma dose 

de carinho e afeto entre os seus 

                                                           
147

 Segundo Ferreira (2005, p. 1259) malandro “é o indivíduo esperto, astuto, vivo que abusa da confiança dos 
outros, ou que não trabalha e vive de expedientes; velhaco, patife, preguiçoso, gatuno, ladrão”.  
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Vai Trabalhar Vagabundo 

Chico Buarque, 1975 

 

Vai trabalhar, vagabundo. 

Vai trabalhar, criatura 

Deus permite a todo mundo.  Uma loucura 

Passa o domingo em família. 

Segunda-feira beleza 

Embarca com alegria. Na correnteza 

 

Prepara o teu documento. 

Carimba o teu coração 

Não perde nem um momento. Perde a razão 

 

Pode esquecer a mulata. Pode esquecer o bilhar 

Pode apertar a gravata. Vai te enforcar 

Vai te entregar 

Vai te estragar 

Vai trabalhar 

 

Vê se não dorme no ponto. 

Reúne as economias 

Perde os três contos no conto. Da loteria 

Passa o domingo no mangue. 

Segunda-feira vazia 

Ganha no banco de sangue. Pra mais um dia 

 

Cuidado com o viaduto. Cuidado com o avião 

Não perde mais um minuto. Perde a questão 

Tenta pensar no futuro. No escuro tenta pensar 

Vai renovar teu seguro. Vai caducar 

Vai te entregar 

Vai te estragar 

Vai trabalhar 

 

Passa o domingo sozinho. 

Segunda-feira a desgraça 

Sem pai nem mãe, sem vizinho 

Em plena praça 

Vai terminar moribundo. 

Com um pouco de paciência 

No fim da fila do fundo. Da previdência 

Parte tranquilo, ó irmão 

Descansa na paz de Deus 

Deixaste casa e pensão. Só para os teus 

A criançada chorando. Tua mulher vai suar 

Pra botar outro malandro. No teu lugar 

Vai te entregar 

Vai te estragar 

Vai te enforcar 

Vai caducar 

Vai trabalhar 

Vai trabalhar 

Vai trabalhar 

 

Em 1977, a letra da canção ‘Homenagem ao malandro’ traz o personagem com certa 

dose de requinte sendo que a ideia de malandro aos poucos vai se alterando e revelando ao 

mundo um sujeito que transpira brasilidade. A imagem do malandro não é datada e nem 

restrita a lugares específicos; tampouco, pertence a uma única classe social. O novo malandro 

de Chico Buarque é refinado, educado, tornou-se político, levou para a política os meandros 

da malandragem, saiu do Rio de Janeiro e ganhou o Brasil.  

 
Homenagem Ao Malandro 

Chico Buarque, 1977 

 

Eu fui fazer um samba em homenagem 

à nata da malandragem, 

que conheço de outros carnavais. 

 

Eu fui a Lapa e perdi a viagem 

que aquela tal malandragem 

não existe mais. 

 

Agora já não é normal, 

o que dá de malandro regular, profissional 

Malandro com o aparato de malandro oficial 

Malandro candidato a malandro federal 

Malandro com retrato na coluna social 

Malandro com contrato, com gravata e capital 

que nunca se dá mal. 

 

Mas o malandro para valer, 

- não espalha 

Aposentou a navalha 

Tem mulher e filho e tralha e tal. 

 

Dizem as más línguas que ele até trabalha, 

Mora lá longe e chacoalha 

Num trem da Central 

 

 

O lirismo da letra da canção ‘O meu guri’, de 1981, apresenta as raízes geográficas do 

malandro e sua dimensão existencial urbana. Exporta através da canção os problemas sociais 
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brasileiros das grandes cidades. O malandro é expressão urbana da existência, um personagem 

lírico de Chico Buarque que dialoga com o Brasil urbano e com o Rio de Janeiro em 

particular, em sua dimensão mais carioca. Um malandro menino nasce sem a estrutura 

familiar, desenvolve valores sociais invertidos e começa muito cedo a praticar contravenções. 

Um novo malandro nascia no Brasil na década de 1980 e nas seguintes, e Chico Buarque 

retratava com poesia as questões que se estavam descortinando.  

 
O Meu Guri 

Chico Buarque, 1981

 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome prá lhe dar 

Como fui levando, não sei lhe explicar 

Fui assim levando ele a me levar 

E na sua meninice ele um dia me disse 

Que chegava lá 

Olha aí, olha aí 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri e ele chega 

Chega suado e veloz do batente 

E traz sempre um presente prá me encabular 

Tanta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço prá enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá 

Um lenço e uma penca de documentos 

Prá finalmente eu me identificar, olha aí! 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí,é o meu guri e ele chega! 

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assaltos tá um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo prá ele me ninar 

De repente acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri e ele chega 

 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço! 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo eu não disse, seu moço! 

Ele disse que chegava lá 

Olha aí, olha aí 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri 
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A letra da canção ‘O meu guri’ se assemelha a uma crônica que possui uma ordem 

temporal, uma vez que é um texto narrativo em versos e caracterizado por sua brevidade. 

Segundo Suzuki (2011, p. 87), “a crônica é um gênero literário que permite trazer à tona 

questões, sensações, visões e representações do cotidiano”. Os fatos narrados na letra dessa 

canção são condensados e os momentos relevantes são apresentados num tempo cronológico e 

linear e, à semelhança da crônica, são narrados em ordem de acontecimento: nascimento, 

infância, adolescência e morte. Suzuki (2011), refletindo sobre a coletânea de crônicas ‘O 

turista aprendiz’ de Mario de Andrade, ressalta que  

 
as crônicas [...] são marcadas pelo uso do espaço, em  que  a  descrição,  a  narração  

e  a  digressão,  como  mediações da  escritura,  permitem,  na  viagem,  compor  

quadros  curtos,  mas densos, cujos coloridos se mesclam aos ruídos, odores, 

temperaturas.  Sensações múltiplas vão delineando as paisagens culturais em que se 

insere o sujeito que narra o percurso de viagem (SUZUKI, 2011, p. 96). 

 

Vale ressaltar que é exatamente isso que ocorre na leitura da canção ‘O meu guri’: 

uma série de quadros curtos recheados de sensações e impressões. As paisagens que se 

constroem na leitura inserem o sujeito/leitor num lugar que revela sentidos e existências 

espaciais, temporais e sentimentais que denominamos geografias de mundo reveladas pela 

canção. 

O compositor apresentou, em 1985, a letra da canção ‘A volta do malandro’, que 

retomou o malandro do morro, do samba, do carnaval, das rodas de conversa e da dança. O 

malandro com sotaque carioca que havia sido revelado nas décadas anteriores e que havia 

assumido um tom mais social e até político, na letra desta canção é retomado a partir do 

lirismo do samba. É a volta do malandro genuinamente brasileiro. 

 
A Volta do Malandro 

Chico Buarque, 1985 

 

Eis o malandro na praça outra vez 

Caminhando na ponta dos pés 

Como quem pisa nos corações 

Que rolaram nos cabarés 

 

Entre deusas e bofetões 

Entre dados e coronéis 

Entre parangolés e patrões 

O malandro anda assim de viés 

 

Deixa balançar a maré 

E a poeira assentar no chão 

Deixa a praça virar um salão 

Que o malandro é o barão da ralé 

 

Muitas outras letras de canções de Chico Buarque retrataram o malando. Em ‘Partido 

alto’, de 1972 aparece a figura do malandro preguiçoso que foge da polícia, joga futebol, é 

brincalhão, batuqueiro, carioca, religioso e morador do morro. Na letra da canção ‘Trapaça’ 

de 1989, o malandro é elegante, devedor, trapaceiro, mas muito astuto. São muitos os 

malandros de Chico que revelam as geografias de mundo pelas questões sociais, culturais e 

políticas do Brasil, a partir dos sentidos e existências espaciais, temporais e sentimentais.  
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O malandro, pensado como o mesmo sujeito que vive tempos diferentes (datados pela 

composição), se transforma na intensidade do tempo e se revela na intensidade do espaço. O 

malandro se transforma da mesma maneira que a sociedade e o espaço se transformam. O 

primeiro malandro é um menino adolescente que perambula pela cidade descobrindo-se nas 

alegrias da vida cigana. O segundo malandro já é um sujeito adulto em conflito com a vida 

que lhe impõe um modelo de trabalho da sociedade industrial e que, por não gostar de 

trabalhar, estabelece o conflito com a família trabalhadora e operária que se esforça para sair 

da pobreza. A partir dos malandros a letra da canção reflete o sonho por melhores condições 

de vida para a sociedade. O terceiro malandro modificado pelas transformações sociais e 

espaciais, não se reconhece como malandro: é um sujeito que se profissionalizou, aprendeu as 

artimanhas da vida, e que passa a vida “dando jeitinhos”, em consonância com as 

representações da sociedade. O quarto malandro já tem filho e constitui uma nova geração de 

malandros. No quinto malandro, Chico Buarque retoma a malandragem da inocência, 

característica do primeiro malandro. Esse ciclo de malandros revela geografias de mundo e 

apresenta o mundo como o mundo da vida, da subjetividade, das trocas, das relações entre os 

vários sujeitos e da construção coletiva. Esta é a geografia que se revela nas relações do 

sujeito com o lugar e com o mundo, é uma geografia dos afetos, das sensações e dos sentidos 

com o lugar e com as relações que se constroem entre os sujeitos nos lugares. 

O malandro em todas as versões de Chico Buarque é descrito como um sujeito que 

vive existencialmente a cidade, que busca manter a liberdade e a todo o custo evita o peso das 

pressões sociais. O sujeito malandro de Chico Buarque vive e sente a cidade. 

A letra da canção é constituída por linguagem imbuída de sentimentos e 

representatividade e representa um elemento de comunicação que perpassa diferentes 

circunstâncias e fatos sociais.  Assumimos nesta pesquisa que a canção é uma linguagem, 

assim como o é a literatura. Ambas são manifestações da arte e da cultura e, portanto, são 

espaciais por natureza. 

 
A literatura é uma linguagem da arte. Mas nem todo o escrito é literatura, assim 

como nem tudo o que é considerado literatura pode ser chamado de obra de arte. No 

entanto, como as outras disciplinas – como a música – a literatura é a via que 

empregam os artistas que optam pela palavra como meio de expressão, para traduzir 

a realidade do seu universo pessoal. A literatura permite associações inerentes com a 

música e com as outras artes plásticas. A primeira associação se dá pelo jogo gráfico 

da letra, pela musicalidade que deriva de suas leituras; a segunda, pelas imagens que 

podem configurar-se, por exemplo, segundo a disposição das letras e palavras sobre 

uma folha. (CÉRON, 2009, p. 129, tradução nossa) 

 

A respeito da experiência da expressão, Merleau-Ponty (1974, p. 26) observa que 

“quando alguém – autor ou amigo – soube exprimir-se, os sinais são logo esquecidos, só 

permanece o sentido, e a perfeição da linguagem passa despercebida [...] nisso mesmo está a 

virtude da linguagem, é ela que nos atira ao que significa.” 

Conceber o homem como produtor de cultura, no sentido de atribuir valores às coisas, 

símbolos, signos e tudo o que o cerca é pensar além da linguagem per si, é compreender a 

trama que envolve o homem, é aproximar-se do humanismo – da consciência humanista 

(HUSSERL, 1990). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ler o mundo a partir das letras de canções de Chico Buarque é deslocar o sujeito e 

suas vivências para o centro da reflexão, é intercambiar percepções de mundo que se 
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retroalimentam e se modificam a todo instante. As letras das canções atingem os sujeitos e, 

retratam o lugar, revelando espacialidades, temporalidades e sentimentos. E se os artistas já 

eram reconhecidos como “testemunha de seu tempo” (MONTEIRO, 2008, p. 205) a pesquisa 

mostrou que eles também são construtores de geografias de mundo, reverberam sentidos, 

espaços e tempos, e apresentam relações e caminhos que proporcionam leituras geográficas da 

vida e do mundo.  

Merleau-Ponty (2009) em A dúvida de Cézanne se aproxima da arte por meio das 

pinturas de Cézanne e, ao reunir reflexões sobre os esforços deste, conclui que “a pintura foi 

seu mundo e sua maneira de existir” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 123). Para este autor, os 

pintores são espelhos do mundo e o refletem.  O conjunto da obra de um artista é seu mundo e 

sua maneira de existir. A obra de Chico Buarque composta de mais de trezentas canções é o 

seu mundo e o diálogo geográfico que estabelecemos com uma pequena parte dessa obra são 

aproximações com o seu mundo. 

A percepção para Merleau-Ponty (2009) é caracterizada como o nosso primeiro 

contato com as coisas, com o mundo. Assim, ela é anterior aos juízos, valores e objetivações. 

Portanto, perceber não é definir. Perceber dilata os sentidos e nos apresenta um horizonte. 

Contudo, devido à relação ambígua entre perceber e percebido, esse acesso ao mundo será 

sempre inacabado. As aproximações são permanentes e não cessam e as experiências geradas 

pelas aproximações são construídas a partir das referências espaciais, temporais e 

sentimentais, a tríade utilizada para revelar as geografias de mundo. Portanto, as grafias 

espaciais, temporais e afetivas que se revelam nas letras das canções são aproximações 

geográficas com o mundo. Não temos uma única percepção sobre o mundo, nem sobre o lugar 

e nem tampouco sobre a Geografia. A construção plural e coletiva é adensada pelas 

percepções que, somadas às referências espaciais e temporais revelam e constroem uma 

experiência de mundo para o sujeito.  

Desta forma, construir aproximações geográficas com a obra e com o mundo de Chico 

Buarque é perceber e transformar o mundo. Minhas percepções de mundo se alteram e se 

modificam em movimentos permanentes. 
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Resumo 

Esse artigo identificou e procurou refletir a dimensão espacial da poética de Manoel de 

Barros, analisando os “Ensaios Fotográficos”, obra que foi refletida e considerada a partir dos 

encontros com as “imagens espaciais”. Imagens construídas pelo que o poeta denominou a 

“Despalavra”, expressão do “Reino das Imagens”. Articulando interlocuções com outras 

pesquisas que refletiram a poética barreana, e aportes teóricos e filosóficos, identificamos e 

fomos provocados a pensar diferentes processos e interações espaciais que exigiam o 

incomum das manifestações do espaço, lançando força de transfigurações da paisagem, fugas 

das regras e do “espaço comum”, processos de desterritorializações para vários devires. Toda 

dinâmica da produção de estratégias e imagens espaciais geraram, ao poeta e à poética, 

vitalidades e idiossincrasias na maneira de ser pelo espaço.  Revelando outras visões de 

mundo pela poesia: a produção de espaços primordiais ao processo de criação poética, 

tocando diferentes intensidades para ser espaço pela diferença. 

Palavras-chave: Ensaios fotográficos, espaço, poesia, imagens-espaciais.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo é resultado do trabalho de pesquisa e construção de diálogos em Geografia 

e Literatura-poesia, mais detidamente, analisando e refletindo alguns procedimentos 

imagéticos e espaciais produzidos pela poesia de Manoel de Barros (1916-2014). Obra 

percorrida de originalidade que colocou o autor entre os mais expressivos escritores 

brasileiros do último século. 

 A força poética da obra tem a ver com todo um programa estético peculiar, que foi 

construído e publicado nos últimos 70 anos. Em diferentes momentos, cada livro foi 

compondo os fragmentos que foram se consolidando, assumindo idiossincrasias, travando 

embates contra formas e ordens, fazendo do espaço da escrita poética dimensão de 

multiplicidades de uma imagem de pensamento de diversas ramificações e portas de entrada.  

A poesia barreana foi tecida por diferentes livros com entrecruzamentos que formaram 

teia complexa de temáticas que se repetem e complementam ao longo de sua obra. O poeta 

disse: “[...] Repetir, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo [...]” (LI, 1993, In. 

BARROS, 2010, p. 300)
148

, e repetiu se reinventando ao longo da vida. Como lembrou Muller 

(2003, p. 278) “[...] Manoel de Barros está escrevendo o mesmo livro há anos. Por isso ele 

repete [...]”, procurando atingir um didatismo minucioso, sempre retomando ideias que vão 

ganhando profundidades e clareza.   

                                                           
148

 Os livros de Manoel de Barros citados foram abreviado pelas iniciais de cada título: EF (Ensaios 

Fotográficos); LI (Livro das Ignorãças); MI (Memórias Inventadas); LSN (Livro sobre o nada); MM (Matéria de 

Poesia), AA (Arranjos para assobio).   



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

565 
 

O livro “Ensaios Fotográficos” foi lançado em momento de relevante produção do 

autor, compondo sequência de publicações
149

 que denotaram fase fértil do fazer artístico, 

retrabalhando conceitos expondo por outros caminhos seus afetos poéticos com o mundo.  

O livro foi apresentado em duas partes, compostas por fragmentos de poemas 

intitulados (a primeira parte quinze poemas e onze na segunda). Escritos em pedaços que 

podem ser lidos tanto separados quanto no interior da totalidade do livro. O que denota a 

diversidade de escalas e interações de leitura da obra, a qual se ocupou do empreendimento de 

inventar o poético através da imagem. Processo que se desdobrou, muitas vezes, na produção 

de retratos que operaram e se tornaram produto de interações espaciais. Não por um tipo de 

espaço preconcebido e objetivado da realidade e do vivido, mas pela invenção da poesia que 

esculpiu outras didáticas expositivas e criadoras de espacialidades por imagens fotográficas. 

A primeira parte do artigo foi dedicada a refletir os procedimentos de construção das 

imagens poéticas pela análise de alguns poemas dos “Ensaios Fotográficos”, dos quais foram 

selecionadas perspectivas e interlocuções que permitiram identificar interações espaciais do 

fazer poético, que legam amplo campo de visões e invenções de manifestações do espaço 

na/pela poesia.    

 

 

“ENSAIOS FOTOGRÁFICOS” E A PRODUÇÃO DE IMAGENS PELA POESIA 

 
Imagens não passam de  

Incontingências do visual. 

(Jorge Luis Borges)  

 

A epígrafe acima foi reproduzida como na apresentação do livro “Ensaios 

Fotográficos” e faz alusão a dois conceitos relevantes à poética de Manoel de Barros: a 

imagem e o visual. São dois referenciais que estão ligados pela relação criador-obra, a 

imagem e produto do visual, que por sua vez, tem como fundamento a incontingência, que 

cria retratos testemunhas da diferença/multiplicidade de olhares. Essa relação aberta seduz as 

Artes e, propriamente, o poeta pelo desejo em se expressar por imagens, instigando-o ir até a 

linguagem em busca do além do significante a fim de fazer dos espaços poéticos “ensaios 

fotográficos”.   

 Diferentes manifestações poéticas das Artes (pintura, cinema, literatura, música, 

teatro, artes plástica, dança, entre outros) ganharam forma e/ou foram reveladas por meio de 

imagens. Essas imagens são criadas por linguagens que se expressam na interação e recriação 

das visões e concepções de mundo; assim, têm a relevância de excitar o pensamento rumo ao 

intransitivo, indizível, impensado, invisível (NOVAES, 2005).  

As efígies produzidas pela poesia fazem uso da principal virtude do pensamento, o 

movimento das ideias, a permanente busca de atualização para o “jamais pensado ainda”. O 

contínuo desejo do poema de criar pela estética rupturas rumo ao novo: “[...] Poesia e 

pensamento têm isso em comum, “desejo que permanece desejo” [...]” (NOVAES, 2005, p. 

14). Ambos desejam se manifestar para encontrar sempre um novo meio, nunca o fim. 

Desvendando segredos ao percorrer enigmas do universo que são do nosso espírito também.  

Para Bachelard (1993, p. 8), a imagem poética é acontecimento do logos, que além de 

colocar o problema da criatividade do ser falante, também se caracteriza na singularidade do 

uso da linguagem, que é posta em estado de emergência para ir além do significante. A língua 

é reconfigurada no acontecer poético, cessa de ser instrumento e mostra-se por outras 

                                                           
149

 Entre os anos de 1989 e 2010, o autor publicou treze dos vinte quatro livros da obra, estabelecendo uma 

média de um livro a cada dois anos.   
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essências. É quando a palavra ganha imprevisibilidade e as normas abancadas pela gramática 

“perdem força” para “poder” expressar a imagem nova que, também, renova o ser. 

A força da imagem liberta o próprio corpo da linguagem fazendo da poesia fenômeno 

de liberdade (BACHELARD, 1993). Tal expressão artística perturba os sentidos para poder 

comunicar imagens produzidas por outros contatos da língua com as coisas do mundo (p. 12). 

Por essa via, o significado do logos se reatualiza na poética, criando outros sentidos aos 

espaços, podendo desconstruir significados de acordo com o desequilibrado jogo de forças 

entre a exterioridade e as intimidades do ente poético.  

A poesia de Manoel de Barros tem na imagem o forte componente de revelação e 

expressão da linguagem poética que, pelo “reino das imagens”, gerou experiências e 

acontecimentos singulares, tanto pela maneira de atribuir valores e significados as coisas, 

seres, espaços e tempos, quanto pelo trabalho com as palavras. A “imaginação produtora” do 

poeta (BACHELARD, 1993), pelas efígies, perturbou e transfigurou realidades, ampliando, 

propriamente, as visões do mundo. 

A obra de Manoel de Barros, erigida por imagens, fundou estilo e atribuiu força 

criativa singular ao poeta. Esse apreço distinto com o imagético manifestava o desejo de fuga 

do lugar comum
150

, para atingir o “reino das imagens”, que é também da “Despalavra”, 

poema de seus “Ensaios Fotográficos”. 

 
Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as 

coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas coisas podem ter 

qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de 

sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem 

que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem 

humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas 

metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. 

Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os 

poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto (EF, 2000, In. 

BARROS, 2010, p. 383). 

 

No “reino das imagens” tudo é possível. Liberdade estendida ao próprio corpo da 

linguagem, que foi remexido em busca da “despalavra”, as expressões imagéticas geradas na 

“fuga do lugar comum”.  

Diferentes formas e reinos (animal, mineral, vegetal, coisal e de pré-coisas) foram 

avizinhados nas imagens, aproximações que permitiram trocas de qualidades. O poeta 

arborizou os pássaros e humanizou as águas, mesmo sem explicar o mundo pelos conceitos. 

Ampliou capacidades de visões e aumentou o mundo com suas metáforas, em eflúvios 

afetivos. 

Como “Despalavra” a imagem não foi apresentada como dado tangível e imediato aos 

olhos do leitor, com formas e conteúdos acabados. Mas, com uma força que ultrapassa o 

dizer, superando a conotação fixadora das palavras, “Daqui vem que todas as pedras podem 

ter qualidade de sapo”. A experiência foi reinventada para um novo acontecimento. Na 

insatisfação com o automatismo formal das coisas, das disciplinas, das normas, da linguagem, 

o poeta reinventou seu mundo. Deslocou os lugares das coisas, entorpeceu a certeza dos 

                                                           
150

 Em entrevista, discorrendo sobre sua obsessão pela poesia e por alguns autores das palavras harmônicas, 

Manoel de Barros falou sobre a importância da poesia fugir do “lugar comum”: “[...] Guimarães Rosa, além da 

imaginação saborosa, a grande preocupação dele era fugir do lugar comum. Ele tinha uma frase, “ódio ao lugar 

comum”. Ao poeta, ao escritor, essa preocupação é muito importante. Que ele não fique no lugar comum [...]” 

In. http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,cautela-e-poesia-em-entrevista-inedita-de-manoel-de-

barros,1592199 
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sentidos, dissimulou a rigidez da verdade, trata-se muito mais de “[...] escurecer as relações e 

não de esclarecê-las [...]” (SUTTANA, 2009, p. 43).  

No livro “Uma poética do Deslimite: poema e imagem na obra de Manoel de Barros” 

(2009), Renato Suttana propôs uma abordagem que demonstraram três “faces” da imagem 

poética em Manoel de Barros. Uma das faces da imagem poética em Manoel de Barros é de a 

“imagem ser uma reconciliação dos contrários” (SUTTANA, 2009, p. 28). Nessa forma de 

manifestar da imagem, a noção de analogia possui força para diluir o universo de 

representações, atribuindo-lhe outras funções. As distinções perdem força, o “isto” e o 

“aquilo” se tornam categorias que deixam de operar. Para o poeta, “[...] as aproximações são 

naturais sobre o fundo liberador da analogia: esta faz deslizar os signos como potências 

móveis [...]”, que desconstroem e recriam significados não pela razão, mas pelo ritmo (p. 31).        

A “reconciliação dos contrários” no poema rompe com os limites da razão e desprende 

a criação poética, a multiplicidades de invenções; assim, o espaço da poesia precisa ser amplo, 

movimentado pela diferença, orientado por meio da imaginação e das experiências com os 

arranjos verbais. Trabalho que faz o significante perder centralidade, sendo, muitas vezes, o 

principal alvo das críticas na poesia. Nem o poder semântico e gramatical das palavras podem 

determinam as possibilidades das imagens poéticas, seria, propriamente, o contrário, são as 

imagens do poema que despertam a palavra da repetição fornecendo-lhe novas expressões. 

As palavras para bem servirem aos despropósitos da poesia precisavam ser 

escovadas
151

, limpadas para perderem seus significantes imediatos, readquirindo os mistérios 

das falas. Manoel, bem como “Bola Sete”, décimo segundo poema da obra analisada, 

inventava a “imagem como emergência da linguagem” (SUTTANA, 2009, p. 32; 

BACHELARD, 1993) que “[...] Pra compensar tinha laia de poeta. Dava qualidades de flor a 

uma rã. Dava às pessoas qualidades de água. Isso ele fazia com letras, não precisava se mover 

[...]” (EF, 2000, BARROS, 2010, p. 386).   

 
Essa vida que o leitor encontra na imagem seria, segundo Bachelard, um reflexo da 

própria vida, a ponto de podermos dizer que “o bem-dizer é um elemento do bem 

viver”. O emergir da vida na imagem só tem lugar porque o que emerge é a própria 

linguagem: a imagem se revela acima da linguagem comum porque nela se afirma 

“uma emergência da linguagem”,  ou antes, porque ela “põe a linguagem em estado 

de emergência”. Tais impulsos de vida, que saem da linha da palavra cotidiana, são 

como que miniaturas do impulso vital”: eles se dão, portanto, como possibilidade de 

reencontrar na imagem o que é vida da natureza e da linguagem, o ponto de 

interseção entre a vida do homem e o ser das palavras (SUTTANA, 2009, p. 34).     

 

As imagens como “emergência da linguagem” produziram o próprio Manoel de Barros 

denominou “artesania”, a arte da poesia: o belo trabalhado. Talhar e esculpir a linguagem para 

libertá-la de sua função de linguagem-instrumento adaptando-a a linguagem-vivida 

(BACHELARD, 1993, p. 11), retratando imagens apagadas, ocultas, esquecidas, 

transfiguradas, lançando a própria palavra na imprevisibilidade: “os poetas podem arborizar 

os pássaros”.  

                                                           
151

 O trabalho Manoel de Barros com as palavras foi notório em toda obra: “[...] Eu já sabia também que as 

palavras possuem no copo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então 

escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma [...]” (BARROS, 2008, p. 21). Pela metáfora, o 

poeta criou imagem para questionar o curso das palavras até o poema, como no poema “Comparamento”: (sexto 

poema dos “Ensaios Fotográficos”) “Os rios recebem, no seu percurso, pedaços de pau, folhas secas, penas de 

urubu / E demais trombolhos. Seria como o percurso de uma palavra antes de chegar ao poema “[...] As palavras 

se sujam de nós na viagem. Mas desembarcam no poema escorreitas: como que filtradas. E livres das tripas de 

nosso espírito [...]” (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 382-83). “Limpar”, “escovar”, filtrar para chegar a 

“Despalavra”, que também é o “reino das imagens”.   
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A terceira face é da “imagem como proximidade às coisas”, como lembrou Suttana 

(2009, p. 38), o idioma abriga uma dupla potencialidade que é balizada entre o equilíbrio das 

normas, das regras canônicas, e uma segunda opção de uso, que faz a língua delirar e 

encontrar os “deslimites” da poética. Cabendo, portanto, a poesia, a função de manifestar essa 

forma de expressar da linguagem: “[...] Em outros termos, a poesia quer perceber o mundo e 

vivenciá-lo como signo (...) Uma natureza falante se pressupõe na poesia [...]” (SUTTANA, 

2009, p. 39).  

Como bem demonstrou Bachelard (1993), as imagens poéticas são formas de 

superação da realidade, trata-se de viver o não-vivido e abrir-se para abertura da linguagem 

(BACHERLARD, 1993, p. 14). A imagem poética supera o real e suspende a consciência, 

dando movimentos às formas, conteúdos e representações do vivido.  

As três faces da imagem na poética barreana, como refletiu Suttana (2009), permitem 

aprofundar análise sobre procedimentos de criação das imagens poética, como observado no 

poema “O Fotógrafo”.  

 
Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu conto: Madrugada a minha aldeia 

estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava 

saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. Ia o Silêncio pela rua carregando 

um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava 

carregando o bêbado. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha 

máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei 

o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a 

existência dela. Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. Fotografei o 

perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi 

difícil fotografar o sobre [...] (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 379-380).  

  

“O Fotógrafo” é o primeiro poema do livro “Ensaios Fotográficos”, um enunciado que 

convida o leitor a adentrar o “mundo das imagens”. As incontingências do visual são 

mobilizadas por retratos que tem desejo de substituir palavras e orações por imaginações de 

sensibilidades do corpo. Solicitando, dessa forma, a experiência sensitiva para conceber o 

poema.  

 A poesia produziu imagens sem limites. A metamorfose do poeta em fotógrafo 

aproximou manifestações artísticas distintas, que trabalham com objeto comum, as imagens. 

O poeta-fotógrafo, munido de autoridade profissional, permaneceu centrando seu trabalho na 

linguagem e palavras. Entretanto, as imagens dissimularam as percepções invocando as 

sensibilidades sensoriais para perceber e registrar outros retratos de mundo. 

O poeta foi aquele que observou e transformou aquilo que viu, fazendo os sentidos 

comunicarem imagens da diferença. A audição na ausência de “barulho” percebeu o Silêncio; 

o olfato sentiu o “perfume de jasmim no beiral de um sobrado”; a lesma fez perceber a própria 

existência (do poeta?). Uma geografia perceptiva foi construída não para expressar 

pertencimento aos lugares, mas antes, criar novas sensibilidades sobre os sentidos do corpo, 

fazendo produzir efígies que também são experimentos para outras visões.  

 Não é difícil perceber no poema, a “imagem ser uma reconciliação dos contrários”, 

fenômeno pelo qual o pensamento lógico de representação das “coisas” foi descentrado, 

dando espaço a outras funções e experiências com as palavras.  

Por meio da imagem, o Silêncio recebeu o emprego de carregador, foi fotografado 

enquanto carregava o bêbado (o poeta?). O “perfume de jasmim” não foi aroma sentido pela 

presença da planta na imagem, mas no “beiral de um sobrado”. Enquanto a lesma chamou 

atenção do poeta para a própria existência. Coisas, seres e sentidos (“silêncio-carregador”, 

“perfume-beiral de um sobrado”, lesma-existência) foram preenchidos de diferenças, de 

significados contrários, postos a se reconciliarem para criar pela poesia, fotografias.        
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Mesmo o poema se comunicando pelas imagens, todo acontecer de sua experiência 

aconteceu por meio da palavra, que fez a “imagem como emergência da linguagem”. A 

visão do fotógrafo-poeta na madrugada permitiu inferir: “Vi uma lesma pregada na existência 

mais do que na pedra”. Como lembrou Campos (2007, p. 57), a imagem criada não foi da 

“lesma” em si, mas da própria existência, sendo necessariamente, o existir da imagem. Ou, 

como prefere o autor: “[...] um processo de composição que bem poderia chamar-se 

“metaimagética” [...]”. A esfinge da existência na lesma foi capturada pela emergência da 

linguagem, desvelando fotografias poéticas da vida da natureza e da linguagem, o ponto de 

interseção entre a vida do homem e o ser das palavras (SUTTANA, 2009, p. 34).       

O poema conduziu a linguagem a novas experiências que vão além dos limites da 

realidade, produzindo visões para fotografias que expressam sentimentos em relação à 

imagem: “Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo”. O retrato criado enunciou o 

sentimento capturado pelo visual, e fez emergir o “perdão” como fotografia da imagem 

criada. 

 A sensibilidade invocada pelo poema fez as coisas convergirem para o “reino das 

imagens”. A “Despalavra” exigiu imaginação sobre as sensações do corpo, como impulsos 

para capturar fotografias nas imagens: “Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 

Fotografei o sobre”. O acontecimento da imagem na poesia parece temporal na maneira que 

fez a paisagem velha desabar “sobre” a casa, no entanto, o imagético sendo emergência da 

linguagem fotografou a palavra “sobre”, fazendo esvair sentido e significante. 

As imagens, como incontingência do visual, foram selecionadas a pulverizar 

significantes e representações, propondo ações inventadas. O silêncio, o perfume, a 

existência, o perdão e o sobre foram retratos captados pelo arranjo da linguagem, e 

movimentaram a poesia ao contínuo processo de esvaziamento da própria imagem. Essa, no 

início, solicitou imaginação sobre sentidos sensoriais do corpo, combinando visão-audição 

para fotografar o silêncio; visão-olfato para sentir o perfume; visão-percepção para conceber a 

existência; visão-sentimento para flagrar o azul-perdão até chegar a visão que esvaziou a 

imagem, a palavra “sobre”.  

Na parte final do poema, foi instaurado um movimento de perda de importância 

(“desimportância”) que descentralizou o narrador-fotógrafo do poema, o poeta se deslocou 

para se alojar numa zona imperceptível, abrindo espaço às representações das imagens.  
 

[...] Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça. / Representou para mim que ela andava 

na aldeia de braços com Maiakovski – seu criador. / Fotografei a Nuvem de calça e o 

poeta. / Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua 

noiva. / A foto saiu legal (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 380 grifo original).            

 

A sutil mudança do verbo “ver” para “enxergar” denotou significativa diferença para 

reflexão do poema. Se na primeira parte, o poeta tinha visões que criavam imagens e 

permitiam fotografar afetos que tocavam sentidos sensoriais, diferentemente, agora, “[...] eu 

enxerguei a Nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com 

Maiakovski [...]”. O “enxergar” substituiu as visões e a representação assumiu o lugar das 

imagens “inventadas”, a “Despalavra”. Tudo isso porque o poeta, como ente que participa da 

imagem, convidou outro poeta
152

 que acabou endossando todo o trabalho de Manoel de 

Barros em querer na poesia as imagens. 

                                                           
152

 Vladimir Mayakovsky (1893 – 1930) poeta, dramaturgo e teórico Russo, considerado “poeta da revolução”, 

foi membro do partido bolchevique e participou da revolução de 1917 e reconstrução do Estado novo. Autor do 

poema “Nuvem de calça” (1914-195) In. 

http://www.bazardaspalavras.com.br/orange/kazan/literatura/nuvem_de_calcas.htm 
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Enxergar a “Nuvem de calças” não foi uma criação da visão de Manoel, mas o 

encontro com uma representação que assumiu centralidade no poema e passou a conduzir 

todo o interesse temático do trabalho fotográfico. A fotografia não foi capturada na imagem, 

mas na representação dessa (“nuvem de calça”), que estava acompanhada de seu criador 

Maiakovski. Portanto, a fotografia obtida foi à imagem da imagem. O poema construiu chão 

para as efígies expressarem o acontecimento e as representações preencherem os conteúdos. 

O poeta, no entanto, ao ter a visão da representação de Maiakovski e sua obra “Nuvem 

de calça”, não resistiu em dar tônica a relação incestuosa e nupcial entre o criador e sua 

invenção. Além da representação da “Nuvem de calça” que “andava na aldeia de braços com 

Maiakovski – seu criador”, considerou a imagem a própria noiva de seu inventor. Todo um 

movimento que deslocou o narrador para deixarem as representações comporem as imagens, 

quando o eu lírico apareceu como espectador da própria poesia. Mas não sem antes, dar 

proximidade e envolvimento as representações alvitradas de maneira imperceptível, 

silenciosa, emprestou sua visão às imagens para assinar acontecimento, sensações: “Ninguém 

outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal”.         
 

Ser imperceptível não é ser invisível. A imperceptibilidade é a maneira de ser 

daqueles que, como diz Deleuze, emprestam seus nomes para assinar 

acontecimentos, ideias, sensações. Ser imperceptível é um caso de devir: devir 

imperceptível. Tornar-se imperceptível é pôr em questão os mecanismos que, de 

forma a priori, determinam a percepção, fazendo-se a submeter-se a um já dado que 

nos cega diante daquilo que é diferente (SOUZA, 2010, p. 59).  

 

O poeta buscou potência na imagem para singularizar o acontecimento poético, fugiu 

dos determinantes da percepção, usou os sentidos e visão, sempre procurando fotografar a 

diferença. Alicerçado pelo conjunto imagético e fotográfico construído ao longo da narrativa-

poética (que mais parece um conto
153

), encontrou a representação de Maiakovski, que 

reafirmou o desejo de se expressar pelas imagens. O poema não tornou o poeta invisível, 

permitindo-o permanecer participando da imagem, no entanto, o fez imperceptível
154

, não 

sendo mais o inventor dos retratos, atribuindo à representação a direção das lentes da câmera-

poética, para capturar não a sensibilidade concebida pela visão, mas uma percepção de 

diferença da imagem do mundo no poema.      

A poética barreana, pela imagem criou diferentes movimentos por espaços, conexões 

singulares que despertam olhares e descontroem os determinantes da repetição as coisas, 

disciplinas, orders, potencializando usos e possibilidades. No reino da “despalavra” o poeta 

construiu zona de vizinhança e de indiscernibilidade, não são apenas por uma imaginação 

fantasiosa, mas também delirante, que inventa meios literários por desvios que permitem 

relações com multiplicidades que revelam o esplendor da vida.  

Nos “Ensaios Fotográficos” a poesia criou imagens que produzem e são produtos de 

espacialidades, podem se conectar, mas tendem a “deslimitar” e extravasar as matérias do 

vivível e do vivido. Fragmentando, recompondo, aproximando, criando vizinhança e mistura, 

em experiências que buscam a diferença: “[...] Não há linha reta, nem nas coisas nem na 

linguagem. A sintaxe é um conjunto dos desvios necessários criados a cada vez para revelar a 

vida nas coisas” (DELEUZE, 1997, p. 12).    

                                                           
153

 A estética do poema afirma estilo presente em diferentes livros da obra barreana, compostos por “poemas-

narrativos” e/ou “prosa-poética”, criou atmosfera que se “[...] remete há uma espécie de pequeno conto”: “Difícil 

fotografar o silêncio / Entretanto tentei. Eu conto” (CAMPOS, 2007, p. 59).   
154

 Para Deleuze (1997, p.11), “[...] Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e 

que extravasa qualquer matéria vivível e o vivido. (...) Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, 

Mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação  (...) Pode-se instaurar 

uma zona de vizinhança com não importa o quê, sob a condição de criar os meios literários para tanto [...]”.  
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IMAGENS ESPACIAIS DA POESIA: MANOEL DE BARROS 

“FOTOINVENTANDO” ESPAÇOS  

 

O livro “Ensaios Fotográficos” possui dinâmica espacial singular, que foi discutida no 

trabalho de Campos (2007): “Análise sobre o nada: estudos dos procedimentos poéticos da 

obra de Manoel de Barros”, e possibilita interlocuções entre diferentes possibilidades de 

leitura das interações espaciais na poética.  

Percorrendo os caminhos propostos na análise de Campos (2007, p. 65), verificamos 

que “[...] Dos onze poemas, da segunda parte, pelo menos quatro – O Poeta, A Doença, 

Palavras e Borboletas – tratam primordialmente da questão do espaço [...]”, e evocam sempre 

o “lugar” e/ou lugares e/ou referências geográficas e espaciais, como pano de fundo 

imagético. Como o trecho citado do poema “O Poeta”. 
 

Vão dizer que não existo propriamente dito / Que sou um ente de sílabas / Vão dizer 

que eu tenho vocação para ninguém / Meu pai costumava me alertar: Quem acha 

bonito e pode passar a vida a ouvir o som das palavras / Ou é ninguém ou é zoró. Eu 

teria treze anos. De tarde fui olhar a Cordilheira dos Andes que / Se perdia nos 

longes da Bolívia / E veio uma iluminura em mim [...] (EF, 2000, In. BARROS, 

2010, p. 390).  

 

O trecho citado foi analisado por Campos (2007), como referência geográfica 

(“Cordilheira dos Andes”), que “[...] está ligado ao plano imaginário real [...]” dos lugares 

onde o poeta viveu. Contudo, ao ler o poema, se percebe que o retrato espacial não se remete 

a um conteúdo geográfico próximo, da escala do íntimo, porque está distante, aparecendo na 

imagem do horizonte. Uma cena opaca e voluptuosa que ganhou corporeidade pela visão de 

poeta do menino, que criou imagem do espaço: a paisagem
155

. Como demonstrado na parte 

final do poema. 

 
[...] Foi minha primeira iluminura. Daí botei meu primeiro verso: Aquele morro bem 

que entorta a bunda da paisagem. Mostrei a obra pra minha mãe. A mãe falou: 

Agora você terá de assumir as suas irresponsabilidades. Eu assumi: entrei no mundo 

das imagens (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 390).   

 

Para entrar no mundo das imagens o poeta teve que assumir uma visão de 

irresponsabilidades de um ninguém
156

, ou zoró, incidindo sobre a realidade geográfica para 

transfigurá-la em efígies. Diferente do que foi apontado por Campos (2007), o poeta não 

esteve interessado em descrever a realidade visível, vivida e/ou seus significantes, a poesia foi 

dinamizada pela “imaginação produtora” e por isso, deu qualidade humana a paisagem, 

                                                           
155

 A paisagem no poema apareceu como produto da visão, resultado da interação entre externalidade e a 

intimidade do olhar, “[...] a paisagem não reside somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na interação 

complexa entre os dois termos. Esta relação que coloca em jogo diversas escalas de tempo e de espaço, implica 

tanto a instituição mental da realidade quanto a constituição material das coisas” (BERQUE, 1994, apud 

HOLZER, 1999, p. 163).     
156

 Assumir a condição de “ninguém” para criar era o desejo do poeta, se desterritorializar deslocando a posição 

de fala e percorrer espaços “incomuns”, como no poema “Ninguém” (oitavo poema do livro “Ensaios 

Fotográficos”): “Falar a partir de ninguém faz comunhão com as árvores / Faz comunhão com as aves / Faz 

comunhão com as chuvas / Falar a partir de ninguém faz comunhão com os rios, com os ventos, com o sol, com 

os sapos [...]” (EF, 2000, In. BARROS, 2010, P. 384). O desejo de fuga do autor procurando “Falar a partir de 

ninguém”, tem a ver com o caso de Devir da escrita (“Devir-imperceptível-ninguém”, “Devir-animal-

borboleta”), que desterritorializou o poeta no/pelo poema, e dando vazão ao inacabado da literatura.    
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atacando o próprio significado conceitual das imagens da natureza. Um procedimento que não 

resulta da descrição geográfica do “lugar” vivido, tão pouco das experiências de vida, sendo, a 

própria dimensão de espacialidade da poética (paisagem). Um “desenho verbal” inaugural da 

criança que fez versos e encontros com a “Despalavra”. Não para descrever aspectos 

geográficos do lugar, mas para ir além e adentrar o mundo das imagens, que antes de poéticas, 

poderiam ser consideradas espaciais-paisagísticas. 

Apesar de encontrar o lugar como categoria de análise espacial no livro, a discussão 

proposta por (CAMPOS, 2007) não refletiu o conceito baseado em teoria; mas, sobretudo, 

para encontrar interações espaciais nos poemas e dimensioná-las como conteúdos da ideia de 

lugar.  

O lugar foi percebido pelo autor de outras duas formas nos poemas, “[...] os lugares 

aparecem como pontos de partida ou de chegada, o que denota que o sujeito lírico está sempre 

em trânsito [...]” (p. 66). Tal perspectiva entende o lugar como localização de onde o poema 

parte ou chega, não estando, necessariamente, em questão, a reflexão sobre os conteúdos do 

lugar, mas os movimentos de saída e chegada criados pela poética.   

A terceira concepção de lugar em (CAMPOS, 2007, p. 66), o conceito apareceu como 

“[...] mudança de posição do sujeito lírico, sua troca de lugar, dá-se em relação a uma 

mudança de ponto-de-vista [...]” (p. 66). Como analisado no poema “Borboleta”, o “[...] 

sujeito lírico assume o ponto-de-vista insetal (...) [e] cria para si uma condição, que é a 

mudança do seu lugar, do seu lugar-comum, para assumir o “lugar-olhar” da borboleta [...]” 

(CAMPOS, 2007, p. 67).  
 

Borboletas 

Borboletas me convidam a elas. O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu. 

Por certo eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que 

o mundo visto de uma borboleta – Seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. 

Daquele ponto de vista: Vi que as árvores são mais competentes em auroras do que 

os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos 

homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as 

andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas 

ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali até o meu fascínio era 

azul (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 393). 

 

O poema é essencialmente imagético, não pela positividade de uma representação 

imediata, descritiva, de imitação, mas pela “reconciliação dos contrários”. As borboletas 

envolveram o poeta, fornece-lhe o privilégio “insetal” de ser uma delas. A poesia é composta 

por vários fragmentos de imagens que geram experiência nova à visão, aproximando mundos 

distintos, permitiu misturas. Todavia, o campo de sensibilidade do acontecimento se fez pela 

palavra, que ao reorientar poeticamente homens, borboleta, tardes e auroras permitiu efígies 

ressoarem e despertarem novas visões aos sentidos.  

As imagens do poema são “emergências da linguagem”, criadoras (de neologismo para 

fazer ver o mundo “insetal”?), arranjam e lançam, seres e coisas num processo de 

reorientação. Remexer a linguagem para “ter uma visão diferente dos homens e das coisas”. 

Desejo que colocou em movimento o poeta que abandonou sua posição de fala, para 

reposicionar suas lentes fotográficas a experimentar lugares incomuns, propícios a fugas.  

Imaginar “o mundo visto de uma borboleta” proporcionou vibrar a própria linguagem 

e seu poder de nomear. As imagens liberaram multiplicidades de significados, avizinhando 

seres e coisas para produzir “[...] novas falas que os tornam a mesma coisa” (SUTTANA, 

2009, p 41). A “imagem como proximidade as coisas”, garantida por uma espécie de 

alteridade da fala poética, fornece visão ao olhar do outro, o ser falante se desterritorializou 

para encontrar a diferença, uma nova zona de intensidades, outras perspectivas de visão/saber.  
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Adquirir retratos pela visão da borboleta, não pela mudança de lugar do sujeito de fala 

(eu lírico), mas pelo próprio encontro de uma linha de fuga. O lugar, usado como conceito 

espacial na análise do poema “Borboleta”, realizada por (CAMPOS, 2007), teve seu sentido 

esvaziado, para funcionar apenas, como posição locacional. Entretanto, não é difícil perceber 

que o poema não foi erigido pela ideia de lugar, nem pelo sentido de localização nem pela 

ideia de pertencimento. Ao contrário, a poesia criou movimento de desterritorialização, que 

abriu para processos de transmutação enunciando novos olhares. O movimento, por essa via, 

foi de intensidade, o devir animal de tornar-se borboleta; o que não é possível apenas com a 

mudança de “ponto-de-vista”. 

Uma espécie de desterritorialização absoluta para tornar-se animal criou deserto e 

singularização das imagens, “[...] conteúdos se libertam de suas formas, não menos que as 

expressões do significante que as formalizavam [...]” (DELEUZE; GUATARRI, 1977, p. 20). 

Todo um movimento de fuga se instaurou com o retrato do poema. O eu lírico se 

desterritorializou em uma saída, não para imitar as borboletas sendo uma delas; mas, todavia, 

produzindo fuga no mesmo lugar, fuga de intensidade. Uma captura se arquitetou para novas 

posses, “ter uma visão diferente”. 
 

[...] Tornar-se animal é precisamente fazer o movimento, traçar a linha de fuga em 

toda sua positividade, ultrapassar um limiar, atingir um continuum de intensidades 

que não valem mais do que por elas mesmas, encontrar um mundo de intensidades 

puras, onde todas as formas se desfazem, todas as significações também, 

significantes e significados, em proveito de uma matéria não formada, de fluxos 

desterritorializados, de signos assignificantes [...] (DELEUZE; GUATTARI, 1977, 

p. 20 grifo original). 

  

Tornar-se borboleta para fazer movimento que gera potencial positivo, de fuga, que se 

desterritorializa para criar, se desprendendo dos significantes e significados em direção a “um 

mundo livre aos poemas”. Ultrapassa assim, o limiar da “realidade” para atingir um 

continuum de intensidades, que foram produzidas por experiências imagéticas renovadoras da 

visão: “Vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens”.  

As significações foram desfeitas em proveito de uma matéria não formada, uma 

conjunção de fluxos desterritorializados que extravasaram a imitação (p. 22), e capturaram 

fragmentos de códigos para criar combinações próprias, desconstruções e reinvenções 

poéticas: “Daquele ponto de vista: Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas que os 

cientistas”.   As imagens do poema foram construídas fundamentalmente, pela experiência 

espacial que deu suporte a “aproximação dos contrários”, ou se poderia denominar os 

componentes de diferença do poema (poeta, borboletas, árvore, garça, andorinha) foram 

desterritorializados/aproximados para ir além das representações. Sendo invocadas para 

revelarem relações com espaços, paisagens e estados de natureza escritos por afetos.   

Aproximar as diferenças propondo casamentos incestuosos entre palavras, seres e 

coisas foi característica marcante na construção poética de Manoel de Barros, onde “[...] tudo 

se mistura num processo de troca e sinestesia” (CARPINEJAR, 2001, p. 12). As 

permeabilidades entre as coisas atribuíram a poética a noção de promiscuidade, que “[...] 

designa, antes de tudo, um sonho de proximidade a todas as coisas e todas as coisas entre si 

[...]”. As promiscuidades geraram metamorfoses que tornaram o poeta – fotógrafo 

imperceptível – borboleta. E, acessou outras visões e relações com as coisas. Imagens 

agruparam diferenças e funcionalizaram para liberar multiplicidades de sentidos, criando 

linhas de fuga que são expressão da diferença.   

O poema construiu espacialidade própria: “auroras” “tardes” “águas” “chuvas”, 

fenômenos espaciais personificados na fecundidade poética de afetos, desfrutes, saberes, 

qualidades, competências, em relações com “árvores”, “garças”, “paz” e “andorinhas”. As 
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condições espaciais requisitadas pela poesia foram base de aproximação das coisas e seres, 

possibilitando os processos de sinestesias, misturas, trocas, que ampliaram e reinventaram o 

espaço da imagem, “pintando de azul o fascínio do poeta”.  

Sabe-se que os espaços vividos estão em constante emergência na obra de Manoel de 

Barros (o Pantanal e suas paisagens constituídas por seres, rios, pássaros, árvores, brejos, 

pedras, borboletas, lesmas, pré-coisas, falas, tudo trabalhado como matéria poética). Eles 

aparecem como dimensão em que o poeta selecionou fragmentos, não porque queira produzir 

uma poesia testemunho da realidade vivida, nem interpretação e tão pouco representação do 

real quer a poesia de Manoel de Barros. Mas antes, instaurar um universo de singularidade e 

fuga das disciplinas que organizam e cerceiam o campo de experimentação da linguagem, das 

visões de mundo, dos lugares, seres, coisas. Buscando sempre espaços de diferença, “as coisas 

não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: Elas desejam ser olhadas de azul [...]” (LI, 

1993, In. BARROS, 2010, p. 302).    

 A dimensão espacial na obra não pode ser determinada por um conteúdo e/ou essência 

dos lugares de vida, mas em diálogo com multiplicidades, flerte com imagens que tendem a 

transfigurar a realidade; fazendo do espaço, muitas vezes, dimensão de fundamental 

importância na reflexão proposta pela poesia. Usando e tendo coisas para dizer sobre a 

dimensão espacial, o poeta explorou os “deslimites” da razão utilitarista do pensamento sobre 

os espaços, encontrando outras emergências; enquanto compôs para sua obra 

“geograficidade” singular. A produção dos retratos poéticos nos “Ensaios Fotográficos” são 

também testemunhos de interações espaciais, que fertilizaram a criação de imagens e poemas 

do livro.   

No poema “A Doença”, o poético aprofundou reflexões das espacialidades no interior 

da obra, quando o sentido de espaço vivido serviu de alimento e manutenção na produção da 

diferença que preenchia os seres do lugar, como que um legado oculto na gênese do chão 

habitado. Denso na maneira como é sentido; porém, sutil como foi denunciado na poesia.  

O lugar vivido atribuiu significado ao poético, não pela identificação do espaço 

comum de pertencimento, posses e produções. Mas, ao contrário, pela expressão das 

ausências e distâncias, forças que adoeciam aqueles que viviam.  
 

A Doença 

Nunca morei longe de meu país. Entretanto padeço de lonjuras. Desde criança minha 

mãe portava essa doença. Ela que me transmitiu. Depois meu pai foi trabalhar num 

lugar que dava essa doença nas pessoas. Era um lugar sem nome nem vizinhos. 

Diziam que ali era a unha do dedão do pé do fim do mundo. A gente crescia sem ter 

outra casa ao lado. No lugar só constavam pássaros, árvores, o rio e os seus peixes. 

Havia cavalos sem freios dentro dos matos cheios de borboletas nas costas. O resto 

era só distância. A distância seria uma coisa vazia que a gente portava no olho / E 

que meu pai chamava exílio (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 390-91).   

 

 A dimensão da espacialidade, agora, apareceu centralizando a ideia de lugar vivido. O 

poeta “padece de lonjuras”, uma doença hereditária, transmitida pela mãe (saudades das 

distâncias do que já vivera?), e tonificada pelo lugar onde o pai fora trabalhar, “era um lugar 

sem nome nem vizinho”, onde, além dos elementos da natureza que a poética barreana tanto 

estimou (pássaros, árvore, rio, peixes, borboletas), “O resto era só distância”. Que sucedia 

sobre o olhar dos habitantes do lugar: “A distância seria uma coisa vazia que a gente portava 

no olho”. As lonjuras do Pantanal vivido fizeram as ausências somarem no poético, 

adoecendo e maculando o olho que foi para o escritor de versos, o sentido manipulável e 

instigado, constantemente, para criar imagens, fugas e transfigurações da linguagem e do 

espaço.           
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Na analise de Campos (2007, p. 69) sobre o poema “A Doença” foi elencado o lugar 

como conceito que revelou, novamente, o movimento de “deslocamento” sofrido pelo eu 

lírico. Sujeito esse que recebeu os efeitos das lonjuras e distâncias da mãe, do pai e do lugar 

vivido.  
 

[...] o sujeito lírico se desloca, assim, de três maneiras: no espaço, passando, levado 

pelo pai, a viver em um novo lugar carregado de abandono; no tempo, contaminando 

através da mãe, pela doença que atravessa a infância dela (Cf. v. 3) e atinge o sujeito 

lírico na sua própria infância; e no modo de olhar, que passa portar a distância, como 

consequência dos outros deslocamentos (CAMPOS, 2007, p. 69).     

  

Um aspecto importante captado pela análise de Campos (2007) foi conceber o lugar como 

conceito preenchido por movimento, estando sempre em processo. No entanto, o próprio 

movimento criado pela poética, os denominados “deslocamentos”, parecem terem sido usados 

pelo autor como recurso para explicar todas as interações espaciais presentes na poética. Os 

movimentos criados pela poesia foram usados como solução para dar expressão ao conceito, 

fazendo todo movimento e dinâmica espacial presente na poética convergir para sua 

perspectiva de análise em só refletir “o lugar” como fenômeno espacial de deslocamentos. 

 Entretanto, no poema “A Doença” o que esteve em questão não foi o lugar enquanto 

forma de “deslocamento”, transição e/ou troca de posição; mas, principalmente, como 

dimensão preenchida por um conteúdo. As lonjuras e distâncias não criaram “deslocamentos”, 

ao contrário foram muito mais a frente, compuseram, além do significado da metáfora do 

poema, o estado de enfermidade que contaminou os habitantes (fazenda no Pantanal), gerando 

atributos de incompletude ao lugar: “Era um lugar sem nome nem vizinhos”; prenhe de 

“ausências”: “A gente crescia sem ter outra casa ao lado”; composto por “isolamentos”: “era a 

unha do dedão do pé do fim do mundo”. De maneira que, o lugar somava para menos e tinha 

o efeito mágico de adoecer os viventes: “A distância seria uma coisa vazia que a gente 

portava no olho”.  

 O poema demonstrou o lugar como sintoma que desviou e originou características 

patológicas aos moradores. Doença que gerava consequências que, diferentemente de uma 

enfermidade, não causava dano à saúde e ascendia como potência de singularização/adaptação 

da vida.  

As distâncias e lonjuras como efeito produtivo dos lugares potencializaram nas 

pessoas outras características criativas, como apontou o poeta no documentário “Só dez por 

centro é mentira” (de Pedro Cesar Duarte Guimarães):   
 

 [...] Esse último livro meu, Poemas Rupestres, eu falo sobre um lugar onde não 

existia nada, onde fui criado mesmo, sinceramente, não existia nada e tal. Então a 

poesia nasce do não existir. Você tem que inventar. Então, aquele nucleozinho onde 

a gente vivia só tinha mentiroso. Porque precisava viver e contar coisas, inventar 

coisas. É um negócio que me tocou muito na infância. Ficou em mim isso. Porque a 

comunidade lá, sete ou oito pessoas, não tinha assunto. Não tinha rádio, não tinha 

televisão. Não tinha coisa nenhuma. Não tinha nem vizinho. Pra conversar, trocar 

conversa com o vizinho, não tinha nem vizinho. Você tinha que conversar com pato, 

com galinha, coisa parecida [...] (GUIMARÃES, 2008). 

  

O poeta foi enfático: “a poesia nasce do não existir. Você tem que inventar”. Condições que 

também são expressas pelo lugar vivido na infância: “um lugar onde não existia nada”. O 

“nucleozinho onde agente vivia só tinha mentiroso. Porque precisava viver e contar coisas, 

inventar coisas”. Todavia, todos adoeciam, padeciam prenhes de inspiração inventiva que 

agitava a criatividade, a imaginação e o apreço pelas coisas que iam além do vivido. Por esse 
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motivo, o lugar também foi uma potência de saúde à vida, alvitrando outras possibilidades 

práticas, seja para conversar com pato e galinha, seja para contar mentira e/ou inventar poesia. 

A doença, nesse sentido, também funcionou como estímulo e força para os processos 

inventivos, como em Nietsche, aquilo que não matou o poeta o fortaleceu. E, se não padeceu 

das lonjuras fez delas empreendimento de saúde a poética.  

Para tanto, a Geografia traçada não foi descritiva nem sentimental (fenomenológica), 

não delineou geometrias nem localizações. As espacialidades não foram medidas, pois a 

geografia do lugar se expressou como composição do corpo e da existência do poeta, que 

contaminou palavras, imagens, espaços, seres e coisas a criar um universo poético próprio. 

Não para definir uma identidade ou imitação da realidade e seus significantes, mas para 

desviar e fazer fugir do lugar comum, alçar voos fora da asa
157

, o lugar onde as ausências 

acrescentam. Da mentira à invenção, o lugar fertilizou a criação poética: “Tenho uma 

confissão: Noventa por centro do que escrevo é invenção. Só dez por cento é mentira”, pois, 

“Tudo que não invento é falso” (LSN, 1996, In. BARROS, 2010, p.345).  

Como disse Deleuze (1997, p. 15) o “[...] Fim último da literatura: pôr em evidência 

no delírio essa criação de saúde [...]”, e a poética de Manoel de Barros é repleta de expressões 

deste combate. O poeta habitando o exílio das lonjuras encontrou remédio que fortaleceu sua 

produção da vida e conduziu a percorrer descaminhos de desvios e diferenças, de lugares 

inacabados para realizar fugas. O devir que não se finda é também sinal de saúde e vitalidade 

criativa para renovar a visão do mundo.  

O lugar prenhe de ausências, lonjuras e exílio criou abandonos no poeta que foram 

preenchidos e revelados por meio de imagens espaciais. Retratos que, também, se tornaram 

remédio para extravasar as chagas e confortar no interior de uma “Ruína” todo seu abandono.   
 

Um monge descabelado me disse no caminho: “Eu queria construir uma ruína. 

Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma 

coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como 

as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo 

da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num 

cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o 

arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. (O 

olho do monge estava perto de ser um canto.) [...] (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 

387). 

 

O poema já no início enunciou a fuga do poeta que atribuiu autoria da narrativa ao 

“monge descabelado”, interlocutor do sujeito lírico, com quem supostamente conversou e 

caminhou imaginando criar a desconstrução. “Eu queria construir uma ruína. Minha ideia era 

de fazer alguma coisa ao jeito de tapera”. A imagem da paisagem antiga, gasta pelo tempo, da 

“ex-morada” abandonada foi movimentada e redimensionada a adquirir impessoalidade. 

“Desumanização” que não personificou; mas, criou movimento em múltiplas direções, 

convidando as renitências de abandonos vários, dos que partiram e deixaram o excedente que 

não puderam carregar. Toda provocação de sentimentos está vazia, o monge só disse sobre 

“ensaios fotográficos” de imagens espaciais. 

O que poderia ser uma figurativização de retratos e espaços do abandono ganha força 

para expressar outros sentidos na palavra, multiplicidades que abriram o significante do 

abandono, para esvaziar suas representações fixadoras, propondo outras imagens. Preenchidas 

de afetos, porém, como “matéria não formada, de fluxos desterritorializados, de signos 

assignificantes [...] (DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 20).  

                                                           
157

 “Poesia é voar fora da asa” (LI, 1993, In. BARROS, 2010, p. 302).  
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O conteúdo da palavra não foi determinado por uma forma e imagem: “Porque o 

abandono não pode ser apenas de um homem de baixo da ponte, mas pode ser também de um 

gato no beco ou de uma criança presa num cubículo”. O poema não valorizou o significante 

da palavra, mas, sobretudo, a potência de pensar sua produção, diferença prioritária ao ato de 

“transfazer”: “[...] Não quero saber como as coisas se comportam. Quero inventar 

comportamento para as coisas [...]” (EF, 2000, In. BARROS, 2010, p. 395). 

A construção poética da espacialidade não se prendeu ao significante do conceito, da 

informação, do comunicado hegemônico e/ou de relações de força. Ao contrário, ela 

conseguiu configurar o espaço do abandono por meio de outras imagens, como da “tapera”, 

que foi vista fazendo em favor da poesia, abrigando o abandono, enquanto o poeta procurou 

“[...] Esconder-se por trás das palavras para mostrar-se [...]”, perdendo “[...] a inteligência das 

coisas para vê-las (Colhida em Rimbaud) [...]” (MP, 1970, In. BARROS, 2010, p. 148).   

Inúmeros são os caminhos de reflexão sobre as expressões espaciais na poética de 

Manoel de Barros, o livro “Ensaios Fotográficos” é primoroso na produção de imagens e 

espacialidades várias que permitem múltiplas leituras e discussões.  

  

 

PARA NÃO CONCLUIR: “NÃO PRECISO DO FIM PARA CHEGAR” 
      

  Apresentamos até agora algumas manifestações espaciais na poética de Manoel de 

Barros, portanto, chegamos sem precisar de um fim. A expressão multiplicidade fornece uma 

leitura da dimensão espacial da poesia, que não define um fim nem fixa conteúdo para o 

conceito de espaço, mas identifica nos “Ensaios Fotográficos” “imagens espaciais” do fazer 

poético.   

Buscando observar os procedimentos de criação dos retratos da poesia encontramos a 

“Despalavra”, o “reino das imagens”, identificadas como “descaminho” de fugas do “lugar 

comum”. As fotografias poéticas, nesse sentido, tiveram papel de invocar imagens de espaços 

de diferença, trabalhados em favor da poesia.  

O poeta-fotógrafo criou “imagens espaciais” para capturar fotografias perceptivas (do 

silêncio, do perfume), e o conduziu a um devir-imperceptível, uma fuga para se avizinhar de 

imagens que conduziam a um resultado fotográfico. Assim, o poeta Maiakovski, ao adentrar o 

poema, demonstrou o sentido do mundo expresso nas imagens espaciais, dando força própria 

para o escritor se desterritorializar de produtor da obra para espectador: “A foto saiu legal”.  

A visão do eu lírico, desde menino, fez uso do espaço para criação poética, quando 

inventou a imagem voluptuosa da paisagem-corpo. Registrando não a descrição geográfica do 

lugar vivido, mas a transfiguração desse na visão da paisagem que encontrou a imagem 

poética.     

Nos procedimentos de criação das efígies, aproximando diferenças e colocando a 

linguagem em emergência, o poeta conseguiu, além de criar linhas de fuga, conceber 

movimentos de desterritorialização para alçar voos com as borboletas e adquirir novas visões 

de mundo, outras imagens espaciais.  

Característica que fez da escrita como caso de devir. Devir-animal-borboleta, devir-

imperceptível da imagem-poema, movimentos de fuga, metamorfoses, criar zona de 

vizinhança, incorporar práticas promiscuas de trocas diversas, dar voz as coisas criando 

propriamente, uma natureza falante, que fez da escrita processo inacabado que seguiu por 

“deslimites” a passagem da vida na linguagem.  

Além das transfigurações do espaço em favor das imagens e dos processos de 

desterritorialização e fuga em direção as matérias não formadas, geradoras de novas visões. O 

poeta escoou em sua poesia as idiossincrasias do lugar, das distâncias e lonjuras que somavam 

ausências e estratégias ao viver, adoeceram eu lírico para ser inventor de poesia, para 
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acrescentar ao mundo, as coisas que faltavam. Preencher distâncias, lonjuras e ausências de 

diferenças seres, coisas e imagens, aproximadas para um processo de invenção e cura das 

enfermidades acometidas pelo lugar vivido.   

A doença do lugar deformou o menino para tornar-se poeta e saber lidar com suas 

neuroses, representando também uma força de saúde, que invocou todo um povo (imagens 

espaciais) para preencher o que faltava. As ausências passaram a somar no lugar, e “[...] 

agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo que o esmaga e o aprisiona e de, como 

processo, abrir um sulco para si na literatura [...]” (DELEUZE, 1997, p. 15). Permitindo criar 

abrigos para todo seu abando. A tapera que não ruiu!  

O eu lírico encontrou vitalidade na escrita para remediar suas dores e incompletudes, e 

fez da doença do lugar prenhe de ausências e abandonos, o vigor de sua poética, desdobrando-

se, inclusive, sobre a estética de seus escritos. O lugar, desse modo, foi fotografado pela ótica 

das ausências e abandonos, indicando como elemento da identidade do espaço na poesia, a 

força para imaginar e inventar, o que a realidade não legou a vida. Completar o mundo por 

meio da poesia, inventar um povo que não existia, escrever por esse povo que falta, e assim, 

poder gerar cura às próprias doenças. A identidade do lugar na poesia foi identificada não 

pelas presenças materiais e/ou representativas, mas no intervalo, o “entre-lugar” vivido no 

desejo.  

Para tanto, o poeta reinventou imagem espacial da Ruína como uma criação que 

nasceu no poema em processo de desconstrução. A efígie da “tapera” para “transfazer” as 

realidades e suas “desimportâncias”. O abandono foi fotografado, tornando-se manipulável, 

estimado, imagético, o próprio abrigo.   

O que faz do livro “Ensaios Fotográficos”, nessa leitura, um primoroso pedaço da obra 

de Manoel de Barros, repleto de procedimentos espaciais que também aparecem em outros 

livros, de diferentes maneiras, dando centralidade à relação entre imagens e espaços, 

identificados e refletidos por nós como “imagens espaciais”. Noção conceitual de movimento 

da poética que interage e recria pela dimensão espacial, potencializando aproximações 

conceituais, que demonstraram que as “[...] Palavras fazem miséria inclusive música! [...]” 

(MP, 1970, In. BARROS, 2010, p. 157). Retratos, lugares entre tantas outras multiplicidades, 

por descaminhos que conduzem a outras experiências do ser espaço pela poesia.  
 

Me abandonaram sobre as pedras infinitamente nu, e meu canto. Meu canto 

reboja. Não tem margens a palavra. Sapo é nuvem neste invento. Minha voz é 

úmida como restos de comida. A hera veste meus princípios e meus óculos. 

Só sei por emanações por aderências por incrustações. O que sou de parede 

os caramujos sagram. Uma pedrada de mim é o limbo. Nos monturos do 

poema os urubus me farreiam. Estrela é que é meu penacho! Sou fuga para 

flauta e pedra doce. A poesia me desbrava. Com água me alinhavo (AA, 

1980, In. BARROS, 2010, p. 169-170). 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BACHELARD, Gaston, A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  

 

BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: Leya,  2010. 

 

BARROS, Manoel. Matéria de poesia. In. BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: 

Leya, [1970] 2010. 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

579 
 

__________. Arranjos para Assobio. In. BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: 

Leya, [1980] 2010. 

 

__________. O Livro das Ignorãças. In. BARROS, Manoel. Poesia Completa. São Paulo: 

Leya, [1993] 2010. 

 

__________. Livro sobre o nada. In. BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: Leya, 

[1996] 2010. 

 

_________. Ensaios fotográficos. In. BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: Leya, 

[2000] 2010. 

 

    __________. Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros. São Paulo: Planeta 

do Brasil, 2008.  

 

BARROS, Manoel. Cautela e poesia em entrevista inédita de Manoel de Barros. Estadão 

Cultura Literatura, Abr. 2001. Pesquisado em 10 de Dezembro de 2014. Disponível em: 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,cautela-e-poesia-em-entrevista-inedita-de-

manoel-de-barros,1592199 

 

CAMPOS, Alexandre Silveira. Análise sobre o nada: estudo dos procedimento poéticos da 

obra de Manoel de Barros. Araraquara SP: Programa de Pós-graduação em estudos literários 

da Universidade Estadual Paulista, 2007. 109 f. Dissertação de Mestrado (Estudos Literários). 

Disponível em: http://repositorio.unesp.br/handle/11449/91591 

 

CARPINEJAR, Fabrício. Teologia do traste: a poesia do excesso em Manoel de Barros. 

Porto Alegre RS: Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 2001. 117 f. Dissertação de Mestrado (Literatura Brasileira). Disponível em:. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3053?locale=pt_BR 

 

DELEUZE, Gilles. Crítica e Clínica. São Paulo: Ed. 34, 1997.  

 

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Rio de Janeiro: 

Imago editora, 1977.  

 

HOLZER, Werther. Paisagem, Imaginário, identidade: alternativa para o estudo geográfico. 

In. ROSENDAHL, Zeny; CORREA, Roberto Lobato (org.). Manifestações da cultura no 

espaço. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999.  

 

MULLER JR, Adalberto. Manoel de Barros: o avesso do visível. Revista USP, São Paulo, 

n.59, p. 275-279, junho/agosto 2003. 

 

NOVAES, Adauto. Pensar o mundo. In. NOVAES, Adauto (org.). Poetas que pensaram o 

mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

 

SOUZA, Elton Luiz Leite de. A poética do deslimite. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010. 

 

SUTTANA, Renato. Uma poética do deslimite: poema e imagem na obra de Manoel de 

Barros. Dourados, MS: UFGD, 2009.  

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

580 
 

DOCUMENTÁRIO 

SÓ dez por centro é mentira. Direção: Pedro Cesar Duarte Guimarães. Fotografia: Stefan 

Hess. Downtown filmes 2008. (81 min). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCMczEBuII4. Acesso em: 10 de Dezembro de 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

581 
 

(SER)TÕES NO PASSADO E NO PRESENTE: REPRESENTAÇÕES 

PELAS GEOGRAFIAS, LITERATURAS E PROJETOS  

 

Isis Maria Cunha Lustosa 
 UFG/IESA/Laboter  

isismclustosa@gmail.com 

Marciléia Oliveira Bispo 
UFT/NURBA 

 marcileiabispo@uft.edu.br 

 

Resumo 

A ideia da primeira versão deste artigo surgiu a partir do texto ‘Em Busca da Poética do 

Sertão: um Estudo das Representações’ (ALMEIDA, 2003) com quem estabelecemos o 

principal diálogo. Daquelas (re)leituras e (re)poéticas dos (Ser)Tões, entre 2009 a 2013, 

baseamo-nos na geografia e na literatura para tecermos “Os (Ser)tões: representações no 

passado e no presente” (LUSTOSA; BISPO, 2014). Expusemos os (Ser)Tões do Brasil e 

cosemos as suas pluralidades nos campos geográficos, políticos, sociais, culturais e 

ambientais. Costuramos representações sobre os (Ser)Tões, sobretudo, a partir de algumas 

letras musicadas de três compositores brasileiros e um poeta. Almeida (2003), os quatro 

regionais, e autores elegidos foram basilares para expressarmos múltiplas visões de mundo a 

respeito dos (Ser)Tões. Para a nova (re)leitura e (re)poética fundamentamo-nos em Lustosa e 

Bispo (2014). O (re)valíamos para (re)fletirmos sobre os (Ser)Tões a partir de determinados 

projetos sociais, ambientais e culturais. Mantivemos a mesma liberdade da escrita inicial do 

que foi coser Almeida (2003) com algumas composições e poemas focados nos (Ser)Tões. 

Lustosa e Bispo (2014), no referido texto, demonstraram que os (Ser)Tões do passado 

tornaram-se contrastantes em relação aos (Ser)Tões do presente diante as representações 

evidenciadas, incluídas aquelas geradas pelo turismo. Conservamos a pesquisa bibliográfica, 

com revisão de literatura e, também, a pesquisa documental. O propósito agora baseado nas 

geografias e literaturas é pensarmos os (Ser)Tões vislumbrados a partir dos projetos de  

pífanos, rabecas e de outros instrumentos como ‘Acordes do Campestre” regidos nas sombras  

preciosas dos raros arvoredos dos (Ser)tões do Brasil nas vivências nordestinas.          

Palavras-chave: Sertões, representações, geografias, literaturas, projetos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vamos (re)prosear? Manteremos o veio do encontro mútuo e fecundo entre a 

 
[...] Geografia e Literatura, buscando assunto para conversar [...] é uma dessas 

tentativas de diálogo [...] já é um grande ganho estar aqui. 

Buscar a geograficidade, a poética e a imaginação nesse fecundo encontro, em suas 

diferentes formas, é a tônica [...] de alguns geógrafos, de diferentes gerações, que se 

debruçaram na leitura de obras literárias no sentido de estabelecer encontros e 

aproximações das suas buscas, descobertas, sonhos, desejos, exaltações pelo 

universo dessa terrae incognitae. Assim, como a literatura, os enfoques e estilos da 

geografia são múltiplos, e muitos deles estão aqui como um pequeno esboço de 

possibilidades de leituras e de geografias possíveis (MARANDOLA JR.;   

GRATÃO, 2010, p. 11). 

 

O ‘prosear novamente’ sugerido também procura manter a liberdade nesta  recente 

escrita permeando-a pela geografia e a literatura como no texto original de Lustosa e Bispo 

(2014). Esta mescla geográfica e literária não só é possível, como ocorre em importantes 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

582 
 

produções nacionais e internacionais. Segundo Almeida, “a grande maioria dos geógrafos, 

quando se interessou pela literatura, foi dominada por reflexões sobre a representação literária 

da realidade geográfica” (2004, p. 1). Corrobora Marandola Jr., e  Gratão (2010, p. 8):   
 

A Geografia há muito tempo tem chamado atenção para a arte, em especial, a 

literatura. Importantes geógrafos têm levantado o valor da literatura para conhecer e 

compreender regiões, paisagens ou lugares. Assim o fizeram John K. Wright (1924), 

Pierre Monbeig (1940), Fernando Segismundo (1949) e Yi-Fu Tuan (1974) [...].”  

 

Vemos assim significativas produções afloradas em alguns países no século passado. 

Em se tratando da geografia brasileira, as produções desenvolvidas a partir dos colóquios 

entre a geografia e a literatura tomam forma (LUSTOSA; BISPO, 2014). A este respeito 

Chaveiro (2007, p. 175) afirma: 

 
A geografia [...] brasileira tem produzido experiências práticas que celebram as 

possibilidades de intersecção de ciência e arte. Mais precisamente, tem descoberto 

que as categorias de análise da geografia e o seu objeto de estudo, encontram-se 

pautados nas narrativas literárias, em diferentes gêneros e espécies de poesia, na 

pintura, no cinema e, inclusive, nas charges.  

 

É impraticável negar as obras na geografia brasileira que promovem o encontro  entre 

a ciência e a arte exposto por Chaveiro, pois a abordagem cultural “permite levar em conta o 

papel das representações, a dimensão subjetiva da percepção, o papel da emotividade, dos 

sentidos [...] na vida humana e social” (CLAVAL, 2008, p. 27). Convém também ressaltar 

que alguns geógrafos (ALMEIDA, 2003; 2004; 2010; CHAVEIRO, 2007; BARCELLOS, 

2006; 2009; SUZUKI, 2005; GRATÃO, 2006; MARANDOLA JR.; GRATÃO, 2010) 

conseguem por meio da geografia e da literatura “unificar a ciência e arte numa mesma 

perspectiva” (MOREIRA, 2007, p. 146) em que o existir humano é uma unidade do simbólico 

e do real carregado de imagens e também significados (MOREIRA, 2007). Este autor também 

afirma que “o objeto da fala, da ciência como da arte, é o mundo do próprio homem” 

(MOREIRA, 2003, p. 146). Esta intersecção entre ciência e arte amplia-se no âmbito das 

ciências humanas e, no caso específico da geografia, promove possibilidades de entendimento 

do real levando em consideração os próprios sujeitos que experimentam as espacialidades 

apresentadas nas narrativas literárias. Igualmente como pontua dois autores “O nosso 

entendimento é que, nesse e em outros casos, ciência e arte, encontram-se menos distantes do 

que apresentam” (MARANDOLA JR.; GRATÃO, 2010, p. 8)  

Assim, o geógrafo, ao direcionar seu olhar para novas formas de se fazer a geografia e 

se ler o real, tem um papel importante e significativo ao buscar materiais que expliquem este 

real partindo, por exemplo, da literatura, o que já está materializado na geografia 

internacional, segundo assevera Barcellos (2009, p. 41): 
 

Os estudos geográficos realizados a partir da análise de textos literários já 

constituem uma linha de pesquisa consolidada na geografia internacional [...] Na 

relação entre geografia e literatura, os textos literários apresentam-se como um rico 

material a ser apreciado [...], pois eles evocam a alma dos lugares e o cotidiano das 

pessoas. 

 

Esta relação entre a geografia e a literatura pode se expressar por vários caminhos, ou 

melhor, pela relação entre as categorias geográficas e suas representações na literatura, por 

meio da evocação do lugar, do espaço e da terra. Apresenta-se aqui como exemplo a categoria 

espaço, expressa por Moreira (2007, p. 143) quando ele diz que “a relação entre geografia [...] 

e letras não só é possível, como de fato existe. E o que embasa essa relação é a categoria do 

espaço”, pois a geografia, assim como a literatura, não se encontra desatenta à realidade do 
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ser humano. Na trama espaço-temporal da humanidade, esta realidade pode ser anunciada  

pela linguagem do signo ou pela linguagem da ciência. Reforçando a importância da categoria 

espaço mencionada acima, Almeida (2003, p. 71) afirma que:  

 
O espaço, além de ser produto das atividades humanas, tem múltiplas valorizações e 

caracteriza-se por atributos funcionais, estruturais e afetivos. Espaço pode ser, então, 

considerado como o lugar onde os homens e mulheres, ideologicamente diferentes, 

procuram impor suas representações, suas práticas e seus interesses. Cada espaço, 

tornando-se social, está possuído de símbolos e afetividades atribuídos pelas 

pessoas.  

 

Na literatura encontra-se o literato a refletindo sobre sua espacialidade, e neste 

processo os elementos que constituem essa espacialidade são também caracterizados e 

expostos. Desta forma, são evidenciadas as suas experiências espaciais cotidianas, que por sua 

vez, se materializam em conhecimento geográfico. É neste sentido que ao pontuar a categoria 

espaço a partir de Moreira (2007) e ainda conforme Almeida (2003) torna-se possível o 

entendimento deste como um dos elementos que promove o diálogo entre a geografia e a 

literatura. E este colóquio geoliterário se articula por meio das representações, das imagens 

construídas pelos atores sociais sobre os lugares, os personagens, os elementos constituintes 

do espaço, presentes nas obras literárias, na musicalidade, na literatura de cordel e em outras 

formas de arte.  

Estudos sobre as representações possibilitam formas de compreender as relações  

tecidas entre a geografia e literatura. Por isso buscamos evidenciar a visão dos (Ser)Tões, por 

meio das representações e, como assinalamos anteriormente, mediante aquela (re)leitura do 

texto de Almeida (2003). A mesma autora, relativo às representações, assegura:  
 

O estudo das representações espaciais centra-se sobre as modalidades de apreensão 

do mundo e do status do real, isto é, o problema da adequação entre a realidade, o 

que nós percebemos e nossos discursos sobre a realidade. É através de um 

conhecimento das representações das pessoas que é possível captar toda a riqueza de 

valores que dão sentido aos lugares de vida dos homens e mulheres; pelas 

representações também é possível entender a maneira pela qual as pessoas modelam 

as paisagens e nelas afirmam suas convicções e suas esperanças (2003, p. 71). 

 

As representações se inscrevem no cotidiano por meio do simbólico, são mediações 

que se operam entre o concebido e o vivido, cujas dimensões sociais, afetivas e locais estão 

expressas. E ainda, como assinala Claval, “as representações não falam somente do que 

existe: elas também dão uma grande medida do que é a imaginação” (2008, p. 18). 

Portanto, naquela interlocução com Almeida (2003) por meio do seu artigo ‘Em Busca 

do Poético do Sertão: um Estudo de Representações’ procuramos ponderar sobre os (Ser)Tões 

numa leitura entre a geografia e a literatura, pois na mesma obra a autora afirma: “as 

representações que me interessam aqui, em particular, são aquelas sobre o sertão” (2003, p. 

71). As nossas também, sendo estas voltadas aos (Ser)Tões do passado: áridos; de vidas 

sofridas; dos pastoreios e dos sertanejos lutadores, tornam-se contrastantes aos (Ser)Tões do 

presente cada vez mais  vislumbrados para novos usos como, o turismo, que comercializa 

estes (Ser)Tões mediante as representações demonstradas no(a)s: artesanatos; xilogravuras; 

literaturas de cordel; memoriais; exposições culturais; cenários televisuais e até como 

ambientes físicos para a implantação de áreas demonstrativas para experiências de  projetos 

governamentais e, ainda, os projetos socioculturais apresentados pelos seus idealizadores 

independentes e/ou entidades proponentes como reproduções dos (Ser)Tões brasileiros.  
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As representações dos (Ser)Tões tornam-se tão amplas como a própria extensão 

geográfica ao ponto de geografia e literatura tecerem produções que suscitem uma “geografia 

do sertão” (CHAVEIRO, 2007, p. 176) sobre a qual este autor ainda esclarece: 
 

Em que pese haver diferenciações temáticas na interlocução teórica e no modo como 

se dá o elo entre os campos, todos eles partem por compreender que a narrativa 

literária tece fotografias imaginárias que ajudam a desvendar conflitos sociais, 

modos de vida, organização do trabalho, forma e função de cidades, hábitos de 

morar, cultura alimentar, modos de falar, eventos culturais, molecagens, 

traquinagens, astúcias de camponeses, lazer, situações amorosas, preconceitos, 

violência e encantamento pela natureza como componentes de enredos e situações 

de uma certa “geografia do sertão” (2007, p. 175-176).  

 

Nos discursos sobre as representações referentes aos (Ser)Tões, estes são  revelados 

por meio “dessa pluralidade do olhar” (ALMEIDA, 2003, p. 71). A autora ainda destaca que 

são os “de dentro" e os “de fora" (2003, p. 71) a apregoar os (Ser)Tões. Assim, estes 

(Ser)Tões podem ser revelados pela geografia por meio da abordagem cultural e, também pela 

literatura. Esta inter-relação entre ciência e arte propicia reflexões reveladoras, especialmente 

quando o que está representado faz parte do vivido no (Ser)Tão Nordestino ou no (Ser)Tão 

Brasileiro, a partir desta (re)leitura interdisciplinar geoliterária.  

De tal modo, o elo que se estabelece entre uma leitura geoliterária
158

 sobre os 

(Ser)Tões é fundamental, sobretudo para que se entenda que a literatura é um discurso que 

acontece (na) e (pela) sociedade e não é apartada da cultura. Tanto que Moreira (2007, p. 46) 

afirma: 

 
A literatura não é, assim, alheia à realidade humana, e se dela fala com a linguagem 

subjetiva do signo, nem por isso dela fala menos como realidade que a ciência. São 

falas sobre o mundo tanto o discurso da literatura quanto o da geografia [...], todos 

eles não sendo mais que modos de interpretação-representação do real.  

 

Portanto, a geografia com abordagem cultural deve continuar a “tentar superar a 

separação entre sensibilidade e razão, poesia e ciência, que a ‘modernidade’ ocidental acabou 

dicotomizando” (BERQUE, 1990 apud HAESBAERT, 1997). Então... Vamos continuar a 

(re)prosear? O encontro geoliterário permite a (re)leitura e (re)poética dos (Ser)Tões 

reveladores de representações ressaltadas nas próximas duas passagens: (Ser)Tões do 

Nordeste e do Brasil’ e (Ser)Tões: representações no passado e no presente pelas geografias, 

literaturas e projetos. Na primeira passagem, além de apresentarmos alguns dos autores que 

abordaram os (Ser)Tões, procuramos expressar a pluralidade desta categoria no campo 

geográfico, político, social, cultural e ambiental. Na segunda, revelamos algumas das 

representações do (Ser)Tões,  especialmente, a partir dos compositores e do poeta elegidos 

para fundamentar como estes   são expressados pelas várias visões de mundo. E, também, 

pontuamos as nossas reflexões atuais a respeitos dos (Ser)Tões dos projetos. 

 

 

(SER)TÕES NORDESTINOS E BRASILEIROS    
 

E onde estão os (Ser)Tões? O quesito, em primeiro plano, conduz o pensamento para 

recordarmos ‘Os Sertões’ nas obras de Euclides da Cunha; ‘Vidas Secas’ de Graciliano 
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 Com base em Almeida (2009) “a geografia literária tenta, preferencialmente, fornecer uma interpretação do 
texto literário, baseando-se em categorias, conceitos e análises geográficas e até o aspecto social é 
incorporado” (p. 2).   
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Ramos e ‘Grande Sertão: Veredas’ de Guimarães Rosa “representado pelos grandes 

chapadões ou tabuleiros [...] as serras que o emolduram ou atravessam, com os pé-de-serras 

cobertos de matas; os gerais correndo em derredor” (MONTEIRO, 2010, p. 127). Todavia, 

não somente esses literatos narraram os (Ser)Tões. Existem “Casa Grande e Senzala, de 

Gilberto Freyre, e [...] seis livros sobre a saga do açúcar, de José Lins do Rego [...] A terra e o 

homem no Nordeste, de Manuel Correia de Andrade” (MOREIRA, 2007, p. 146).  As obras 

não cessam nestas listadas.   

No teatro, no cinema, na televisão, na música, nos poemas e nas mais variadas formas 

artísticas os (Ser)Tões são expressados como uma realidade geográfica, social, política, 

cultural, ambiental e transcendental. Nomes difundidos e outros menos disseminados têm 

contribuído com significativas representações sobre os (Ser)Tões (LUSTOSA; BISPO, 2014). 

Estas representações são anunciadas, especialmente, pelos que dominam o “conhecimento [...] 

popular”, ou seja, os “de dentro” (ALMEIDA, 2003, p. 73), como os compositores 

nordestinos: Luiz Gonzaga, João do Vale e Dominguinhos, apontados como referências para 

demonstrarmos as representações de (Ser)Tões mediante algumas de suas composições e 

também, alguns escritos do poeta Patativa do Assaré que permitem realizarmos 

interlocuções sobre os (Ser)Tões abordados por  Almeida (2003).  

 Nesta mesma obra a autora afirma que o conhecimento popular é autêntico tanto 

quanto o conhecimento científico “em razão de sua importância na vida social, da clareza que 

ele traz sobre os processos cognitivos e as interações sociais” (ALMEIDA, 2003, p. 73).  Por 

meio deste caráter científico e popular, a geografia e a literatura foram as pedras angulares das 

representações sobre os (Ser)Tões neste escrito. De fato, cada um adota as suas representações 

para a categoria de (Ser)Tões. Para uns estes (Ser)Tões são tratados como o agreste sitiado na 

miséria, na amargura, na seca e na fome. Em outros momentos, os (Ser)Tões são 

representados como espaço chuvoso no qual se vence a seca com fartura (LUSTOSA, BISPO, 

2014). Essas duas óticas sobre as representações foram demonstradas em forma de canção 

pelo pernambucano alcunhado ‘o rei do baião’, Luiz Gonzaga, na composição ‘Asa 

Branca’
159

. Depois, retrucada por ele em outra composição intitulada ‘A volta da Asa 

Branca’
160

. O duo dos poemas cotejados revelam: 

 
Asa Branca 

Quando oiei a terra ardendo 

Qual a fogueira de São João 

Eu preguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

"Intonce" eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar pro meu sertão 

A Volta da Asa Branca 
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 Letra de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Disponível em: <http://letras.terra.com.br/luiz-
gonzaga/47081/>. Acesso em: 24 de setembro de 2009.   
160

 Letra de Luiz Gonzaga. Disponível em: <http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/47081/>. Acesso em: 24 de 
setembro de 2009. 

http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/47081/
http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/47081/
http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/47081/


Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

586 
 

Já faz três noites  

Que pro norte relampeia  

A asa branca  

Ouvindo o ronco do trovão  

Já bateu asas  

E voltou pro meu sertão  

Ai, ai eu vou me embora  

Vou cuidar da prantação 

A seca fez eu desertar da minha terra  

Mas felizmente Deus agora se alembrou  

De mandar chuva  

Pr'esse sertão sofredor  

Sertão das muié séria  

Dos homes trabaiador 

Rios correndo  

As cachoeira tão zoando 

Terra moiada  

Mato verde, que riqueza  

E a asa branca  

Tarde canta, que beleza  

Ai, ai, o povo alegre  

Mais alegre a natureza  

Sentindo a chuva  

Eu me arrescordo de Rosinha  

A linda flor  

Do meu sertão pernambucano  

E se a safra  

Não atrapaiá meus pranos  

Que que há, o seu vigário  

Vou casar no fim do ano 

 

Para outros, os (Ser)Tões aparecem representados por meio da figura do homem 

sertanejo, como corajoso e persistente na labuta diária do espaço vivido. De tal modo, revela a 

composição abaixo. Lendo-a, cuidadosamente, é possível identificar antíteses para os 

(Ser)Tões e os (Ser)tanejos. Igualmente é possível interpretar que este espaço vivido, os 

(Ser)Tões, conforme quem o olha, varia em paisagem. Desta forma, demonstra um dos 

seguidores do legado musical de Luiz Gonzaga, o também compositor pernambucano 

‘Dominguinhos’ na referida letra: 

 
O Sertão te Espera

161
 

O sertão  

Tá chamando a gente 

O sol ora frio, ora quente 

O vento pra nos refrescar 

Vem 

O sertão nos espera sorrindo 

É um pai que castiga sentindo 

Vontade de nos embalar 

Vem 

Sertanejo sofrido e sem sorte 

E mesmo na hora da morte 

Coragem não se vê faltar 

Vem 

Que nesse sertão de bravura 

Não uma há só criatura 

Para dar sem nada fazer 

                                                           
161

  Disponível em: <http://letras.terra.com.br/dominguinhos/770815/>. Acesso em: 23 de setembro de 2009. 
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Vem 

Que esse chão é bem firme e forte 

É nosso sertão, nossa terra 

Bendito sertão do meu norte 

 

Ou melhor, (Ser)Tões e (Ser)tanejos entrelaçados numa representação que se 

completa, como  declama o poeta cearense Patativa do Assaré (1982) em: 

 
Eu e o Sertão 
Sertão, arguém  te cantô,   

Eu sempre tenho cantado  

E, ainda, cantando tô,  

Pruquê, meu torrão amado,  

Munto te prezo, te quero  

E vejo qui os teus mistero  

Ninguém sabe decifrá.  

A tua beleza é tanta,  

Que o poeta canta, canta   

E ainda fica o qui cantá  

 

Este (Ser)Tão completo e complexo poetizado por Patativa do Assaré em várias 

de suas obras, não é um só. São (Ser)Tões plurais. Baseamo-nos em Almeida (2003, p. 2): 

 
Geograficamente, o termo sertão refere-se aos chamados sertões nordestinos – desde 

norte de Minas Gerais abrangendo os estados centrais do Nordeste até o Piauí – e o 

sertão brasileiro considerando os estados de Minas Gerais, de Goiás, de Mato 

Grosso do Sul e parte de Mato Grosso. 

 

Embora estes limites descritos dos (Ser)Tões no contexto brasileiro a mesma autora, 

em obra posterior, refere segundo Espíndola que “não existem limites rígidos determinando 

onde começa e acaba o sertão, mas linhas que se movimentam conforme as circunstâncias. O 

sertão foi território que se expandiu e se contraiu” (2004, p. 2 apud ALMEIDA, 2010, p. 153).   

Para além das fronteiras físicas que os demarcam, os (Ser)Tões  podem ser 

identificados na escrita literária “que formalmente abarca as décadas finais do século XIX e 

iniciais do século XX” (MOREIRA, 2007, p. 153), apresentadas segundo este autor por:   
 

Ferreira de Castro (para a Amazônia seringueira), Dalcídio Jurandir (para a 

Amazônia marajoara), Hugo de Carvalho Ramos (para o sertão goiano), Raquel de 

Queiroz (para o sertão nordestino), José Lins do Rego (para o Nordeste açucareiro), 

Érico Veríssimo (para o pampa sulino) e, já na esteira do romance roseano, Antônio 

Cândido de Carvalho (para o sertão mineiro) e Mário Palmério (para o sertão oeste-

mineiro) (2007, p. 153). 

 

Esta pluralidade de (Ser)Tões, apesar de bem destacada na citação anterior, não é a 

representação real para todos, pois o grande público desconhece a abrangência dos (Ser)Tões. 

Na continuidade de interlocução com Almeida (2003), nesta e em outra obra, ela  baseia-se no 

olhar Roseano: “São, portanto, vários sertões, conforme nos diz Guimarães Rosa [...]" (2010, 

p. 153). Mas, quase sempre estes (Ser)Tões plurais tomam a conotação de singular, como 

sendo o (Ser)Tão Nordestino (LUSTOSA; BISPO, 2014). A partir de consulta na internet 

pelo termo (Ser)Tão, encontram-se sites, a maioria informam sobre o (Ser)Tão Nordestino. 

Mas, há quem mesmo sendo nordestino, não deixa de reconhecer e revelar a pluralidade dos 

(Ser)Tões como fez Dominguinhos e Gilberto Gil em: 
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Lamento Sertanejo
162

 
Por ser de lá 

Do sertão, lá do serrado 

Lá do interior do mato 

Da caatinga do roçado 

Os revelados compositores talvez tenham sido um dos poucos, ou os únicos, que 

expuseram na musicalidade os biomas Cerrado (Serrado) e Caatinga, como espaços contidos e 

que também contém os (Ser)Tões do Brasil. Comumente, as composições regionais, também 

revelam mais as representações do (Ser)Tão Nordestino, como em: 
 

Pau de Arara
163

 
Quando eu vim do sertão seu moço, 

Do meu bodocó 

A maleta era um saco 

E o cadeado era um nó 

Só trazia coragem e a cara 

Viajando no pau-de-arara 

Eu penei 

Mas aqui cheguei 

Trouxe um triângulo no matulão 

Trouxe um gongê, no matulão 

Trouxe a zabumba dentro do matulão 

Xote, maracatu e baião 

Tudo isso eu trouxe 

No meu matulão 

 

O (Ser)Tão Nordestino não poderia estar mais bem representado quando o transporte 

popularmente nomeado ‘pau de arara’ é cantado entre os versos. Este conduziu os tantos (Ser)tanejos 

rumo à migração, carregando o matulão
164

. Alguns levavam dentro do matulão os instrumentos 

(triângulo e zabumba) ou a simbologia destes em suas memórias (LUSTOSA; BISPO, 2014). Os 

instrumentos quando usados davam harmonia aos ritmos do xote e do baião, quase como um hino do 

(Ser)Tão Nordestino, tocados para amenizar "a triste partida”, como declamou o poeta Patativa do 

Assaré sobre a saga do (Ser)tanejo ao deixar o seu local de origem para tentar outra vida em rumos 

longínquos. Assim, está escrito em parte deste poema: 
 

A triste partida
165

 
[...] 

Mas nada de chuva! tá tudo sem jeito,  

Lhe foge do peito  

O resto da fé.  

Agora pensando segui ôtra tria,  

Chamando a famia  

Começa a dizê:  

Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo,  

Nós vamo a São Palo  

Vivê ou morrê. 

[...] 
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 Disponível em: <http://letras.terra.com.br/dominguinhos/45558/>. Acesso em: 23 de setembro de 2009. 
163

 Letra de Luiz Gonzaga e Guio de Morais. Disponível em: <http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/261217/>. 

Acesso em: 23 de setembro de 2009. 

164
 É uma espécie de trouxa de couro ou mala improvisada. Disponível em: < 

http://www.achando.info/index.php?query=matul%E3o&action=search>. Acesso em : 18 de outubro de 2009.  
165

 Disponível em: <http://www.cliquemusic.com.br/discos/ver/a-triste-partida>. Acesso em: 23 de setembro 
de 2009. 
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Em riba do carro se junta a famia;  

Chegou o triste dia,  

Já vai viajá.  

A seca terrive, que tudo devora,  

Lhe bota pra fora  

Da terra natá 

 

Por meio das composições de Luiz Gonzaga e de poemas de Patativa do Assaré 

expressados, conforme Lustosa e Bispo (2014) torna-se evidente que os (Ser)Tões para os 

referidos conhecedores populares representa o lugar de pertencimento, em que a vida do 

homem está relacionada às condições apresentadas por esse espaço, pois como assinala Tuan 

“o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definições e significados” (1983, p. 

151). Assim, pensarmos o (Ser)Tão como lugar observamos que a  experiência com o lugar é 

que remete à identidade com o mesmo.  

Estas obras de Luiz Gonzaga e de Patativa do Assaré refletem parte da visão do 

(Ser)Tão Nordestino, abordando as relações entre o homem, o ambiente e a cultura. O 

compositor e o poeta em questão, ao vivenciarem este (Ser)Tão, criam raízes no lugar. Para 

Tuan (1983), “sentir um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, em sua maior parte 

fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos” (p. 203).  

A partir da profunda experiência da vida quotidiana, o compositor e o poeta, também 

conferem uma dimensão simbólica às suas obras (LUSTOSA; BISPO, 2014). A inspiração de 

Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré não é fruto de estudos, mas da vivência, da experiência, 

apresentando o (Ser)Tão Nordestino como o seu lugar. Este sendo  

 
construído a partir de uma relação intersubjetiva, extremamente variável de 

indivíduo para indivíduo, quando vão sendo atribuídas ao suporte nomes e 

características simbólicas, constituindo-se enfim no mundo que une 

indissoluvelmente o sujeito às coisas, tornando-o um ser-no-mundo (HOLZER, 

2006, p. 114). 

 

Sendo assim, coadunamos com Almeida (2003) quando diz que "no registro de 

distintos sertanejos há o reconhecimento dos diversos sertões tecidos por relações sociais que 

se realizam no plano do vivido e dos processos de percepções desses sertões" (p. 80). Em 

outra obra sobre os sertanejos, afirma “foi Guimarães Rosa. Em Grande Sertão: Veredas, esse 

autor faz uma leitura do Brasil sertanejo” (ALMEIDA, 2010, p. 153). Nas percepções dos 

tantos (Ser)Tões completa Moreira (2006, p. 154) “o sertão é o mundo e o mundo é o mundo-

do-homem. O sertão é esse espaço regional-universal, o mundo criado pelo homem a partir 

das transfusões subjetivas e sensórias [...]” que se demonstram em parte nos relatos das 

representações narradas anteriormente e, outra parte, nas representações no passado e no presente, 

sobre as quais vamos (re)prosear. 

 

 

(SER)TÕES: REPRESENTAÇÕES NO PASSADO E NO PRESENTE PELAS 

GEOGRAFIAS, LITERATURAS E PROJETOS 
 

Este subtítulo é provocativo, inclusive para nós que o adotamos. É possível considerar 

que há representações dos (Ser)Tões pertencentes apenas ao passado? O intuito é continuar a 

refletir como eram algumas das representações dos (Ser)Tões e como estão na nova ordem. 

Para isso ainda o escrito de Almeida (2003), a primeira base de reflexão para a construção do 

artigo de Lustosa e Bispo (2014) e, atualmente, (re)leituras e complementos neste promove 

um intervalo favorável às ponderações, pois o referido texto de Almeida foi  publicado têm 12 

anos (período em que os (Ser)Tões sofreram outras transformações), além das existentes.     
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Quando Almeida (2003) expressa o olhar dos “de fora” sobre o (Ser)Tão apresenta 

representações de “viajantes e cronistas cujas narrativas destinavam-se a saciar a curiosidade 

de outros e a ensinar o que havia no Brasil” (p. 72). Estas foram narrativas anunciadas em 

séculos passados. Em uma das narrativas a autora diz que para a civilização lusitana o sertão 

“significava o incerto, o atrasado, o desconhecido, o longínquo, o selvagem; um lugar 

povoado por homens rudes e pobres onde as condições naturais e geográficas compactuavam 

com a violência caudilhesca e reinavam os chefes locais [...]” (2003, p. 75). Estas mesmas 

representações ainda permanecem? Correia Filho apresenta uma matéria intitulada “O sertão 

além do tempo”
166

. Nesta, ele traz informação apresentada no presente, ou como enunciado 

no título uma representação no presente dos (Ser)Tões, e descreve que “a região do Seridó, no 

Rio Grande do Norte, guarda mistérios e surpresas de Caatinga. E prova que o sertão também 

é terra de encantos, hoje [...].” Correia Filho expõe o (Ser)Tão com um espaço para novos 

usos neste estado quando diz:  

 
Hoje, quando se olha para um mapa hidrográfico do sul do estado, o que se tem é 

uma região coalhada de áreas azuis, indicando onde a mão do homem fez a água se 

acumular [...] 

Alguns, como o Gargalheiras, o Boqueirão e o Sabugi, permeiam toda a vida do 

sertanejo, servem de fonte de alimento e mantêm irrigadas plantações de milho, 

feijão e cana-de-açúcar. Também representam uma expectativa para o turismo, que 

já começa a descobrir a beleza de seu entorno – as imensas estruturas geraram as 

paisagens mais belas do Seridó, quando montanhas e vales desenham um horizonte 

inusitado para o Semi-Árido brasileiro. O Açude Gargalheiras, na cidade de Acari, 

passou a atrair aventureiros em busca de esportes radicais (trilhas, rapel e escaladas 

são praticados ali) e de sossego (a única pousada do lugar é um verdadeiro refúgio 

em meio ao imenso espelho d’água, ao qual se chega apenas de barco).  

Do topo da serra, a visão impressiona aqueles que imaginam o sertão estéril, seco e 

sem vida. 

Toda essa diversidade se apresenta ao visitante em meio a um ecossistema que, 

assim como o interior nordestino, foi subjugado e agora está sendo descoberto pelo 

mundo. Conhecida como sinônimo de seca e pobreza, a Caatinga começa a se 

mostrar um local cheio de vida, cor e surpresas. Quem visita a região pode ver na 

fauna (preás, veados, emas e grande quantidade de pássaros), na flora (vários tipos 

de cacto, árvore e uma imensidade de flores) e na vida do sertanejo (com suas 

roupas de couro e sua sabedoria) muito da cultura do Brasil. 

(http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/14/o-sertao-alem-do-tempo).
167

  

 

Na citação acima, a representação do (Ser)Tão Nordestino na visão de Correia Filho, 

está representado como terra de encantos e transparece como um espaço propício ao 

desenvolvimento de projetos de irrigação e práticas contemporâneas como o turismo. A 

ênfase dada por ele à ‘paisagem exótica’ margeada pelos açudes com safra produtiva para os 

(Ser)tanejos, ou seja, praticamente um laboratório natural com fauna e flora a serem 

apreciadas por visitantes, se contrapõe ao (Ser)Tão pensado e expressado por outros como 

improdutivo. Ao expressar a sua ótica sobre a região do Seridó, Correia Filho nos convida a 

ver a representação do (Ser)Tão Nordestino no presente em uma perspectiva de interferência 

na percepção  do lugar e dos atores sociais, sobretudo, porque as representações “não 

aparecem fundamentalmente como realidades individuais. Elas são de natureza social” 

(CLAVAL, 2008, p. 18). Vejamos segundo Monteiro o que diz “A concepção Roseana de 

‘sertão’, desde as primeiras páginas, ajusta-se perfeitamente à concepção natural ou física – 
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geográfica – do sertão [...] e que ele é uma unidade na diversidade [...] a rudeza do sertão com 

a doçura” (2010, p. 127).  

Referente a estas pluralidades dos olhares sobre os (Ser)Tões e sertanejos retornamos à 

Almeida (2003), pois na sua concepção uma outra narrativa dos lusitanos demonstra a 

representação dos (Ser)Tões totalmente como um espaço inóspito e denegri a imagem do 

(Ser)tanejo por sua aparência e condição social. Na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, 

também analisada por aquela autora, podemos conferir esta mesma visão lusitana e pejorativa 

sobre o sertanejo, pois Euclides da Cunha narra:  

 
O sertanejo [...]  

Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das 

organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a 

fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e 

sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 

normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de 

humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro 

umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas 

palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a 

espenda da sela [..] 

É o homem permanentemente fatigado. 

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra 

remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das 

modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude [...] (2003, p. 179-180). 

 

O olhar euclidiano como um “de fora” de passagem pelos (Ser)Tões, sem a devida 

vivência, não conseguiu interpretar que o (Ser)tanejo como um “de dentro” demonstrava uma 

coragem sem medida a qual não correspondia as características de seu corpo físico. Esta 

coragem em total interação com a lida no espaço vivido com o saber-fazer diário correspondia 

a sua cultura. A narração de Euclides da Cunha não valorizou o (Ser)tanejo. Isso resultou em 

muitos preconceitos que ainda perduram no tocante à aparência e à condição social destes.   

Estas visões lusitana e euclidiana no passado, contrastam-se com a visão no presente 

apresentada por Correia Filho que em seu olhar informativo revela um (Ser)Tão Nordestino 

transformado pelas mãos humanas e ofertado para fins turísticos. De fato, o aspecto 

‘selvagem’ citado pelos lusitanos toma uma nova conotação de ‘exótico’ para ser revelado ao 

mundo como espaço para as modalidades do turismo de aventura. São também os (Ser)Tões 

de projetos, como o tão polêmico sobre a 'Transposição das Águas do Rio São Francisco'.  

Ecoa que querem mudar o curso do ‘Velho Chico’. Isso o sertanejo 'assunta' no 

presente e não fica 'só a espiar' como no passado. Afinal, Euclides da Cunha, 

contraditoriamente, foi obrigado a assumir e escrever que "o Sertanejo é antes de tudo um 

forte" (2003, p. 179). E sendo forte impõe-se para reivindicar condições quando os projetos 

governamentais os afetam diretamente. O projeto de mudança de curso do 'Velho Chico' pode 

desembestar (como bem diria um sertanejo em seu palavreado) e desgraçar o rumo do rio e a 

vida destes (Ser)tanejos do (Ser)Tão Nordestino e  do (Ser)Tão Brasileiro, pois esse rio: 
 

nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais [...] Daí por diante, segue 

serpenteando pelo Sertão afora e, depois de percorrer cerca de 2.660 km, passando 

pelas várzeas de Sergipe e Alagoas, penetra no Oceano Atlântico, como uma cunha 

d’água doce no mar salgado, numa demonstração de sua força, empurrando as águas 

do mar, num duelo entre dois gigantes da natureza" (COELHO, 1994, p. 2).  
 

Tal representação da força do 'Velho Chico' estreita-se com a representação de força 

do (Ser)tanejo. As representações para Almeida, (2003, p. 72) “são fundadas sobre a 
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aparência dos objetos e não sobre os objetos em si [...] rege as nossas relações com o mundo e 

os outros [...] orienta e organiza os comportamentos [...] e interferem na definição de 

identidades pessoais e sociais.”  

As representações sobre os (Ser)Tões numa perspectiva no passado  constituem 

também a ideia do longe, do distante, como também aparece em 'Os Sertões', de Euclides da 

Cunha. Pontua Almeida (2003) que nesta obra o autor narra os (Ser)Tões como ambiente 

hostil e monótono, em que as expressões da Caatinga induzem à repulsa, ao medo, ao 

estranhamento e ao sufoco.  Como os olhares são plurais, esta Caatinga de repulsa, medo, 

estranhamento e sufoco, no olhar do compositor maranhense João do Vale, para nós um “de 

dentro", representa à aproximação, a chegança, a floração, a fartura com a chegada da chuva, 

como ele canta em parte de sua composição e de José Cândido titulada: 
 

Ouricuri (O Segredo do Sertanejo)
168

 

[...] 

Catingueira fulôro lá no sertão 

Vai cair chuva granel 

[...] 

Catingueira fulôrando sertanejo 

Esperando chover 

[...] 

Catingueira fulora vai chover 

Andorinha voou vai ter verão 

Gavião se cantar é estiada 

Vai haver boa safra no sertão 

 

Para quem não tem um olhar ampliado sobre os espaços físicos que contêm biomas 

dos (Ser)Tões, como é o caso da Caatinga, é passível de interpretar que sua estética é a sua 

representação como narrou Euclides da Cunha em 'Os Sertões'. Mas, a essência desta 

representação está no olhar de quem tem a sensibilidade de saber que os (Ser)Tões "são 

segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender ler" como completa João do 

Vale na mesma composição citada acima ‘Ouricuri’ (O segredo do sertanejo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Assim, são muitas as representações. Aqui podemos constatar as narrativas oriundas 

dos que nasceram e viveram nos (Ser)Tões. Ou, dos que os conheceram de passagem, sem a 

vivência demorada. Ou, dos que escreveram sobre os (Ser)Tões a partir de produções 

existentes. E, ainda, daqueles que elaboram projetos socioculturais como representações dos 

(Ser)Tões. Neste sentido é continuada a prosa sobre as representações dos (Ser)Tões no 

passado e no presente subsidiadas pelas geografias e as literaturas. 

Se destacado os (Ser)Tões no presente vê-se que a nova ordem promove novos usos. 

Apresenta-se aqui uma representação que se encontra fundada em olhares do capital 

direcionados para as paisagens dos (Ser)Tões como detentores de uma diversidade histórica, 

cultural e ambiental que serve aos interesses do turismo que se desenha nos interiores do 

Brasil. Toma-se a Caatinga e o Cerrado como biomas vislumbrados cada vez mais para as 

práticas turísticas compatíveis com os solos dos (Ser)Tões e os (Ser)tanejos que os 

empreendedores turísticos desejam 'espetacularizar' para os visitantes, pois: 
 

o clima árido e seco também é uma particularidade que o sertão tem para oferecer, 

sobretudo para mostrar que seu povo sobrevive nesse tipo de ambiente de forma 

forte e sem titubear às crises e a seca vez por outra intensa na região (BRITO, 2004, 

p. 1).  
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Mas esse mesmo (Ser)Tão que torna a vida do (Ser)tanejo sofrida como nos fala o 

autor acima, também é expressado como ideal para as modalidades do turismo de aventura. 

Quem nunca ouviu falar do Cerapió? Ou, no Piocerá que surgiu em 1987 e desde o ano de 

2009 entrou “na Era do Satélite/GPS. Na sua 22ª edição, o Piocerá retorna as suas 

consagradas trilhas pelos sertões do Piauí e Ceará, revivendo os tempos de gloria quando se 

deu inicio a uma das provas mais famosa do esporte Off Road brasileiro” 

(pedalemgrupo.blogspot.com/.../piocera-ou-cerapio.html)
169

. Essas modalidades não param 

por aí, em: 
Quixadá, município do Sertão Central do Ceará [...] se prepara para receber os 

turistas que procuram aventura e esportes radicais. [...] O evento reúne atletas 

praticantes de motocross, bicicross, canoagem, rappel, vôo livre, corrida, off-road 

indoor, entre outros. [...] Todo este fluxo de pessoas movimenta a economia de 

todos os municípios vizinhos, além de promover uma outra face do sertão 

nordestino, a da potencialidade para o ecoturismo. [...] As intrigantes rochas de 

monólitos que parecem ter sido esculpidas pelo homem abundam na região de 

Quixadá. São formas inusitadas que parecem erguer-se do nada em pleno sertão, 

formando cenários desafiadores para os amantes de esportes radicais. Para 

completar, há muitas trilhas, o vento é farto e não faltam abismos e rochas altas para 

se jogar de uma asa delta. (www.diariodonordeste.globo.com/materia).
170

 

 

Aqui cabe nos reportarmos ao texto de Penna (1992) em que a autora menciona que 

“toda representação é construída através de um processo de seleção e esquematização” (p. 

60). Portanto, as representações dos (Ser)Tões no presente, enquanto espaço turístico são um 

recorte  a partir do qual os indivíduos formulam uma identidade e ainda “pode-se dizer que 

compõem um 'ponto de vista', uma redução da realidade da qual é, por outro lado, a apreensão 

possível” (PENNA, 1992, p. 60).  

Isso pode ser apregoado também pela construção de um (Ser)Tão em que as bases 

turísticas se fundam na exposição das comunidades do interior. A aventura dos praticantes se 

junta à espetacularização dos (Ser)tanejos que os reporta às representações contidas no 

passado. Estes homens, mulheres e crianças têm os seus espaços invadidos pelos enduros e 

são novamente expostos como miseráveis e famintos. Os turistas de práticas de aventuras nos 

(Ser)Tões parecem tentar amenizar o abuso dos impactos ambientais, culturais e sociais 

causados por suas caravanas de carros, no momento em que param para distribuir cestas de 

alimentos aos regionais do caminho (LUSTOSA, BISPO, 2014). A cena leva os (Ser)tanejos 

às condições de ajuda prenhes no passado. Luiz Gonzaga já criticava tal conduta ao cantar 

"seu dotô uma esmola a um homem que é são/ ou lhe mata de vergonha/ ou vicia o cidadão" 

nos trechos contidos em sua composição e de Zé Dantas (VOZES DA SECA, 1953)
171

.  

Os mesmos turistas dos rallys também mascararam os seus excessos nas informações 

via site oficial (www.sertoes.com) justificando as prestadas responsabilidades sociais 

dirigidas aos moradores dos destinos entrecortados pelos transportes pilotados por quem se 

admira em espalhar poeiras e impactar terrenos e a vida de pessoas.  

Até aqui a nossa intenção corrobora com Moreira (2007) quando diz que  "fazer 

dialogar a geograficidade do romancista e a geograficidade do geógrafo pode ser assim um 

exercício dos mais estimulantes para a reflexão em geografia." Esta mesma trajetória fez 

Almeida (2003), especialmente no escrito 'Em Busca do Poético do Sertão: um Estudo de 

Representações' basilar para as nossas principais reflexões ao longo da (re)leitura e da 

(re)poética aqui proposta na geoliteratura dos outros autores adotados e na visão 

representativa dos “de dentro” (compositores e o poeta) escolhidos para as narrativas.   
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O (RE)PROSEAR COMO ARREMATE... 
 

É possível percebermos o quanto a Literatura poderá nos mostrar o quanto    

"precisamos restaurar a interpretação poética da Geografia” (HAESBAERT, 1997, p. 30), 

pois a racionalidade que marcou e continua marcando a Ciência produziu uma não 

valorização do artístico, através de uma valorização máxima do Positivismo, cujos 

conhecimentos deveriam ser exatos e objetivos, e a Geografia não fugiu a esta regra. Portanto,  

Moreira (2007) afirma: 
A Literatura talvez seja a forma mais pura de apreensão da geograficidade. Nela a 

trama da experiência de espaço-tempo da geograficidade aparece na forma direta e 

imediata das significações, grafada no imaginário e na linguagem do personagem. 

Daí a noção corrente de a literatura diferir da ciência pelo seu discurso livre e 

simbólico, sem o rigorismo do método usado pela ciência. Um grande engano como 

vimos. 

 

Deste modo com a Literatura apreendida da geograficidade cosemos 'Os (Ser)Tões: 

Representações no Passado e no Presente' (LUSTOSA; BISPO, 2014) e, atualmente, o 

(re)formamos para ‘(Ser)Tões no passado e no presente: representações pelas geografias, 

literaturas e projetos” por meio da  (re)leitura e (re)poética baseamo-nos na geoliteratura que 

se configura como uma possibilidade de evidenciar que este "discurso livre e simbólico" 

mencionado acima por Moreira (2007) pode dialogar com o "rigorismo do método" como 

bem interpreta este mesmo autor. As composições musicais, poesias, passagens de romances e 

reflexões de autores que adotam o mesmo caminho geoliterário serviram de andaimes para se 

expressar as representações sobre os (Ser)Tões a partir de diferentes visões de mundo, 

incluindo-se as nossas. Contudo, “De diferentes formas e com diferentes abordagens e 

concepções sobre o que é Ciência, Geografia, Arte e Literatura, geógrafos têm cada vez mais 

buscado trilhar estas sendas”(MANDAROLA JR., GRATÃO, 2010). 

Para Almeida (2003) com quem se construiu a principal interlocução para aflorar o 

desenvolvimento do artigo anterior de Lustosa e Bispo (2014), as visões do (Ser)Tão 

reveladas no texto da citada autora pelos “de dentro” como pelos “de fora” evidenciaram as 

diferentes paisagens sobre os (Ser)Tões. Para nós as representações dos (Ser)Tões no passado 

e no presente evidenciam as experiências dos seres humanos com os espaços retratados 

mediante uma linguagem simbólica. 

Quem são os (Ser)Tões dos projetos de pífanos do (Ser)Tão baiano, próximo ao 

município de Canudos? Segundo Menegatti (2012, p. 12) “os conjuntos musicais geralmente 

conhecidos como Banda de Pífanos [...] há grupos em atividades em todos os estados do 

Nordeste. Essas bandas de pífanos tendo a presença e a permanecia das zabumbas no sertão 

baiano”. Para a mesma autora esta prática “aponta para um movimento de resistência de 

elementos musicais [...] próprio de uma região que se organiza temporariamente em outro 

ritmo [...] das transformações velozes e incessantes da urbanidade [...] (2012, p. 141). 

Precisamos investigar melhor a afirmativa nestas metamorfoses pela quais passam os 

(Ser)Tões.  

Do mesmo modo averiguarmos os projetos relativos ao instrumento dos mestres 

rabequeiros que promovem os ‘Festivais da Rabeca’ no município Bom Jesus no (Ser)Tão 

piauiense. A rabeca, assim como o pífano, encontra-se em outros estados nordestinos, 

especialmente, Pernambuco com a história de mestre Salustiano. Estes eventos da rabeca 

conforme os veículos midiáticos afirmam-se como meios para manterem as tradições 

artísticas dos (Ser)Tões. Também, convém averiguarmos. A princípio vemos uma 

concorrência entre estados do Nordeste, pois a notícia em site local divulga o “Piaui vai 
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formar a primeira Orquestra de Rabecas do Brasil com estudantes” 

(http://180graus.com/notícias).  

O que dizemos de outra experiência nominada ‘Acordes Campestres’ em São 

Raimundo Nonato no estado do Piaui? Segundo a reportagem apresentada em veículo 

nacional, trata-se de um projeto considerado cultural criado em 2011 por dois familiares pelo 

“empreendedor musical Salvador Nunes e pelo seu filho Sandro Dias que ensina a arte de 

tocar instrumentos a dezenas de crianças, jovens e adultos. Com poucos recursos e sem apoio 

de entidades governamentais [...] executado no terreiro da casa onde moram, em um bairro 

carente” (http://g1.globo.com). A Geografia e a Literatura continuam como as nossas pedras 

angulares para refletirmos os (Ser)Tões a partir de todos os projetos exemplificados. Enquanto 

esta perpectiva está em contrução, deixamos o desfecho a respeito do (Ser)Tão conforme 

Almeida (2003) que “é pois, uma dupla criação da cultura. A cultura de quem olha e a 

apreende, e a cultura daquele que cria, a inventa. Aí reside o mistério da paisagem, o mistério 

do sertão” (p. 87). 
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Resumo: O propósito do presente trabalho é socializar a rediscussão do Projeto “O Estudo da 

Cidade e do Urbano Através da Música, da Poesia e do Poema: Subsídios Para os Ensinos 

Fundamental e Médio”, por nós realizados anos antes com objetivo de incentivar estudantes e 

professores a fazerem uso de recursos lúdicos e artísticos, tais como músicas, poesias e 

poemas na prática do ensino, refletindo e escrevendo sobre a cidade e o urbano na perspectiva 

dos conteúdos da música, da poesia e do poema disponíveis em bibliotecas e no mercado 

editorial. Tal rediscussão constou da pesquisa “Itinerários Geográficos: Pensando e 

Refletindo” (2013/2014), acontecida no contexto do Laboratório de Geografia e Educação 

Popular – LAGEPOP – Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, 

cuja concretização propiciou a releitura do referido Projeto, um empreendimento muito 

desafiador e gratificante. A pesquisa induziu a refazer caminhos e proceder a apreciações 

sobre o que havia sido realizado e socializado a mais de uma década. Assim pudemos rever o 

realizado e confirmar nosso entendimento quanto a sua contribuição na perspectiva da 

educação urbana para a cidadania, através de práticas da Geografia e da Educação 

socialmente referenciadas. Educação entendida como aquela voltada para emancipação e 

libertação, frente a sujeitos inseridos histórica e geograficamente na sociedade brasileira, a 

qual tem gerado por séculos uma inclusão excludente, de amplas parcelas de sua população.           

Palavras chaves: Geografia, Cidade e Urbano, Música e Poesia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
                                                                                                               Uma cidade é construída por diferentes tipos 

de homens; pessoas iguais não podem fazê-la 

existir.   

(ARISTÓTELES). 

                                                                                                    A poesia, a música, o teatro são expressão 

                                                                                                    de necessidade das pessoas.  

                                 (SCHWARTZ 1999). 

 

O presente trabalho é um desdobramento de parte da Pesquisa intitulada “Itinerários 

Geográficos: pensando e refletindo”, realizada entre 2013 e 2014, no âmbito do Laboratório de Geografia e 

Educação Popular – LAGEPOP – Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, e a 

ideia inicial surgiu há uns 20 anos quando passamos, a abordar a cidade e o urbano, para além da 

dimensão econômica – embora reconhecendo a relevância do da economia no acontecer das 

relações sociais urbanas.                                                                         

Estamos cada vez mais convencidos de que somente avançando na 

multidisciplinaridade é possível refinar conhecimentos sobre a realidade da cidade, que “é 

muitas”, isso em função de seu processo constitutivo, o qual – como não poderia deixar de ser 

– é um reflexo da sociedade. Assim, a cidade propriamente dita pode ser entendida como 

palco-cenário do que, em Geografia, costuma se conceituar urbano, ou seja, o conteúdo 
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enredo – embora cidade-urbano seja indissociável, considerando a relação entre os homens e 

com a natureza em seu realizar e edificar. 

Percorrendo caminhos com essas perspectivas realizamos o Projeto de extensão, 

melhoria do ensino e formação em Geografia, denominado “O Estudo da Cidade e do 

Urbano Através da Música, da Poesia e do Poema: Subsídios Para os Ensinos Fundamental 

e Médio”. 

Revisitamos e repensamos trajetórias e discutimos resultados do referido Projeto, o 

qual teve como objetivos incentivar estudantes e professores a fazerem uso de recursos 

lúdicos e artísticos, tais como músicas, poesias e poemas na prática do ensino e refletir e 

escrever sobre a cidade e o urbano na perspectiva dos conteúdos da música, da poesia e do 

poema disponíveis em bibliotecas e no mercado editorial. 

 

 

A IDÉIA, O PROJETO E SEUS CAMINHOS. 

 

Um projeto com caráter de pesquisa, extensão e melhoria do ensino superior, e que 

abordasse a cidade-urbano tomando como fulcro versos e canções, era a idéia inicial, cuja 

gênese foi um trabalho realizado na disciplina “Geografia Urbana”, do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia UFU.  

Refletindo e conversando sensibilizamos a ex-aluna, geógrafa e professora e mestra, 

Cláudia Maria de Freitas para juntos desenvolvê-lo. Concretizamos o intento e seus resultados 

foram socializados através da edição do livro “A Cidade e o Urbano em Verso e Canção, com 

tiragem de 500 exemplares, os quais se esgotaram em pouco tempo. 

Além de ousar colocar lado a lado arte e conhecimento, valorizamos a busca de 

alternativas para a prática de ensino e tendo como objetivos: a) incentivar estudantes e 

professores a fazerem uso de recursos lúdicos e artísticos, tais como: músicas, poesias e 

poemas na prática do ensino; b) refletir e escrever sobre a cidade e o urbano na perspectiva 

dos conteúdos da música, da poesia e do poema disponíveis em bibliotecas e no mercado 

editorial.  

O foco inicial dos trabalhos foi a necessidade de aprofundamento acerca do material 

bruto disponível a título de subsídios, em que constaram leituras pertinentes à temática e a 

educação em geral.  

Em seguida passou-se a refletir sobre o papel das artes na educação, com prioridade 

para o ensino fundamental e médio, o que exigiu várias leituras sobre as artes em geral e a 

realização de entrevistas com profissionais ligados a esse campo de atuação.  

Foram estagiários do Projeto um estudante de Letras, uma de Pedagogia e duas de 

Filosofia, e as atividades exigiram muita disposição e energia por parte dos professores e 

estagiários, sendo o trabalho editado, tema marca da trajetória-história de sua realização, em 

um contexto que continha outros contextos mais ou menos específicos, mais ou menos 

particulares. 

Como educadores empenhados na invenção quotidiana da prática educacional, 

fundada na democracia e cidadania, trabalhamos o conteúdo da obra com vistas a contribuir 

nestes inícios do século XXI, para a constituição de uma nova era calcada na pluralidade e 

respeito às diversidades culturais, na perspectiva do avanço civilizatório e da formação de 

homens e mulheres verdadeiramente humanos, capazes de edificar novos mundos possíveis.  

Nos textos, as propostas apresentadas como atividades a serem desenvolvidas por 

professores na docência, certamente exigem a adoção de novas posturas no ensino-

aprendizagem, tendo em vista a educação para a cidadania, como fundamental e indispensável 

na formação dos estudantes. 
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Em todo o percurso, as atividades foram árduas e, no início, bastante difíceis, exigindo 

paciência e muita tolerância nas orientações. Ao final, o aprendizado foi mútuo, uma vez que 

a coparticipação de coordenadores e estagiários possibilitou sermos mais educadores e 

pesquisadores, o que valorizou sobremaneira, as diferentes áreas do conhecimento envolvidas 

e a prática da multidisciplinaridade. 

Foi importante a diversidade quanto às temáticas abordadas e o empenho para seguir 

as “Orientações Básicas”, como um dos fundamentos metodológicas do projeto. 

Nem sempre tal empenho resultou em textos mais densos e expressivos. De qualquer forma, 

houve um significativo crescimento no decorrer da produção de cada texto, e isso além de 

repercutir nos resultados, foi fator importantíssimo como contribuição na formação 

profissional dos discentes envolvidos. 

Quanto aos critérios de seleção dos estagiários, estes proporcionaram diversidades de 

análise e interpretações sobre o material pesquisado possibilitando ao mesmo tempo, 

pluralidade cabeças pensando, ao lado das oriundas da Geografia. Isso também enriqueceu as 

experiências, concretizando o que se chama universidade no seu conceito mais amplo.  

Sobre a avaliação relativa aos acompanhamentos voltados à elaboração dos textos, em 

geral eles foram considerados satisfatórias, embora no início a comunicação não tenha 

acontecido de maneira fluida, até se concretizar a adaptação. De um lado o/a orientador/a 

tentando compreender o mundo do estagiário/a; do outro, o/a estagiário/a buscando entender e 

aprender à linguagem do/a orientador/a. A adaptação propiciou a fluidez, e melhoria dos 

resultados. Outra linha de considerações apontou a fragilidade da integração entre a equipe, o 

que contribuiu para alguns desencontros e atrasos quanto ao cronograma. 

Sobre a clareza e sequência na redação dos textos, avaliamos que foram claros ou 

relativamente claros, mesmo que inicialmente tenha havido em parte, dificuldades de 

compreensão. Por outro lado destacamos que até certo ponto os acompanhamentos se 

limitaram a criatividade da linguagem, que poderia ser explorada pelos estagiários. 

Quanto às reuniões de trabalho, seja no que se refere às reflexões e estudos ou às 

avaliações e encaminhamentos, não houve presença mais efetiva do conjunto dos estagiários, 

e isso de certa forma refletiu no aproveitamento. Destaque-se a importância das reuniões / 

encontros em termos da reflexão e do estudo, e sua contribuição para o aperfeiçoamento da 

comunicação entre estagiários e orientadores, tornado-a mais clara e rica. 

Registre-se também, que tanto o estagiário quanto as estagiárias participaram intensa e 

dedicadamente das atividades, e a seguir fazemos algumas observações sobre tal participação 

e dedicação:                                                                                                  

 • A participação esteve de acordo com as possibilidades considerando as demais 

atividades exercidas. 

• A participação poderia ter sido muito mais efetiva, e durante um determinado 

período, embora curto, houve certo desânimo e foi preciso incentivo para superá-lo. 

• Em relação aos aspectos positivos e negativos, seja quanto à temática ou a 

metodologia, destaques-se as seguintes ponderações: a) a realização do projeto foi muito 

interessante e pertinente, propiciando novas perspectivas para o ensino; b) em alguns 

momentos, o tema mostrou-se complexo exigindo ampliação da bibliografia, o que enriqueceu 

o aprendizado; c) foi trabalhoso encontrar músicas e poemas que se adequassem ao tema e 

ajudassem na formulação de reflexões e questões pertinentes. 

• Quanto à questão relativa ao significado do Projeto para os estagiários, na condição 

de estudantes de áreas diversas às dos professores orientadores, houve a possibilidade de 

ampliação do aprendizado, e de valorização de uma variada gama de questões. Assim, abriu-

se um leque enriquecedor quanto a entendimentos sobre a cidade e o urbano, bem como 

contribuiu para valorizar a importância da produção acadêmica com participação ativa de 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis 

geografias da percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

601 
 

estudantes, do estudo assuntos de interesse comum às diversas áreas, enriquecendo a 

formação dos discentes. 

Destaque-se ainda que o material editado contem ricos subsídios e pistas para o 

exercício do ensino fundamental e médio sendo composto por treze textos enfocando 

temáticas urbanas, podendo ser utilizados em diferentes disciplinas escolares, com abordagem 

própria de cada área e prática singular de cada professora ou professor, bem como em 

atividades interdisciplinares ou transdisciplinares. 

O material não se constitui em "fórmulas mágicas", "modelos", "cartilhas" ou 

"receitas". São sugestões que precisam de adequações a cada realidade escolar.  

Os estilos, as formações diferenciadas, as experiências vivenciadas anteriormente, 

sobretudo, quanto à linguagem escrita, e no que tange a aspectos de caráter técnico, 

enriqueceram os textos e as propostas de atividades, sendo que a obra vai de encontro aos 

objetivos propostos. 

 

 
 TEMÁTICAS, REFLEXÕES E METODOLOGIA. 

 

No mundo contemporâneo, carregado de enorme complexidade e dinâmica 

sociocultural, as “Cidades” constituem-se no principal espaço das “convivências” humanas. 

Elas formam “palcos”, “cenários” e “enredos” privilegiados e significativos da história 

moderna. Cidade e cidadania são expressões que mutuamente se referenciam, sendo a 

cidadania objeto de construção-reconstrução permanente da modernidade e da chamada “era 

urbana”. 

A cidade abarca segundo Sposito (2002): “condição/manifestação/materialização do 

processo de urbanização”; conforma-se na “expressão deste processo num dado ponto do 

território, como uma somatória/combinação/sobreposição dos diferentes momentos históricos 

que a produziram”.  

Inúmeros estudos buscam teorizar esse fenômeno cada vez mais consolidado e surgem 

desse modo, leituras diversas sobre o urbano e a cidade. Além da Geografia, em especial 

algumas áreas tais como: Sociologia, Urbanismo, História, Antropologia e Arquitetura, tratam 

de desvendar faces do urbano.  

A importância do urbano é enfocada com muita propriedade na fala de Lomônaco 

(1995, p. 01): 

 
Ruas, praças, avenidas, túneis, pontes, galerias são as múltiplas imagens da cidade 

que consignam a presença de uma vigorosa ação humana e marcam o cenário 

cultural da rotina de seus habitantes assinalando um modo de vida e de relações 

sociais de natureza essencialmente urbana. Um universo infinito de signos sedimenta 

a diversidade cultural e se torna, ao mesmo tempo, a representação que substitui e dá 

concretude aos fatos econômicos e sociais que respondem pelo fenômeno urbano.  

 

A Geografia, como área que estuda o espaço socialmente construído/produzido, 

compete à análise da cidade e do urbano, como processo, considerando peculiaridades e 

especificidades e singularidades. Questões sociais, econômicas, socioambientais, políticas, 

culturais, físicas etc., compõem esta análise do urbano, cuja crescente complexidade requer 

cada vez mais estudos multidisciplinares e transdisciplinares, tanto no âmbito do “urbanismo” 

quanto das diversas disciplinas escolares da educação básica. O Projeto em tela objetivou 

contribuir para dinamizar a análise do urbano e da cidade na educação básica. Para isso, 

apoiamo-nos na música, na poesia e no poema (expressões das Artes) na busca de interações 

visando contribuir no processo ensino-aprendizagem. 
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O inicialmente desenvolvido constituiu-se em um desdobramento de uma disciplina da 

formação superior e constou de atividade buscando conhecer em linhas gerais a compreensão 

por parte dos estudantes do Curso de Geografia da UFU, quanto à dinâmica do processo 

urbano.  

Logo no início, ao se vislumbrar a possibilidade de usar a música, a poesia e o poema 

para subsidiar o estudo do urbano, isso não foi tomado como alternativa “mágica” na 

abordagem um temas complexos e mesmo enfadonhos. Intentou-se uma forma criativa e 

dinâmica de propiciar aos estudantes universitários visões diferentes da temática cidade-

urbano, buscando na arte (música, poesia e poema) colaboração e recurso diverso, próximo e 

acessível aos estudantes, para ampliar conhecimentos e complementar informações dos livros 

acadêmicos.  

Procurou-se identificar, por meio de músicas, poesias e poemas, conteúdos que 

retratassem realidades e questões urbanas contemporâneas, e também, o potencial de sua 

utilização nos ensinos médio e fundamental.  

O grande desafio então era: como orientar estagiários de áreas distintas em relação à 

Geografia, área de formação dos coordenadores e orientadores? Frente a isso se realizou 

reuniões de estudo visando tanto esclarecimentos quanto as “Orientações Básicas para 

Elaboração dos Textos”, quanto às reflexões acerca de bibliografias e artigos sobre a cidade e 

o urbano.  

Na mesma linha foram realizadas entrevistas com docentes ligados às artes, ao mesmo 

tempo em que continuamos coma as leituras em andamento. Isso ampliou entendimentos e 

reforçou a valorização quanto às expressões artísticas utilizadas. 

Grossi (1999, p. 01-02), em seu trabalho Elementos para uma Pedagogia do Poético: 

Métodos e Práticas para uma Comunicação dos Sentidos, cita o poeta e tradutor José Paulo 

Paes com o objetivo de destacar a importância da poesia na educação básica. Diz o poeta: 
 
O importante é fazer do contato com a poesia antes fonte de prazer gratuito que de 

obrigações escolares [...]. Por via da fruição lúdica da poesia é possível implantar na 

criança a semente de um gosto que, persistindo na adolescência, talvez a leve, na 

idade adulta, à leitura “prazerosa” da grande poesia. Só assim aquele “menino 

interior que, em forma de resíduo um pouco bárbaro, todos conservamos” nos 

poderá salvar ocasionalmente da obtusidade e da vulgaridade da vida dita prática, 

mantendo-nos em estado de permanente convalescença diante da novidade do 

mundo.  

 

Grossi (1999), trabalhando acima de tudo a poesia e o poema com estudantes do 

ensino fundamental, mostra-nos o quanto as crianças estão distantes desse gênero de texto, 

que também pode ser usado como forma de adquirir e enriquecer conhecimentos. A autora 

comprova que, no decorrer dos trabalhos, seus estudantes passaram a gostar e ver de forma 

diferente a poesia em sua vida escolar. Entende ainda que essa poesia pode estar nas imagens, 

na fotografia, no cinema e na multiplicidade de cenas cotidianas, conforme suas próprias 

palavras: 

 
Dessa maneira, acreditando na poesia como tecido libertador das amarras que 

aprisionam a palavra e os sentidos, acreditando na função lúdica da linguagem 

poética como antídoto à linguagem normativa e em sua natureza crítica, imaginativa 

e criativa, torna-se urgente a educação através de uma pedagogia que se constitua 

num aprendizado verbal e de articulação cuja privação, nos primeiros anos da 

educação básica e fundamental, muitas vezes causa danos. (GROSSI, 1999, p. 102). 
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De outra parte, ao reafirmar a importância da poesia para o ser humano, Paixão (1982) 

acredita que esta pode auxiliar o indivíduo a ver o mundo de forma diferente, menos passiva; 

que a poesia estimula a imaginação e, assim, torna possível a reconstrução da realidade. 

No caso da música, além de ser uma expressão artística, trata-se uma das formas mais 

fáceis de comunicação, conforme a seguinte citação extraída dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1996):  
 

[...] o advento da gravação vem possibilitando às pessoas deste século um fato sem 

precedentes em toda a História da música: Uma escrita sincrônica de todas as 

Músicas de todas as épocas e lugares. [...]. Não importa se as características são de 

Música escrita improvisada; mais do que nunca os músicos tem consciência de que 

há sempre algo de novo a ser aprendido de cada lugar, de cada época. 

 

Concordamos com tal citação entendendo que a música pode ser considerada um 

excelente recurso didático-metodológico para o desenvolvimento de conteúdos sobre cidade-

urbano. Contemporaneamente e de forma contextualizada, uma enorme gama de músicas, 

busca apreender fatos e situações da vida e do cotidiano. 

Para Andres (1997), a música atualmente busca novos caminhos e tem encontrado nos 

meios de comunicação uma forma de se difundir e atingir todas as camadas da população. 

Assim, ela integra o “homem do povo ao homem da cidade”, permitindo a integração de 

povos do Oriente e do Ocidente. 

Por outro lado, Andres (1997, p. 114) entende que a música e outras expressões da arte 

são um caminho para o despertar da criança para à compreensão e relacionamento com o 

espaço que a rodeia e diz que: 

 
A arte na educação sob todos seus múltiplos aspectos quer através de música, dança, 

expressão corporal, desenho, pintura e teatro, viria contribuir, neste século, para o 

reencontro do homem consigo mesmo e com a natureza, para mais tarde, 

espontaneamente, despertá-lo para a sua posição no universo.  

 

A professora e artista plástica Darli Reinalda Pinto Oliveira
172

, concordando com 

Andres quanto à importância da arte na educação escolar, acredita que esta tenha sua própria 

estrutura e que é capaz de comunicar coisas diversas, as quais outras linguagens 

possivelmente teriam menos possibilidades de dizer ou exprimir. Ela entende, também, 

valendo-se de um conceito mais amplo, que a arte engloba uma multiplicidade de saberes. É 

produto de uma elaboração constante (do fazer artístico), que parte de componentes sensíveis 

filtrados pelo racional, de modo a revelar a singularidade de ser e de estar no mundo. Constrói 

e alimenta um conjunto de informações vivenciais, que integram componentes culturais, 

históricos, sociais, emocionais e expressivos, dentre outros. Então, sendo a arte um produto de 

elaboração e construção humana, ela estabelece um relacionamento entre o mundo interior e o 

mundo exterior e vice-versa. 

 Por outro lado, ela entende também que propor a estudantes trabalhos com música, 

poema e poesia contribui para a ampliação dos caminhos na busca de conhecimentos e para a 

interação entre interior e exterior. Isso auxilia no desenvolvimento da sensibilidade e da 

percepção e dá a possibilidade de fazer várias leituras do urbano / cidade / mundo.  Por 

esse caminho, eles ao estudarem o urbano como processo-enredo e a cidade como cenário-

forma, com percepções diversas, tornam-se observadores sensíveis das questões inerentes a 

suas temáticas, seja na perspectiva socioambiental, social, política, econômica e cultural, entre 
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outras. 

 Frente ao exposto, é fortalecida a importância do uso da música, da poesia e do poema 

nos estudos enfocando a cidade-urbano em mais distintas facetas e dimensões. 

 

  

ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS TEXTOS.  

 

Com base na utilização das Referências Básicas para Elaboração dos Textos se 

evidenciou que elas possibilitaram que os conteúdos dos textos produzidos tivessem 

sequência quanto ao desenvolvimento e desencadeamento das ideias trabalhadas. 

 No início, o desenvolvimento dos textos foi mais lento, mas as Referencias 

indispensáveis para que os mesmos atendessem a o proposto. Nessa etapa, realizou-se o 

estudo de todos os textos anteriormente elaborados.  

Os estagiários participaram ativamente tanto na definição nas temáticas abordadas 

quanto na escolha das músicas, poesias e poemas. Procedemos no sentido de que a presença 

do professor e da professora orientadora na condução das atividades garantisse diálogo e 

flexibilidade na decisão quanto às temáticas escolhidas. 

Na elaboração dos textos, considerou-se o histórico da motivação para escolha da 

música, poesia ou poema. Neles é citada a fonte utilizada, algum detalhe que envolva a 

produção do CD ou livro e o contexto em que foi produzido (época, momento político etc.). 

Há considerações julgadas importantes para motivar o leitor a dar prosseguimento à leitura do 

texto que aborda a temática abordada. Além de conter a letra da música ou a transcrição da 

poesia ou poema o texto registra também a fonte consultada.  

Em geral o texto considera inicialmente o potencial de utilização da música, poesia e 

poema. Indo adiante, a pista é dar sequência ao texto, procurando destacar no mesmo, 

temáticas que o leitor poderá encontrar na música, poesia ou no poema utilizado. As temáticas 

deveriam se relacionar à cidade-urbano; e, se fosse necessário, isso poderia ser explicitado 

com trechos desse material. Por exemplo: se no material houvesse indício de que um 

personagem foi buscar na cidade grande uma vida melhor, seria importante associar essa 

passagem com algo conceitual: a migração cidade-cidade, campo-cidade etc. A partir das s 

informações de potencialidades do material escolhido, era necessário eleger a(s) temática(s) 

para o trabalho de reflexão. 

Foi relevante também a perspectiva teórica diante do(s) tema(s) escolhido(s) para 

reflexão. Aqui o caminho foi procurar explicitar uma postura teórica ante a temática 

escolhida. Por exemplo, ao se apresentar a discussão do tema da “migração”, seria importante 

expor a fundamentação teórica na qual ela se apoiava, seja no historicismo, na regionalização, 

na estatística etc. 

Na conclusão considerou-se importante apresentar sugestões quanto ao uso da música, 

poesia ou poema em sala de aula em termos de atividades possíveis de realizar com os 

estudantes da educação básica, aproveitando o conteúdo da música, poesia e poema, em 

relação à(s) temática(s) discutida(s). Finalizando foram sugeridos exercícios bem como 

lembrado sobre materiais e equipamentos de apoio necessários.  

Os trabalhos do Projeto focaram a elaboração de textos que pudessem atender 

expectativas dos professores, considerando-se que a utilidade dos mesmos dependeria da 

possibilidade de se superar antigas práticas de ensino.  Registre-se ainda que o uso utilização 

dos textos como subsídios na educação básica pode propiciar aos estudantes novas formas de 

pensar os conteúdos abordados criticamente, de criar, de produzir etc., tanto na sala de aula, 

quanto em atividades extraclasse. 
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TECENDO OS TEXTOS 

 

Apresentamos a relação dos textos produzidos, assinalando sua contribuição na 

abordagem das temáticas, uma amostra de texto tomando como ponto de partida o “verso”, e 

outra a “canção”.    

 

 

MENOR ABANDONADO: “UMA PERSPECTIVA CAÓTICA À MARGEM DAS 

CIDADES”. 

 

 É feita reflexão sobre as condições de vida dos "menores abandonados" na cidade de 

Uberlândia, por meio da poesia “Cumplicidade”, de Maurício Rosa de Almeida, poeta da 

cidade. Sugere-se atividade pela cidade, percorrendo bairros, e levando os estudantes a 

observarem e refletirem sobre os processos urbanos, considerando “cenários”, “atores” e 

“enredos” diversificados. 

 

 

O QUE É DES(ORDEM) NO CONTEXTO DA CIDADE E DO URBANO? 

  

Para analisar a cidade do ponto de vista dos conflitos e da violência que se travam no 

contexto, utilizou-se a música “Desordem”, do grupo Titãs, cuja letra retrata várias situações 

do cotidiano urbano: revolta popular contra a ação da polícia; fuga de presidiários, etc. Ao 

mesmo tempo, mostra, sob a ótica de outra ordem, o que leva à “des-ordem”. 

 

 

IMAGENS METROPOLITANAS. 

  

O texto tendo como base o poema “O Fantasma”, de Erorci Santana, mostra o papel 

das cidades nas diversas sociedades e os problemas enfrentados por seus habitantes, 

especialmente nas grandes cidades e metrópoles. Propõe uma reflexão com os estudantes 

sobre a cidade em que eles moram. 

 

 

MOBILIDADES URBANAS. 

  

Retrata a importância das migrações; as regiões brasileiras menos favorecidas e as 

questões socioambientais. A temática que pode ser abordada através da música “Cariribe”, 

interpretada por Raimundo Fagner. 

 

 

PASSANDO POR UM FILTRO CHAMADO SÃO PAULO: ISTO É BRASIL. 

 

Para falar da cidade de São Paulo, com um olhar crítico, foi utilizada a música 

“Sampa”, de Caetano Veloso. O texto reflete acerca da cidade como grande centro cultural e 

de muitas oportunidades para estudo, trabalho, negócios, pesquisa e lazer. Trata ainda das 

desigualdades e contradições aí existentes. 
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A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE. 

  

No texto foi utilizado o poema “O Engenheiro”, de João Cabral de Melo Neto, para 

mostrar a importância do profissional da engenharia civil e de todos os trabalhadores em uma 

obra. Nele são destacados os elementos da natureza (luz, sol, ar livre...) na 

produção/reprodução da cidade. 

 

 

CENÁRIO URBANO. 

 

As transformações urbanas advindas do contexto socioambiental, a cidade invadindo o 

campo e o frenesi em que vem se transformando o urbano nas cidades maiores, são aspectos 

contemplados pelo poema “Cidade” (paródia), escrito por Iara Machado Mendes, professora 

da rede estadual de ensino em Uberlândia.  Reflete-se sobre questões socioambientais e a 

importância da educação para a cidadania. 

 

 

RETRATOS DA CIDADE. 

 

Valendo-se da música “Alagados”, interpretada pelo grupo Os Paralamas do Sucesso, 

o texto aborda a realidade cotidiana da maioria das grandes cidades, e o faz, especialmente, no 

que se refere aos seus problemas sociais. 

 

 

O HOMEN EM FUNÇÃO  DAS BOLSAS. 

 

 Utilizando o poema “Hoste”, o texto faz uma análise da sociedade capitalista, da 

“Globalização” e da atribulação na vida das pessoas. O poema destaca a agitação do mundo 

contemporâneo ao abordar o consumismo cada vez mais desenfreado na sociedade capitalista, 

particularmente nas cidades.  

 

 

OUVINDO OS SONS DA CIDADE NAS ENTRELINHAS. 

  

 A canção “Música Urbana 2”, de Renato Russo, foi utilizada para auxiliar na 

compreensão dos sons do cotidiano urbano. O texto busca também conhecer e entender os 

promotores desses sons. Questionamentos e reflexões são feitas seguindo através da música. 

Violência, drogas, influência dos meios de comunicação, entre outros, são assuntos 

abordados. 

 

 

LITERATURA DE CORDEL: O URBANO EM PROSA E VERSO. 

 

O texto mostra com base nos versos do poema “O que faz o nordestino em São 

Paulo", a importância do urbano e a vida do imigrante na cidade grande em particular. 

 

 

REPRESANDO A MEMÓRIA: UM SOBRADINHA EM NOVA PONTE. 
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            Para analisar a realidade nas antigas cidades que foram inundadas no Brasil com a 

construção de barragens, represas e hidroelétricas, utilizou-se a música “Sobradinho”, 

interpretada por Sá & Guarabyra. Aproveitamos também, depoimentos de moradores mais 

antigos de Nova Ponte - MG. O texto aponta pontos positivos e negativos desses 

empreendimentos, e quais tem sido suas consequências para as populações, em particular para 

as pessoas, forçadas por vezes a abandonar suas casas na antiga cidade ou lugar onde viviam. 

 

 

CIDADE E SOCIEDADE: A  COMPLEXIDADE DA VIDA URBANA. 

 

 Utilizando a música “Selvagem”, do grupo Os Paralamas do Sucesso, o texto analisa 

desigualdades de oportunidades e conflitos sociais urbanos no Brasil.  

 

 

UMA AMOSTRA DOS TEXTOS TECIDOS. 

 

Apresentamos dois textos, sendo que o primeiro toma como ponto de partida o 

“verso”, e o segundo a “canção”.  

 

 

PRIMEIRO TEXTO: MENOR ABANDONADO: UMA PERPECTIVA CAÓTICA À 

MARGEM DAS CIDADES. 

 

A partir da poesia “Cumplicidade”, que é parte do livro Contrastes, de Maurício Rosa 

de Almeida, faz-se uma reflexão sobre o crescimento econômico, físico e populacional da 

cidade de Uberlândia entre os anos 1980 e 1990. Com isso percebeu-se o surgimento de novas 

indústrias, e que houve um aumento gradativo do comércio e maior oferta de trabalho.  

É destacado no texto o problema do “menor em situação de rua” (situação de risco), e 

em virtude das questões relativas a essa situação, é que foi escolhida foi a poesia assinalada. 

A problemática é abordada de forma crítica analisando-se alguns aspectos relevantes que a 

temática apresenta. Percebe-se que a situação em que as crianças se encontram é resultante de 

um emaranhado de fatores, perceptível no verso. 
 

                                                              “Cumplicidade”                                                                                                                                     

Na treva                                    Sobre o chão das ruas                      Logo se embebeda 

A cidade acorda                        E apascentam as puras                    Na ilusão deixada 

E expõe seus versos                   Realidades duras                            Contesta 

Nas vestes opacas                      Que se deitam ali...                         Mas resignada 

Das crianças nobres                   No brilho                                        Acoberta o crime 

Que se amontoam                      A cidade dorme                              Ao deixar jogadas 

Nas calçadas pobres                   E embala as dores                          Nas calçadas nobres 

A esperar que a sorte                  No topor dos homens                    As crianças pobres 

Lhes venha adotar...                   Que se digladiam                           Corrompidas 

E aos poucos                              Ofuscados sobre                             Podres 

O sol clareia                               As calçadas podres...                     A esperar que a morte 

As razões doentes                      E quando                                        Lhes venha ninar! 

Que se assentam nuas                A lua desperta 

 

Ao analisar sentido do vocábulo “cumplicidade” isoladamente, tem-se um 

determinado conceito (ato ou qualidade de cúmplice; pessoa que colabora ou participa com 

outrem de algum fato; parceiro); mas ao deparar-se com ele na poesia, percebe-se que o poeta 

procura revelar não somente aquilo que se pensa conhecer por ouvir dizer ou por ter visto nos 
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livros e na televisão. Para saciar a fome de comida, de carinho, de respeito, eles denunciam, 

com suas vidas, a hipocrisia que leva a essa situação.  

 Ao se aprofundar um pouco mais a análise da palavra “cumplicidade”, é fundamental 

salientar que tal vocábulo sempre existirá onde houver pessoas, pois todo relacionamento 

humano exige cumplicidade. E esta surge da comunicação, fator predominante e essencial nas 

relações humanas: o homem necessita comunicar-se para sua própria sobrevivência; é este um 

princípio básico segundo a psicolinguística. 

 Todavia, é comum deparar-se com circunstâncias em que há frustrações e decepções, 

decorrentes da própria complexidade da condição humana. E como resultado, percebe-se que 

desde o diálogo familiar, primeira etapa do processo de comunicação, até o momento em que 

se observa em um nível mais amplo, nas relações de trabalho, por exemplo, encontram-se 

pessoas que, de maneira geral, ainda não conseguem se relacionar consigo mesmas nem com 

os outros. Dessa forma, quando se enfoca a realidade quanto à relação da criança em situação 

de risco (menor abandonado?) e cidade, percebe-se que há, na forma de comunicação de 

ambos, a continuidade de aspectos de desprezo, esquecimento, fingimento, bem como 

aspectos de proximidade e acolhida, mesmo que estes partam da ação de poucos, diante da 

maioria das pessoas que constituem a sociedade. Pode-se considerar que, de maneira sutil, há 

contribuição para a continuidade da situação do menor. Isso fica evidente se se atentar ao fato 

de que o governo, as entidades filantrópicas, empresas privadas, funcionam como agentes 

modeladores do padrão de comportamento da sociedade e, muitas vezes, fazem uso da mídia 

para isso. Dessa forma, não se percebe alteração concreta com relação a isso. Na segunda 

estrofe do poema tal análise fica visível no verso “A cidade dorme e embala as dores...”, 

quando é revelada uma forma de ludibriar e esconder as causas dos sofrimentos, injustiças e 

falta de oportunidades para as crianças em situação de risco. 

 Todo esse conjunto de situações relativas às crianças em situação de risco demonstra 

claramente que as mesmas não têm acesso aos benefícios do direito a cidade (educação, 

proteção, saúde, entretenimento, segurança, etc.)  

           Toda problemática apresentada, de certa forma tanto o Brasil, quanto o mundo todo. 

Contudo, há aqui a busca de uma nova consciência acerca dessa situação, podendo-se buscar 

uma motivação para que cada estudante, ou qualquer pessoa possa quebrar as barreiras do 

preconceito e da marginalização frente a essa parcela social. 

     O caminho delineado pela poesia é um ponto de partida para a abordagem de 

questões relativas às “crianças e jovens em situação de rua”. Considerando-se o potencial dos 

estudantes, é importante incentivar a identificação de valores e buscar entendimentos e 

contribuições no enfrentamento dessa problemática. Assim, é possível vislumbrar adiante 

práticas sociais mais comprometidas com maior igualdade, com avanços dos direitos de 

oportunidades, e uma sociedade mais justa e solidária. 

 Para avançar no aprofundamento do conteúdo da poesia, são sugeridas questões para 

as disciplinas, relacionadas às crianças e jovens em situação de rua (risco). Nesse sentido 

podem-se estudar as consequências que tal situação pode em termos das crianças e da 

sociedade como um todo. 

Assim, são sugeridas passagens ou palavras da poesia, que podem ser exploradas em 

atividade voltadas para a temática, e, também, às implicações que palavras e expressões 

podem trazer, quando relacionadas com o que significam no texto, na sociedade e na vida de 

cada estudante: 

1. Calçados podres, 2. Razões doentes, 3. Treva, 4. Cumplicidade, 5. Calçados nobres, 6. 

Vestes opacas, 7. Embala as dores, 8. Acoberta o crime, 9. Nobres, 10. Brilho,  

11. Embebeda, 12. Ninar, 13. Corrompidas, 14. Torpor dos homens, 14. Deitam ali.                    

a) Questões que poderão ser pesquisadas e que poderão fornecer dados e informações aos 

estudantes.  
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 Como se pode definir estatisticamente a proporção de “menores abandonados”      

   (crianças em situação de risco) no Brasil, no Estado e na cidade que você vive?  

 Que órgão ou instituição pode informar sobre isso? 

b) Em sua cidade, quais são os pontos de maior concentração de “menores abandonados” 

(crianças em situação de risco)? Por quê? 

c) Quais são as ações que a sua cidade propõe para acabar ou pelo menos amenizar a 

situação dos “menores abandonados” (crianças em situação de risco)? 

d) Qual é o papel da sua escola em relação aos “menores abandonados” (crianças em 

situação de risco) de sua cidade? 

e) O que o poeta sugeriu com o termo “digladiam”, no quinto verso da segunda estrofe? 

Faça um paralelo entre o termo “digladiam” e os gladiadores do antigo império romano no 

que se refere à situação do “menor abandonado” e o governo. 

f) Como você vê os “marginalizados” em sua cidade? Reflita sobre esse vocábulo tendo em 

vista a situação dos “menores abandonados”. 

g) Existe alguma contribuição feita pelos “menores abandonados” para a sociedade? 

Explique. 

h) De acordo com a poesia, qual é a expressão mais forte que o poeta utiliza para poder 

retratar a situação do “menor abandonado”? 

i) Existe alguma referência ao governo e sua postura no que concerne à situação do “menor 

abandonado” citado na poesia? Comente. 

j) Qual é o papel da cidade em relação a “crianças pobres”, “crianças nobres” e “crianças 

podres”? 

k) Na poesia existe alguma cumplicidade? Quem são os envolvidos? Por quê? 

l) O “menor abandonado” (crianças em situação de risco) é comum nos centros urbanos de 

nosso país. Para as autoridades públicas (prefeituras, polícias, governos), quem são estes 

menores? Como são vistos diante da cidade e o restante da população? 

m) Com base nas reflexões realizadas no estudo, qual é o nível de cumplicidade que a sala 

(turma) possui que possibilite realizar uma ação em prol dos “menores abandonados” de sua 

cidade? Crie algumas sugestões que possam ser encaminhadas a autoridades competentes e 

organizações não governamentais para resolução da problemática ligada às crianças em 

situação de risco (menor abandonado?).   

 

 

SUGESTÕES AO PROFESSO E À PROFESSORA. 

 

Utilize versos do poema que possam ser ilustrados com fotos e artigos de jornais, 

revistas, filmes, música e oriente os estudantes para que eles realizem uma pequena exposição 

na escola, agendando um período para debates sobre o tema. 

a) Escolha fragmentos da poesia e separe a sala em pequenos grupos; direcione-os para que 

cada um possa se apresentar. Como sugestão, eles poderão trabalhar com teatro, música, 

cartazes, mímicas, jogos lúdicos, textos, palestras, improvisação e performances. Deverão 

estar livres para escolher, contanto que a escolha seja de conhecimento do professor, a fim 

de que se possa organizar melhor a sequência das apresentações. 

b) Organize com os estudantes um trabalho de campo, com o intuito de que todos juntos 

possam observar como é a vida dos menores. Se necessário, peça autorização a quem for 

de direito. Realize uma entrevista com alguns dos menores que forem encontrados e 

analise o resultado da pesquisa. 

c) Faça uma visita com os estudantes a instituições que colaborem com os menores 

fornecendo alimentação, vestuário e outras necessidades. Verifique a possibilidade de a 

escola, por intermédio dos estudantes, contribuir de alguma forma com estes grupos: seja 
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através de alguma campanha de doações ou mesmo cadastramento da família, para 

posterior ajuda educacional e financeira. 

  Fica evidente que todas as questões levantadas são um ponto de partida para reflexões 

abrangentes aprofundas, e de ponderações críticas pertinentes ao assunto.  O professor poderá 

despertar no estudante e mesmo na equipe de profissionais da escola um repensar sobre 

valores que inclua a mudança de posturas e do que é passado por vezes de forma 

preconceituosa pela sociedade. A poesia pode trazer uma enorme contribuição nesse sentido, 

ajudando de certa forma o repensar rumos de histórias de vida, a partir da bagagem de cada 

um dos que se envolverem no trabalho. 

 É importante a avaliação da escola quanto ao seu comprometimento em termos de 

ações coletivas para além da sala de aula, considerando especialmente os espaços sociais 

estratégicos e dentro do possível contíguos a ela.  

As possibilidades de aproveitamento das sugestões cabem ao/a professor/a, avaliando 

a pertinência das mesmas em termos de experiências práticas e dinâmicas dinâmica com os 

estudantes e mesmo o conjunto da escola. 

Obra de referência:Poesia: Cumplicidade; Fonte: Autor: Maurício Rosa de Almeida; Obra: 

Contrastes; Local da publicação: Uberlândia; Nova Editora e Artes Gráficas; Página 100; 

1996. 

 

 

SEGUNDO TEXTO: A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO NA 

CONSTRUÇÃO DA CIDADE. 

 

É apresentado para estudo o poema “O Engenheiro”, de João Cabral de Melo Neto. 

Uma composição adequada a temas inerentes à cidade. Um número muito grande de 

profissionais se ocupa mais diretamente na “edificação” da cidade, entre eles: o mestre de 

obras, o operário, o carpinteiro, o eletricista, o encanador e o engenheiro. Há que se destacar 

também a colaboração dos profissionais que não possuem “diploma”, e quem sem eles o 

trabalho do engenheiro não poderia acontecer.  

É importante pesquisar sobre a influência do engenheiro especialmente na construção 

de prédios e edificações públicas para ajudar a entender o processo de “produção” e 

organização da cidade. Existem várias engenharias: a mecânica, a nuclear, a química, a 

eletrônica, a de alimentos, a civil etc. O foco de análise escolhido neste trabalho de pesquisa é 

a engenharia civil, por ser a atividade mais próxima à realidade de professores e estudantes; 

afinal, diariamente todos passam, em seu trajeto rotineiro, por alguma construção em 

andamento ou por obras prontas, e isso pode ajudar na compreensão de alguns aspectos 

apontados pelo poema. 

Ao se observar a “cidade” como importante criação humana, o engenheiro aparece na 

condição de importante participe no processo de edificação, juntamente com pedreiros, 

pintores, serventes, mestres de obra, eletricistas, encanadores, etc. 

 O engenheiro participa da elaboração dos projetos e calcula a quantidade de ferro e de 

cimento a serem utilizados. Ele é quem avalia os outros materiais a serem utilizados nas 

diversas partes de uma obra, seja ela grande, média ou pequena, bem como o impacto da das 

fundações e construção sobre o solo. 

O engenheiro é quem faz o acompanhamento das etapas a serem realizadas na 

construção civil, verificando e zelando para que a obra seja executada de acordo com o 

projeto, portanto ele é muito importante, pois tem em suas mãos a responsabilidade de zelar 

pela segurança tanto na realização quanto na utilização da obra. Mesmo que seja relevante 

destacar que a obra é construída com o suor de muitos trabalhadores, não se pode esquecer 

que o engenheiro é o responsável técnico por ela, e que seu nome figura na placa de 
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identificação da obra. É ele quem responde legalmente por qualquer defeito ou falha, tais 

como: rachaduras e infiltrações que a construção venha a apresentar no futuro, dependendo 

dele a qualidade da construção e a segurança de todos que trabalham na obra e dos futuros 

usuários da construção.  

 O poema escrito em 1945 por João Cabral de Melo Neto, autor cuja obra se caracteriza 

pela contenção e economia verbal e ideal de rigor, de ordenação tão consciente quanto 

possível dos elementos linguísticos que se articulam no texto. Seus poemas são diretos e 

tratam de temas simples. No caso do poema em tela ele analisa o “espaço urbano” sem 

rodeios usando comedidamente as palavras. Consegue assim, ordenar várias ideias em versos 

curtos, inovando na literatura brasileira. Nesse sentido, a prova disso é a sua famosa "Morte e 

Vida Severina", que retrata os detalhes da vida do sertanejo nordestino, sua crença e sua luta 

para sobreviver à seca. Em "O Engenheiro", o poeta retrata, com lirismo, a atividade de um 

profissional que está presente na construção do espaço urbano: 

 
                                                         “O Engenheiro” 
A luz, o sol, o ar livre                                       Em certas tardes nós subíamos 

envolvem o sonho do engenheiro.                   A o edifício. A cidade diária, 

O engenheiro sonha coisas claras:                    como um jornal que todos liam, 

superfícies, tênis, um copo de água.                 ganhava um pulmão de cimento e vidro). 

O lápis, o esquadro, o papel;                            A água, o vento, a claridade, 

o desenho, o projeto, o número:                       de um lado o rio, no alto as nuvens, 

o engenheiro pensa o mundo justo,                  situavam na natureza o edifício 

mundo que nenhum véu encobre.                     crescendo de suas forças simples. 

 

No poema identifica-se a marca dos elementos da natureza; na primeira estrofe: “A 

luz, o sol, o ar livre / envolvem o sonho do engenheiro”, e está evidencia-se que o profissional 

tem seu sonho envolto na luz, no sol e no ar, precisando considerando que o a cidade-urbano 

se apresenta é uma realização sociocultural sulcada pela dimensão econômica nas relações 

sociais. 

A fumaça das indústrias e dos escapamentos dos carros prejudica a qualidade do ar, e a 

presença de grandes edifícios pode impedir que os raios solares atinjam o solo. 

Também a questão dos espaços de lazer perpassa o esse trio: luz, sol e ar livre, que 

pode ser identificado mais contundentemente em praças, parques, jardins públicos e 

zoológicos. Esses podem ser simbolicamente são considerados “pulmões da cidade” e 

representam locais ao ar livre onde se busca entretenimento, lazer, sossego e ar puro, onde 

não há prédios em profusão.  

É importante ressaltar que a vida nas cidades se torna impossível sem o lazer, por 

causa do ritmo imposto pelo trabalho, trânsito e relações sociais em geral. Sem o lazer, o 

homem não se realiza integralmente como pessoa e tende ao automatismo e à somatização, o 

que desencadeia doenças como o “estresse”. 

Nos versos “o engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre”, 

está presente a partir da cidade, a ideia do mundo com igualdade de oportunidade para toda 

gente. Aí o poeta parece dar uma versão da transparência do trabalho do engenheiro e mostrar 

que a sua atividade tem regras definidas, e seu campo de trabalho é bem delineado. Com essas 

palavras, o poeta apresenta o engenheiro como o profissional que trabalha com a realidade 

palpável e não com o subjetivo, conforme o que acontece em outras profissões, como a do 

psicólogo e do professor. 

O engenheiro contribui para a adequação entre edificação e natureza, com a realização 

de suas obras. São estruturas de concreto e outros materiais, e, assim, a cidade passa a ter 

também um “pulmão de cimento e vidro”. Seu instrumental de trabalho, “o lápis, o esquadro, 

o papel; o desenho, o projeto, o número” resume-se em ferramentas para transpor suas ideias e 
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projetos para a realidade. Ele almeja tornar a realidade do mundo abstrato, composto de 

números traços; construir espaços que permitam aos homens melhores condições de vivência 

e, ao mesmo tempo, dar margem à sua criação.A materialização do projeto se constitui em 

parte da cidade, no contexto do urbano.  

É importante avaliar o quanto às construções – o aspecto material da cidade – e a 

utilização maciça de elementos necessários a essa materialidade – cimento, piche, aço, vidro, 

PVC e outros – têm suas consequências, refletindo na vida de uma sociedade, dos habitantes 

da cidade.  

Por outro lado, havendo ausência ou escassez de árvores, diminui a oxigenação do ar e 

gerando doenças respiratórias. Já ausência de lazer especialmente ao ar livre provoca o 

“estresse”, grande mal dos dias de hoje e muito comum na vida urbana. 

 Nos versos "A cidade diária, / como um jornal que todos liam", percebe-se a rotina 

nas cidades, como um jornal diário, que traz notícias da vida na cidade e passa pelas mãos de 

pessoas.  

Na última estrofe, destaca-se a importância da natureza na constituição da cidade: "A 

água, o vento, a claridade, / de um lado o rio, no alto as nuvens, / situavam na natureza o 

edifício / crescendo de suas forças simples". Aqui o poeta parece querer mostrar o edifício 

integrando-se à paisagem, a qual contem também elementos naturais. O edifício, persisti as 

intempéries e efeitos do tempo, mas suas estruturas podem ser abaladas por inundações, 

vendavais e tremores de terra, etc. Outros fatores podem fazer a obra do engenheiro ruir, tais 

como: falha de cálculos e falha na execução da obra. 

O engenheiro depende de conhecimentos específicos sobre o solo, as rochas, as águas 

subterrâneas, a atmosfera e sobre a presença de matéria orgânica no solo. Ele precisa conhecer 

a hidrografia e a hidrologia, no caso de trabalhos relativos à construção de uma barragem, e as 

características do terreno que servirá de base para o empreendimento.  

Por outro lado, também é muito importante conhecer a ação do mar, que “está 

incessantemente desgastando a terra ao longo do litoral dos continentes, e proporção de tal 

desgaste depende de vários fatores: da natureza, das rochas, do grau de agitação das águas, da 

existência das marés e correntezas” (SLATER, 1961, p. 97) e das águas marinhas. 

Em resumo, o engenheiro é um profissional que faz a ligação basicamente entre as 

dimensões “físicas” do ambiente construído, e a criatividade do humano, no que se refere ao 

planejamento e a “edificação” das obras que compõem o cenário urbano. 

 

 

SUGESTÕES AO  PROFESSOR E À PROFESSORA. 

 

Utilizar o poema “O Engenheiro”, apresentando-o inicialmente para leitura individual 

silenciosa e depois em voz alta. Em seguida, buscar conhecer se os alunos sabem ou tem 

contato com a temática. Saber se eles já visitaram uma obra ou acompanharam uma reforma, 

se têm parentes ou conhecidos que trabalham na construção civil, se existe algum edifício 

sendo construído nas proximidades de sua casa e da escola etc. 

Outra sugestão é a visita a um canteiro de obras onde os estudantes possam ter contato 

com a construção civil, e fazer entrevista com o engenheiro responsável, com o mestre-de-

obras e ao final elaborar um relatório reflexivo sobre a visita. Alguns tópicos que podem ser 

considerados para o roteiro do relatório:  

1) nome da construtora; 2) endereço da obra; 3) tipo de construção; 4) nome do 

engenheiro responsável; 5) número de empregados envolvidos na construção; 6) 

profissionais envolvidos na construção; 7) prazo previsto para o término da obra; 8) área 

construída; 9) volume/quantidade dos materiais empregados (ferro, cimento, areia etc.). 
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A atividade pode auxiliar na abordagem dos conteúdos do poema aproximando a 

teoria e o dia-a-dia na vida da cidade. Pode-se também considerar impacto socioambiental dos 

empreendimentos de engenharia civil na cidade, bem como fazer alguma discussão sobre as 

diferentes profissões e a cidade.  

Obra de referência: Poema O Engenheiro; Autor: João Cabral de Melo Neto; Obra: Os 

melhores poemas de João Cabral de Melo Neto; Local de publicação: São Paulo; Editora: 

Global Ed. e Distribuidora Ltda.; Página: 19; 1994. 
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Resumo 

Neste artigo abordamos algumas lições empreendidas no livro “O olho bom do menino” de 

autoria do escritor indígena Daniel Munduruku. A obra é um conto classificado como literatura 

infanto-juvenil que aborda a questão da deficiência visual e valores humanos. Propõe por meio do 

diálogo dos personagens, novos olhares quanto ao respeito pelos deficientes e por crianças em um 

convite aberto ao leitor para a mudança de olhares e perspectivas no que tange a valorização da 

pessoa enquanto ser humano em detrimento do valor mormente atribuído aos outros pelo jogo de 

aparências e pelo valor do ter em oposição ao ser. O enfoque do letramento no processo 

educativo que tem abordado inúmeras propostas e projetos para o incentivo a leitura nas escolas 

tem na literatura uma aliada quanto ao desenvolvimento tanto do prazer de ler como para a 

formação de valores humanos balizados no respeito, tolerância, cuidado e valorização da vida. A 

proposta do escritor Daniel Munduruku esforça-se neste sentido e marca na trajetória do escritor 

outro tema de enunciação diferente da maior parte de sua obra que diz respeito a temática 

indígena. O artigo foi desenvolvido por meio da investigação bibliográfica, da leitura das obras 

do autor e seleção. O que a investigação aponta são possibilidades de diálogo entre onde o lado 

voluntário da criação (o que espera o autor) e o lado voluntário da recepção que pode gerar novas 

perspectivas de olhares centradas no cuidado e respeito do outro.  

Palavras-chaves: Educação do olhar; literatura; deficiência visual; respeito; cuidado  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso da palavra escrita como estratégia de registro da memória ancestral tem sido um 

movimento crescente no Brasil nos últimos 30 anos, por parte de diversos escritores indígenas.  

As narrativas orais que por séculos marcaram o modo como às culturas indígenas 

transmitiam o legado cultural ganhou outra maneira, sem excluir a primeira, de transmitir  

saberes: a escritura, enquanto registro da língua por meio da grafia. 

O registro escrito das diferentes visões de mundo e das mais diversas línguas indígenas 

faladas no território nacional, tem se configurado para muitos povos indígenas no Brasil 

contemporâneo um lócus de autoafirmação étnica, de denúncia de diversos tipos de violência, 

registro e divulgação das culturas de diferentes etnias, por meio da divulgação escrita de mitos, 

canções, ritos, e das diferentes cosmologias indígenas vividas e manifestas por meio de diferentes 

textualidades, seja na pintura, nos grafismos, nos artefatos e etc.  

                                                           
174

 Trabalho referente à pesquisa, em andamento, de doutorado em Geografia do Instituto de Estudos Sócio-

ambientais- IESA, da Universidade Federal de Goiás – UFG.  
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A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB nº 9.394/1996 e, mais recente, da Lei Federal 11.645/2008, um número 

crescente de obras literárias, acadêmicas ou didáticas, escritas por indígenas, tem ganhado espaço 

em diversas editoras, escolas e universidades do Brasil.  

 O surgimento de indígenas-escritores, e das instâncias de produção, circulação e consumo 

das obras literárias, parecem marcar um tempo significativo de resistência, sobretudo, epistêmica 

e de ampliação da divulgação das culturas e visões de mundo por meio, tanto da produção de 

livros, como da socialização de suas cosmologias e cosmovisões em redes sociais, blogs, 

websites, artigos, textos de opinião, palestras e eventos específicos.   

 Escritores-indígenas como Daniel Munduruku, Graça Graúna, Eliane Potiguara, Ailton 

Krenak, Edson Kayapó, Kaká Werá Jecuké, Olívio Jekupé, dentre tantos outros, têm sido 

defensores de uma escrita literária que possui como uma de suas balizas o combate a estereótipos 

e preconceitos contra os povos indígenas.  

Esses e outros escritores denunciam que os preconceitos e estereótipos atrelados ao ser-

indígena no Brasil são de toda ordem, desde aqueles vinculados as questões de trabalho, 

adjetivados de “preguiçosos”, quanto aos que se referem a estilos de vida e aparência, “bêbados”, 

“sujos”, “feios”, quanto à luta pela terra, “ladrões”, dentre outros. 

Neste contexto, de constantes atualizações de violência física e psíquica contra os povos 

originários do atual território brasileiro, os autores indígenas tem utilizado o aporte literário, seja 

em prosa ou em verso, tanto em escrituras para o público infantil, infanto-juvenil e adulto, 

utilizando, sobretudo, a língua portuguesa, para divulgar diferentes modos de pensar peculiares 

ao povo indígena que cada escritor representa e assim compreendendo que, ao apresentarem a si 

mesmos e ao seu povo poderão contribuir para mudanças de olhares por parte da sociedade não-

indígena em relação as nações indígenas no Brasil.  

Na perspectiva de incitar o leitor para olhar a partir de outros prismas, descentrando a 

subjetividade do nosso modo de ver “formado” por anos de colonização que logrou uma herança 

xenófoba acerca de nós mesmos quanto a inconteste herança indígena e africana na formação do 

povo brasileiro, diversos autores indígenas no Brasil, tem utilizado a literatura como instrumento. 

Instrumento de evocação de gritos contra anos de silenciamento e de invisibilidade do indígena 

como sujeito de direitos (GRAÚNA, 2013, POTIGUARA, 2004, WAPICHANA 2013, 

KAYAPÓ 2013, KRENAK 2013)  

Fenômeno recente dos últimos 20 anos, essa literatura, apresenta, em relação a produção 

individual em torno de 40 autores com mais de cem títulos publicados.   

Dentre os diversos títulos e autores escolhemos para discussão neste artigo, “O olho bom 

do menino”, um dos quase 50 títulos de autoria do escritor indígena Daniel Munduruku.  

Esta obra é mais uma, dentre tantas outras, de um dos mais importantes expoentes do 

movimento de escritores indígenas no Brasil que tem a prerrogativa de ser o precursor deste 

movimento não só escrevendo e publicando como incentivando outros autores a trilhar os 

caminhos literários, desde década de 1990 até o presente.   

A proposta apresentada neste livro difere-se do tema predominante nas obras de 

Munduruku: a temática indígena. A escritura deste autor tem como marca a abordagem das 

diversas culturas indígenas no Brasil, além de retratar seu próprio povo a partir de suas 

experiências.   

A contextualização histórico-espacial e demandas dos povos indígenas são ainda 

características de sua produção que engloba aspectos como a tolerância, a solidariedade e o 

cuidado com o meio natural e as diversas formas de vida que compõem a natureza. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-78
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-78
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Em sua produção literária são apresentadas variadas narrativas míticas, que compõe o 

acervo cultural de seu próprio povo e de outros povos indígenas no Brasil. Essas narrativas são 

portadoras de inúmeras visões de mundo, as cosmologias indígenas, que segundo o autor, cada 

povo tem muito a ensinar a sociedade brasileira.  

É nesta perspectiva que ao escrever as narrativas indígenas e publicá-las são apresentadas 

ao leitor possibilidades de conhecer outras maneiras de ser, estar e atuar no mundo e de explicar e 

se relacionar com fenômenos naturais e sociais.   

A referida obra ainda singulariza-se, dentre a produção do autor, por caracterizar outro 

espaço de narrativa, a cidade. Diferente, portanto, da maioria dos espaços que compõem as 

narrativas das demais obras, centradas, sobretudo, na aldeia e na floresta, mormente, fora dos 

liames do urbano.  

Temos, portanto, como baliza para a discussão neste artigo o seguinte questionamento: É 

possível educar o olhar no âmbito do processo educativo considerando a literatura disponível para 

uma perspectiva de valorização da pessoa humana?  

Procurar-se-á apontar a partir da obra selecionada uma discussão acerca da educação do 

olhar com vista na construção de relações mais respeitosas e ternas balizadas no cuidado e 

valorização da pessoa e na busca de justiça e equidade social.  

 

 

O OLHAR DO MENINO 

 
Eu Sou do Tamanho do que Vejo

175
 

 

Da minha aldeia veio quanto da terra se pode ver no Universo…  

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer  

Porque eu sou do tamanho do que vejo  

E não, do tamanho da minha altura…  

Nas cidades a vida é mais pequena  

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.  

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,  

Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, 

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, 

E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. 

 

Fernando Pessoa 

 

A epígrafe trás um dos mais conhecidos poemas de Fernando Pessoa “Eu sou do tamanho 

do que vejo”. Em suas estrofes o poeta, com a singeleza que lhe é peculiar, nos ensina que o 

mundo apresenta-se aos nossos olhos mediado pelo que somos. Não o percebemos como ele 

realmente é, mas o compreendemos, (re)agimos e o vemos a partir de nossos valores culturais, 

morais, éticos, religiosos e filosóficos. 

É nesta busca de tocarmos na subjetividade e fertilizá-la por relações sociais mais ternas e 

cuidadosas no âmbito de formação escolar que chegamos na obra de Daniel Munduruku.  

                                                           
175

 PESSOA, Fernando. O Guardador de Rebanhos. In. Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática, 1946 (10ª ed. 

1993). Disponível em: http://multipessoa.net/labirinto/alberto-caeiro/6. Acesso em 20 jul 2015. 
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É dela que nos ocuparemos a seguir. 

O olho bom do menino? A pontuação colocada por nossa conta sinaliza a inferência que 

fizemos ao ler o título, “O olho bom do menino”, de Daniel Munduruku. A capa mesclada em 

aquarela por linhas sinuosas de um colorido frágil não pareceu-nos dar pistas do conteúdo. Outra 

inferência e intuímos tratar da história de um menino caolho. Leitura concluída. Pontuação 

alterada: O olho bom do menino!  

A obra destacada aborda dois temas atuais no contexto da educação: a deficiência visual e 

a inclusão social. Usando imagens e linguagem direta são apresentados vários diálogos que 

convidam o leitor a reposicionar o seu olhar para valores essenciais da vida em sociedade: a 

solidariedade, o respeito e valorização das pessoas, sobretudo, chamando atenção para o trato 

com as crianças e as pessoas com deficiência.
176

  

Essa obra publicada, em 2007 é um conto, classificado pela política editorial como 

literatura infanto-juvenil, foi ilustrada pelo aquarelista Rubens Matuck e recebeu o Prêmio 

melhor livro infanto-juvenil de 2007.  

Além desta premiação o autor soma em seu currículo diversas premiações nacionais e 

internacionais, das quais destacamos os livros “Meu avô Apolinário: um mergulho no rio da 

(minha) memória”, de 2002, na questão da tolerância, pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO; “Coisas de índio”, de 2004, com o prêmio Jabuti 

pela Câmara Brasileira do Livro. E ainda recebeu o prêmio Érico Vanucci Mendes, outorgado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pela divulgação 

da cultura brasileira e o prêmio ABL Infanto-Juvenil concedido pela Academia Brasileira de 

Letras.  

Em 2007 e 2013, respectivamente, o autor recebeu o título de Comendador da Ordem do 

Mérito Cultural, além de representar o Brasil em diversas Feiras literárias internacionais, como a 

de Frankfurt, Bolonha e Paris.  

Em poucas linhas apresentamos um vislumbre da trajetória literária do autor do livro “O 

olho bom do menino” que somam de capa a capa 30 páginas, apresentando palavras e imagens 

evidencia um núcleo central da narrativa com três personagens.  

A trama inicia-se pelo encontro do narrador-personagem com Theo Luís, uma criança 

cega de nascença, e sua mãe, em uma clínica para tratamento de olhos.  

A narrativa feita em primeira pessoa inicia-se com a curiosidade do personagem- narrador 

em compreender a alegria apresentada por Theo Luís ao brincar com outras crianças na sala de 

espera.  O diálogo central da obra gira em torno do modo como Theo Luís vê a vida, a percebe e 

a sorve com alegria e entusiasmo, a despeito da deficiência visual, em contraste com o 

pessimismo e dor do personagem-narrador diante das adversidades da vida, mesmo não 

apresentando nenhuma deficiência física.   

São nos diálogos entre o personagem-narrador e Theo Luís que a criança vai apresentando 

o modo como vê a vida e ensina outros modos de olhar as pessoas vislumbrando a essência do ser 

e, neste sentido, auxilia o personagem-narrador a perceber a dor do outro, seus sentimentos 

identificando-se com a humanidade das pessoas. Como revela o diálogo a seguir. 

 

                                                           
176

 Termo utilizado conforme a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado pela Organização 

das Nações Unidas, em 13 de dezembro de 2006; Emenda constitucional, através do Decreto Legislativo n. 186, de 

9/7/08, do Congresso Nacional; promulgado através do Decreto n. 6.949, de 25/8/09. Fonte: 
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- Tem vezes que fico triste, mas quando eu sinto esse tipo e tristeza, fico imaginando que 

as pessoas que têm a visão intacta também ficam triste. O mundo de quem vê tem coisas 

boas, mas tem muita coisa triste.  

                                                                                - Como sabe disso?  

– arrisquei-me a perguntar. 

                                                                                - Eu vejo. 

                                                                                - Como assim? – perguntei pasmo. 

- Eu tenho um olho bom – disse, sorrindo diante da minha reação. – Mas não adianta 

procurar aqui, no meu rosto. Estes aqui nada vêem. É por isso que meu olho de dentro do 

coração funciona, e eu sinto quando as pessoas estão infelizes. [...]. (MUNDURUKU, p. 

18, 2007) 

 

 

A partir deste diálogo podemos voltar para o processo educativo e perguntamos pelas 

palavras de “Qual a forma ou “fôrma” de olhar que tem sido construída nos diferentes espaços de 

formação? Olhar prático? Distante? Amoroso? Indagador? Acomodado?Reprodutor? 

Transformador? Sonhador? De vida ou de morte? Curioso? Que homogeniza ou diferencia?  

Inclui ou exclui?” (SILVA, p. 121, 2005) 

 
O personagem-narrador a partir do diálogo citado começa a pensar sobre como a 

sociedade tem sido dominada pela violência, pela desigualdade social e convida o leitor 

para construir o olhar ou ampliá-lo em direção ao “olho bom” o que valoriza a equidade 

social e o respeito a vida.Fiquei imaginando se isso era comum a todas as pessoas que 

não podem ver. Imaginei também uma sociedade em que todo mundo fosse cego dos 

olhos do rosto e só conseguisse ver com os olhos de dentro. Como seria mágico viver 

assim! As pessoas viveriam pacificamente, em comunhão umas com as outras, já que 

dependeriam sempre uns dos outros. Não haveria pessoas mais ricas que outras – gente 

que tem mais comida, mais casa, mais carro, crianças que tivessem mais brinquedos ou 

melhores escolas que outras. E a violência? Desapareceria, porque as pessoas seriam 

vistas em sua humanidade, em suas qualidades, em seus valores. Seria tudo isso um 

sonho possível? Seria preciso cegar as pessoas para que elas pudessem ver umas às 

outras? (MUNDURUKU, 2007, p. 19) 

 

O personagem-narrador continua pensando sobre as lições apreendidas e trás para o 

campo econômico suas conjecturas ao questionar o modelo econômico em vigor que prioriza a 

propriedade privada e o acesso desigual aos bens, riquezas e terra. E ainda situa uma das mais 

preocupantes anomalias do mundo capitalista a violência posicionando-a como a faceta dolorosa 

da desigualdade social.  

Ao final os pensamentos do personagem se “misturam” com o tema predominante das 

preocupações do autor Daniel Munduruku e aponta para o modo como os povos indígenas 

organizam-se socialmente sem a figura de um Estado controlador e repressor, sem a 

diferenciação de classes e sem a ordem do capital na propriedade privada e seu desigual acesso. 

 
Não haveria pessoas mais ricas que outras – gente que tem mais comida, mais casa, mais 

carro, crianças que tivessem mais brinquedos ou melhores escolas que outras. E a 

violência? Desapareceria, porque as pessoas seriam vistas em sua humanidade, em suas 

qualidades, em seus valores. Seria tudo isso um sonho possível? Seria preciso cegar as 

pessoas para que elas pudessem ver umas às outras? Talvez essas pessoas já existissem 

de verdade. Existem sociedades que não têm uma visão materialista da realidade. Há 

povos que não pensam em acumular bens materiais, e vivem uma vida simples, porém 

feliz. Serão eles cegos do rosto também? (MUNDURUKU, 2007, p. 19) 
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Portanto, é possível por meio da literatura chamar a atenção para uma outra maneira de 

enxergar a realidade do mundo. Não como verdade, acabada, absolutizada, mas como um campo 

de possibilidades de outros caminhos possíveis para relações mais humanizadas e ternas.  

Nas palavras de SKLIAR (2009) “las miradas que posibilitan, que acompañan, que 

ayudan, que donan un tiempo y un espacio al otro. [Ou] miradas que ven borrosamente, que 

manchan y miradas asesinas, que matan”  ”  

A construção de um olhar terno que vê o outro por seus valores enquanto pessoa pode ser 

sintetizado no diálogo do personagem-narrador consigo mesmo. 

 
Pensei em Thep Luís novamente. Ele é considerado deficiente visual porque vive num 

mundo onde o que vale é a imagem. E é a imagem que faz as pessoas adquirirem coisas 

de que, às vezes, nem precisam. Compram porque são bonitas. E quem diz o que é 

bonito? A imagem. Pode parecer confuso isso, mas é muito simples: quem tem 

deficiência visual não vê a aparência das coisas, vê apenas a essência, aquilo que é 

importante que ajuda as pessoas a serem melhores. É preciso ensinar as crianças 

fecharem os olhos para as coisas e ajuda-las a abri-los para as pessoas. Foi isso que eu 

descobri. (MUNDURUKU, 2007, p. 22). 

 

No mundo ditado pelas imagens podemos ser manipulados pelas informações que 

adentram nossos sentidos modificando valores essenciais pautados na justiça social, na 

solidariedade, na compaixão e sermos levados pela programação dos meios de informação e 

comunicação a dizer nas palavras de (TIBURI, Meio digital) “(...) vermos sem ver, olharmos e n 

por isso, podemos dizer que vemos e não vemos, olhamos e não olhamos”.  

 

 

EDUCAR OLHARES 

 
Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz: “Veja!” - e, ao falar, 

aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. 

Ele fica mais rico interiormente “E, ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais 

alegria e dar mais alegria – que é a razão pela qual vivemos.” “Já li muitos livros sobre 

psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação – mas, por mais 

que me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar ou à 

importância do olhar na educação, em qualquer deles.” “A primeira tarefa da educação é 

ensinar a ver... “É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o 

fascínio do mundo.” “Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente.” 

"As palavras só teem sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor". "Há muitas 

pessoas de visão perfeita que nada veem... O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser 

aprendido.  

Rubem Alves 

 

As lições empreendidas nos diálogos do livro “O olho bom do menino” parecem ser um 

modo diferente de dizer as palavras grafadas na epígrafe.  

O escritor Rubem Alves, reservadas as críticas à parte, aponta que ver é uma faculdade 

que deve ser apreendida devendo ser esta habilidade o foco primeiro da tarefa educativa. 

É possível ainda pelas palavras de Rubem Alves lembrar que a dimensão do olhar, não está 

sujeita a anatomia do globo ocular, mas a palavra é ampliada em seu sentido na perspectiva de 

que enxergamos o mundo mediado pela subjetividade que fornece os tons, cores e sentidos para 

nossos sentimentos e emoções.  
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Ensinar a ver a humanidade dos outros de modo respeitoso quanto as diferenças físicas e 

culturais. Ensinar a ver (deste modo acreditar) que um mundo novo é possível onde não 

predomine as desigualdades sociais provocadas pelo acúmulo de riquezas, terras e bens como o 

modelo sustentado pelo modelo de desenvolvimento capitalista que ora impera (SANTOS, 2006). 

É importante trazer neste ponto da discussão os sentidos das palavras ver, olhar e 

enxergar. Tiburi (meio digital) nos auxilia neste sentido.  

 
Costumamos, todavia, usar a expressão olhar para afirmar uma outra complexidade do 

ver. Quando chamo alguém para olhar algo espero dele uma atenção estética, demorada 

e contemplativa, enquanto ao esperar que alguém veja algo, a expectativa se dirige à 

visualização, ainda que curiosa, sem que se espere dele o aspecto contemplativo. 

(TIBURI, meio digital) 

 

Para a autora o “olhar” é um ato mediado pela subjetividade. Ir além da aparência. E nesta  
perspectiva de educação como caminho para “abrir os olhos” coaduna com a etimologia da 

palavra educar que vem do latim educare, educere, cujo significado literal é “conduzir para fora” 

ou “direcionar para fora”.  

De acordo com o Dicionário Etimológico – origem da palavra
177

, este termo “direcionar 

para fora” é utilizado no sentido de conduzir as pessoas para fora de si mesmas, preparando-as 

para viver em sociedade e viver e ver as diferenças que existem no mundo.  

É nesta perspectiva que os diálogos entre Theo Luís e o narrador-personagem se 

posicionam, na nuance de que "Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem...(...)” não 

tendo deficiência visual permanecem em estado de cegueira emocional e moral com a mente 

cativa pela ganância, por preconceitos, pelo apego demasiado as coisas e o uso egoíco das 

pessoas e dos seres vivos.  

O diálogo da obra trás uma reflexão acerca da maneira como deficientes visuais ou não, 

enxergam o mundo e lidam com suas contradições. A lição predominante na fala do personagem 

Theo Luís é de ensinar que há um “terceiro olho” na alma, e este é dotado da capacidade de ver 

além do visível.  

Este olho adjetivado como “bom” lhe fornece uma capacidade de ver o mundo de maneira 

mais límpida. Fornece-lhe uma ampliação da capacidade de sentir e valorizar a vida,  diferindo-se 

de muitos que embora, tendo a plenitude da visão, permanecem em escuridão diante das 

necessidades dos outros, distanciados da justiça social e do desejo de transformar a si mesmo e a 

realidade que o cerca em um mundo mais igualitário e justo.  

A convicção de que é possível olhar além do aparente é preocupação de renomados 

artistas como o pintor René Magritte. Em suas palavras: “O que importa no olhar: Poder ver 

aquilo que está além; Poder ver do tamanho que vejo; Que tamanho que vejo? Como vejo?” 

O personagem-narrador após o diálogo com a criança conclui afirmando que a primazia 

das relações é o respeito e valorização do ser. Nas palavras do personagem, “(...) Não perdi o 

desejo de encarar o mundo com outro olhar, e, principalmente, não me esqueci jamais de dar às 

pessoas o valor que elas merecem, mesmo quando, às vezes, se deixam levar pelas ilusões do 

mundo.” 

 

 

CONCLUSÃO 
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Educar o olhar significa intencionalidade de ação. Educar o olhar é a descoberta 

intencional. Compreendemos e atuamos no mundo nos mais diversos campos de relações, e aqui 

chamamos atenção para as sociais pelo modo que olhamos. Podemos por meio de uma educação 

voltada para a competição e o individualismo, características do sistema econômico dominante, o 

capitalismo, deixar de enxergar o outro pela centralização nas necessidades de acumulação e pela 

indústria do narcisismo que ditam as modas, gostos musicais, padrões de beleza e consumo.  

É nesta perspectiva que a educação enquanto instância de formação pode contribuir para o 

caminho contrário do que foi dito, propor novos modos de atuar em que a prioridade seja a 

valorização das pessoas, o respeito às diferenças. Neste aspecto as obras literárias como “O olho 

bom do menino”, ao serem lidas e trabalhadas nas escolas podem auxiliar por meio do lúdico 

novos olhares de respeito e cuidado da pessoa humana. 
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Resumo 

Os textos literários, em uma perspectiva interdisciplinar, muito contribuem para uma leitura do 

espaço geográfico, em seus aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. Com o objetivo de 

analisarmos a produção do espaço social urbano brasileiro, nos amparamos na leitura e análise 

das três principais obras de Aluísio Azevedo. Precursor e mais importante autor do Naturalismo 

no Brasil, o autor descreveu minuciosamente as práticas sociais e culturais das sociedades 

maranhense e carioca como um retrato da incipiente “vida urbana” brasileira. O positivismo, o 

cientificismo, o darwinismo e o determinismo social são utilizados pelo autor, como teorias 

capazes de explicar os dilemas nacionais como a monarquia, o modelo econômico baseado no 

trabalho escravo e a indústria oligárquica, além das estruturas sociais evidenciadas pela intensa 

desigualdade social. A formação de uma classe miserável que habitavam as estalagens, pensões e 

cortiços: os mulatos, os negros, os escravos alforriados, as prostitutas, os imigrantes operários, 

são os espaços e os sujeitos selecionados pelo autor para descrever a situação política, econômica 

e social do país. Os romances naturalistas são uma tentativa de aplicar experimentações no campo 

social para a literatura, ou seja, transforma fatos reais em narrativas ficcionais. Com o auxílio da 

metodologia qualitativa, de base descritiva e análise bibliográfica, desenvolvemos algumas 

reflexões acerca dos três romances citados, cujo objetivo é contribuir com uma leitura da 

construção do espaço urbano, com foco nos seus aspectos políticos, sociais e culturais. Além 

disso, pretendemos elaborar uma síntese dos elementos que possibilitaram a constituição das 

estruturas socioespaciais brasileiras.  

Palavras-Chave: Geografia, Literatura, Espaço Social, Determinismo Social, Aluísio Azevedo. 
 

 

PALAVRAS INICIAIS 
 

A geografia, em especial a humanista e cultural, utiliza descrições artísticas como 

ilustrações para seus trabalhos, com ênfase as literárias (MARANDOLA JR, 2010). E os 

romances da literatura brasileira possibilitam para a geografia uma compreensão do espaço, ao 

descrevê-lo em seus aspectos políticos, culturais, sociais e econômicos. As obras selecionadas 

para esse estudo são O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço de Aluísio Azevedo, uma vez que 

esse romancista faz uma importante leitura do Brasil do final do século XIX em todos os aspectos 

acima elencados. 

Ao estudar essas obras identificamos um país estratificado em classes sociais, amparadas 

em contradições e desigualdades, com grande clamor popular - em especial as classes oprimidas e 
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de alguns intelectuais -, por uma reforma política a partir da instauração da República e o fim do 

trabalho escravo. Para tanto, o autor dessas obras descreve o cotidiano em duas cidades em 

regiões importantes do ponto de vista econômico, mas com aspectos culturais bastante distintos: 

Rio de Janeiro e São Luís no Maranhão.  

O Mulato – cujo enredo tem como espaço São Luis -, retrata aspectos relacionados à 

sociedade baseada no trabalho escravo; na formação de uma pequena burguesia agrária e 

comercial amparada na exploração e opressão do trabalho de imigrantes e negros; uma vida 

urbana ainda incipiente com forte vínculo com a economia agrária; a modernização do espaço 

urbano com investimentos em meios de transportes e comunicação como portos, ferrovias e 

estradas. Nas obras Casa de Pensão e O Cortiço, o autor não se absteve em tecer críticas à política 

e à sociedade burguesa, além dos aspectos já esmiuçados em O Mulato, Aluísio Azevedo 

aprofundou-se nas desigualdades e nos atores sociais envolvidos no processo de construção e 

produção do espaço urbano brasileiro.  

Nas três obras, é perceptível a ambivalência no espaço urbano, já que as diferentes classes 

sociais conviviam lado a lado. Identificamos nos romances estudados tal realidade a partir da 

tensa e conflituosa convivência entre o rico e o pobre, o explorador e o explorado, o mulato e o 

branco, o imigrante e o brasileiro, o senhor e o escravo.  

Com base nessas premissas, nesse estudo, a geografia subsidia uma leitura do espaço 

urbano em suas nuances, suas características e a sua produção a partir dos atores sociais que o 

produz, e que o vivem cotidianamente. As descrições presentes na narrativa dos romances 

vislumbram as sociedades da metade do século XIX. Muitos desses aspectos revelam-se atuais, 

em especial as relações e estratificações sociais que fora historicamente construídas, e nos 

ajudam a compreender fatores importantes para a produção do espaço social brasileiro.  

O determinismo social surge nessas discussões como uma fundamentação teórica e 

científica de Aluísio Azevedo, para explicar o surgimento dos novos espaços que se formavam 

nos dois centros urbanos analisados. As teorias empregadas pelo romancista, na tentativa de 

explicar a realidade brasileira, foram importadas da Europa, e apesar de chegarem com atraso, o 

positivismo, o cientificismo, o darwinismo e o determinismo social foram estudados e adaptados 

para a realidade nacional, promovendo o preconceito e a ideia de inferioridade do povo que 

participou da construção do território brasileiro. 

Com o auxílio da metodologia qualitativa de base descritiva, e da análise bibliográfica, 

desenvolvemos algumas reflexões acerca dos três romances citados. Objetivamos contribuir com 

uma leitura da construção do espaço urbano, com foco nos seus aspectos políticos, sociais e 

culturais. Além disso, pretendemos elaborar uma síntese dos elementos que possibilitaram a 

constituição das estruturas socioespaciais brasileiras.  

 

 
O AUTOR E (O CONTEXTO DE) SUA OBRA... 

 

Aluísio Azevedo nasceu em 1857 em São Luís do Maranhão, filho do vice- cônsul 

português David Gonçalves de Azevedo e de D. Emília Amália Pinto de Magalhães, e irmão do 

escritor e dramaturgo Artur Azevedo. Ainda na adolescência, Aluísio Azevedo demonstrou 

interesse e talento para as artes, revelando-se caricaturista. Em 1876 mudou-se para a corte, Rio 

de Janeiro, com o intuito de formar-se na Academia de Belas Artes. Nesse período começou a 

fazer caricaturas aos jornais cariocas. Em 1878 retorna a São Luís e publica seu primeiro 

romance em 1879 (ABL, 2015).  
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Em 1881 Aluísio Azevedo publica O Mulato, obra a qual delineia as primeiras críticas ao 

Império, ao partido conservador, ao clero e ao modelo social da época. Essa obra causa polêmica 

na sociedade maranhense tendo em vista o seu principal tema: o preconceito racial. Todavia, esse 

romance foi um grande sucesso na corte, onde o círculo intelectual brasileiro despontava suas 

primeiras críticas ao modelo social e político do país, e demonstrava fascínio pela corrente 

científica em voga: o positivismo. Assim sendo, Aluísio Azevedo retorna ao Rio de Janeiro em 

1881 e inicia a publicação de seus romances nos folhetins dos jornais.  

No Rio de Janeiro, o escritor transforma em romances uma nova preocupação que surge a 

partir de suas observações e análises: os agrupamentos humanos (estalagens, pensões, cortiços), a 

degradação humana dos indivíduos que vivem nesses espaços e a exploração dos pobres pelos 

mais ricos. Essas preocupações resultam-se em duas obras, consideradas os seus melhores 

romances pelos críticos literários da época: Casa de Pensão (1884) e O Cortiço (1890).  

Assim como em O Mulato, esses dois últimos romances apresentaram críticas políticas e 

sociais. Aluísio Azevedo escrevia a partir das personagens que criava o seu descontentamento 

com a monarquia, os conservadores, a escravidão e a exploração a que eram submetidos os mais 

pobres. Almeida, explica que o Estado era um dos alvos do romancista. Segundo o estudioso da 

obra de Aluísio Azevedo: 

 
[...] o Estado aparece em dois momentos em O Cortiço: frente aos pobres como polícia 

que invade o cortiço, frente aos ricos agraciando-os com títulos e honrarias. Assim é que 

Aluísio imprime sua crítica: o Império policia os pobres enquanto nobilita os ricos 

(2011, p. 15). 

 

Mas, a figura do Estado não surge como um dos motivadores ou produtores da 

desigualdade social apenas em O Cortiço. Igualmente em O Mulato e Casa de Pensão, Azevedo 

evidencia as fraquezas estruturais da política conservadora e monárquica, demonstra a sua 

simpatia pelos ideais republicanos, sua aprovação ao movimento abolicionista e a sua aversão ao 

clero.  

Em O Mulato, o filho de uma escrava com um burguês português representa as ideias 

revolucionárias do escritor contrastando com a personagem que figura o clero, o cônego Diogo, 

um sacerdote corrupto, assassino e que usa sua posição para alienar e manipular a classe burguesa 

de São Luis no Maranhão. A primeira personagem – o protagonista, o “mocinho” -, anuncia a 

simpatia de Aluisio Azevedo ao abolicionismo, ao republicanismo, enquanto o segundo – um 

cônego, a principal figura religiosa da província -, desperta todo o seu desprezo à influência da 

Igreja Católica sobre a sociedade e ao governo. Azevedo compara, por meio de metáforas, as suas 

personagens às próprias convicções e contestações ao modelo social vigente: 
 

Por esse tempo aqueles três surgiam na rua, formando cada qual mais vivo contraste com 

os outros: Manuel no seu tipo pesado e chato de negociante, calças de brim e paletó de 

alpaca; o cônego imponente na sua batina lustrosa, aristocrata, mostrando as meias de 

seda escarlate e o pé mimoso, apertadinho no sapato de polimento; Raimundo, todo 

europeu, elegante, com uma roupa de casimira leve, adequada ao clima do Maranhão, 

escandalizando o bairro comercial com o seu chapéu-de-sol coberto de linho claro e 

forrado de verde pela parte de dentro. Formavam, dizia este último, chasqueando, sem 

tirar o charuto da boca uma respeitável trindade filosófica, na qual, ali, o Sr. Cônego 

representava a teologia, o Sr. Manuel a metafísica, e ele, Raimundo, a filosofia positiva, 

o que, aplicado à política, traduzia-se na prodigiosa aliança dos três governos  o do 

papado, o monárquico e o republicano! (2001, p. 98) 
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Aluísio realça sua predileção à última personagem que representa os pensamentos liberais 

e republicanos, ao positivismo e ao seu ideal político: a república. Demonstra ainda fascínio pela 

ciência positivista que chegara com quase vinte anos de atraso no Brasil, concorda com a 

valorização da cultura importada da Europa e o seu descontentamento com o atraso científico e 

intelectual de seu país. O autor inova e escandaliza a sociedade com os seus ideias 

revolucionários ao tornar protagonista – culto, rico, elegante, educado por instituições europeias -

, um mulato, filho de uma escrava e um burguês de origem europeia, personagens que 

representavam a concepção determinista e darwinista adotada pelo autor: a raça inferior curva-se 

à superior. A busca pela miscigenação como forma do branqueamento, uma tentativa de 

melhoramento da raça. 

Em O Mulato, Aluisio Azevedo consagra a sua escrita naturalista, com forte influência da 

ciência positivista, do determinismo e darwinismo social
179

, e será em O Cortiço que ela será 

mais agraciada pela crítica literária e pelos intelectuais da corte. Isso se deve ao amadurecimento 

intelectual e político do autor, que começa a anunciar a sua preocupação acerca das estruturas 

urbanas cariocas, já iniciadas em Casa de Pensão.  Isso porque os romances de Aluisio Azevedo 

são contemporâneos as suas próprias vivências no Maranhão e no Rio de Janeiro, na segunda 

metade do século XIX. Nesse período, a economia brasileira é baseada no setor latifundiário, em 

que a oligarquia agrária determina as estruturas socioeconômicas brasileiras. O modelo 

econômico, portanto, baseia-se em uma monocultura da exportação, da supervalorização da 

produção do café e calcado na mão de obra escrava (DIAS, 2010).  

A partir da década de 1870, o tráfico negreiro não mais é permitido, surge a figura do 

trabalhador imigrante, que vai aos poucos substituindo os escravos por meio do trabalho 

assalariado. Vassalo (2008) explica que nesse mesmo período, há evidências da transformação e 

modernização do aparato tecnológico e nas estruturas urbanas no Brasil. Com a industrialização, 

prioritariamente cafeeira no estado de São Paulo, aparecem fábricas, intensifica-se o comércio, 

inicia-se a construção de ferrovias. 

A insatisfação da burguesia, e da classe média insurgente, com os partidos Liberal e 

Conservador, abre espaço para a popularidade do Partido Republicano que tinha como luta o 

abolicionismo, o fim da monarquia e a instauração de um Estado laico. Aluísio Azevedo aderiu 

aos ideiais republicanos e levantou a bandeira destas lutas em seus romances.  
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1930, em que os negros passam a co-protagonizar as narrativas brasileiras (LIMA, 2014).  
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Ainda em São Luis, antes mesmo de escrever O Mulato, Aluísio Azevedo inspira-se nas 

ideias positivistas influenciado por Celso da Cunha Magalhães, jurista em São Luis do Maranhão 

formado na Faculdade de Direito de Recife. Atuou no Maranhão em defesa dos escravos que 

sofriam maus tratos (ALMEIDA, 2011). Seu perfil liberal e sua formação positivista inspiraram 

Aluísio Azevedo. Destarte, nesse período, tanto Aluisio Azevedo como outros intelectuais, 

tiveram suas obras marcadas pelos movimentos intelectuais dos anos de 1870 no Brasil: o 

cientificismo, o darwinismo, o positivismo e o naturalismo. 

A aplicação de tais pensamentos científicos na literatura não principiou-se com Aluísio 

Azevedo, mas foi ele quem importou esse conceito da escola francesa. De fato quem iniciou a 

experimentação e o cientificismo na literatura foi Émile Zola na França que “tinha por definição a 

estratégia de transformar a atividade literária em uma atividade experimental como o objetivo 

principal de analisar a realidade segundo a observação do homem em seu meio e momento” 

(ALMEIDA, 2011, p. 5). 

Portanto, para Zola assim como o médico ou o químico, o escritor precisa por a prova 

com base em experimentações as suas impressões coletadas em campo. E só após submetê-la ao 

público em forma de um romance experimental. Émile Zola seguia os princípios deterministas e 

cientificistas que tanto inspirou a literatura de Aluísio de Azevedo. Nas palavras de Zola 
 

O objetivo do método experimental, o termo de toda pesquisa científica é, portanto, 

idêntico para os corpos vivos e para os corpos brutos: consiste em encontrar as relações 

que prendem um fenômeno qualquer à sua causa próxima, ou em outras palavras, em 

determinar as condições necessárias à manifestação desse fenômeno. A ciência 

experimental não deve se preocupar com o porquê das coisas; ela explica como, e nada 

mais (1979, p. 27). 

 

As explicações do escritor nos possibilitam compreender as raízes do naturalismo, 

tendência em que se enquadram as obras de Aluísio Azevedo. Essa escola literária surge também 

na segunda metade do século XIX como desdobramento do pensamento científico da época. O 

aspecto mais marcante das obras literárias desse período é a crítica social. Os enredos dos 

romances nesse período são ambientados em um espaço urbano degradado pela miséria, e 

corrompido pelas forças políticas conservadoras. Todavia, as estórias, como próprio do 

positivismo, explicar-se-iam como tais fenômenos aconteciam, mas não bebiam em suas fontes, 

ou seja, nas raízes dos problemas para a compreensão de suas causas.  

Dias (2010) não compreende o Naturalismo como uma escola literária, mas como uma 

tendência ou uma ramificação do Realismo, pois o primeiro apóia-se nesse último para 

aprofundar suas características. Todavia, enquanto que no Realismo identificamos romances 

como aqueles escritos por Machado de Assis, em que a narrativa perpassa o cotidiano da 

burguesia - em sua vida social baseada em visitas aos teatros, às casas de jogos e outros 

ambientes nobres -, no Naturalismo de Aluísio Azevedo nos deparamos com a preocupação 

literária calcada no preconceito racial (O Mulato), na ascensão social dos imigrantes, a 

exploração dos pobres pelos mais ricos e a luta de classes (Casa de Pensão e O Cortiço). As 

personagens centrais são figuras comuns, exploradas, subjugadas e entregues aos destinos das 

políticas conservadoras e da economia excludente. 

Ademais, no Realismo a preocupação com a construção psicológica das personagens é 

uma constante. Encontramos indivíduos complexos, com intensos embates psicológicos na busca 

da compreensão da condição humana. Ao contrário, no Naturalismo isso não ocorre, a 

complexidade da vida humana não é importante, não há uma análise acerca do comportamento 
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humano, o que importa é o meio, as causas externas ao homem como fatores preponderantes em 

suas ações, comportamentos e atitudes. O homem é fruto de seu meio, e este último que deve ser 

estudado e compreendido. 

Dias (2010, p. 93) complementa essas afirmações ao colocar que “enquanto o realismo 

strictus sensus volta seus olhos para uma parcela da sociedade que pode freqüentar teatros e 

óperas, o Naturalismo se volta para o cortiço e para a casa de pensão”. Portanto, enquanto no 

primeiro, as personagens recebem uma descrição profunda, inclusive de suas características 

psicológicas, no segundo, isso não ocorre, uma vez que a descrição é sobre o coletivo, o povo, o 

indivíduo e sua identidade é invisível frente a sociedade (meio) que o engloba.  

Coutinho (2004, p. 11) explica que o “Realismo se tingirá de Naturalismo, no romance e 

no conto sempre que fizer personagens e enredos se submeterem ao destino cego das ‘leis 

naturais’ que a ciência da época julgava ter codificado”. No entanto, há aspectos que afastam o 

Naturalismo do Realismo, o tornando uma escola literária independente, com características 

próprias e autênticas. O Realismo, sob a influência também da escola francesa liderada por 

Gustave Flaubert, se caracteriza pela observação e análise dos fatos. A análise social é feita a 

partir do indivíduo, do comportamento humano, com rigorosa observação psicológica. As obras 

são construídas a partir da descrição e da narrativa sobre situações que envolvem a burguesia 

urbana, de forma a tecer críticas sobre os comportamentos das personagens que pertencem a essa 

classe social.  

O Naturalismo abarca uma análise “de fora para dentro”, ou seja, a tendência é que as 

personagens são condicionadas, produtos do meio e dos fatores sociais, históricos e biológicos. 

As obras, nesse estilo literário, partem de uma análise das camadas inferiores da sociedade, as 

personagens são figuras do proletariado, são os indivíduos marginalizados. 

Observa-se que ao contrário do Realismo, no Naturalismo a influência do espaço sobre o 

comportamento das personagens é descrito com maior afinco. Sobre isso, citamos dois trechos, 

que entre tantos outros, comprovam essa afirmação: “O português abrasileirou-se para sempre; 

fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento; fora-lhe de vez 

o espírito da economia e da ordem; perdeu a esperança de enriquecer, e deu-se todo...” 

(AZEVEDO, 1890, p. 202); “A cadeia continuava e continuaria interminavelmente; o cortiço 

estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada” (AZEVEDO, 1890, 

p. 175). 

Portanto, os hábitos e os costumes vivenciados no cortiço influenciaram as mudanças 

comportamentais dessas duas personagens que eram no início da estória, indivíduos honestos, 

dignos e preocupados com a índole frente aos demais moradores. Mas, ao viver sob os hábitos 

dos brasileiros pobres e desprovidos de educação, tornaram-se preguiçosos, entregues a própria 

sorte.  

O determinismo, sob a égide do cientificismo serve como pano de fundo, para desenhar 

ali as personagens e o espaço onde é ambientado o enredo. O ambiente e as circunstâncias 

externas determinam a natureza do homem. O comportamento humano é determinado pelos 

fatores biológicos, sociológicos e ambientais, inclusive a razão está condicionada aos fenômenos 

externos ao homem. Deveras que, as idéias de Comte, Spencer, Darwin e Haeckel conquistaram a 

classe intelectual brasileira que deixou para trás a subjetividade e as preocupações espiritualistas 

e psicológicas do indivíduo (SILVA, 2010). 

Veríssimo assim descreve o escritor Aluísio Azevedo e as suas obras, “Os romances A 

casa de pensão (1884), O homem (1887), O cortiço (1890), confirmaram o talento afirmado no 

Mulato e asseguraram-lhe na nossa literatura o título de iniciador do naturalismo e do seu mais 
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notável escritor” (1916, p. 142). Quanto ao estilo naturalista, Veríssimo não só o distingue e o 

separa do Realismo como ainda afirma:  
 

Os seus assuntos prediletos, o seu objeto, os seus temas, os seus processos, a sua 

estética, tudo nele estava ao alcance de toda a gente, que se deliciava com se dar ares de 

entender literatura discutindo de livros que traziam todas as vulgaridades da vida 

ordinária e se lhe compraziam na descrição minunciosa. Foi também o que fez efêmero o 

naturalismo, já moribundo em França quando aqui nascia. Não seria, porém, justo 

contestar-lhe o bom serviço prestado, tanto aqui como lá, às letras. Ele trouxe à nossa 

ficção mais justo sentimento da realidade, arte mais perfeita da sua figuração, maior 

interesse humano, inteligência mais clara dos fenômenos sociais e da alma individual, 

expressão mais apurada, em suma uma representação menos defeituosa da nossa vida, 

que pretendia definir. 

 

Apesar do curto período em que esteve em voga, o Naturalismo deixou heranças, não 

apenas para as Letras e a Literatura, mas também para as ciências sociais, com temas profícuos e 

discutidos ainda na atualidade. E o principal autor dessa tendência literária no Brasil, Aluísio 

Azevedo, deixou como legado as descrições sobre a vida urbana do século XIX, a miséria dos 

grupos sociais menos privilegiados, a exploração do pobre pelo rico, a luta de classes, a estrutura 

urbana em decadência no período imperial, e a urgência de uma reforma política que jazia pela 

Proclamação da República, a negação do conservadorismo calcado na oligarquia cafeeira e na 

produção baseada no trabalho escravo.  

Ademais, os temas apresentados nas estórias de Aluísio de Azevedo servem de contributo 

à geografia ao agregar, nas descrições detalhadas, a ocupação territorial dos imigrantes, a 

construção do espaço urbano a partir da junção das diversas classes de trabalhadores, a 

reprodução da cultura do povo brasileiro no espaço, as paisagens construídas a partir da cultura, a 

ideia de lugar partindo das relações sociais estabelecidas entre as personagens, e tantos outros 

temas e conceitos geográficos que Aluísio Azevedo descreve sem assim o pretender. 

 

 

O DETERMINÍSMO SOCIAL E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE TRÊS ESTÓRIAS...  

 

Um fato que caracterizou a vida política e cultural do espaço urbano brasileiro do século 

XIX foi o “movimento intelectual da geração de 1870”. O agrupamento de indivíduos com 

afinidades ideológicas e científicas contribuiu para o nascimento de preocupações próprias da 

vida urbana, e que fora tão bem descrita por Aluísio Azevedo. 

Alonso (2000) explica que em fins do Império formou-se um grupo de intelectuais cujo 

movimento interessava-se mais em copiar ou imitar aquilo que era produzido na Europa, do que 

entender ou analisar de fato a realidade nacional. A autora nomeia o movimento como reformista, 

uma vez que eles visavam reformas no modelo político monárquico e na economia. “Os 

‘intelectuais’ da crise do Império não visavam produzir obras de valor universal, mas 

interpretações do Brasil” (ALONSO, 2000, p. 45). 

A crítica da autora é válida ao passo que as correntes científicas e filosóficas nascidas na 

Europa apresentavam um contexto específico, com leituras da sociedade europeia, que já vivia 

desde o século XVIII uma experiência intensa de urbanização, de industrialização, da 

intensificação do trabalho operário e da expulsão do homem do campo para as cidades.  

 Ademais, os países em que deram origem às essas principais teorias, França, Portugal e 

Inglaterra, já enfrentavam um longo processo no aumento da miséria ao gerar uma classe operária 
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desprovida de condições básicas de saúde, moradia, saneamento básico e educação. A agitação 

política e os embates entre as classes sociais eram grandes. E os expoentes do naturalismo na 

Europa, Gustave Flaubert, Émile Zola, Honoré de Balzac e Eça de Queiroz, manifestavam o 

interesse por reforma social a partir das denúncias, dos problemas sociais da época, em seus 

textos literários (VERÍSSIMO, 1916). 

As teorias que surgiam para a compreensão desses fenômenos eram adaptadas pela 

“geração de intelectuais de 1870” para explicar os contextos políticos, sociais e culturais no 

Brasil, ou seja, buscavam respostas para os dilemas da sociedade brasileira - entre elas o sistema 

escravocrata, o modelo político baseado ainda nos moldes colonialista e o incipiente modelo 

assalariado que substituía o trabalho escravo gradativamente pela figura do imigrante -, no 

cientificismo e no positivismo.  

Entre esses intelectuais enquadra-se Aluísio Azevedo que seguindo uma lógica empírica, 

positivista, determinista e darwinista tentava interpretar e explicar os fenômenos observados. 

Assim como Émile Zola na França, o romancista brasileiro narrava suas estórias com base em 

experimentações, ou seja, a partir de extensas observações, transformava fatos reais em relatos 

ficcionais. Daí os romances O Mulato, baseado na discriminação racial e na pequena burguesia 

ainda vinculadas à economia agrária da sociedade maranhense; e Casa de Pensão, baseado em um 

crime que mobilizou a imprensa carioca em finais da década de 1870, fato explicado pela 

influência do meio degradado, pela violência e miséria, nas atitudes e comportamentos de um 

jovem estudante de origem aristocrática.  

Mais uma vez, explicitamos que Zola parte da realidade europeia. Uma de suas obras, 

L’assommoir de 1877, à qual muito influenciou Azevedo (O Cortiço apresenta semelhanças com 

a obra do romancista francês), caracteriza um bairro operário da França industrial, estratificada 

em classes sociais que vivem embates promovidos pela intensa desigualdade: a burguesia 

representada pelos industriais e os operários, degradados pela miséria, representados pelos 

moradores das periferias parisiense.  

Nota-se uma diferença entre a obra brasileira e a francesa que a inspirou, pois na França 

do século XIX, os pobres operários viviam em bairros afastados daqueles centrais e nobres 

ocupados pela burguesia e pela aristocracia. Já nesse período surgem as chamadas periferias em 

detrimento dos bairros nobres. Ao contrário da realidade brasileira em que os pobres e ricos 

conviviam em um mesmo espaço – o centro urbano -, o que evidenciavam a exclusão eram a 

natureza de degradação e miséria dos conjuntos habitacionais que acolhiam a classe operária. 

Para a produção de O Cortiço, Aluísio Azevedo realizou suas experimentações nas 

habitações coletivas
180

 cariocas, muito comuns a partir da segunda metade do século XIX em 

função do desenvolvimento urbano e industrial. Os trabalhadores operários, escravos libertos, 

imigrantes nacionais e estrangeiros buscavam as áreas centrais onde concentravam-se os locais de 

trabalho e os principais meios de transporte. De acordo com Vaz (1994, p. 582) 
 

                                                           
180

 Nessas habitações viviam negros alforriados que desenvolviam atividades profissionais variadas, imigrantes 

empregados em atividades assalariadas e que substituíam gradativamente os escravos, prostitutas, pequenos 

comerciantes, lavadeiras. Esses lugares eram ocupados por aqueles que pertenciam a mais baixa escala hierárquica 

da sociedade brasileira. Eram caracterizados como violentos, preguiçosos para o trabalho, festeiros, estavam sempre 

dispostos para o samba e para a capoeira. Esses conjuntos habitacionais deram origem aos espaços hoje conhecido 

como favelas, iniciadas com a demolição dos cortiços no final do século XIX – como mecanismo de higienização 

proposto pelo prefeito Barata Ribeiro -, seus antigos moradores aproveitaram os materiais resultantes da demolição 

para a construção de barracões nos morros do entorno do centro urbano do Rio de Janeiro. 
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A necessidade de moradias baratas para trabalhadores, a limitada disponibi- 

lidade de construções para atender a esta demanda, os altos aluguéis, a possibilidade de 

obtenção de bons rendimentos por parte dos privilegiados proprietários  e arrendatários 

de prédios e terrenos são fatores que fizeram com que se multiplicassem estas moradias. 

 

Não obstante, esse tipo de moradia aparece em duas obras de Aluísio Azevedo. Em Casa 

de Pensão, há a descrição de um prédio de dois andares em estilo colonial, uma típica moradia 

burguesa na Rua Resende em região central do Rio de Janeiro. Esse sítio pertenceu a uma família 

que enriquecera com o tráfico negreiro, mas que entregou-se a falência assim que esse negócio 

foi proibido. O prédio foi readequado para uma habitação coletiva, em que os habitantes a 

escolhiam pela localização, ao fácil acesso aos principais meios de transporte e ao trabalho. 

Apesar de coletiva, a pensão acolhia sujeitos considerados “dignos”, com bom emprego e 

profissão: artistas, artesãos, estudantes, advogados e caixeiros imigrantes.  

Em O Cortiço, o autor descreve as típicas estalagens de meados do século XIX. Essas 

habitações acolhiam aqueles menos privilegiados, que não possuíam outra opção de moradia 

além daqueles cômodos com banheiros compartilhados. Ali alojavam-se escravos alforriados, 

imigrantes - que ocupavam as funções que outrora pertenciam aos negros -, prostitutas e 

lavadeiras. Nessa obra, o autor descreveu a miséria e o descaso em que esses sujeitos eram 

submetidos.  Vaz (1994, p. 582) explica que  
 

Estes trabalhadores aumentavam o contingente de escravos, libertos e imi- 

grantes nacionais e estrangeiros que, chegando à cidade à procura de meios de 

sobrevivência, buscavam a área central, onde se concentravam moradia e trabalho e 

fervilhava a vida urbana. Nesta época a estrutura urbana se resumia na aglomeração de 

atividades e populações no núcleo; só lentamente os transportes coletivos viabilizariam a 

expansão e o espaço começaria a se especializar, definindo áreas centrais (comerciais), 

residenciais e industriais. Em resposta à crise habitacional que se agravava, foi no centro 

que se multiplicaram as moradias possíveis para esta população. 

 

Os textos literários analisados apresentam ainda a figura do proprietário, que vislumbra no 

aumento populacional oportunidades para o enriquecimento. A partir disso inicia-se o processo 

de construção de alojamentos, pensões e estalagens com preços exorbitantes de aluguel indicando 

grandes rendimentos aos arrendatários. A maioria destes lugares era desprovida de saneamento 

ou água tratada. Eram ambientes insalubres com casos periódicos de varíola, febre amarela e 

cólera.  

Entendemos que, além daquilo já exposto sobre o autor e sua obra, as narrativas e as 

descrições eram precisas e fieis à realidade. Os romances nos apresentam a realidade dos grupos 

sociais excluídos, mas ao mesmo tempo absorvidos e incorporados ao processo de urbanização 

do país. Identificamos por meio da narrativa o espaço social como posto por Lefebvre (2000, p. 

5):  
 

resultado de forças produtivas e de estruturas, de relações  de  propriedade  entre  outras. 

Ora, o espaço entra nas forças produtivas, na divisão do trabalho; ele tem relações com a 

propriedade, isso é claro. Com as trocas, com as instituições, a cultura, o saber. Ele se 

vende, se compra; ele tem valor de troca e valor de uso. 

 

As habitações coletivas descritas por Aluísio Azevedo favorecem o olhar sob vários 

aspectos da produção do espaço urbano, para aqueles que o construíram e para as transformações 

desordenadas associadas ao aumento populacional, resultado das imigrações (brasileiros e 
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estrangeiros), ao gerar exclusão, pobreza e miséria. Ademais, interpretamos ainda descrições da 

modernização que inseria nos centros urbanos equipamentos de transporte, indústrias, comércios 

e serviços.  

O autor descreve de forma minuciosa uma paisagem urbana composta por ruas ocupadas 

pelos carris de ferro, hoteis, universidades, mercados, fábricas, restaurantes e cafés. Exemplo 

citado em Casa de Pensão é o Hotel Paris, um dos principais hoteis do Rio de Janeiro no século 

XIX. Uma propriedade suntuosa e imponente, que incorporava a elegância e o bom gosto dos 

serviços e produtos franceses, cujo restaurante agradava a burguesia brasileira. Esse lugar aparece 

na narrativa como um fator que marca a superioridade da cultura europeia em detrimento da 

nacional. O hotel representa uma identidade urbana para o Rio de Janeiro. Lá, a burguesia se 

encontra para apreciar a culinária francesa e discutir a política local. 

Em O Cortiço, muitos elementos anunciam a urbanização brasileira por meio de uma 

paisagem marcada pelos comércios, universidades, fábricas, indústrias e um centro cultural 

composto por teatros, bibliotecas e livrarias. Esses últimos atraíam a burguesia em luta acirrada 

pelos agraciamentos da monarquia. 

E esses aspectos não são descartados em O Mulato. Nessa obra, o romancista descreve a 

presença de elementos típicos de um centro urbano em formação, como estradas que facilitavam 

o acesso às propriedades rurais da burguesia e da aristocracia maranhense. A estrada de ferro era 

destacada pelas personagens como um meio facilitador de acesso aos centros econômicos do país, 

em especial para o transporte do café. Além disso, é notório o surgimento de mercados operados 

por imigrantes portugueses, que realizavam a logística da indústria cafeeira da província, hoteis 

que hospedavam os chamados caixeiros e um centro cultural formado por teatros, bibliotecas 

públicas e livrarias que comercializavam os romances franceses traduzidos para a língua 

portuguesa. 

Apesar de Aluísio Azevedo não ter manifestado nenhum interesse em apresentar uma 

reflexão sobre as origens do capitalismo e sobre as figuras capitalistas nas cidades em 

transformação, identificamos personagens que buscam a acumulação do capital a partir da 

exploração do trabalho dos indivíduos oriundos das classes sociais inferiores.  

Essas personagens foram muito bem construídas pelo autor, a saber: Luís Dias (O 

Mulato), João Coqueiro e Mme. Brizard (Casa de Pensão) e João Romão (O Cortiço). Essas 

personagens aparecem como anunciadores dos sujeitos em ascensão mediante a exploração do 

mais fraco. A avareza e a cobiça são características marcantes desses indivíduos que ambicionam 

a escalada social. Luís Dias e João Romão, ambos imigrantes português, buscam e alcançam a 

ascensão social.  

O primeiro por meio do casamento com uma figura importante da burguesia maranhense. 

Essa personagem manifesta, antes mesmo do matrimônio, interesse em subjugar e explorar os 

outros trabalhadores, os induzindo a trabalhar por horas extras, negando qualquer benefício aos 

empregados e conduzindo os negócios do patrão com projetos para a acumulação do capital; o 

segundo conquista a escalada social mediante a exploração de seus empregados, da escrava 

Bertoleza (com quem se amasia para evitar pagar pelo seu trabalho), dos moradores e clientes de 

seu cortiço e armazém, cobrando-lhes alugueis e preços exorbitantes. Mas o que os assemelham 

enquanto capitalistas é a avareza e a exploração de si mesmo e do outro. Para essas personagens, 

o dinheiro aparece como forma transcendente do desejo imediato (SANTOS, 2011).  

Ressaltamos que a intenção do escritor não era narrar aspectos característicos do 

capitalista, mesmo que ele apareça tanto do ponto de vista econômico como social em seus 

romances. No século XIX a corrente filosófica e científica de grande envergadura no Brasil foi o 
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positivismo. O Marxismo só apresentou impacto no país em final do século XIX e início do 

século XX. 

Esses elementos contribuem para a reflexão e a análise da produção do espaço social 

brasileiro. O que talvez desabone essas leituras, do ponto de vista das correntes filosóficas 

contemporâneas são o darwinismo e o determinismo social. Deveras, o período em que se 

circunscrevem esses romances marca a influência dessas teorias no pensamento científico e 

intelectual brasileiro.  

O determinismo social nas obras de Aluísio Azevedo serve até mesmo para justificar o 

surgimento dos lugares insalubres de moradia, a pobreza e a miséria. Em O Mulato, o 

protagonista, apesar de apresentar um perfil que aspira toda a superioridade europeia, é visto com 

desdém, preconceito e ameaça pelos brancos. O darwinismo social é observado, na medida em 

que a narrativa nos conduz a personagens que curvam-se diante a superioridade do branco 

europeu.  

Em Casa de Pensão e O Cortiço essas ideias não são diferentes. No primeiro, o 

protagonista Amâncio, de família abastada no Maranhão, chega à corte para cursar Medicina, 

mas logo torna-se vítima de um círculo social degradante na pensão em que mora. Ali, exposto a 

um ambiente de adultérios, mentiras, avareza, inveja e corrupção, é influenciado, altera seu 

comportamento, torna-se preguiçoso, mentiroso, inclinado a vida desregrada e sem objetivos. O 

meio condiciona as personagens, tornando-as violentas, culminando no assassinato de Amâncio 

pelo proprietário da pensão.  

Já em O Cortiço, há personagens muito emblemáticas e que são centrais nas narrativas 

para exemplificar a influência do meio, até mesmo, na razão humana. As personagens Pombinha 

e Jerônimo são arrastados para a miséria e degradação, ao conviver com sujeitos considerados 

inferiores, preguiçosos, negligentes, violentos e com caráter duvidoso.  

Pombinha, uma moça com educação aristocrática é obrigada a se mudar para O Cortiço 

junto com sua mãe em decorrência da falência de sua família, ali a rapariga recatada e tímida, 

prometida a um bom casamento (a única salvação para a sua dignidade), torna-se prostituta. 

Jerônimo, um imigrante português ambicioso e trabalhador, chega ao Brasil, acompanhado pela 

esposa e pela filha, em busca de melhores condições de vida. Ao não se adaptar à vida no campo, 

migra para a cidade e sem possibilidades de arcar com o aluguel de uma moradia individual 

muda-se para o cortiço, local próximo ao trabalho. Porém, entrega-se aos encantos de Rita Baiana 

que é a metáfora da mulata brasileira, uma personagem comandada pelos seus instintos 

biológicos, sem pudor e impulsionada pelo desejo sexual. Jerônimo abandona a família e o 

emprego, torna-se preguiçoso, entregue aos vícios e a violência, chegando a assassinar o antigo 

namorado de Rita Baiana por ciúmes. 

A descrição das personagens e a relação destas com o ambiente demonstram o 

pensamento do autor acerca da produção do espaço social. Identificamos um espaço marcado 

pela reprodução das ações e comportamentos dos indivíduos. A origem desses sujeitos determina 

seu lugar na sociedade, bem como o espaço que irá ocupar. Os mulatos, negros e imigrantes não 

tinham outras opções além de ocupar um ambiente de degradação e miséria. Uma vez ocupando 

esses mesmos espaços, outras personagens que até então apresentavam determinado perfil 

psicológico são influenciadas e condicionadas a reproduzir as mesmas ações que as “classes 

inferiores”, contrariando a educação e a personalidade construída ao longo da vida.  

Além disso, o autor demonstra, por meio das personagens negras que buscaram 

relacionamentos com uma classe superior – o europeu branco -, que a miscigenação como uma 

tentativa de melhoramento da raça ou branqueamento não é bem sucedida, de forma que, uma vez 
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negro, pobre e excluído para sempre assim o será. O círculo vicioso promoveria, portanto, a 

reprodução e o crescimento das mazelas sociais traduzidas em espaços de miséria, exclusão e 

desigualdade.  
 

 

PARA NÃO CONCLUIR... 
 

Os romances de Aluísio Azevedo concentram na descrição dos grupos sociais 

transgressores, na miscigenação do povo brasileiro, da imigração, da escala na pirâmide social, 

dos operários, trabalhadores e escravos que movem a cidade por meio de seu trabalho. O espaço 

urbano é palco para a encenação de uma identidade nacional, e das diversas facetas do seu povo.  

A ação social e política podem ocorrer também fora dos espaços institucionais, pode ser 

revelada por meio das manifestações artísticas, como o caso das obras literárias. A ação política 

de Aluísio Azevedo é consubstanciada a revelia do positivismo e do naturalismo, que nos parece 

antiquadas no decorrer do século XXI, mas para aquele momento histórico eram as únicas fontes 

de explicações para os problemas políticos, econômicos e sociais. Mesmo, nos parecendo 

pessimista, e por ora preconceituosa, é louvável o exposto pela narrativa, tendo em vista o 

contexto histórico em que foi elaborada.  

No artigo não nos concentramos em fazer um estudo comparativo entre o modelo de 

sociedade brasileira do século XIX e a contemporânea, mas ao refletirmos sobre essa 

possibilidade, empreendemos a ideia de que as pensões/cortiços e sobrados coexistem nos 

modelos modernos de cidade. Ainda encontramos nos grandes centros urbanos as representações 

dessas formas de habitações que representam a desigualdade, a exclusão e a criminalização.  

As favelas que desembocam em avenidas que conduzem aos bairros arborizados e 

emparelhados de prédios suntuosos e imponentes da burguesia, que outrora aparecia 

metaforicamente no sobrado do burguês Miranda (O Cortiço), vizinho dos moradores do cortiço, 

que buscava meios de expulsar dali os operários e trabalhadores que nada combinavam com a 

ostentação de sua casa. Essa personagem se fosse hoje construída, conseguiria expulsar dali os 

empregados, os realocando nas favelas atuais. 

Atualmente, a lógica de convivência entre ricos e pobres, explorador e explorado limita-se 

aos meios de produção do mercado capitalista, sob a figura do patrão e do empregado. Os bairros 

periféricos expressam atualmente um novo modelo de desenvolvimento, modernidade e 

civilização, onde os pobres se escondem para não estragar a beleza dos espaços dos ricos. 

Propor o estudo das obras de ficção a partir dos conceitos da geografia é fazer uma leitura 

interdisciplinar, buscando identificar nuances que promovem a construção do saber geográfico a 

partir de experiências e diálogos mais amplos e que extrapolam o conhecimento específico de 

uma disciplina acadêmica. Isso possibilita a compreensão de teorias e respostas a inúmeros 

questionamentos que não se esgotam apenas a uma determinada área da ciência. 

Portanto, o interesse em fazer o diálogo entre duas disciplinas acadêmicas – Literatura e 

Geografia -, com um olhar holístico e crítico acerca das relações entre as áreas do conhecimento, 

é conceber a complementação e a produção de novas discussões e novas perspectivas e ampliar 

os horizontes pela busca dialógica (FEITOSA; MORAES; COSTA: 2012, p. 185). 

A Geografia Cultural, que em suas bases teóricas metodológicas preocupa-se em explicar 

o campo da existência e experiências no espaço, possibilita a leitura deste a partir do homem e da 

sua leitura e visão do mundo. A aproximação destas duas disciplinas propostas no texto permite 

“identificar elementos ‘reais’ na descrição dos espaços sociais.  
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Portanto, o que propomos com a leitura de romances do naturalismo brasileiro é ampliar a 

abordagem acerca das representações e percepções acerca dos lugares e de suas paisagens. 

Ademais, as leituras das descrições de Aluísio de Azevedo possibilitam o entendimento de 

elementos que ultrapassam apenas o visível, mas que também caracterizam e singularizam os 

espaços como a cultura sob as diversas manifestações do povo brasileiro. 
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Resumo 

O texto a que se destina se inscreve e circunscreve pelos traços de aproximações, intersecções e 

mediações entre geografia, literatura e educação. Ler, viajar, sonhar e conhecer o mundo, 

prazeres que envolvem a literatura e a geografia. Prazeres que devem circunscrever o universo da 

educação. As narrativas literárias e geográficas ampliam o campo da educação - educação pelas 

letras e pela geografia. Escritas que desvelam e revelam as dimensões experienciais e existenciais 

do ser humano. Um “caminho suave” a ser permeado pela educação “apontando de que forma os 

caminhos do racionalismo e da poética levam à formação plena do indivíduo” (BARBOSA e 

BULCÃO, 2004, p. 66) seguindo a fenomenologia da imaginação. “Esta seria um estudo do 

fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto 

do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade” (BACHELARD, 1988b, p. 2). 

Nesta leitura, geografia, literatura e educação se encontram na escrita: o lugar do poeta e a poesia 

do lugar. Nesse encontro se (en)levam a uma só dimensão do ser,  uma só  destinação: conhecer o 

mundo - mundo da geografia e mundo das letras. Pois, ler, nos (en)leva à imaginação! Ler, nos 

(en)leva a viajar o mundo! (GRATÃO, 2013). Nesse enlevo, viajar, sonhar e decifrar os signos da 

Terra (DARDEL, 2011) e “[...] em pequenos goles, saboreiem verso por verso os poemas” 

(BACHELARD, 1988a, p. 26). Com esse  espírito, o texto se apresenta como uma “viagem” de 

“exploração” e "convívio" do lugar-mundo – encantamento, pertencimento, cumplicidade. 

Palavras-chave: Geografia, Literatura e Educação; Fenomenologia da Imaginação; Geopoética. 

Cora Coralina. 

 

 

O ENCANTAMENTO POÉTICO DA ESCRITA E DA LEITURA DO MUNDO 

 

É uma grande alegria grafar esse texto incorporado pela poética geográfica para um 

evento que envolve geografia, literatura e arte. Para uma geógrafa encantada pela geopoética, um 

evento desta natureza realizado no interior de Goiás será enlevado pela potência poética da 

paisagem e do lugar – “um lugar chamado Cerrado, uma casa chamada Terra” (GRATÃO, 2014, 

p. 13).  Potência poética que circunscreve a poesia do lugar nos versos do poeta do lugar, grafada 

na expressão “terra em versos”. Composição textual com traços de uma escrita lítero-geográfica 

revelando raízes telúricas e a essência de ser. Pois, a terra é a referência poética.  

A este enlevo, o que se deseja é que a escrita destas páginas pudesse (en)levar a 

imaginação ao universo da educação explorando as essências geográficas da escrita literária pela 

escavação fenomenológica. Ler a Terra e viajar o Mundo pelo universo da literatura é um 

precioso exercício geográfico, especialmente, se feito pela escavação-do-ser - esta perspectiva 

que a fenomenologia nos instiga a deslumbrar e que a geografia fenomenológica (DARDEL, 
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2011) nos seduz e nos incita a explorar. Ler a Terra - geografia - é um prazer para quem gosta de 

viajar o mundo - destino e destinação para decifrar a Terra - geografia.  

 
                                  A Terra é um texto a decifrar, o desenho da costa, os recortes da montanha, as sinuosidades 

dos rios, formam os signos desse texto. O conhecimento geográfico tem por objeto 

esclarecer esses signos, isso que a Terra revela ao homem sobre sua condição humana e 

seu destino. Não se trata, inicialmente, de um atlas aberto diante de seus olhos, é um 

apelo que vem do solo, da onda, da floresta, uma oportunidade ou uma recusa, um poder, 

uma presença. (DARDEL, 2011, p. 2).  

 

Ler os traços literários e decifrar os traços geográficos que circunscrevem o lugar do 

poeta: um apelo que vem da Terra – raiz e existência - sentido da paisagem e do lugar – esta é a 

razão fundante desta escrita impregnada de encantamento poético.  
 

                                  Como não se deixar envolver-se e se (en)raizar nesse campo de encantamento da Terra? 

Como não se deixar entrelaçar-se nesse emaranhado de raízes, sentidos e sentimentos? 

Como resistir ao apelo da cumplicidade com a Terra?  Uma apreensão da Terra como 

espaço telúrico? “O telurismo foi, com frequência, ao longo da história, aliado do 

homem na afirmação de sua liberdade” (DARDEL, 2011, p. 17). Como resistir ao valor 

desse campo (en)raizado de sentimentos? Campo geográfico que nos leva de volta à 

casa! (GRATÃO, 2014, p. 11).  

 

Ao grafar esse texto tão logo fui arrebatada à escrita de Mia Couto na sua poética obra: 

“Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra” (COUTO, 2003). Uma escrita que expressa e 

imprime a estreita ligação dos homens à Nyumba-Kaya, a casa, a legítima morada. Mais do que 

uma lembrança, “uma casa de sonhos, a nossa casa onírica” (BACHELARD, 1990, p. 75). Mia 

Couto transporta-nos para um universo onírico a tal modo a sentirmos o pulsar da Terra. 

A arte de ler é capaz de enlevar a nossa alma. Levar-nos a viajar e sonhar. Podemos 

visitar outras culturas, descobrir novos mundos, rir e chorar. Tudo isso com apenas um livro na 

mão. Porque ler é viajar, ler é sonhar, ler é conhecer o mundo. Ler nos dá prazer, ler nos 

alimenta. “Antes de mais nada, é necessário um bom desejo de comer, de beber e de ler. É 

preciso desejar ler muito, ler mais, ler sempre.” (BACHELARD, 1988a, p. 26). Eu adoro ver as 

prateleiras carregadas de livros! E devo confessar, dá-me um prazer inefável o cheiro de um livro 

acabado de comprar. Os livros são capazes de levar-me noite adentro quando desvelam e revelam 

o encantamento da Terra, a cumplicidade e o sentimento de pertença do Homem com a Terra. E a 

escrita da obra poética tem esta projeção e este deslumbramento aos olhos do leitor que se deixa 

encantar pelo mundo da geografia e o mundo da literatura. Por isso, ler Eric Dardel e Cora 

Coralina é um verdadeiro encantamento geopoético, pois, são duas escritas da Terra. Escritas 

sobre a Terra. Escritas enraizadas na Terra. Escritas brotadas da Terra. O geógrafo e o poeta 

extraem da Terra a (sua) essência poética para escrever suas obras lítero-geográficas. Os dois 

escrevem a língua da Terra. Os dois cantam a Terra num só ato de cumplicidade e exaltação!  

  
                                             Se a geografia oferece à imaginação e à sensibilidade, até em seus vôos mais livres, o 

socorro de suas evocações terrestres, carregadas de valores terrestres (terriennes), 

marinhos ou atmosféricos, também sempre espontaneamente, a experiência geográfica, 

tão profunda e tão simples, convida o homem a dar realidade geográfica um tipo de 

animação e de fisionomia em que ele revê sua experiência humana, interior ou social. É 

naturalmente que falamos de rios majestosos ou caprichosos, de torrentes fogosas, de 

planícies risonhas, de relevo tormentoso. Mesmo desgastado pelo uso, o vocabulário 
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afetivo afirma que a Terra é apelo ou confidência, que a experiência do rio, da montanha 

ou da planície é qualificadora, que a apreensão intelectual e científica não pode 

extinguir o valor que se encontra sob a noção. Medo, admiração, simpatia, participamos 

ainda, por mais modernos que sejamos, por um acordo ou desacordo fundamental, do 

ritmo do mundo circundante. Entre o Homem e a Terra permanece e continua uma 

espécie de cumplicidade no ser. (DARDEL, 2011, p. 6).      

 

Assim exposto, geografia e literatura, poesia e mapa são maneiras de ler a Terra – 

geografia – e de viajar o Mundo. Uma “viagem” de “exploração” e "convívio" do lugar-mundo. 

“A este impulso, a imaginação a que se projeta na viagem e na leitura vela e desvela imagens e 

palavras. Viajar o mundo vela e desvela a (nossa) geografia ao decifrar a escrita da Terra”. 

(GRATÃO, 2013, p. 86). O sentido de destinação é um só: viajar, ler e sonhar.  

 
                                                   Na verdade, o Guia, a Prosa, o Poema e o Atlas oferecem a ocasião daquilo que 

Plotino chamava uma dialética descendente: detalhes, lembranças, idéias, conceito, tudo 

contribui para a solicitação do desejo: descobrimos, sustentamos, alimentamos o desejo, 

depois o usufruímos, ele nos constrói tanto quanto o construímos. De uma maneira 

acima de tudo platônica, solicitamos a idéia de lugar, o conceito de uma viagem e então 

partimos para verificar a existência real e factual do local cobiçado, entrevisto pelos 

ícones, pelas imagens e pelas palavras. Sonhar um lugar, nesse estado de espírito, 

permite menos encontrá-lo do que reencontrá-lo. Toda viagem vela e desvela uma 

reminiscência (ONFRAY, 2009, p. 32). 

 

 

VIAJAR PELAS LETRAS E DECIFRAR A TERRA - DESTINAÇÃO POSSÍVEL? 

 

Eu sou a terra, eu sou a vida. 

Do meu barro primeiro veio o homem. 

De mim veio a mulher e veio o amor. 

Veio a árvore, veio a fonte. 

Vem o fruto e vem a flor. 

 

Eu sou a fonte original de toda vida. 

Sou o chão que se prende à tua casa. 

Sou a telha da coberta de teu lar. 

A mina constante de teu poço. 

 

Eu sou a grande Mãe universal. 

Tua filha, tua noiva e desposada. 

A mulher e o ventre que fecundas. 

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. 

 

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. 

Teu arado, tua foice, teu machado. 

O berço pequenino de teu filho. 

O algodão de tua veste 

e o pão de tua casa. 

 

[...] 

 

E um dia bem distante 

a mim tu voltarás. 

E no canteiro materno de meu seio 
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tranqüilo dormirás. 

(CORALINA, 1987, p. 213-214). 

Goiás minha cidade... 

Eu sou aquele teu velho muro 

Eu sou estas casas 

encostadas 

cochichando umas com as outras. 

 

[...] 

 

Eu sou a ramada 

dessas árvores, 

a gente cansada e os pássaros vadios. 

 

Eu sou o caule 

dessas trepadeiras sem classe, 

nascidas na frincha das pedras 

E renascendo. 

 

Eu sou a dureza desses morros, 

lascados a machado, 

lenhados, lacerados. 

 

Queimados pelo fogo. 

e renascidos. 

 

Minha vida, 

meus sentidos, 

de minha sensibilidade de mulher, 

têm, aqui, suas raízes. 

CORALINA, 1987, p. 47-48). 

 

Longe do Rio Vermelho. 

Fora da Serra Dourada. 

Distante desta cidade, 

não sou nada, minha gente. 

 

[...] 

 

Rio Vermelho das janelas da casa velha da Ponte... 

Rio que se afunda debaixo das pontes. 

Que se reparte nas pedras. 

Que se alarga nos remansos. 

 

[...] 

 

Rio, vidraça do céu. Das nuvens e das estrelas. 

 

Rio de águas velhas. 

Roladas das enxurradas. 

Rio do princípio do mundo. 

Rio da contagem das eras. 

Rio de lavadeiras lavando o corpo 

 

[...] 
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Rio Vermelho - meu rio. 

Rio que atravessei um dia (Altas horas. Mortas horas.) 

há cem anos... 

Em busca do meu destino. 

 

Da janela da casa velha todo dia, de manhã, 

tomo a bênção do rio: 

“Rio Vermelho, meu avozinho, dá sua bença pra mim...” 

CORALINA, 1987, p. 91-94). 

 

 

Becos da minha terra... 

Amo tua paisagem triste, ausente e suja. 

Teu ar sombrio. Tua velha umidade andrajosa. 

Teu lodo negro, esverdeado, escorregadio. 

 

[...] 

 

Amo a prantina silenciosa do teu fio de água, 

descendo de quintais escusos 

sem pressa, 

e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. 

 

[...] 

 

Amo e canto com ternura 

todo o errado da minha terra. 

Becos da minha terra, 

discriminados e humildes, 

lembrando passadas eras... 

Beco do Cristo. 

Beco Cotovelo. 

Beco do Antônio. 

Bequinho da Escola. 

Beco da Cachoeira Grande. 

Beco da Vila Rica... 

 

[...] 

 

Becos mal assombrados. 

Becos de assombração... 

 

[...] 

 

Becos da minha terra... 

Becos de assombração. 

Românticos, pecaminosos... 

Têm poesia e têm drama. 

(CORALINA, 1987, p. 103-105.) 

 

Entre pedras 

cresceu  a minha poesia. 

Minha vida... 

Quebrando pedras 
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e plantando flores. 

 

Entre pedras que me esmagavam 

levantei a pedra rude 

dos meus versos. 

(CORALINA, apud DENÓRIO; CAMARGO, 2006, p. 213) 

 
                                                 

                                             Velho documentário de passados tempos, vertente viva de estórias e de lendas. Meus 

anseios extravasaram a velha casa. Arrombaram portas e janelas e eu me fiz ao largo da 

vida. Vestida de cabelos brancos voltei à ‘Casa Velha da Ponte’, barco centenário – 

encalhado no Rio Vermelho (CORALINA, 1987, p. 178). 

 

                                             Velha da Casa de Goiás. Acolhedora e amiga, [...]. A cidade-mãe nem me surpreendeu, 

nem me desencantou. Conservada, firme, bem impostada, tem recato de mistério, tem 

feitiço de prender. [...]. Sobrevivi aqui, ainda, e sempre o mesmo determinismo histórico 

que fez viver e florescer, dentro desta muralha de serras e rodeada destas águas vivas, 

uma autêntica civilização, que, no enluramento de dois séculos, se considerou um dia 

madura e apta para ser mudada [...]. Os morros verdes parece que vestiram para mim 

galas vegetais; festivo azul lavado dos ares, e no meu cansado coração, uma festa maior: 

- A festa da Volta às Origens da Vida. [...]. A cidade lendária me toma nos braços, me 

enlaça e prende. Euforia, levitação... [...]. Eu me vejo em ti Pequena, magriça [...]. Para 

ti, cidade-mater, este cântico perdido de quem volta às origens da Vida (CORALINA, 

2003, p. 105-109). 

Viajar pelas letras e decifrar a Terra é uma destinação possível quando acontece o sedutor 

e poético encontro da geografia com a literatura. Quando geografia e letras se deixam desvelar e 

revelar o eu poético que envolve a essência do ser – essência fundante da existência.   

Viajar pelas ‘letras’ é um prazer para quem gosta de viajar o mundo e conhecer a sua 

‘geografia’.  Viajar o mundo e ler a Terra – geografia.   

Como se lê na escrita do geógrafo, Eric Dardel:  

 
                                             A geografia é, segundo a etimologia, a “descrição” da Terra; mais rigorosamente, o 

termo grego sugere que a Terra é um texto a decifrar, que o desenho da costa, os recortes 

da montanha, as sinuosidades dos rios, formam os signos desse texto. O conhecimento 

geográfico tem por objeto esclarecer esses signos, isso que a Terra revela ao homem 

sobre sua condição humana e seu destino. Não se trata, inicialmente, de um atlas aberto 

diante de seus olhos, é um apelo que vem do solo, da onda, da floresta, uma 

oportunidade ou uma recusa, um poder, uma presença (DARDEL, 2011, p. 2). 

 

A escrita de Cora Coralina é uma escrita sobre a Terra. Ela capta o “saber-se” e o “saber 

das coisas”. Ela versa sobre as pedras, as águas, o vale, o rio, a cidade, os becos para nesta 

escritura revelar sua terra natal, sua Terra-mater, sua casa onírica. No Velho Casarão fincado à 

beira do Rio Vermelho, com as janelas debruçadas sobre, olhando o “correr” das águas passando 

por baixo da ponte, Cora traçou seus poemas e seus contos. (GRATÃO, 2010). Poeta do lugar 

escreveu a poesia do lugar. Pelas “letras” escreveu a sua geografia, entendida ao pé da letra, 

como escritura da Terra. É preciso ler a Terra.  
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Ler nos (en)leva à imaginação! “Quantas vezes, de uma simples brochura, jorra para nós a 

luz de um mundo novo!” (BACHELARD, 1988a, p. 25). Esta é a dimensão de mundo pela qual 

nos (en)leva a ler, ler muito, ler mais, ler sempre! 

E então, o filósofo da imaginação Gastón Bachelard nos seduz pelo encantamento dos 

livros e o prazer da leitura.  

 
                           Que benefícios nos proporcionam os novos livros! Gostaria que cada dia me caíssem do 

céu, a cântaros, os livros que exprimem a juventude das imagens. Esse desejo é natural. 

Esse prodígio, fácil. Pois lá em cima, no céu, não será o paraíso uma imensa biblioteca? 

Mas não basta receber, é preciso acolher. É preciso, dizem em uníssono o pedagogo e a 

dieteticista, “assimilar”. Para isso, somos aconselhados a não ler com demasiada rapidez 

e a cuidar para não engolir trechos excessivamente grandes. Dividam, dizem-nos, cada 

uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem necessárias para melhor resolvê-

las. Sim, mastiguem bem, bebam em pequenos goles, saboreiem verso por verso os 

poemas. Todos esses preceitos são belos e bons. Mas um princípio os comanda. Antes de 

mais nada, é necessário um bom desejo de comer, de beber e de ler. É preciso desejar ler 

muito, ler mais, ler sempre (BACHELARD, 1988a, p. 26). 

 

A esse encantamento, o filósofo nos seduz ainda mais pelo amor à leitura, quando diz:  
                                       
                                             Em nossa solidão, sem possibilidades de recorrer a sondagens psicológicas, devemos 

procurar os nossos documentos. Eles vêm dos livros – toda a nossa vida é leitura. Assim, 

já de manhã, diante dos livros acumulados sobre a mesa, faço ao deus da leitura a minha 

prece de leitor voraz: A fome nossa de cada dia nos dai hoje (BACHELARD, 1988a, p. 

26).  

 

Ler nos (en)leva a viajar o mundo! Marcel Réja (1907, p. 131) disse de si mesmo: “Eu 

viajo para conhecer a minha geografia”; Coeurderoy declarou: “Vou para onde a paixão me leva” 

e Paulo Freire anunciou: “O melhor lugar do mundo é aquele onde você é feliz”. Atuando como 

um impulso ilimitado para nossa imaginação, a leitura nos ajuda a construir sonhos e nos 

aproxima da compreensão do mundo. Ler e viajar (en)leva-nos a sonhar! (GRATÃO, 2013).  

É preciso querer a viagem, escolher uma destinação. Para o filósofo da viagem, “cada 

corpo busca reencontrar o elemento no qual se sente mais à vontade e que foi outrora, nas horas 

placentárias ou primeiras, o provedor de sensações e de prazeres confusos, mas memoráveis. 

Existe sempre uma geografia que corresponde a um temperamento. Resta descobri-la” 

(ONFRAY, 2009, p. 20-21). Nesta perspectiva, o prazer da viagem aumenta o desejo da leitura e 

a descoberta da nossa geografia aos reversos de tempos e contratempos da modalidade virtual. 

(GRATÃO, 2013, p.84). “Qual planeta me aconselha a visitar? – perguntou o pequeno príncipe. - 

A Terra - respondeu o geógrafo” (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 56).  

O empenho desta escrita é despertar o prazer da leitura no sentido de viajar e conhecer o 

mundo – a Terra! O grande enlevo é encontrar no prazer de ler a mediação entre o homem e o 

mundo. Que essências geográficas ligam o poeta ao lugar. Que essências geográficas inspiram o 

poeta ao versar sua poesia. Qual o sentido da Terra nos seus versos. Sonhos e devaneios se 

estendem nesta projeção imagética, imaginária e geopoética.  

Terra em versos, traços de uma escrita lítero-geográfica em torno do poeta e a poesia do 

lugar. Encontro do poeta e o geógrafo. Encontro, descobertas, desvelamentos e revelações. 

Encontro da geografia com a literatura vislumbrando, “pelos caminhos da imaginação, uma 

geografia de sonhos” (DARDEL, 2011, p. 5). Terra em versos, uma declaração de amor aos 

livros. Ler e viajar pelo mundo fantástico da leitura. Terra em versos, uma viagem de escavação 
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fenomenológica e um trajeto recortado de onirismo. Terra em versos, tudo isso traçado no sentido 

de despertar e revelar o papel da leitura na educação. Uma educação de formação e encantamento 

por esse “fabuloso mundo geográfico”.  

Cora Coralina, leitora apaixonada. Amava os livros! A partir do momento que descobriu o 

‘amor pelas letras’, abre-se para o ‘mundo’ e passa a ‘viajar’ pelo universo da poesia escavando a 

(sua) poética da Terra - escavando a (sua) Terra. Sua primeira grande ‘obra prima’ “Os Poemas 

dos Becos de Goiás e Estórias Mais”, publicada em 1965 é uma exaltação à sua terra – terra natal 

– Terra-Mater! Uma exaltação à Terra!  

Habitando, Cora tornou-se prisioneira do vale, da serra, do rio, da casa da ponte, do olhar 

as águas a correrem sobre pedras, por debaixo da ponte do Rio Vermelho, através da janela do 

seu quartinho transformando em ‘escrita’ a sua imaginação literária e escrevendo a sua 

“geografia” (GRATÃO, 2010, p. 320). O poetisa do lugar escreve sua poesia sobre a Terra. Sua 

poesia é uma escrita da Terra – descrição da Terra – inscrição sobre a Terra. Traços de uma 

escrita lítero-geográfica. Poeta (do lugar) e a poesia do lugar desvelando e revelando a geografia 

do lugar. Uma geografia escrita sobre a Terra. Uma geografia brotada da Terra! Raízes 

geográficas em versos. Cora-Ser-Tellus. 

 (Di)vagante e leitor de paisagem e lugar - o geógrafo viaja pelo ‘mundo das letras’. Nessa 

aventura lítero-geográfica, procurei ‘ler’ e ‘viajar’ pelo ‘mundo’ de Cora e encontrei o lugar da 

sua poética no seu lugar. Encontrei na sua poética, a poética da Terra, e, de certa forma, uma 

busca profunda de fortes traços de existência. Como num ato de escavação fenomenológica que 

busca as inerências de um lugar. Um descobrir vivencial-experiencial, desvelando as ‘coisas 

mesmas’ no espaço existencial - da geografia e da literatura.  

O que se (ex)põe a poetisa a versar? Que ‘essência geográfica’ se inscreve e circunscreve? 

A versar, a poetisa (ex)põe sua relação visceral com a Terra. Sua ‘essência geográfica’ inscrita e 

circunscrita é a Terra-Mater.  

A terra-mater de Cora Coralina é Goiás, terra dos Goyazes. Em versos, a Cidade de 

Goiás; a Serra Dourada, o Rio Vermelho, a Casa Velha da Ponte, os Becos da Cidade. A sua 

poesia é o seu sentido de ser-e-existir. Palavras brotam dos seus hábitos e seu habitat. Hábitos 

que a envolvem e que habitam o lugar.  Na sua poesia habita o lugar. Sua potência poética está na 

Terra A Terra é a força do seu ser-poetizante. A essência da sua poesia está na existência de si 

mesma, sua presença a si mesma, sua experiência. Imanência da força pulsante da Terra, legítima 

morada: 

 
Eu sou a terra, eu sou a vida. 

Do meu barro primeiro veio o homem. 

De mim veio a mulher e veio o amor. 

Veio a árvore, veio a fonte. 

Vem o fruto e vem a flor. 

 

Eu sou a fonte original de toda vida. 

Sou o chão que se prende à tua casa. 

Sou a telha da coberta de teu lar. 

A mina constante de teu poço. 

 

 

DO OLHAR À PAISAGEM ABRE-SE AO QUE NÃO SE EVIDENCIA 
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O olhar de Cora traz à plena luz “a tomada de consciência de um sujeito maravilhado 

pelas imagens poéticas que surgem da ‘consciência imaginante’”(BACHELARD, 188ª, p. 1-2). A 

arte é um pressentir de linguagens, imaginação, criação. A criação artística espelha a visão 

pessoal do artista - revela o ser-estar-do-artista. A poesia de Cora pressente-se da magia criadora 

de uma escrita geográfica em versos. Experiência de um ser-poeta; um eu-poetizante.  

Em versos, geógrafo e poeta se encontram como leitores de mundo. Sonhadores de 

mundo! “Quanto mais leio os poetas, mais reconforto e paz encontro nos devaneios da 

lembrança” (BACHELARD, 1988a, p. 100). Quanta força poético-literária nos impulsiona a 

sonhar em geografia ao voo da imaginação e ao enlevo de viajar o mundo!  

Muito mais que uma justaposição de detalhes pitorescos, paisagem é um conjunto, uma 

convergência, um momento vivido, uma ligação interna, uma “impressão”, que une todos os 

elementos.  
                                       
                                             A paisagem se unifica em torno de uma tonalidade afetiva dominante, perfeitamente 

válida ainda que refratária a toda redução puramente científica. Ela coloca em questão a 

totalidade do ser humano, suas ligações existenciais com a Terra, ou, se preferirmos, sua 

geograficidade original: a Terra como lugar, base e meio de sua realização. Presença 

atraente ou estranha, e, no entanto, lúcida. [...] uma relação que afeta a carne e o sangue. 

A paisagem não é um círculo fechado, mas um desdobramento. Ela não é 

verdadeiramente geográfica a não ser pelo fundo, real ou imaginário, que o espaço abre 

além do olhar. (DARDEL, 2011, p. 30-31).   

 

Neste desdobramento que se projeta além do olhar, geógrafo e poeta se inscrevem e 

circunscrevem num só traço na linguagem poética da Terra pela língua da Terra!  

 

 

TERRA EM VERSOS – DA TERRA PARA A TERRA... 
 

Terra, minha primeira e grande Mãe. 

Sinto-me integrada em todas as belezas simples e incompletas que provêm de ti. 

Minha biologia é estreitamente da terra para a terra. 

Terra, minha grande mater, generosa e fecunda! 

De conforto é para meu cansaço disfarçado de todos, o pensamento de que em breve 

abrirá no teu seio, a cava estreita do meu repouso. 

 

                                                                                Cora Coralina 
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Resumo 

Um mergulho no grande vazio, nas incertezas que repremimos, na sombra que nos aterroriza, no 

escuro que nos remete ao essencial. Há um universo desconhecido onde a casa é metafisicamente 

inacabada, e por isso fonte de renovação da existência. Esta condição foge ao estatuto da razão 

preconizado pela ciência moderna, levando-nos a buscar nas artes os sentidos de uma casa cuja 

natureza ultrapassa o objeto arquitetônico. A casa se apresenta como referência existencial, 

veículo na relação do sujeito com o outro e com o lugar. Superar a linguagem acadêmico-

formalista no estudo da casa e das implicações socioafetivas nos sujeitos-moradores, pareceu-nos 

o caminho mais acertado para sinalizar experiências criativas de morar. Através a representação 

da casa na literatura e na música, adentramos ao universo metafórico que sugere a determinante 

distinção entre a casa e o lar.     

Palavras-chave: Casa, poética, morar, literatura, música, fotografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A folha em branco é como uma casa vazia: limite e possibilidade, condição e liberdade. 

Nós, ocientais, tendemos a negar o vazio numa constante busca por preenchimento daquilo que 

nos foge à compreensão. O mistério nos causa uma sensação de insegurança.  

Quando não conhecemos, não visualizamos, não quantificamos – não dominamos. A não 

dominação é desesperadora. Como diria Ferreira Gullart, aquilo que se sabe de repente, espanta, 

causa delírio.   

 Como verdadeira ameaça ao estado atual das coisas, o mergulho no desconhecido é 

vedado, estigmatizado, condenado, pois pressupõe a imagem em ação – a imaginação. 

Acionamos a criatividade para dar forma e conteúdo ao novo; investimento no qual somos 

sujeitos das nossas próprias experiências. Logo liberta, empodera, emancipa.  

Oriundo do latim “domus” – o dominus, o “Senhor” – o verbo domesticar remete à ação 

de dominar. Domínio e dominador são palavras derivadas do mesmo radical e compartilham a 

ideia de imposição de alguém ou ordem a outrém. O ambiente doméstico assim o é denominado 

porque obra primeira de referência existencial (FELIPPE, 2010) em tempos de dominação. A 

casa, como elemento chave do cotidiano e da vida moderna, é instrumento de inculcação de 

valores e comportamentos universais.  

Se a casa é objeto de dominação, os múltiplos usos e significações que o sujeito 

desenvolve fazem do plano metafísico um ambiente de transgressão. Assim, a arte ao explorar o 

invisível, o inaudível, o intocável da casa e do morar se faz, por excelência, revolucionária. 
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A totalidade que faz da casa um lugar, e portanto uma projeção espacial das relações 

humanas que lhe são a essência, atravessa as representações desse objeto arquitetônico nas artes, 

as quais transfiguram a casa cartesiana, geométrica, sólida, estática, relevando-lhe os conflitos, os 

afetos, os desejos dos sujeitos que a habitam. 

Um mergulho no grande vazio, nas incertezas que repremimos, na sombra que nos 

aterroriza, no escuro que nos remete ao essencial. Há um universo desconhecido onde a casa é 

inacabada, condição que foge ao estatuto da razão preconizado pela ciência moderna.  

As artes não só registram, como projetam representações no/do espaço. Por isso, 

compreende-as neste artigo enquanto fonte de conhecimento e possibilidade de criação de outros 

modos de conceber e viver a casa. 

Elencou-se fragmentos de obras fundadas em três segmentos artísticos: a música, a literatura 

e a fotografia. Figuras de linguagem como metáforas e hipérboles se destacam no ato de criação 

artística, sendo portanto elementos explorados neste artigo.    

 

 

A CASA DA INFÂNCIA 

 

A casa da infância é um dos temas centrais da obra bachelardiana. Para Bachelard (1993, 

p. 24) tanto o geógrafo como etnógrafo podem descrever os mais variados tipos de habitação, 

sobre essa variedade, porém, o fenomenólogo faz o esforço necessário para compreender o germe 

da felicidade central e encontrar a concha inicial em toda casa. Este espaço da intimidade 

absoluta e da topofilia por excelência.  

A casa onírica, a casa da infância, a casa da felicidade habita nosso imaginário – o 

imemorial e a lembrança, com afirma Bahcelard, unem-se e vivemos fixações de felicidade: 

 
Reconfortamo-nos ao reviver lembranças de proteção... As lembranças do mundo 

exterior nunca hão de ter a mesma tonalidade das lembranças da casa. Evocando as 

lembranças da casa, adicionamos valores de sonho... Assim, abordando as imagens da 

casa com o cuidado de não romper a solidariedade entre a memória e a imaginação, 

podemos  esperar transmitir toda a elasticidade psicológica de uma imagem que nos 

comove em graus de profundidade insuspeitados. (BACHELARD, 1993, p.25-26). 

 

A partir da casa da infância bachelardiana, podemos explorar uma verdadeira ontologia da 

felicidade no espaço poético. Uma obra que traz profundamente este imaginário é o Pássaro 

Azul
181

 de Maeterlinck, esta fábula permite-nos traçar uma discussão da ontologia da felicidade e 

sua espacialidade. Qual o espaço-tempo da felicidade? O lugar da felicidade é a metáfora do 

Pássaro Azul.  

A felicidade desliza entre o passado e o futuro, os heróis Tyltyl e Mytyl a buscam por toda 

parte, em muitas “moradas”: a primeira jornada é no campo da memória, no passado. Para isso 

vão ao cemitério e partir do túmulo dos avós, reencontra-los através da lembrança. Alegram-se 

desta viagem, mas o pássaro azul ainda não está lá. Seguem para a mansão do luxo, a casa da 

riqueza e essa passagem é emblemática, pois para além das aparências, é o pior lugar para se 

                                                           
181

  O pássaro azul é uma fábula que atravessa o século XX. A peça de teatro escrita por Maurice 
Maeterlinck em 1908, recebeu inúmeras adaptações para o cinema e até mesmo para a ópera. O enfoque 

dado a este texto é centrado na adaptação do filme O Pássaro Azul de 1940, sob a direção Walter Lang, 

estrelado pela atriz Shirley Temple e fez bastante sucesso no Brasil. 
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encontrar o pássaro azul e nesse interregno quase perdem o caminho da felicidade para sempre. 

Vão ao futuro no paraíso, onde encontram a  irmã que ainda não nasceu e isso é uma novidade 

que  traz alegria, mas o pássaro azul também não está lá, não é no futuro distante que 

encontraremos a felicidade! Por fim, retornam ao presente, ao próprio lar e a si mesmos e aí 

percebem que lá estava o pássaro azul, o tempo todo, no lar e no presente. 

  A casa no sentido bachelardiano é a alusão ao lugar da felicidade, o pássaro azul a 

simboliza é meta-metáfora da casa. De acordo com Vovelle (1987) os sonhos são também as 

histórias, as “fantasias” que uma época conta de si mesma através de uma personagem, de um 

intérprete, onde o maravilhoso do conto sempre ocupou um lugar primordial, assim, a ventura da 

busca pelo pássaro azul representa uma viagem iniciática. Uma viagem na qual o lugar de 

chegada é o mesmo lugar de partida: a casa. 

O significado da casa em O pássaro azul, nos remete a reflexão de Bachelard (2003)  

sobre a casa simples, da casa humilde: 

 
Quem de nós, ao caminhar pelo campo, não foi tomado pelo súbito desejo de habitar “a 

casa dos contraventos verdes”? Por que as página de Rousseau é tão popular, tão 

psicologicamente verdadeira? Nosso devaneio habitante adota tudo o que o real lhe 

oferece, mas logo adapta a pequena morada a um sonho arcaico. É este sonho 

fundamental que chamamos de casa onírica. (BACHELARD, 2003, p.78). 

 

A casa onírica é o espaço poético, lugar do devaneio, contudo, abre-se uma dialética entre 

o dentro e o fora, o abrigo, o aconchego de um lado e a jornada, a viagem de outro. Para 

descobrir a casa como espaço ontológico da felicidade, para descobrir a casa na sua maternidade, 

com seu valor de concha também é preciso partir: 
 
... na própria  base da topoanálise é preciso introduzir uma nuança. Observávamos que o 

inconsciente está alojado.  Cumpre acrescentar que o inconsciente está bem alojado, 

venturosamente instalado. Está alojado no espaço de sua felicidade... mas a psicanálise 

prefere colocar o ser em movimento a aquietá-lo. Ela convida o ser a viver fora dos 

abrigos do inconsciente, a entrar nas aventuras da vida, a sair de si. E naturalmente, sua 

ação é salutar. Pois é preciso também dar um destino exterior ao ser interior. Para 

acompanhar a psicanálise nessa atividade salutar, seria necessário empreender uma 

topoanálise de todos os espaços que nos chamam para fora de nós mesmos. Ainda que 

centrássemos nossas pesquisas nos devaneios do repouso, cumpre não esquecer que há 

um devaneio do homem que anda, um devaneio do caminho (BACHELARD, 1993, 

p.30). 

 

Assim, a busca da felicidade é uma viagem iniciática que traz essa dialética da concha e 

do caminho, uma poética de concha e do caminho onde a aventura da viagem simboliza o 

crescimento e a redescoberta da casa como lar, como felicidade do retorno, tal como os sentidos 

inscritos na viagem de Ulisses.   

G. Bachelard é considerado um filósofo da imaginação e também da felicidade. Sua 

abordagem traz a poética do espaço feliz. O filósofo poeta sabe que, mesmo no auge de sua 

tristeza, de sua solidão na galeria das imagens, que ele é profundamente feliz! Feliz como os 

nossos heróis infantis Tyltyl e Mytyl que cultivam o sonho e a arte de imaginar, de buscar o 

sonho de se aventurar para longe de casa, na floresta, no passado das lembrança ou no futuro da 

imaginação e da esperança. Essa fenomenologia nos permite utilizar a marchetaria de imagens-

metáforas da fábula do Pássaro Azul: o pássaro pode ser buscado em muitos lugares e devemos 

sair em longa viagem para encontra-lo, mas só podemos encontra-lo no presente com o que temos 
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e com o que podemos fazer. O pássaro azul, assim como a casa está dentro de nós e precisa ser 

despertado coletivamente, com ele vem  o discernimento das coisas que necessitamos e do que é 

supérfluo. O pássaro azul simboliza a felicidade e a beleza da sua descoberta!  Podemos vê-lo 

também como viu Bachelard (1985)  a Ninféia anunciando indelevelmente a chegada do verão. 

A felicidade só pode ser azul, como a liberdade só pode ser azul, essa cor imaterial e 

simbólica que reúne os mais sublimes significados ... uma cor tanto do sonho como do céu. Onde 

está o pássaro azul está a casa onírica, a casa da felicidade, a casa da infância. Reunir todos esses 

adjetivos  requer também conceber a casa como nossa alma, tal como afirmou Bachelard, nossa 

alma é uma morada e nela vastos salões de significado. 

 

 

A CASA É SUA 

 

Para exemplificar os desdobramentos de sentidos da casa na música, selecionamos a 

canção “A casa é sua”, de autoria de Arnaldo Antunes e Ortinho.  

 

 

A Casa é Sua  
(Arnaldo Antunes e Ortinho) 

 

Não me falta cadeira 

Não me falta sofá 

Só falta você sentada na sala 

Só falta você estar 

 

Não me falta parede 

E nela uma porta pra você entrar 

Não me falta tapete 

Só falta o seu pé descalço pra pisar 

 

Não me falta cama 

Só falta você deitar 

Não me falta o sol da manhã 

Só falta você acordar 

 

Pras janelas se abrirem pra mim 

E o vento brincar no quintal 

Embalando as flores do jardim 

Balançando as cores no varal 

 

A casa é sua 

Por que não chega agora? 

Até o teto tá de ponta-cabeça 

Porque você demora 

 

A casa é sua 
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Por que não chega logo? 

Nem o prego aguenta mais 

O peso desse relógio 

 

Não me falta banheiro, quarto 

Abajur, sala de jantar 

Não me falta cozinha 

Só falta a campainha tocar 

 

Não me falta cachorro 

Uivando só porque você não está 

Parece até que está pedindo socorro 

Como tudo aqui nesse lugar 

 

Não me falta casa 

Só falta ela ser um lar 

Não me falta o tempo que passa 

Só não dá mais para tanto esperar 

 

Para os pássaros voltarem a cantar 

E a nuvem desenhar um coração flechado 

Para o chão voltar a se deitar 

E a chuva batucar no telhado 

 

A casa é sua 

Por que não chega agora? 

Até o teto tá de ponta-cabeça 

Porque você demora 

 

A casa é sua 

Por que não chega logo? 

Nem o prego aguenta mais 

O peso desse relógio 

 

  

A canção pode ser decomposta em quatro momentos, cuja unidade dos conteúdos 

subjacentes situa-se na “ausência”.  

 No primeiro momento, apresenta-se “a essência” da canção através a menção a dois 

objetos da sala: a cadeira e o sofá. O “estar” de alguém na sala, condição desejada pelo eu lírico, 

põe em check a neutralidade desses objetos e do ambiente: não é qualquer cadeira nem qualquer 

sofá que farão da sala um “lugar de estar”. A importância desses objetos é condicionada à 

presença do outro num jogo de afetividade. O “estar” sintetiza, nesse sentido, a relação entre o 

eu, o outro e a troca, relações fundamentais da sala e da casa enquanto lugar.  

 Na segunda estrofe, investe-se na abstração e instaura-se um segundo momento. As 

paredes simbolizam a fronteira entre a casa, espaço eminentemente do privado, e a rua, espaço 

público (Damatta, 1997). A porta representa o nexo entre os dois; e o tapete, marcador do duplo 
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movimento de entrada e saída, pressupõe a pausa e a mudança de comportamentos que se 

processam no indivíduo que migra do espaço público para o território da intimidade, e vice-versa. 

O pé descalço, por sua vez, convida o corpo para a experiência de despir-se das máscaras sociais 

(Maffesoli, 1984) e vivenciar o chão, o essencial.  

  As metáforas multiplicam-se ao longo da canção, prolongando o segundo momento. Na 

terceira e quarta estrofes, aposta-se na relação entre a casa e o meio natural num exercício de 

sublimação do morar. O sol, a manhã, o vento, as flores. Uma habitação que reúna natureza e 

cultura (Brandão, 2009).  

O verso “Para as janelas se abrirem pra mim” remete às múltiplas sensações que a 

presença do outro proporciona, inclusive o movimento da memória. Lá fora, no jardim que é a 

representação do paraíso (FELLIPE, 2010), o brincar, o embalar, o balançar frente a uma 

paisagem florida, relembram a infância – símbolo da felicidade plena no imaginário social 

(CALLIGARIS, 2004). Mergulhados no universo da memória e da infância, os verbos 

empregados no infinitivo e no gerúndio lembram o desejo humano de interromper o tempo, 

sobretudo em estado de paixão. 

 Podemos identificar um terceiro momento: o desespero causado pela ausência. As 

interrogações e o apela a advérbios de tempo (agora, demora, logo) alteram a estrutura sintática e 

fonética do texto. A utilização de hipérlobes (“Até o teto tá de ponta-cabeça”, “Nem o prego 

aguenta mais o peso desse relógio”) no refrão soma-se à dramaticidade da narrativa. E o emprego 

do pronome possessivo “sua”, dando ao outro a posse de algo que está no plano do privado, 

traduz a renúncia do eu lírico de qualquer vínculo material em prol do ser amado. 

 No quarto e último momento, as imagens sonoras ganham centralidade: a campainha 

tocando, o cachorro uivando, os pássaros cantando, a chuva batucando no telhado. O corpo, que 

fora convidado a entrar de pé descalço, agora é desafiado à experiência do morar através os 

ouvidos.  

A distinção entre casa e lar, suposta na nona estrofe, amarra a ideia motriz da canção: a 

afetividade humana é condição para a existência do lar. A experiência do morar pressupõe, muito 

antes da relação com a casa, a relação com o outro. E esse outro nos desperta sensações das mais 

sutis às mais primitivas. Afinal, “lar” deriva de “lareira”, e significa “o lugar do fogo” (FELLIPE, 

2010).     

 

 

RETRATOS DE “MANEIRAS DE MORAR” 

 

A etmologia da palavra lar é materializada na casa indígena. A ausência de equipamentos 

não destitui a oca de signficados. Encontra-se nela o abrigo contra as adversidades da natureza – 

tais como o frio, o calor extremo, as tempestades –, assim como elementos significantes da 

proteção espiritual proporcionada pela natureza.  

As fotografias, como ensina Barthes (1988) retratam grafias do mundo passíveis de 

múltiplas leituras. Dada à abertura de universos na interpretação de uma mesma realidade, e a 

possibilidade de criação, a fotografia se apresenta como uma arte. Por isso, também por meio 

dela, pode-se ler mundos e maneiras de habitá-los. 

A fogueira no centro da oca atualiza a casa como o lugar do fogo – da proximidade 

corporal, da troca de fluidos corpo-ambiente, da ascensão espiritual e da sinergia ativada pela 

chama que atravessa também o olhar do outro. 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

659 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O formato da oca respeita a configuração espacial circular das aldeias indígenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 - Interior da oca indígena.  

Autora da foto: Marques, Ana C. O. Mai. 2015. 

Autora da foto: Marques, Ana C. O. Mai. 2015. 

Fotografia 2 - Réplica de aldeia indígena - Memorial do Cerrado. Goiânia, Goiás. 
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 No pátio central concentram-se grande parte das atividades, cotidianas e esporádicas. 

Como espaço místico, de julgamentos, de repartição de alimentos, o pátio ocupa não só a 

centralidade geográfica – é o fundamento de uma organização social pautada no coletivo 

(DAMATTA, 1997).   

O princípio da coletividade, ao imprimir outra lógica aos territórios, destitui os 

equipamentos individuais da primazia na produção de sentido. Tal premissa justifica a paisagem 

no interior da oca, à primeira vista, um ambiente de ausência. 

Entende-se, pois, a chegada do colonizador europeu como intervenção não só nas formas 

de habitat. Impôs-se, sobretudo, outras relações sociais, de poder, de produção de sentido, de 

identificação. Difundia-se, assim, uma ordem social que tem como centro o indivíduo. Logo, a 

casa passa a abrigar uma série de equipamentos individuais e uma simbologia que, aos poucos, 

contrapunha-se à rua (DAMATTA, 1997). 

A convivência, os conflitos, as batalhas, as parcerias estabelecidas entre as comunidades 

autóctones em território brasileiro também se deram no plano do morar e influenciaram a 

arquitetura da casa rural. 

A fotografia a seguir retrata uma réplica de quilombolo e lembra à simbiose homem-

natureza central no habitat indígena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disponibilidade e acesso à água foi, não só nessas formações, fator principal na escolha 

do sítio. Em geral, a proximidade aos cursos d’água “coincide” com a qualidade do solo, a 

Fotografia 3: Réplica de quilombo - Memorial do Cerrado. Goiânia, Goiás. 

Autora da foto: Marques, Ana C. O. Mai. 2015 
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densidade da vegetação – e presença de matéria orgânica − e a abundância de matéria-prima para 

a construção.  

Fellipe (2010) descreveu parte da simbologia da água nas fundações arquitetônicas. Com 75% 

dos nossos corpos compostos por água, esse elemento nos desperta sentidos que por muito tempo 

foram recriminados na ordem social. A associação da água ao prazer aparece com força na 

literatura e na música, relembrando o trecho da canção “A casa é sua”: Para os pássaros 

voltarem a cantar; E a nuvem desenhar um coração; flechado; Para o chão voltar a se deitar; E 

a chuva batucar no telhado. 

 No fundo da paisagem retratada na fotografia 3, tem-se uma espécie de mirante
182

. Este 

se fazia indispensável frente aos ataques a mando dos proprietários de terras, como às possíveis 

disputas por território entre negros e indígenas.  

O material utilizado na construção das casas − barro, palha e madeira – faz-se presente, 

ainda hoje, na habitação rural em Goiás. Sobretudo nas regiões localizadas à margem da 

dinâmica do capital. 

 A sociedade camponesa que se constituiu a partir da “mistura” desses e outros sujeitos 

rurais – não tão romântica como costumeiramente é apresentada – herdou e também desenvolve 

experiências criativas do morar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182

 Hoje em dia, os mirantes, ou “guaritas”, são objetos estratégicos nas ocupações do MST. 

Fotografia 4: Réplica do interior da casa rural camponesa – Memorial do Cerrado. Goiânia, Goiás. 

Autora da foto: Marques, Ana C. O. Mai. 2015. 
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 Durante praticamente todo o século XIX, o sertão permaneceu território de fazendeiros, 

agregados e comerciantes. Da mesma forma, manteve-se um habitat rural orientado por diretrizes 

estéticas, de certa meneira, coerentes à natureza do sertão. 

  As transformações de ordem geopolítica derivadas da Revolução Francesa e Industrial, e a 

consolidação de um Estado republicado, impactaram sobremaneira o habitat em território do 

Cerrado.  

O surgimento e expansão de cidades, e do modo de vida urbano, acrescenta à cultura do 

habitar, o espaço público. A mutidão surge enquanto força de trabalho disponível, também 

ameaça à ordem socioeconômica vigente. Este momento contextualiza o enunciado de Damatta 

(1997): a casa e a rua tornam-se espaços inimigos. A casa, como território do conservadorismo; e 

a rua, como o lugar do extraordinário, da transformação. E é justamente a transgressão dessa 

ordem o que acreditamos possível através as artes.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De todos os espaços de convivência a casa é o mais simbólico, o mais metafórico, o mais 

sensível e o espaço primordial que antecede todos os outros ambientes construídos e onde 

depositamos nossos sonhos, onde podemos sonhar! Seria impossível inventariar todas as obras de 

arte que trazem a casa como tema, da literatura ao cinema passando pelas artes plásticas à 

Arquitetura a casa é lugar da intimidade e do devaneio para além todas as suas funções.  

 Pelas artes, entendemos a casa como casulo espiritual, espaço mediador na relação com o 

outro e como o mundo. Superar a linguagem acadêmico-formalista no estudo da casa e das 

implicações socioafetivas nos sujeitos-moradores, pareceu-nos o caminho mais acertado para 

sinalizar experiências criativas de morar. Através a representação da casa na literatura e na 

música, adentramos ao universo metafórico que sugere a determinante distinção entre a casa e o 

lar.  

Para não finalizarmos o que por excelência não tem fim, deixaremos um poema de autoria 

de Paulo Leminski:  

 

Ouverture La Vie en close 

 

em latim 

“porta” se diz “janua” 

e “janela” se diz “fenestra” 

 

a palavra “fenestra” 

não veio para o português 

mas veio o diminutivo da “janua”, 

“januela”, “portinha”, 

que deu nossa “janela” 

“fenestra” veio 

mas não como esse ponto da casa 

que olha o mundo lá fora, 

de “fenestra”, veio “fresta”, 

o que é uma coisa bem diversa 
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Já em inglês 

“janela se diz “window” 

porque por ela entra 

o vento (“wind”) frio do norte 

a menos que a fechemos 

como quem abre 

o grande dicionário etimológico 

dos espaços interiores. 
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Eixo 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciberespaço, arte e meios de comunicação 
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Resumo 

O discurso moderno sobre a alteridade das etnias pode estar se desgastando e se transformando de 

acordo com a demanda das reorganizações sociais que se configuram em um mundo globalizado. 

As fronteiras podem ser, paradoxalmente, fluidas e rígidas, a depender do contexto. No romance 

Nove Noites (2002), de Bernardo Carvalho, a conveniência da simples busca pela harmonia é 

abandonada dando lugar ao vislumbre de uma complexa realidade, em franca tensão, onde a 

alteridade e a identidade se movem em um campo em disputa. Tal prática estética é capaz de 

amparar um discurso que, se de um modo geral poderia parecer negativo, consegue refletir 

precisamente a delicada e complicada realidade multicultural em que o mundo, hoje, se encontra. 

Palavras-Chave: espaço, literatura, alteridade, representação do outro.   

 

 

INTRODUÇÃO 
 

“Surpreso a quanta terra 

não me pertence, que 

engraçado descobrir (mais 

uma vez) que trocar de país 

não significa trocar de corpo 

e a mudança de língua 

é acompanhada pela permanência 

da produção da mesma saliva.” 

Domeneck (2012, p. 35) 

 

As fronteiras do mundo nunca foram tão permeáveis quanto nos nossos tempos. Fruto 

das demandas mercantis, tal permeabilidade torna-se também ágil pela crescente disponibilidade 

de ferramentas tecnológicas. A tecnologia tornou o mundo virtualmente menor e mais acessível. 

É possível que todos os lugares do globo já tenham passado por lentes fotográficas, que vieram 

exportar imagens até os mais extremos opostos do mundo, quando a informação se consolida 

como mercadoria. Por mais que, ao diminuir as distâncias, a geografia pareça se esmaecer, mais 

forte ela se apresenta: vocábulos frequentes apenas em circuitos da geografia acadêmica 

aparecem, com cada vez mais frequência, em outros domínios disciplinares (RIBEIRO, 2008).  

A questão da identidade do sujeito pós-moderno tem despertado o interesse de 

pesquisadores das diversas áreas das ciências humanas. Existe no mundo hoje considerável 

número de pessoas que vivem no ritmo frenético dos transpasses de fronteiras, em meio ao 

trânsito intenso de produtos culturais, de informação e trocas linguísticas. São relações que têm 

comprometido a constituição da identidade do sujeito, reordenando ou recriando processos 
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culturais. Os diversos elementos que asseguram a unidade da nação – como o território e a 

proximidade entre os sujeitos, a convivência prolongada, a consciência de origem – já não são 

bem definidos. Assim, as comunidades, para que se mantenham como nação, precisam ser cada 

vez mais imaginadas (ANDERSON, 2005). 

Na era da imigração em massa e da autoafirmação, floresce o discurso da tolerância com 

o estrangeiro e o discurso das revisões de valores, buscando fortalecer laços de identidade entre 

as etnias, sobretudo das marginalizadas, como a negra ou a indígena. Após longo predomínio da 

cultura eurocêntrica, consumada desde a colonização e consequente subjugação de outras 

culturas, o discurso a favor das minorias emergiu com força e consistência. Nas passarelas de 

moda europeia, por exemplo, já é possível ver pelo menos uma ou duas mulheres negras 

desfilando (não muito mais que isso). Comitês internacionais, palcos de reuniões da UNICEF, 

ONU ou grandes eventos esportivos, expõem nas suas cerimônias uma planetária diversidade 

cultural. Nos debates acadêmicos, os intelectuais não deixaram escapar essa perspectiva, uma vez 

que “na ‘agenda’” intelectual contemporânea aparece insistentemente o problema da identidade e 

da diferença, do multiculturalismo, da exclusão social, das minorias, enfim: da ‘outridade’” 

(KLINGER, 2007, p. 65). 

A literatura tem desempenhado o seu papel dentro deste projeto, não escapando às 

ciências humanas no geral e a Geografia em particular, seu poder de explicação da realidade. A 

criação dos estereótipos, assim, representa uma forma de conhecer ou dominar o outro. O 

romantismo tratou de mascarar o índio como cavaleiro cortês, encheu de sedução as escravas e de 

valentia os negros revoltos. Orientais tornaram-se sábios, magos ou heróis imbatíveis com as suas 

habilidades marciais. Nasceram laços de amizade muito fortes entre indivíduos de mundos 

distantes, nasceu a ideia do aprendizado com o outro e a beleza do amor sem fronteiras. Estando, 

agora, o mundo sem fronteiras, como a literatura trataria os diferentes? 

 

 

QUANDO A GEOGRAFIA ENCONTRA A LITERATURA: ESPAÇOS E 

DESLOCAMENTOS 

 
“A ciência é grosseira, e a vida é sutil,  

e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa” 

Barthes (1987, p. 17) 

 

Nas obras de Carvalho há uma constante reafirmação da importância do espaço. Os 

deslocamentos espaciais dos personagens são constantes no desenrolar da trajetória dos 

protagonistas. Assim, o globalitarismo se expressa na narrativa seja no deslocamento incessante 

de seus personagens, seja na perspectiva de contatos interculturais na trama, ou ainda numa 

viagem que deságua, sobretudo, no desconforto da fragmentação identitária. Nas palavras de 

PINTO (2004, p. 133), Bernardo Carvalho “é o escritor das identidades instáveis”. As identidades 

fluidas, incertas, transitórias, lastreiam inclusive a narrativa: “quem escreve o livro, o autor, é o 

narrador ou cria um personagem narrador? O narrador é o seu criador ou cria vida própria a partir 

do momento da sua criação/invenção?” (ELEUTERIO, 2013, p. 61). Sua prosa rompe fronteiras – 

e não somente geográficas, dados os intensos deslocamentos espaciais de seus personagens 

(MATA, 2005): transita entre o real e o ficcional, entre o documentário jornalístico e a 

imaginação literária de modo que a “realidade (representada pelos diferentes planos de fundo 
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sociais e políticos ou pelos registros documentais que perpassam a narrativa) pareça em estado de 

dissolução” (PINTO, 2004, p. 134).  

O espaço é de fundamental importância para a narrativa de suas obras. Configura-se, 

nesse sentido, a concretização de tendência já notada por Foucault (2013) de que, se até o século 

XIX houve predomínio do tempo sobre o espaço, o século XX assistiu o progressivo 

empoderamento do espaço. Menos generoso na importância do espaço, mas mesmo assim longe 

de ser negligente da sua importância, Bakthin (1981), ao se apropriar do conceito de cronotopo, 

recorre à importância de se pensar o espaço como ente fundamental na análise literária. De todo 

modo, o que se quer expressar aqui é a existência de um certo consenso, na crítica literária, a 

respeito do reconhecimento da emergência do espaço nas produções literárias contemporâneas. 

Nisso manifesta-se a importância da Geografia. Tendo o espaço como conceito de 

referência em suas discussões, o conhecimento geográfico não somente sorve da literatura como 

fonte de interpretação e reconhecimento da realidade humana como também oferece instrumental 

metodológico e ontológico para o debate nas searas da teoria e crítica literárias. 

Nesse ponto, torna-se necessário esclarecer as diferenças entre espaço geográfico e espaço 

literário. De forma preliminar e genérica, tomemos por espaço literário o reflexo artístico do 

espaço geográfico, o que certamente inclui diversas manifestações espaciais, como se verá a 

seguir. De qualquer forma, é importante discutir esse conceito para equalizar, de certa maneira, o 

diálogo entre a crítica literária e a Geografia. 

Na crítica literária, há diferentes concepções de espaço. Para alguns, a função do espaço 

está na fixação do 'cenário’ da trama, uma espécie de quadro estático para desenvolvimento da 

história, no caso dos romances; de aspecto irrelevante para as novelas e “sem valor em si” para os 

contos (MOISES, 2007, p. 108). Já em Lins (1976, p. 65), analisando o espaço romanesco, 

considera que “alcançam em geral vibração mais intensa aquelas obras onde o espaço atua com o 

seu peso”. Aproximando-se do conceito utilizado nesse trabalho, Santos e Oliveira (2001, p. 67) 

afirmam que “o espaço é esse conjunto de indicações – concretas ou abstratas – que constitui um 

sistema variável de relações”.  

Assim, entre várias categorias de relações, estão as geográficas. Contudo, são 

entendidas, geralmente, como as condições fisiográficas do espaço geográfico, embora seja 

encontrada na crítica literária, diversas recomendações que ampliam esse sentido. Assim, 

Brandão (2005, p. 90), em diálogo com Gilles Deleuze, afirma que o espaço “não é um fato 

natural” e Gonçalves (1998, p. 241) advoga que não se deve entender o espaço em seu mero 

âmbito físico, mas “de forma mais abrangente, aplicando o termo aos aspectos social e cultural, 

gelebter Raum [espaço vivido], espaço humano, habitado”. 

O que explica essa emergência do espaço enquanto importante elemento de análise 

literária na contemporaneidade? Cornelsen (2007, p. 82) aposta nas demandas reclamadas pelas 

questões contemporâneas, tais como “a relação entre identidade e alteridade, o hibridismo, a 

desterritorialização, a migração e a imigração, a multiculturalidade, a espacialização na literatura 

e em outras artes, a espacialidade da linguagem literária, entre outras”. Não é razoável, portanto, 

discutir a identidade do sujeito (ficcional) contemporâneo desassociado das dinâmicas espaciais. 

É possível produzir um longo inventário – como de fato já foi feito – das formas de 

compreender o espaço na Geografia. Ao longo de sua evolução enquanto um corpo científico de 

conhecimentos, a comunidade geográfica se debruçou sobre o conceito de espaço para dele 

extrair significados que pudessem alicerçar ontologicamente a Geografia. Assim, o espaço já foi 

desde algo externo – um palco, um cenário – como compreendido enquanto um conceito 

relacional – a sociedade espacializada. Nesse sentido, e para esse trabalho, será utilizado o 
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conceito elaborado por Santos (2008, p. 63), que aponta o espaço geográfico como “um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Isto é, o espaço é 

entendido não como algo externo, objetificável, um cenário, enfim. 

Os objetos geográficos, nesse sentido, são tanto aqueles naturais (rio, serra, floresta) 

quanto os artificiais (hidrelétrica, rodovia, agricultura). As ações, por sua vez, constituem em 

processos deliberadamente demandados no sentido de alterar, de transformar o contexto em que 

os sujeitos se encontram. São movimentos duplos: a ação reformata os objetos ao mesmo tempo 

em que os agentes de tal ação recebem, em si mesmos, modificações; em outras palavras, 

“quando, através do trabalho, o homem exerce ação sobre a natureza, isto é, sobre o meio, ele 

muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa” 

(SANTOS, 2008, p. 78). 

O caráter mimético da obra literária, ou seja, seu poder de representação da realidade, 

facilita ao geógrafo operar seus conceitos a partir do texto literário. O texto literário, enquanto 

representação da realidade, alçaria condição de importante substrato para a compreensão e análise 

do espaço geográfico. Trata-se de algo muito elementar, que a grande maioria das tramas 

desenvolvem-se obrigatoriamente em um tempo e um espaço determinados. O sujeito literário 

“é”, mas também “está”. E esse espaço, tal qual o espaço real, pode ser apreendido em suas 

contradições e tensões latentes. 

Tais tensões são potencializadas com os deslocamentos e consequentes 

desenraizamentos, desterritorializações e constituições de identidades híbridas e fluidas nesse 

período atual, caracterizado pela liquidez das relações sociais (BAUMAN, 2009). Curiosamente, 

a trajetória de Quain, protagonista de Nove Noites, é constituída de deslocamentos espaciais: na 

adolescência, já havia atravessado os Estados Unidos de carro e, em viagem com o pai, 

conhecido boa parte dos países europeus. Antes de vir ao Brasil, havia conhecido o mundo: 

Oriente Médio, Egito, Fiji – onde havia feito o único trabalho antropológico que rendera 

publicação em livro. Vivia em deslocamentos, portanto. Brasileiro,  ao analisar tais 

deslocamentos, aventa a hipótese de que  

 
a pulsão que mobiliza tais sujeitos se revela pela vontade de aventura e pela esperança de 

constituição de uma rota afirmativa, mesmo que sem garantias, na qual se possa 

compartilhar com outros os percalços de um caminho não determinado aprioristicamente  

(Brasileiro, 2010, p. 44). 

 

Eleutério (2013), por sua vez, sugere que Quain, o migrante, fracassou em sua busca de 

pertencimento a um espaço ou grupo, na medida em que, depois de tanto se deslocar, descobre-se 

no vazio do ‘meio-termo’. Seria o suicídio de Quain, ocorrido depois de tanta peregrinação, uma 

consequência do fracasso do firmamento dessa identidade que tanto procurara constituir? Seria 

essa identidade deslocada, amorfa, em constante processo de vir-a-ser, mas jamais formada – 

porque não se reconhece no outro – a causa principal da tragédia na vida de Quain?  

 

 

IDENTIDADE E ALTERIDADE 

 
“Se ninguém conhece o seu lugar nesse mundo mutante-colagem, como é possível  

elaborar e sustentar uma ordem social segura?”  

Harvey (2012, p. 272) 
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A emergência do espaço enquanto conceito – tanto nas ciências humanas, de forma 

geral, quanto na crítica literária, em particular – coincide com a crescente planetarização da 

sociedade humana. O espaço se comprime, as barreiras espaciais se atenuam, não em mesma 

intensidade para todos, evidentemente; como assinalado por Bauman (1999), os ricos sempre 

foram mais cosmopolitas, em função das barreiras espaciais lhes serem obstáculos de fácil 

transposição. A compressão do espaço, entretanto, não implicou em seu enfraquecimento - 

contrariando a perspectiva de Virilio (1993), para o qual estaria em processo a aniquilação da 

geografia. O que ocorre é que, agora, o espaço se torna cada vez mais carregado de tensões 

sociais, de signos em disputa. O outro, antes admiravelmente exótico, agora passa, em 

constrangedora proximidade, a ser uma ameaça.  

O conceito de identidade, nesse contexto, ganha centralidade. O estrangeiro, o outro, não 

está mais à margem do processo. Sua proximidade é facilmente constatável na cidade 

contemporânea: o vizinho, o colega de escola, o frequentador da mesma casa noturna. Assim, a 

identidade é formada de forma indissociável à alteridade: dizer quem somos implica em 

reconhecer, primeiramente, a existência do outro – sem o outro, não há porque marcar a minha 

identidade. Dessa maneira, a convivência com o outro na vida cotidiana implica em “uma 

prolífica e incessante ansiedade, de uma agressividade em geral enrustida, que irrompe de tempos 

em tempos” (BAUMAN, 2011).  

Tal ‘agressividade enrustida’ foi, de certo modo, escamoteada pelo idealismo da 

literatura romântica tradicional. Como tema para a ficção literária, a harmonia entre povos 

distintos sempre foi mais atraente que a rivalidade – a não ser quando a rivalidade surge como 

barreira a ser enfrentada pelos heróis. Entretanto, toda tragédia, fruto do ódio entre etnias ou 

tribos, que está relatada na ficção literária, é lida para ser lamentada. Sob este aspecto a rivalidade 

também não deixaria de ser reprovável. A guerra só existe como tema literário por causa do 

espetáculo, não por sua viabilidade ética. O que salta aos olhos nos enredos literários acerca de 

temas relacionados ao choque de culturas é a possibilidade da harmonia entre os povos. Assim, 

foi escrito sobre o amor entre branco e índia, entre branca e cigano, sobre a amizade entre 

crianças de raças distintas, entre samurais e europeus, entre soldados e índios americanos.  

Todavia, o que nos mostra a realidade é uma incrível persistência da não aceitação, da 

xenofobia, da desconfiança. O planeta globalizou-se ao mesmo tempo em que se assistiu o 

progressivo estranhamento do outro. Nesse cenário, a busca por uma identidade coesa tornou-se 

latente: o imigrante nega a mestiçagem, sai à procura dos laços com a ascendência, tende a 

reencontrá-los do outro lado dos oceanos, persegue o refúgio de uma identidade absolutamente 

demarcada, que talvez ainda possa ser resgatada.  

O estudo de Stuart Hall traz algumas considerações referentes a este assunto. O teórico 

jamaicano lembra que, ao lado do caminho para a homogeneização surge inesperadamente, ou 

ironicamente, os nacionalismos, regionalismos e outras formas de particularismos fortalecidos 

pela percepção da ameaça de uma perda de identidade.  

O fortalecimento de identidades locais pode ser visto na forte reação defensiva daqueles 

membros dos grupos étnicos dominantes que se sentem ameaçados pela presença de outras 

culturas. No Reino Unido, por exemplo, a atitude defensiva produziu uma “inglesidade” 

(englishness) reformada, um “inglesismo” mesquinho e agressivo e um recuo ao absolutismo 

étnico (HALL, 2002, p. 85). 

Bernardo Carvalho cria narradores muito conscientes deste tipo de comportamento. Ele 

tem sucesso no realismo de seu romance porque segue na contramão da temática viável (a que 
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persiste celebrando a diversidade, proclamando a viabilidade do amor entre os povos). Seus 

romances tratam do tardio contato com o outro, o contato que veio depois dos desbravamentos, 

na era da comunicação em massa e do discurso sobre a aceitação. Não fazem parte de um tempo 

em que a escravidão é legalizada e a discriminação é cientificamente justificada. Carvalho é 

praticante de uma literatura que abandona a preocupação de apontar os valores de povos exóticos 

e propor seu enquadramento dentro de um mundo desejavelmente harmônico. Isso não acontece 

na ficção do escritor: a realidade apresenta-se crua, aos olhos do leitor, em uma narrativa ácida e 

pouco preocupada em apresentar uma compreensão acerca do comportamento do outro. 

O leitor, por sua vez, não é poupado do convite a alteridade. Na capa da edição de bolso 

(lançada quatro anos depois da primeira edição, pelo selo Companhia de Bolso, pertencente à 

editora Companhia das Letras, detentora dos direitos autorais da obra), há uma ilustração que 

mostra, ao longe, dois índios em posição de expectadores de uma das cenas centrais da narrativa 

do livro (o suicídio do antropólogo). Estão em plano inferior, divididos entre a resignação e o 

espanto e supõe-se que a imagem da capa seja o olhar de quem esteja suspenso. Estariam os 

leitores sujeitos convidados a lidar com a estranheza do outro pelo olhar de Quain?  

  

 
 

 

REALISMO COMO RUPTURA 

 
Sinto que, pelo tipo de literatura que procuro escrever, quanto mais estrangeiro eu me sentir, melhor. O melhor lugar 

é fora de casa, onde eu não me reconheço. 

Bernardo Carvalho, em entrevista a Mattos e Machado (2012, p. 13). 
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Na narrativa ficcional de Nove Noites, Bernardo Carvalho faz uso de narradores 

múltiplos, como se vários depoimentos atestassem a veracidade dos enredos. São cartas, diários, 

mapas e anotações de possíveis personagens o que compõem as suas narrativas, tudo isso em 

meio a notícias de jornais, dados históricos, precisão de datas e fotografias. Trata-se daquilo   que 

Micali (2008, p. 128) denomina “novo realismo”, em que é praticada a descrição detalhada dos 

elementos da narrativa, como se fossem necessários precisa-los enquanto objetos reais – não 

fictícios, de modo que possibilitam a recriação da “realidade da maneira mais fiel possível, e sem 

qualquer apelo sentimental”. 

Ao trazer para a narrativa elementos do real, próximos do que seria uma literatura-

documentária, o autor lança mão de recursos propícios para a criação de um ambiente de 

confiança entre narrador e leitor, e assim a partir dessa intimidade, poder dizer o que pensa. Pode 

dizer, por exemplo, que odiava acordar pela manhã na casa dos índios e sentir o cheiro pestilento 

do peixe seco ou que o Xingu era o inferno da sua infância. Não havia beleza na selva, nem 

sabores que lhes conquistasse o paladar. Somado a isso, embora a ausência da afetividade não 

seja um simples traço da narrativa (pois, em vários momentos, os afetos de família e amizades 

estão presentes de forma muito expressiva nas obras), não é construído nenhum laço de amizade 

entre personagens brancos e nativos, nenhuma afeição ou momento de afetividade.  

Nove Noites trata de uma obcecada investigação sobre a morte do antropólogo 

americano Buell Quain, que cometeu suicídio em 1939 aos vinte e sete anos, na fronteira do 

Tocantins com o Maranhão, após estadia com povos indígenas daquela região. Quain teria se 

autoflagelado e se enforcado na presença de dois índios que o acompanhavam de volta à cidade 

de Carolina (MA). Um dos narradores, mais de cinquenta anos depois deste acontecimento, 

informa-se sobre o fato através de uma notícia de jornal e passa a empreender uma busca 

implacável pela causa da morte do antropólogo.  

O narrador-investigador irá refazer o caminho do seu semelhante (um pesquisador), 

redescobrindo, provavelmente, tudo o que o primeiro teve a oportunidade de descobrir, mas não 

de dar a conhecer. Entretanto, os resultados das pesquisas ficam sem ser revelados. Tudo o que se 

sabe sob suas experiências é relatado por terceiros, não há respostas para as principais questões, a 

saber: porque Buell Quain resolve cometer suicídio tão longe de casa? A resposta lógica e 

imediata estaria associada a um possível trauma, mas a questão persiste sob outra forma: que 

trauma? O que Quain encontrou de tão horrível ao ponto de levá-lo a recusar-se a viver?  

 

 

CARVALHO TRADICIONAL 

 
“A verdade depende apenas da confiança de quem ouve” 

Carvalho (2006, p. 21) 

 

A campanha colonial, que tinha por objetivo o enriquecimento das nações imperiais, 

propagou a glória destas nações a partir das descobertas e do domínio das novas terras. Foi criada 

a imagem do nativo inocente, notável por sua pureza de homem natural, amigável ao ponto de até 

mesmo tentar mostrar que a existência de ouro na terra, como nos atesta a Carta de Caminha. Mas 

frente a tanto progresso, a tanta novidade e promessas, parece não calar a voz que repete ao 

homem sobre um perigo. Podemos comparar com as promessas do desenvolvimento tecnológico 

dos dias atuais: fórmulas para a juventude, cura de todas as doenças, conquista de outros planetas, 

mundo virtual. Quando um excesso de boas promessas   insiste em se afirmar, também parece 
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acompanhá-lo a voz que antecipa alguns desastres, um aviso quase inaudível de que algo pode 

dar errado. Tais desconfianças ainda não se calaram, ainda podem assombrar após a era dos 

desbravamentos, mesmo que o homem contemporâneo tenha superado o isolamento pela 

incomunicabilidade ou pela distância. 

Em “Nove noites” também se repete, imiscuída nos enredos, a antiga mentalidade da 

suspeita com relação ao desconhecido, ao novo, à ganância científica. Este pedido ou aviso para 

que o pesquisador não vá tão longe só realça o fascínio pelos confins, só aumenta o desejo de ir 

precipitar-se até o desconhecido, ainda que enfrentando o risco da não possibilidade do retorno.  

São sentimentos e inquietudes que motivaram desde sempre, não apenas o espírito científico 

aventureiro, como tambémserviram aoso interesses da ficção literária. 

Dessa maneira, os personagens e suas identidades vão se constituindo na errância, no 

trânsito entre espaços, no encontro com o outro. Tais movimentos são diretamente responsáveis 

por tornarem mais complexas a  a identidade dos sujeitos. Como bem demonstra Cury (2008, p. 

13), essa é a tendência da literatura nacional: expressar-se em “um espaço de desterritorialização, 

longínquo, estranhado e distante, espaço de busca identitária de narradores em crise”. Ao 

contrário de centrar-se na identidade nacional, como os romances até pouco tempo se 

esforçavam, as narrativas contemporâneas abrem espaço para a fluidez e movimento de seus 

personagens. Nesses deslocamentos, predomina a estranheza e o desencaixe identitário de seus 

personagens vagantes que, não obstante à busca de sentido para si próprios, são expostos à 

fragmentação cada vez mais progressiva de suas identidades.  

  

 

A MISÉRIA E DECADÊNCIA 

 
No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe,  

e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se singularidade,  

e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres singulares” 

Arendt (2007, p. 189) 

 

No mundo das tribos, da distância, inacessibilidade e incompreensão, a literatura sempre 

buscou o infernal ou o edênico. Muitas vezes este infernal poderia estar disfarçado de paraíso, 

como as belezas do País das Maravilhas que escondiam uma rainha disposta a cortar a cabeça de 

todo mundo. Ilhas distantes, de ar puro e natureza intocada, se reservavam a fantasias edênicas na 

mesma medida em que também podiam ser o perfeito refúgio místico do mal, de experiências 

macabras, canibalismo e rituais envolvendo sacrifícios humanos. 

Na narrativa de Carvalho esse mundo não está reservado a nada neste sentido. Embora 

os narradores desconfiem do aspecto infernal do mundo que visitam, o que mais aparece no 

enredo está de acordo com as realidades humanas de decadência e miséria. Assim, entre os 

Trumai no Brasil é relatado o infanticídio, o pânico constante dos índios ameaçados de 

extermínio, a fuga, sua necessidade de agasalho, de alimentos e abrigo contra o inimigo, o horror 

aos massacres, à captura de suas mulheres, à rejeição por outras tribos.  

Trata-se de uma literatura que abandona definitivamente a ideia de pureza e sedução do 

homem natural e apresenta um mundo sem refúgios. A literatura de viagem, antes zelosa em criar 

o exótico, o pitoresco, serve agora para evidenciar o choque entre os diferentes, entre o “eu” e os 

“outros”. Desse modo, os deslocamentos espaciais passa a servir para municiar o estranhamento. 

Acerca deste assunto, Hall menciona os efeitos da globalização por toda parte, sem excluir a 

periferia, embora perceba que nela o ritmo do fenômeno seja mais lento:  
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Por outro lado, as sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências 

culturais ocidentais e, agora, mais do que nunca. A ideia de que esses são lugares 

“fechados” – etnicamente puros, culturalmente tradicionais e intocados até ontem pelas 

rupturas da modernidade – é uma fantasia ocidental sobre a “alteridade”: “uma fantasia 

colonial” sobre a periferia, mantida pelo Ocidente, que tende a gostar de seus nativos 

apenas como “puros” e de seus lugares exóticos apenas como “intocados” (HALL, 2002, 

p. 80). 

 

Nisso consiste o realismo de Carvalho. Ele não compartilha em qualquer medida desta 

“fantasia”. Do mesmo modo, as misérias das tribos não aparecem em “Nove Noites” como o 

resultado da colonização – que sempre é mostrada como um processo de contaminação destes 

povos intocados – mas como a natural miséria do homem em vias de uma vida carregada dos 

processos penosos possíveis de serem sofridos pelo humano. À exceção das ameaças de 

extermínio vividas pelos índios, que também deparavam coma hostilidade de outras tribos, toda 

as misérias são de ordem humana, cotidianas, comuns a qualquer núcleo social do planeta, 

sobretudo em se tratando de povos não contemplados pelos benefícios do desenvolvimento 

cultural e tecnológico.  

Por mais que o próprio autor, ao falar sobre as suas obras , diga que conseguiu enganar o 

leitor e fazê-lo acreditar em uma trama credenciada por relatos, diários, mapas, documentos e 

fotografias, o realismo persiste em seus textos. Em clara postura pós-modernista, a narrativa se 

assume enquanto metaficção (HUTCHEON, 1991): realidade e ficção deliberadamente se 

confundem. Por óbvio, a veracidade de nenhuma narrativa, quer seja ela literária ou não, pode ser 

atestada, nem mesmo na biografia ou autobiografia. Daí, reencontrar um personagem de 

fundamental importância na história de Buell Quain, na cama, ao lado de seu pai moribundo, é o 

que resgata a percepção do leitor sobre a ficção. De repente, um reconhecimento épico, então o 

leitor volta a lembrar-se do mundo literário. Antes de chegar a pontos como estes, tudo parece 

fato jornalístico, e mais do que isso, tudo parece uma íntima confissão.  

    

 

A DESCIDA AOS INFERNOS 

 
“Ou você acha que quando nos olhamos não reconhecemos no  

próximo o que em nós mesmos tentamos esconder?” 

Carvalho (2006, p. 8) 

 

Em Nove Noites, um dos narradores, em princípio, parece acreditar nos sentimentos 

ingênuos ou fantasiosos do antropólogo, fazendo referência à ideia de paraíso que Quain teria 

sobre as sociedades indígenas do interior do Brasil.  

 
Mas se para Quain, que saía do Meio-Oeste para a civilização, o exótico foi logo 

associado a uma espécie de paraíso [...] para mim as viagens com o meu pai 

proporcionaram, antes de mais nada, uma visão e uma consciência do exótico como 

parte do inferno. (CARVALHO, 2006, p. 57). 

 

Este mesmo narrador conheceu o Xingu em sua infância, pois o pai era proprietário de 

terras naquela região . Como lembrança do passado e da infância, o narrador esclarece:   
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Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a representação 

do inferno, tal como o imagino, também fica, ou ficava, no Xingu da minha infância. É 

uma casa pré-fabricada, de madeira pintada de verde-vômito, suspensa sobre palafitas 

para a proteção dos moradores contra os eventuais animais e ataques noturnos de que 

seriam presa fácil no rés-do-chão. É uma casa solitária no meio do nada, erguida numa 

área desmatada e plana da floresta, cercada de capim-colonião e de morte. Tudo que não 

é verde é cinzento. Ou então é terra e lama. Há uma estrada de terra que chega até a 

escada à entrada da casa, mas que dali não parece levar a lugar nenhum conhecido. [...] 

A estrada de terra leva da casa ao campo de pouso e depois segue direto para a mata, 

onde desaparece, como tudo ali, à procura de um caminho – ou talvez num impulso 

suicida. (CARVALHO, 2006, p. 53-54). 

 

             Fica a cargo do outro narrador, um engenheiro e único amigo de Quain em Carolina, 

esclarecer que o antropólogo era partidário das mesmas impressões sobre o local: a solidão e o 

tédio, a pobreza e o caminho para o suicídio.  Em dado momento da narrativa, a viagem de Buell 

Quain ao interior do Brasil é chamada de “descida aos infernos” (CARVALHO, 2006, p. 44), ao 

mundo pior que o primeiro habitado pelo protagonista. “[..] nada podia lhe causar maior repulsa 

do que ter que viver como os índios, comer sua comida, participar da vida cotidiana e dos rituais, 

fingindo ser um deles” (CARVALHO, 2006, p. 49). Em outra ocasião o antropólogo grita com os 

índios, explodindo sua irritação e potencial agressividade, o que também, por um lado, pode 

demonstrar um entendimento de superioridade, arrogância e certo abuso de autoridade sobre os 

índios, que aparecem sempre tímidos e sem culpa de serem vistos como repulsivos. 

Em Tristes Trópicos, Lévy Strauss (que, aliás, no enredo de Nove Noites, encontra-se 

com Quain) registra impressões negativas sobre as cidades sul-americanas. Estas seriam 

selvagens, culturalmente atrasadas, cheias de doenças, conscientes de seu provincianismo, “sem 

verdadeira alegria” (LÉVI-STRAUSS, 1957, p. 222). Com isso, ao mesmo tempo, o etnógrafo 

demonstra um profundo lamento pela impossibilidade da compreensão do Outro, pela 

intransponibilidade das distâncias (cultural e física) entre os dois sujeitos, o que fadava o 

pesquisador ao fracasso teórico. 

Mas a pesquisa nos confins faz parte daquilo que Anderson chama de sacrifício que os 

homens estariam dispostos a fazer pela nação. O pesquisador é, por excelência, o personagem de 

uma sociedade evoluída, é quem pode garantir a manutenção desta superioridade e preservar o 

direito das nações à investigação científica.  

Por fim, a nação é imaginada como uma comunidade porque, independentemente da 

desigualdade e da exploração reais que possam prevalecer em cada uma das nações, é sempre 

concebida como uma agremiação horizontal e profunda. Em última análise, é essa fraternidade 

que torna possível que, nos últimos dois séculos, tantos milhões de pessoas, não tanto matassem, 

mas quisessem morrer por imaginários tão limitados. Essas mortes põem-nos abruptamente 

perante o problema central que o nacionalismo levanta: o que faz com que os imaginários 

restritos da história recente (não terão mais de dois séculos) gerem sacrifícios tão colossais? 

Creio que o início de uma resposta poderá ser encontrado nas raízes culturais do nacionalismo. 

(ANDERSON, 2005, p. 27).  

O pesquisador só empreende sua descida aos infernos porque conhece as próprias 

origens e sabe que precisa voltar da busca empreendida, por mais perigosa que ela se apresente, 

por mais ameaçadora. Foi contando com o retorno que os primeiros navegantes se lançaram ao 

oceano desconhecido, mesmo tendo consciência de todos os perigos e incertezas da segurança 

das naus. Toda a riqueza, conhecimento e descobertas possíveis eram uma promessa para a 
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nação. Manter o fio de Ariadne foi sempre fundamental, ainda que esta ligação passasse a existir 

apenas na constituição de sujeito do desbravador em terras tão distantes. 

 

 

À PROCURA DO GRAAL: QUAIN E A BUSCA PELA IDENTIDADE 

 
“A identidade é simplificadora. Você se reconhece no grupo e esse reconhecimento o protege e confirma que você é 

quem acredita ser e que pertence ao lugar ao qual acredita pertencer. É muito mais fácil ter um lar e uma pátria do 

que ser estrangeiro para sempre. Mas quando você se sente em casa, confortável, deixa de fazer um monte de 

perguntas que antes não tinham resposta ou eram insuportáveis. E, se você já não tem dúvidas, tampouco precisa da 

literatura. É muito mais difícil viver no desconforto e na insegurança. Mas acho que é essa força que eu procuro na 

literatura”  

Bernardo Carvalho, em entrevista a Mattos e Machado (2012, p. 7). 

 

Bernardo Carvalho declarou ser fascinado pela identidade enquanto tema literário. 

Encontrou em Quain um excelente personagem para substanciar esse interesse. O deslocamento 

espacial constante do personagem – o antropólogo tinha, segundo um professor de Literatura do 

ensino médio, um “espírito aventureiro” - e sua brutal e enigmática morte lançam pistas sobre 

uma fracassada constituição identitária. Como nos demais livros de Carvalho, os protagonistas 

“cruzam fronteiras atrás de uma sensação de pertencimento que não encontram onde vivem e 

talvez possa estar escondida em lugares exóticos e distantes, totalmente diferentes da cultura a 

qual pertencem” (MAGDALENO, 2011, p. 4). 

Saído de uma vida provinciana do interior dos Estados Unidos, Buell Quain lançou-se ao 

mundo para encontrar-se. Procurava um mundo “no qual por fim ele coubesse”. Tal 

deslocamento trouxe fraturas profundas na sua subjetividade. A pulsão que o movia retratava a 

bem urdida explicação freudiana sobre a oscilação do humano entre Eros e Thanatos, entre o 

prazer que impulsiona a vida e a melancolia que a corrói. Os deslocamentos e sucessivos des-

pertencimentos de Quain podem, certamente, auxiliar na construção de hipóteses sobre seu 

trágico desfecho. 

As identidades de Quain são camaleônicas. A depender de quem o desvela no discurso, 

o narrador de “Nove noites” pode descobrir um homem bem casado, ou um fascinado pelas 

mulatas cariocas, ou um homossexual com fetiche por nativos. 

No Xingu, o medo retratado entre os Trumai é sintomático dos próprios medos de 

Quain. A incapacidade, entretanto, de enxergar no outro aquilo que é patente em si próprio pode 

ter tornado a vida de Quain insustentável. Na narrativa de Manoel Perna, o medo de Quain o 

levara a níveis paranoicos: “Com os outros, preferia ficar calado. Quando me procurava, era para 

falar. Achava que estivessem atrás dele, que aonde fosse eles o encontrariam. Não via saídas. Eu 

perguntava, mas ele não me dizia quem eram eles”. O medo de um inimigo imaginário o 

assolava, tal qual nos Trumai.  

A ausência de alteridade estava presente nos temíveis Trumais do século XIX, quando 

foram visitados pela primeira vez na expedição chefiada por von de Steinen. Quanto aos mirrados 

Trumai visitados por Quain no início do século XX, amplia-se o conceito do ‘outro’.  Já não é 

mais a cultura do homem branco, apenas, a fonte do perigo, do medo, do hostil: as tribos vizinhas 

tornam a vida dos Trumai tão aterrorizante que receber visitas de pesquisadores os aliviavam, 

como se fosse algum tipo de reforço nessa guerra imaginária. A ameaça não mais vem de longe: é 

o vizinho que lhe oferece maior perigo. 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

677 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Eu escrevo porque alguma coisa não está bem” 

João Gilberto Noll no programa Espaço Aberto,  

da GloboNews (citado por BRASILEIRO, 2011, p. 108) 

 

Ainda que os narradores reconheçam o infernal na miséria das tribos, não existe espaço 

para solidariedade ou apelo à sensibilização do leitor com relação aos mundos excluídos; não 

existe pelo menos da forma corriqueira e tradicional presente na literatura que tematiza tais 

questões. 

Bernardo Carvalho rompe com a tradição ao introduzir no seu romance um novo 

discurso, que foge do paternalismo e que confessa o desconforto existente quando culturas 

distintas dividem espaços. Ora, o comportamento paternalista é um gesto de boa fé, mas nem por 

isso é respeitoso, pois parte da contraposição de um sujeito moral, intelectual ou socialmente 

superior a outro.  Assim, enquanto os intelectuais do mundo “pisam em ovos” para manter uma 

postura “correta” ante a diversidade cultural, Carvalho alarga-se dentro de seu espaço literário 

perfazendo o caminho inverso. Sob esta ótica, a ficção reflete o real de forma muito mais 

confiável. 

 Nove noites trata de culturas muito distintas, de sujeitos altamente distantes, de 

espacialidades marcantes e definitivas na formação da identidade dos personagens. A tentativa de 

compreensão do outro, na forma recorrente que tem sido empregada, parece perder em eficácia 

pelo desgaste do discurso empregado. Se estes sujeitos são tão distantes assim, o entendimento 

sobre ofensa, desrespeito, humilhação ou insulto não deve ter o mesmo valor para todos. É, 

portanto, possível repensar o comportamento ético que gerou o discurso da tolerância, e contestá-

lo no sentido de banir o cinismo. Em Carvalho, como atesta Klinger (2003, p. 59), a figura do 

mártir está ausente, e o romance se desvia assim de uma trilha traçada por toda uma tradição de 

romances que mostraram o índio como vítima: Quarup, Maíra, entre outros. Pelo contrário, em 

Nove Noites os índios exercem uma certa "violência" (psicológica) sobre os brancos, digamos 

que o encontro do branco com o índio constitui, no romance um trauma. 

Talvez este posicionamento aponte novidades na tendência da representação acerca da  

alteridade dentro da literatura.  Houve um tempo na ficção em que o índio usou vestes 

demoníacas, como nos bang-bangs e em certos romances de viagens. Após o romantismo, a ideia 

de pureza transformou a sua imagem quase definitivamente. Na verdade, o índio era inocente, 

nobre e bom. Por analogia, tais estereótipos se estendem aos demais povos nativos de terras 

distantes do núcleo ocidental. A proposta literária de Carvalho é o amadurecimento do tratamento 

dado outro de etnia no romance contemporâneo. O autor foge de extremos que toquem a 

ingenuidade, o simplório, a desfaçatez ou a crueldade, na mesma medida em que oferece outra 

forma de expressão como alternativa ao desgastado apelo das fontes que vêm usando a crença 

pura da união possível entre os povos da Terra. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva mapear o conceito de território, muito discutido na Geografia, desde os 

avanços no entendimento deste conceito, elaborados por Ratzel (1990), ganhando novos 

contornos com a Geografia Política e a Antropogeografia, possibilitando uma recriação deste até 

uma concepção de território virtual. O recorte proposto visa discutir o citado conceito e suas 

implicações na geografia contemporânea, a partir da valorização das subjetividades, culturas 

locais e do simbólico, num mundo mediado por mídias virtuais. A partir da análise do Jogo 

virtual The SIMS. defendo a ideia de que a vida no ciberespaço possibilitaria um vivenciar de 

agenciamentos diversos, engendrando uma nova dinâmica de investimentos intermitentes nas 

relações humanas, onde novas realidades estariam sendo construídas e reconstruídas, delineando 

territorialidades, e devires. O que nos coloca para refletir sobre territórios existenciais 

democráticos, e a necessidade da emergência de novas cidadanias mais plenas.  

Palavras-Chave: Território, Reterritorialização, Desterritorialização, Ciberespaço .  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo mapear o conceito de território, muito discutido na 

Geografia, desde os avanços no entendimento deste conceito, elaborados por Ratzel (1990), 

ganhando novos contornos com a Geografia Política e a Antropogeografia, possibilitando uma 

recriação deste até uma concepção de território virtual.  

Proponho uma inserção ao longo da história do pensamento geográfico, à partir do 

conceito de território, à luz da decadência do Estado Nação e da multiplicação de territórios 

locais e a potencialização das culturas locais (HAESBAERT, 2004). 

O recorte trabalhado, visa apenas discutir o citado conceito e suas implicações na 

geografia contemporânea, a partir da valorização das subjetividades, das culturas locais e do 

simbólico, nas teorias da atualidade. Longe da pretensão de trabalhar o que seria a evolução desse 

conceito, este artigo efetua apenas um navegar possível, entre tantos autores e interpretações 

acerca do conceito de território. Trata-se de um recorte possível! 

Iniciamos a discussão do conceito de território à partir da Geografia Humana, elegendo 

Ratzel como nosso início. Segundo o autor, o conceito de território é base para a organização da 

vida: “organismos que fazem parte da tribo, da comuna, da família, só podem ser concebidos 

junto a seu território” (RATZEL, 1990, p. 74). O território para Ratzel é a condição necessária 

para a população e sua evolução, e embora seu conceito aproxime-se de uma concepção biológica 

de território, este alcança grande amplitude ao referenciar tanto um espaço onde uma família 

subsiste, quanto a aquisição de espaços territoriais por parte do Estado.  

O pensamento de Ratzel, foi fortemente influenciado pelo seu contexto, e o projeto de 

construção do Estado Nacional alemão, bem como a justificação de seu expansionismo. Por isso, 

seu conceito, apesar de carregado de referencias biológicas, nasceu associado a um referencial 
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político de Estado que enraizava a constituição das identidades e perpassava relações de poder 

(SOUZA, 1995). 

Foi justamente essa amplitude do conceito de Ratzel que moveu Raffestin a repensar seu 

quadro conceitual. No entendimento do autor, espaço e território são termos equivalentes:  
 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma 

a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator 

que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator "territorializa" o espaço 

(RAFFESTIN, 1980, p. 50) 

 

Ao se apropriar de um espaço, o ator o territorializa, ou seja, produz um espaço 

transmutando-o em território: o território nacional, por exemplo. E esta se daria à partir da 

conquista de um espaço físico especifico, modificado, e transformado pelas redes de fluxos que aí 

se instalam, a exemplo de rodovias, ferrovias, rotas marítimas, circuitos comerciais e outras 

relações que os indivíduos estabelecem. 

O poder estaria nessa circulação, esta é a sua imagem: “... a circulação imprime a sua 

ordem” (RAFFESTIN, 1980, p. 83) é sinal de potência, onde sua fonte está na circulação e na 

comunicação (informação política, econômica, social ou cultural). O território para o autor, é um 

território conformado por redes de poder: 
 

O território (...) é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 

que , por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão 

original”, e o território é a prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 1980, 

p.50) 

 

Sua concepção vai para além de uma visão biológica de território, e o compreende como 

um espaço medido por poder, o território tem como base o espaço, mas não é o espaço, e sim: 

constitui-se das relações que os indivíduos produzem neste espaço e o produzem, o que 

necessariamente envolve redes e campos de poder.  

Seu conceito nos permite um olhar para as multiescalas: das relações espaciais aos 

campos de poder dos países, Estados e mesmo instituições econômicas, e afirma a territorialidade 

como estratégia de controle e de poder. Sua “Geografia do Poder” também deixa espaços para a 

variação temporal, pois os territórios são constituídos à partir de uma historicidade que lhes é 

característica. 

A elaboração de Raffestin irá influencia profundamente a Geografia contemporânea, 

principalmente àquela preocupada com as relações de poder que subjazem as politicas territoriais, 

e a constituição das redes de poder contemporâneas e avança ao perceber o território como algo 

repleto de culturas, como um território que se constitui a partir dos usos humanos. O conceito de 

Raffestin nos aproxima do conceito de lugar enquanto um território constituído de simbolismos, e 

subjetividades, à exemplo do “território usado” de Milton Santos (1994).  

Esse território que enfatiza a dimensão do simbólico esta muito presente, também,  no 

conceito desenvolvido por Haesbaert (2004): 
 

“Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas múltiplas 

dimensões (que deve[ria] incluir a interação sociedade-natureza), a Ciência Política 

enfatiza sua construção a partir das relações de poder (na maioria das vezes, ligada a 

concepção de Estado); a Economia, que prefere a noção de espaço à de território, 

percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como uma das bases da produção 
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(enquanto “força produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, 

principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento 

do “neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de sua intervenção 

nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, incorpora-o no de 

debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, ampliando-o até a 

escala do indivíduo”. (HAESBAERT, 2004, 34) 

 

Rogério Haesbaert em seu livro “O Mito da Desterritorialização: do fim dos territórios à 

multiterritorialidade” (2004), apresenta elementos da amplitude desse conceito, e produz uma 

síntese do mesmo procurando englobar as relações de: espaço-poder, jurídico-politicas, e 

simbólico-cultural, valorizando essa última. O autor reconhece que o laço territorial está 

investido de poder e valores não apenas materiais, mas étnicos, espirituais, simbólicos, afetivos e 

culturais, que precedem seu valor político.   

O autor propõe uma concepção integradora (HAESBAERT, 2004) do território, 

concebido à partir de suas dimensões: social, simbólica, e cultural, além da econômica e política. 

Este avança no entendimento do território como uma “experiência total do espaço” (2004, p.79), 

um espaço que seria descontínuo, formado à partir de territórios-rede que se concepção e 

articulam entre si. Aqui, seu conceito engloba uma expansão do conceito de território no tempo e 

no espaço a partir de uma noção de espaços de fluxos, superando-se a dicotomia: território-rede 

de Raffestin.  

O conceito de Haesbaert (2005) capta a fluidez das identidades/subjetividades 

contemporâneas, e a formação híbrida das territorialidades. Seu conceito de território considera 

relações sócio-históricas, culturais e sociais especificas.  

Aproximamo-nos assim, de um conceito de território como:  
 

(...) o espaço das experiências vividas, onde as relações entre os atores, e destes com a 

natureza, são relações permeadas pelos sentimentos e pelos simbolismos atribuídos aos 

lugares. São espaços apropriados por meio de práticas que lhes garantem uma certa 

identidade social/cultural (BOLIGIAN; ALMEIDA, 2003, apud SILVA, 2009, p. 109). 

 

A questão identitária é fundamental na acepção do conceito de território na atualidade, e à 

partir da proposta de Haesbaert coloca-se uma discussão importante ao compreendermos a 

multiterritorialidade:  

 
(...) a existência do que estamos denominando multiterritorialidade, pelo menos no 

sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular 

uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma novidade, pelo 

simples fato de que, se o processo de territorialização parte do nível individual ou de 

pequenos grupos, toda relação social implica uma interação territorial, um 

entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos vivido sempre uma 

“multiterritorialidade”. (Haesbaert, 2004, p. 344) 

 

Essa territorialização que parte do individual e que implica uma interação territorial e 

entrecruzamentos de diferentes territórios, está na base das constituições das identidades 

contemporâneas, híbridas e fluidas. O conceito de Haesbaert abre-se a discussão do multi-

pertencimento territorial, condizente com a flexibilidade do mundo Pós-Moderno, que permite 

uma sobreposição de territórios e identidades. Uma espécie de “topoligamia de lugares” (BECK, 

1999) ao se referir à sobreposição de lugares com os quais os indivíduos se casam (entendendo o 

casamento aqui como dar sentido, territorializar).  
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 Os territórios-rede flexíveis de Haesbaert, se aproxima do que Bauman (1999) chama de 

“mobilidade virtual”, que permite aos indivíduos estarem em movimento mesmo estando 

parados, o território deixa de estar relacionado à uma porção de terra, expande-se a partir de uma 

visão virtual de território. A experiência da multiterritorialidade (HAESBAERT, 2004) seria 

possível devido a multiplicação de tipos de território, característica da “modernidade líquida” de 

Bauman (2001), onde o espaço enquanto distância foi superado por múltiplos territórios que se 

combinam formando a multerritorialidade de que fala Haesbaert (2004,2005). No caso que nos 

interessa aqui, o da mobilidade virtual, essa vivência de múltiplos territórios é simultânea e 

sobreposta tronando possível uma experiência de territórios existenciais, como é o caso do 

ciberespaço. Este espaço de interação virtual, conforme reforçado pelo autor, permite: 
 

(...) pela comunicação instantânea, contatar e mesmo agir sobre territórios 

completamente distintos do nosso, sem a necessidade de mobilidade física. Trata-se de 

uma multiterritorialidade envolvida nos diferentes graus daquilo que poderíamos 

denominar como sendo a conectividade elou vulnerabilidade informacional (ou virtual) 

dos territórios. (Haesbaert, 2004, p.345) 

 

No ambiente virtual o sujeito experimenta vários territórios a todo o tempo, ele constitui 

esses espaços ao mesmo tempo em que cria mecanismos de pertencimento territorializando sua 

experiência virtual. O corpo também se virtualiza, e podemos interagir com indivíduos de 

qualquer parte do mundo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em seu artigo “território e multiterritorialidade: um debate”, Rogério Haesbaert diferencia 

o conceito de Multiterritorialidade no sentido de se experimentar vários territórios ou 

territorialidades, à partir de uma processo de territorialização que partiria do individual (2012,p. 

35-36), que este considera seu sentido mais estrito, envolvendo a experiência afetiva de múltiplas 

territorialidades, de seu conceito mais amplo que estaria relacionado à propriedade genérica da 

multiplicidade territorial, que para o autor, se aproximaria da multiplicidade do espaço proposto 

por Dorren Massey (2004). A geógrafa e autora da obra “Pelo espaço: uma nova politica da 

espacialidade”, propõe uma reconstrução de entendimento sobre as categorias espaço e lugar.  

Massey destaca que as conceitualizações implícitas que temos do espaço modulam nosso 

estar no mundo, e todas as esferas de nossas relações e interações, e por este motivo, as suas 

grandes discussões teóricas frutíferas partiriam de reflexões acerca de “acontecimentos comuns”, 

a partir de uma geografia do cotidiano que só pode ser encontrada na rua. O argumento principal 

do livro da autora está na afirmação de que a forma como pensamos o espaço influenciaria de 

forma estruturante criando uma imaginação espacial, e formas de pensar e praticar um sentido de 

lugar, uma vez que o espaço: 
 

(...) modula nossos entendimentos do mundo, nossas atitudes frente aos outros, nossa 

política. Afeta o modo como entendemos a globalização, como abordamos as cidades e 

desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. Se o tempo é a dimensão da mudança, 

então o espaço é a dimensão do social: da coexistência contemporânea de outros. 

(MASSEY, 2008, p.15) 
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 O que a autora propõe, abre horizontes para os modos de se conceber espaço como 

produto de interações, esfera da heterogeneidade, da possibilidade de existência, da 

multiplicidade, e sempre em construção. 

Em diálogo com Haesbaert (2012), a multiterritorialidade contemporânea configuraria 

mudanças quantitativas devido a diversidade de territórios, mas também qualitativa, em virtude 

da possibilidade de se combinar a intervenção, a vivência e a experimentação de territórios e 

territorialidades. 

 O autor aponta para as novas articulações espaciais em rede, e os territórios-rede flexíveis 

que surgiriam de tais articulações, e que podemos incluir aqui, as redes virtuais de interação, uma 

vez que estas, também nos permitem jogar com modalidades múltiplas de territorialidades 

existentes, de forma simultânea (devido à mobilidade virtual).  

 Essa experiência, em grande medida, se tornou possível devido a grande evolução das 

tecnologias informacionais desde o fim do século XX até a atualidade, nos levando a questionar o 

que entendemos por territorialização e reterritorialização no âmbito das discussões geográficas, 

se consideramos o ciberespaço183, e seus múltiplos alcances ou “geometrias de poder” 

(HAESBAERT, 2012). Ao compreendermos o ciberespaço enquanto reterritorialização 

destacamos essa experiência como resultado da justaposição e recombinação de múltiplos 

territórios, ou num extremo, um territorialidade sem território: ou seja, uma (re) construção 

territorial; reterritorialização.  

 O ciberespaço produz territórios ocupados por uma quase presença, ou imagens corporais 

virtualizadas, a exemplo das cibercidades (GAUTÉRIO, 2008), o corpo virtual adquire novas 

velocidades e conquista novos espaços, multiplicando-se, o que multiplica também seus 

referenciais territoriais. No entanto, o que defendo aqui é que esse processo configura-se 

enquanto uma reterritorialização, e não desterritorialização, já que na desterritorialização, 

teríamos também, dois termos que se reterritorializam: 
 

Jamais nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois termos (...). E cada 

um dos dois termos se reterritorializa sobre o outro. De forma que não se deve confundir 

a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela 

implica necessariamente um conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo 

desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua. 

(DELEUZE E GUATTARI, 1980, p. 40-41) 

 

Assim, a desterritorialização do espaço virtual, produziria a reterritorialização do sujeito 

através da reteritorrialização multi-dimensional e multi-escalar do ciberespaço. O Ciberespaço 

permite uma ruptura de espaço e de tempo, constituindo-se enquanto heterotopia (FOUCAULT, 

                                                           
183

 Utilizo aqui a compreensão de Haesbaert (2012) que por sua vez se diferencia do que defende Lévy (2000, p.92), 
que o compreende enquanto desterritorialização, e o define como sendo um  “… espaço de comunicação aberto 
pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores.” O autor afirma, ainda, que: 
“Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de rede 
hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 
destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a 
marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 
dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização 
geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte de 
memória da humanidade a partir do próximo século. (Lévy, 2000, p. 92-93). 
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2001) onde a justaposição, combinação e coexistência de incompatíveis é possível. No 

ciberespaço a conexão, desconexão e reconexão, são constantes, onde a quase presença efetua a 

proliferalização de territórios.  

Esses territórios virtuais são ótimos exemplos do desencaixe espaço-tempo na pós-

modernidade, apresentando à partir de sua presença-ausência, uma manifestação da complexa 

dinâmica da desterritorialização. Os webterritórios do ciberespaço assumem na 

contemporaneidade um papel importante na mediação das relações sociais, com especial destaque 

para as redes sociais de interação (facebook, Orkut, Twitter, Instagran, entre outros), se tornando 

palco de identidades autoproclamadas e constituídas nos ambientes virtuais de interação.  

As identidades partilhadas no ciberespaço são múltiplas, e se produzem de forma volátil, 

sofrendo mutação conforme conveniência e necessidade, permitindo sua configuração na 

contradição, o que corrobora nos dizeres de Bauman (2007, p.26) um dos paradoxos 

fundamentais das identidades produzidas à partir da interação dos indivíduos nesses territórios 

virtuais: 
 

 

Paradoxalmente, a individualidade se refere ao “espirito de um grupo” e precisa ser 

imposta por um aglomerado. Ser um indivíduo significa ser igual a todos no grupo – na 

verdade, idêntico aos demais. Sob tais circunstâncias, quando a individualidade é um 

“imperativo universal”, e a condição de todos, o único ato que o faria diferente – de 

modo desconcertante e surpreendente – não ser um indivíduo. 

  

Dessa forma, podemos intuir que as formas e posições identitárias no ciberespaço 

apresentam-se de forma nômade, plural, e fluída, convidando os sujeitos a vivenciarem diversas 

subjetividades temporárias. Stuart Hall (2004) já apontava para a desconexão dos referenciais 

identitários na pós-modernidade, destacando que estes estavam mais próximos de locais de 

passagem, e elementos de consumo, afastando-se das instituições ditas tradicionais, tornando-se 

cada vez mais fluídos: 
 

(...) quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 

desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar 

livremente”.(2004, p. 75) 

 

O território virtual oferece menos ajustes à agenda cotidiana dos sujeitos, em comparação 

com o mundo real, bem como possibilidades de acesso à diversas territorialidades possíveis, 

efetuando um convite à acomodação dos sujeitos (principalmente em relação a referenciais 

identitários que seriam considerados excludentes ou conflituosos), e permitindo uma espécie de 

desfile em escala mundial, de indivíduos e subjetividades que se expressam ou reforçam na 

criação, reconfiguração e multiplicação das possibilidades do ciberespaço. Embora o ciberespaço 

seja um “mundo virtual”, este é parte importante do mundo em que habitamos, interagimos e nos 

constituímos enquanto indivíduos. As relações que se estabelecem nesses territórios virtuais se 

fortalecem, consolidam ou mesmo diluem em conexão direta com a vida no mundo real. Esses 

territórios são palco do entrecruzamento de subjetividades, discursos, posições, conflitos, 

encontros e desencontros, e refletem as posições identitária passageiras, assumidas por 

determinados sujeitos, em especial os jovens, e a multiplicação e sobreposição dos territórios 

virtuais em que transitam (GAUTÉRIO, 2008). 
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O ciberespaço acaba por permitir que os atores sociais façam conexões entre os mundos: 

real e virtual, constituindo-se enquanto sujeitos híbridos à partir da soma das territorialidades às 

quais pertencem em ambos mundos, e isso o torna único.  

Essas reflexões, remetem-nos a muitas discussões, e me fazem recordar de um jogo, muito 

difundido entre adolescentes e jovens, tendo ganhado diversas versões, consonantes às demandas 

do seu mercado consumidor. Trata-se do jogo virtual “The SIMS”. 

The SIMS é o simulador da Electronic Arts (EA) onde o jogador pode literalmente brincar 

de viver e ser o que quiser, desde um amante da natureza até um fantasma, constituindo família, 

trabalhando, e cuidando da casa. O avatar184 do jogo tem uma vida normal, interagindo com 

amigos, vizinhos, e constituindo uma profissão. No jogo, pode-se ter uma família e mesmo fazer 

sexo e ter filhos. 

Em uma pagina virtual que apresenta o jogo The SIMS 3, temos a seguinte divulgação:  
 

Crie Sims com personalidades exclusivas e administre suas vidas. Comece a jogar The 

SIMS 3 hoje! Personalize tudo, desde a aparência até suas casas. Conduza-os ao destino 

de suas vidas, realizando (ou não!) seus desejos. Explore novos locais na cidade. 

Conecte-se para conhecer outros jogadores e exibir suas criações. Inspire-se nas infinitas 

possibilidades de criação e momentos de surpresa e confusão (...)O lar é onde o coração 

mora! Relaxando com um banho de espuma em seu banheiro luxuoso, descansando em 

seu quarto decorado com móveis exclusivos ou usando roupas íntimas novas para aquele 

alguém especial, seus Sims ganham agitação em sua vida em casa com The SIMS 3 Suíte 

de Luxo Coleção de Objetos! Com conjuntos cheios de estilo para quartos, instalações 

de banheiro inspiradas em spas, roupas íntimas e penteados românticos, seus Sims vão 

relaxar com conforto e estilo. (FONTE: https://br.thesims3.com/game/about , acessado 

em 29 de junho de 2015) 

 

Em relação à sua vida profissional e social o jogo traz ainda o seguinte texto divulgação: 

 
Amplie os horizontes dos seus Sims com várias novas opções de carreira. Em The 

SIMS™ 3 Ambições, você decide se seu Sim vai ser o herói da cidade ou provocar muita 

confusão entre os vizinhos. Ele pode salvar a população como um valente bombeiro, 

transformar a cidade como um arquiteto ou viver num estilo 'underground' como um 

tatuador. Seu Sim vai encontrar o sucesso sendo um inventor bilionário ou mal 

conseguirá se sustentar sendo um cientista louco? Ele vai descobrir segredos agindo 

como investigador particular, procurando impressões digitais e questionando um 

suspeito para conseguir informações? O futuro de seu Sim está inteiramente em suas 

mãos!(FONTE: http://www.thesims.com/pt_BR/sims-3-store/expansion-packs/the-sims-

3-ambitions, acessado em 29 de junho de 2015) 

 

As possibilidades são as mais variadas, e o grande diferencial dos jogos (seja o The SIMS 

1, The SIMS 2, The SIMS 3) é a amplificação das possibilidades de escolha para o seu SIMS (ou 

avatar) seguir, bem como as possibilidades de histórias e  narrativas possíveis.  

O Jogo The SIMS 3, traz ainda ao jogador a possibilidade de construir sua vida urbana, ou 

seja, constituir os lugares onde irá criar a sua interação, constituir territórios variados de interação 

social, vida pessoal, trabalho entre outros:  
 

                                                           
184

 Avatar é o personagem virtual criado pelo usuário do jogo (neste caso o The SIMS, que é chamado também de 
Sims), para sua composição são escolhidas desde características físicas, à preferencias pessoais, gostos, e 
personalidade e estilos de vida e comportamento.  
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Com conteúdos empolgantes jamais vistos em uma Coleção de Objetos, The SIMS™ 3 

Vida Urbana Coleção de Objetos* introduz novos locais para fazer uma transformação 

em toda a cidade de seus Sims - completo com objetos que também são perfeitos para as 

suas casas. Construa uma nova biblioteca, crie uma nova academia exclusiva e 

moderníssima, faça um parquinho divertido ou torne as tarefas do dia a dia um 

verdadeiro prazer com uma lavanderia novinha. The SIMS 3 Vida Urbana Coleção de 

Objetos não proporciona apenas um monte de novos designs inspirados para usar em 

casa, mas também inclui novos lugares comunitários, como o Café Mordiscos 

Apetitosos, para seus Sims visitarem! (FONTE: http://www.thesims.com/pt_BR/sims-3-

store/stuff-packs/the-sims-3-town-life-stuff, acessado em 29 de junho de 2015) 

 

O Jogo reproduz assim, possibilidades de uma vida completa onde o individuo se 

desenvolve social, profissionalmente, no âmbito familiar, e tem uma vida extremamente agitada. 

É a reprodução da vida urbana, onde até mesmo a vida sobrenatural é possível:  
 

Envolva-se no sobrenatural em um mundo totalmente novo e cheio de magia, mistério e 

confusão. Crie bruxas, vampiros, fadas ou lobisomens desde o início. Cada Sim 

sobrenatural tem traços e habilidades estranhas que colocam humor e desafios em sua 

vida e no mundo à sua volta. Use sua varinha para lançar feitiços ou colete ingredientes e 

prepare dezenas de elixires que melhoram o jogo. Você pode transformar Sims em 

zumbis ou dar ao seu Sim o toque dourado. Compartilhe suas misturas encantadas com 

seus amigos que tiverem The SIMS 3. Explore a nova cidade de Moonlight Falls, onde os 

poderes especiais dos seus Sims são provocados pelo ciclo lunar e surpresas aguardam 

em cada esquina. (FONTE: https://br.thesims3.com/game/about, acessado em 29 de 

junho de 2015) 

 

Para além do retrato da vida urbana, o jogo amplia as possibilidades para além de uma 

reprodução da vida social, abarcando um mundo de fantasias, fantasmas e personagens 

sobrenaturais. Novos territórios a serem explorados, possíveis apenas no mundo virtual.  

Um caso emblemático do citado jogo, diz respeito as possibilidades de relacionamentos 

homossexuais no jogo. Segundo uma matéria publicada em 07 de agosto, de 2014, no site 

www.games.terra.com, Relação homossexual em 'The SIMS' foi feita sem autorização da EA, 

mas também sem sua reprovação:  
 

Na Gaymer X, evento de games voltado para o público LGBT, que aconteceu em São 

Francisco, no último final de semana, o desenvolvedor de The SIMS 4 , David "Rez" 

Graham, contou como outro programador da Electronic Arts permitiu que personagens 

do mesmo sexo se relaciossem dentro do jogo. As informações são do site Gamasutra. 

Meses antes do lançamento do simulador de vida humana, em 2000, o programador 

Jamie Doornbos alterou o código que possibilitava a ação sem consultar ninguém. E o 

estúdio EA Maxis nem se importou.  

“Ele foi lá um dia e fez. E ninguém questionou sobre isso, o que foi bem legal. Ele tem 

reputação de chegar e fazer as coisas, então ele escreveu o código sem nenhuma reunião 

ou discussão”, disse Graham em uma mesa de discussão sobre como a EA traz uma 

audiência diversificada para seus jogos. 

De acordo com o desenvolvedor, Doornbos, que é homossexual, não foi questionado 

sobre a ação porque The SIMS é um jogo causal. “Seria muito mais difícil se isso fosse 

feito em um grande jogo AAA”, contou. 

Graham ainda explicou que proibir a relação entre personagens do mesmo sexo seria um 

trabalho extra que não justifica a comparação com “o fator repugnância” de outros tabus 

sociais. “Quando você tem que especificadamente escrever um código para prevenir 

incesto, homossexualismo parece bastante brando”, apontou. 
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“Homossexualismo não é novo, é algo que existe no mundo e nós, da Maxis, estamos 

tentando simular as pessoas em nosso mundo. A conversa não é sobre se incluímos, mas 

como incluímos isso”, concluiu. (FONTE: http://games.terra.com.br/relacao-

homossexual-em-the-sims-foi-feita-sem-autorizacao-da-

a,65270ce967950410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html, acessado em 29 de junho 

de 2015) 

 

Em 'The SIMS' é possível ter relacionamentos com parceiros do mesmo sexo e até adotar 

crianças, a opção de se relacionar com personagens do mesmo sexo, existe desde 2000, e se hoje 

essa questão é um enorme tabu, reforçado pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, 

dia 26 de junho de 2015, legalizando o casamento homossexual em todos os 50 estados 

americanos. Um jogo como essa está no mínimo à frente das discussões sobre diversidade sexual. 

O jogo The SIMS 3 e 4 não apenas permite que o usuário escolha ser homossexual, como também 

bissexual.  

Segundo a ótica apresentada por Deleuze e Guattari (1980, 2013), o capitalismo 

contemporâneo vive em um processo intenso de desterritorialização. O território, a partir desse 

contexto ele pode ser compreendido por uma identidade ou mesmo um simples modo de 

conceber a vida, apropriado existencialmente por um sujeito ou grupo. O que os autores 

demonstram é que o sistema capitalista é capaz como ninguém de liberar desejos e ações para, em 

seguida, controlá-los (descodificação e desterritorialização de um lado e sobrecodificação 

reterritorializante de outro). 

Dessa forma, a vida no ciberespaço opera uma ruptura de certezas e verdades universais, 

tornando possível um vivenciar de agenciamentos diversos, engendrando uma nova dinâmica de 

investimentos intermitentes nas relações humanas e de sedução de corpos virtualizados. Novas 

realidades estão sendo construídas e reconstruídas, e também novas territorialidades, e devires. 

Na imanência dos espaços lisos desterritorializantes, onde posemos identificar o ciberespaço 

produzindo territórios virtuais reterritorializados, a exemplo dos territórios construídos nos jogos 

The SIMS.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O jogo possibilita a experimentação de diversas subjetividades, sexualidades, profissões, 

escolhas sociais, estilos de vida e destinos. Sem a existência de amarras inflexíveis ou comandos 

autoritários, o jogo aposta em “corpos participativos virtualizados185”, capazes de realizar acesso 

aos bens e a cidadania do consumo capitalista.  

O avatar se une ao corpo, instituindo-se a possibilidade de captura das cargas desejantes 

que cada indivíduo possui dentro de si. Remetemos aqui, ao conceito de “heterogênese”, proposto 

por Deleuze e Guattari (2007, 2013), a partir do qual os processos intermitentes de 

desterritorializações e reterritorializações produziriam algo novo e inusitado. Similares à linhas 

de fuga, e que permitem desfazer-se de um território existencial e criar outros simultaneamente.  

                                                           
185

 Estou propondo a ideia de “corpos participativos virtualizados” como base para se compreender a dimensão das 
subjetividades sobrepostas na constituição de avatares em jogos virtuais. Essa ideia remete as agenciamentos 
possíveis no mundo virtual, e sua conexão direta com o mundo real, enquanto realidade virtual participativa. Onde 
longe de se tratar de uma escolha racional, a constituição dos avatares, seguem as linhas fluidas dos desejos, e da 
subjetivação que visa consumir um ideal de cidadania no mundo de consumo, contemporâneo. Onde se cria a 
expectativa de um “vir a ser” cidadão dotado de direitos civis e de acesso à bens de consumo.  
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 Nos territórios livres e possíveis de The SIMS, o ideal de cidadania se realiza na 

possibilidade de acesso ao mundo do consumo, da realização profissional, social e sexual. A 

liberdade de criação permite uma composição de forças que torna possível devires, a partir da 

multiplicação de singularidades a partir de reterritorializações possíveis. Esse devir, deriva do 

encontro de dois mundo: real e virtual, e da produção de territorialidades híbridas, e sobrepostas 

que atravessa, esses dois mundos: 
 

Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encontrar a zona 

de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal qual já não seja possível 

distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula.(DELEUZE, 1997, p. 

11) 

  

Estamos afirmando que os territórios virtuais, enquanto lugar de passagem e não de 

chegada, e estando em conexão com o mundo, permitem aos sujeitos a vivencia de uma maior 

liberdade, regatando-lhes a posse da heterogênese, que caracteriza um contínuo processo de 

desterritorialização e reteritorialização. Permite novas configurações de gestão das subjetividades 

interpeladas pelo mundo virtual, abertas a novas possibilidades de alteridade e de devir, 

estabelecendo territórios existenciais, ou seja, conexões entre modos de existencialização 

diferentes: mediados pela virtualidade em conexão com o mundo real.  

Trata-se de novas possibilidades de criar aberturas à novas experimentações, e produzir 

encontros, que suspendem a dicotomia sujeito X objeto, e expandem a dimensão da vida 

imaterial.  

 Os corpos virtuais participativos, são tornados possíveis em virtude dessa nova gestão das 

subjetividades interpeladas pelo mundo virtual, que cria novas possibilidades de territorialização 

à partir dos agenciamentos possíveis no mundo virtual. Os corpos virtuais participativos são 

capazes de acessar ao mundo dos bens, capitalista, ter sucesso e felicidade ao mesmo tempo que 

subvertem a ordem capitalista geral e criam linhas de fuga, ao produzirem heterogêneses à partir 

de processos intermitentes de desterritorializações e reterritorializações nos territórios virtuais. 

Esse processo permite a abertura de territórios existências (em) territórios virtuais, ou seja, 

multiterrirórios que conjugam material e imaterial, existência e imanência.  

 Essas questões, por onde navegamos aqui, servem como exercício para se pensar o 

território na complexidade do mundo contemporâneo, mediado pela comunicação virtual. A ideia 

de que os territórios virtuais possam produzir corpos virtuais participativos, nos coloca para 

refletir sobre novos territórios democráticos, e a necessidade da emergência de novas cidadanias 

mais plenas. Ao se realizar enquanto cidadão no mundo capitalista por intermédio dos territórios 

virtuais, essa corpo virtual participativo evidencia a impossibilidade de realização pessoal, e da 

conquista de uma cidadania pela no mundo real. O que essas novas dinâmicas de investimentos 

intermitentes nas relações humanas e de sedução de corpos virtualizados, nos mostram, são as 

impossibilidades de realização plena dos direitos cíveis, no mundo capitalista ocidental.  

 Os corpos virtuais se tornam veículos de realização de desejos, e de produção de 

subjetividades, num ambiente virtual de participação democrática. A democracia que não é 

possível no mundo real, é experimentada nos jogos, como o The SIMS, possibilitando a criação 

simultânea de territórios existências compostos de múltiplas reterritorializações.   
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Resumo 

O presente trabalho intenta mostrar como as modificações tecnológicas auxiliaram para o avanço 

da chamada Sociedade da Informação na contemporaneidade e como o rádio está inserido nesse 

processo. A Geografia auxilia a evidenciar as várias nuances dos lugares dos sujeitos na vida 

cotidiana que está cada vez mais informacional. Essa dita sociedade da informação e do 

conhecimento revela novas formas sociais que interferem no microcosmo dos sujeitos, 

desvelando diversas geograficidades. O rádio, uma das primeiras mídias de difusão em massa 

também se transformou nos processos de avanço tecnológico. Na contemporaneidade, a 

transmissão pode ser realizada por meio da internet, em plataformas mais complexas e que 

possibilitam difusão ainda maior, mesmo por rádios consideradas menores, sem muita influência 

ou capital empregado. Assim, as possibilidades herdadas pela tecnologia fizeram com que a 

sociedade conhecida fosse mais dinâmica em questão de conhecimento e na transmissão de 

informações sem a utilização única do jornal, do rádio ou apenas da televisão. Os lugares dos 

sujeitos transbordam novas ideias de outros lugares e pontos no espaço. Neste contexto, a relação 

global-local, mesmo que aparente ser de subjugação se revela mais densa e complexa, 

principalmente no rádio, ponto principal desse estudo. 

Palavras-Chave: Lugar; Sociedade do Conhecimento; Rádio.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A era informacional traz novas tendências a serem examinadas por diversos pesquisadores 

para decifrarem os enigmas atuais no que concerne ao grande fluxo de informações e, 

consequentemente, às mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas e eficientes. As gerações 

presentes nesta nova perspectiva sofrem alterações em seu modo de pensar e agir de acordo com 

o surgimento de “tendências” inovadoras e atraentes. 

 Dessa forma, surgem novas sociabilidades cada vez mais conectadas ao mundo 

tecnológico, descobrindo maneiras heterogêneas de viver o mundo em que estão inseridos e 

(re)pensar o lugar sem precisar sair de casa.  

 Essas inovadoras possibilidades deixam de fora a “falta” de informação e abrem as portas 

para o excesso dela. Destarte, podemos desvendar o mundo via discursos, realizados por sujeitos 

que detêm o poder de comunicação em massa, passando conhecimento adiante e à indução a 

novas descobertas. 
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 Estes fatores se devem ao avanço tecnológico das principais fontes de informação na 

atualidade. O computador se torna uma joia nada rara da nova sociedade. A “máquina do 

descobrimento” é fonte de vida e sabedoria, que transforma a população em internautas viciados 

em conhecimento parcial, motivados pela facilidade do mundo cibernético, por vezes até 

transhumanista. 

 A televisão, desde a sua criação, passou de uma grande máquina a “praticamente” uma 

folha de papel que pode ser carregada, inclusive, no bolso para qualquer lugar. Ela possibilita o 

conhecimento do mundo intermediado por “especialistas” que dominam um arcabouço de 

informações para difundir o conhecimento por meio de uma “caixa” cada vez mais fina. 

 A junção das duas fontes de difusão da informação anteriormente mencionadas 

transforma-se em um aparelho que se tornou sonho de consumo da população, o famoso 

smartphone. Quem o possui detém, teoricamente, todas as informações que se pode conseguir em 

apenas um segundo, enquanto espera ser atendido em uma fila no banco, ou em outras situações 

cotidianas.  

 Mudanças cada vez mais rápidas intensificam o processo de globalização, 

sobrecarregando-nos informações. 

 Anteriormente aos processos mais atuais da tecnologia, o rádio era uma grande fonte de 

informações para aqueles que estavam inseridos em locais mais afastados dos grandes centros. 

Aqueles sem letramento, por exemplo, puderam conhecer o que estavam acontecendo no país e 

no mundo por meio de uma caixa que era grande tanto materialmente quanto imaterialmente. 

 Além disso, até mesmo as populações que estavam sem rede de energia elétrica em suas 

casas puderam participar desse arcabouço de informações. No surgimento da televisão não foi 

diferente. Como toda atualização tecnológica, essa tomou o lugar do rádio, ao menos em 

aparência. 

 Nesse contexto, a relação global-local fica mais intensa, de forma a influenciar nos 

lugares dos sujeitos, adentrando seus microcosmos. A geograficidade é inerente a esses processos 

de transformações rápidas e subsequentes, a alterar, também, as percepções que os sujeitos 

possuem do tempo e do espaço. Geograficidade aqui se refere à essência do ser-no-mundo, 

particulares aos sujeitos. 

 Os lugares do sujeito ficam permeados por novas informações, advindas de diferentes 

localidades, que muitas vezes fogem do contexto vivido. A preocupação com o lugar, com a casa, 

com a comunidade vivida pelo sujeito nem sempre é objeto da grande mídia, pelo contrário, há a 

necessidade de se homogeneizar informações e elas são difundidas a partir de um determinado 

contexto, aquele que é favorável às empresas hegemônicas. 

 Aqueles que estão na margem, nem sempre possuem meios para tal e tampouco 

conseguem compreender o que ocorre no restante do globo. Dessa forma, a desigualdade é 

evidenciada mais uma vez e compartilhada via web. 

 Ao ressaltar a sociedade que se presencia, principalmente seu desenvolvimento e o papel 

da ciência nesse processo, consideramos outras sociedades/grupos que vivem simultaneamente. 

Assim, o binômio tempo-espaço mais que nunca deve ser levando em consideração unido, sem 

dicotomias. 

 Nesta perspectiva, faz-se necessário compreender o que seria a sociedade da informação, 

suas necessidades, seus métodos, seus significados. A discussão se dará a partir do entendimento 

das contemporaneidades mais evidentes na sociedade capitalista. 

A partir disso, refletimos como o lugar faz parte deste contexto bem como os sujeitos em 

sua geograficidade. O lugar, enquanto categoria geográfica está em evidência, principalmente 
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pelos processos recentes da globalização intensificados pelas novas tecnologias da informação. 

Assim, faz-se necessário compreender as relações inerentes a este processo. 

 Por fim, é inserido neste contexto o rádio, suas nuances tecnológicas e seu 

desenvolvimento perante às novas tecnologias da informação. Mesmo que para muitos ele esteja 

ultrapassado, é possível encontrar jovens que são público alvo de rádios e que escutam 

diariamente sua programação. Portanto, será que o rádio tende ao desaparecimento? Ou apenas a 

uma atualização? 

 Para dialogar sobre tais questionamentos foi necessário realizar uma revisão bibliográfica 

em diversas correntes teórico-metodológicas. Ao fazer este estudo recorrendo a uma concepção 

da geografia cultural entende-se importante mostrar o homem, como ser social em meio às 

invocações diárias impostas pelo capitalismo. 

Esse trabalho é um esforço fundamentalmente teórico-metodológico na dimensão pós-

estruturalista. Há compreensões amplas acerca da temática, visando referencial sólido para 

futuros trabalhos “fronteiriços” na temática, transpondo em parte as barreiras disciplinares. 

 

 

PODE A SOCIEDADE DESCONHECER AS INFORMAÇÕES? 

  

 A sociedade vive em constante mutação. A cada segundo surge uma nova forma mais 

potente de conseguir novas informações de modo mais dinâmico. O descobrimento do velho e do 

novo é realizado por milhares de pessoas que, praticamente, já nascem aprendendo a manusear as 

novas fontes de informação. 

  A informação se trata de um meio em constante mudança. Como o conhecimento 

humano tem como característica específica ser exponencial, ou seja, acrescido constantemente 

pelos descendentes, as ferramentas e maneiras de se transmitir informações tem de se adequar 

para as diversidades de cada momento histórico. 

 Em consonância com essa particularidade, se destaca o modo como as antigas tecnologias 

(e aparatos técnicos) raramente são anulados, mas se aperfeiçoam. Desvela-se que, em geral, 

mudanças tecnológicas, segundo Castells, são determinadas pela sociedade conforme sua 

necessidade e não o contrário.  Afinal, conforme o próprio: 

 
Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é 

que dá formas à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das 

pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação e 

informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria 

tecnologia. (CASTELLS, 2005, p. 17). 

 

 Dentro dessa perspectiva, percebe-se que a informação, tanto quanto artefatos 

tecnológicos e técnicos, é transformada para que hajam mais informações em um fluxo cada vez 

mais amplo e constante de modo que a sociedade esteja à mercê de atos que se tornaram 

corriqueiros como o uso do celular para encontrar uma nova ideia para determinado trabalho ou 

apenas olhar o email. 

 As transformações tecnológicas, sejam no âmbito da comunicação e da informação, seja 

na indústria ou na agricultura são realizadas conforme o desenvolvimento e necessidade que a 

própria sociedade dita. Essas necessidades muitas vezes são programadas por aqueles que detêm 

interesses de dominação. 
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 Há criação dessas necessidades e a determinação para as novas tecnologias parte do 

desejo da população em possuir objetos que ajudarão no cotidiano. No entanto, a determinação é 

da parte dominante da sociedade, se ela necessita de maior controle para com os sujeitos, a 

tecnologia é uma boa forma de obtê-lo.  

 Desejos são travestidos na forma de novas necessidades: sem a fluidez o mundo parece 

ser diferente. Quem está inserido em lógica diferenciada vive em um processo de constante 

exclusão. Para Lefebvre (1969, p.248), “A tecnicidade introduz-se no cotidiano e no entanto 

deixa-o de lado”, como aponta o autor, nenhum aparelho doméstico ou comunicacional pode ser 

comparado com as máquinas que exploram a matéria, o tempo e o espaço em sua profundeza. O 

que conquistamos é uma simples mimese com outros fins. 

 Esse processo de exclusão ocorre de maneira por vezes inconsciente, contudo se destaca 

que é comum os modos pelos quais essas tecnologias aumentem a mais-valia relativa. O 

trabalhador que antes tinha de voltar para casa ao anoitecer porque era impossível a permanência 

no ambiente fabril hoje pode trabalhar no turno da noite graças à iluminação elétrica...Ou mesmo 

trabalhar em casa pagando a própria energia elétrica, água e comida com o salário, aumentando 

sua expropriação. 

 A sensibilidade da utilização das tecnologias da informação pela sociedade mostra os 

cuidados que há para com elas. Ao possibilitar informações para um contingente grande da 

população ela também possibilita que os sujeitos as utilizem para gerar seus próprios conteúdos. 

 No entanto, como aponta cautelosamente Squirra (2005), em acordo com o já dito antes, 

esta nova forma de sociedade se torna excludente na medida em que as informações são 

transmitidas para alguns, mas apenas os que detêm formas de obtê-la poderão possuí-la/dialoga-

la.  

As diferenças sociais ficam bem distintas neste processo. Os que mais possuem 

informações são aqueles capazes de adquirir a tecnologia necessária para tal, deixando a maioria 

sem participação no mundo cada vez mais virtual. 

 Para o autor (SQUIRRA, 2005), a sociedade do conhecimento engloba tudo o que 

concerne o saber, a informação é apenas uma forma de sabedoria e não toda ela. 

 
Genericamente, pode-se dizer que conhecimento seja o ‘ato de saber’ de algo, de tomar 

consciência de determinado fato ou objeto, experiência ou relato. Todavia, conhecimento 

pode ser entendido como ‘familiaridade ou estado de consciência que se obtém com a 

experiência de estudar’ determinado fato. Pode ainda ser entendido com a ‘soma da 

extensão/percurso/área do que tem sido encontrado, percebido ou aprendido” e, ainda a 

‘específica informação sobre alguma coisa’. (SQUIRRA, 2005). 

 

 Pode-se inferir que a informação faz parte do conhecimento, os dois estão intrinsecamente 

conectados dependentes da transformação social, do momento histórico e da sabedoria que 

desejam conquistar. No entanto, há debate crescente no que concerne à verdadeira denominação 

da forma social que se têm na atualidade, para Castells (2005) isto nada mais é que um mero fator 

linguístico, independentemente da forma como é chamada, é pela transformação tecnológica que 

ela se realiza. 

 A informação gera conhecimento, que por sua vez é gerado por redes invisíveis que unem 

todas as formas sociais tornando mais fácil difundir o saber para todos os que podem obter as 

fontes que as reproduzem, excluindo boa parte da população, deixando-os “ilhados” no mundo 

informacional e tecnológico. Pelas desigualdades de acesso é que se exercem formas específicas 

de inabilidade e impedimento da participação no/do discurso pelos sujeitos. Além disso, 
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Há, sem dúvida, em nossa sociedade e, imagino, em todas as outras mas segundo um 

perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de temor surdo desses 

acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, de 

tudo o que possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de desordem, 

também, e de perigoso, desse grande zumbido incessante e desordenado do discurso. 

(FOUCAULT, 2014, pp. 47-48). 

 

 Como dito pelo autor, o próprio excesso de informações em fluidez cada vez maior é uma 

forma de limitar quem tem acesso aos dados relevantes. Em meio a uma desordem fabricada, 

apenas alguns discursos são legitimados. No comunicar “caótico”, quem tem acesso por vezes se 

vê “cego” por seu excesso. Quem não tem acesso é deslocado. 

 Lefebvre (1969), em consonância com Foucault (2014) retrata que essa “cultura de 

massas” “inunda as pessoas de informações neutralizadas pela sua quantidade. Ela alinha o 

consumo cultural e intelectual sobre o consumo material privado. Devora.” (LEFEBVRE, 1969, 

p.267). As informações enfocadas usualmente são difundidas com o fim de favorecer 

determinados grupos hegemônicos, fortalecendo suas posições. 

 Quem não tem determinados artefatos/aparatos se vê fora do espetáculo. Afinal, como 

antes apontado, na ciranda contemporânea, esses se tornaram necessidades, mesmo que, em 

verdade, sejam desejos travestidos. De acordo com Debord (1997, p.14) “O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens.”, por tal razão 

consegue fazer com que seja visto como a ordem vigente. Sua lógica permeia heterogêneas 

relações cotidianas. 

 O espetáculo se faz vigente por meio de uma aparente sociabilidade logosófica, na qual a 

informação e o conhecimento são vistos como de suprema importância. Entretanto, tais 

significantes são de difícil acesso a vários sujeitos e não necessariamente são reais. A velocidade 

da informação é mais importante que sua veracidade. Como completa Debord (1997, p.15) “a 

realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é o real. Essa alienação recíproca é a essência e a 

base da sociedade existente”. 

 Tanto Debord (1997) quanto Squirra (2005) mostram como existem processos 

concomitantes de exclusão e incorporação de discursos nos meios de comunicação e distribuição 

de informação. Em sua massificação, a informação se transmutou, por meio de uma alquimia 

perversa, em mercadoria. 

 Se espetacularizou de maneira intensa no transitar pelas transformações técnicas e 

científicas. Cada mídia em sua especificidade, correio, rádio, televisão ou internet, consegue 

atender as demandas do tempo-espaço em que se insere e faz sentido. Interessante a forma como 

complementam-se, reinventam-se sem anular alguma tecnologia anterior. Contudo, cada uma 

gera implicações socioculturais densas que devem ser postas em foco. 

 A complexidade gerada em torno das novas esferas sociais da contemporaneidade 

fomenta a pesquisa a ser realizada, promovendo melhor o entendimento da vida atual. Para 

Mafessoli, inclusive, “a comunicação é a cola do mundo pós-moderno”. (2008, p. 20). São os 

diferentes comunicacionais que adicionam densidades nessa existência. 

 A Sociedade da Informação dita este processo conforme seus desejos e vivencia um novo 

mundo cada vez mais “amplo”. Ideias e imaginários acerca das possibilidades perpassam diversos 

teóricos, assim como pretensiosos idealistas do neoliberalismo e do capital mundializado, na 

forma da “Aldeia Global”. 
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 Há uma grande contradição inerente à construção desse admirável mundo novo. Ao 

mesmo tempo em que temos mais acesso a informação há também um medo dela, do conteúdo 

que ela pode fornecer. Afinal desejamos estar sempre conectados, mas também somos 

extremamente logofóbicos, ou seja, temos um pouco de receio do que a tecnologia pode fornecer 

enquanto conhecimento. 

 Muito se fala dessa macroescala da existência social humana, porém a noção em nível do 

lugar, dos microcosmos relacionais, não se perde. Como ficam os lugares em meio a essas 

transformações? De que maneira os vínculos com os lugares são mutacionados? Como os seres 

humanos se apropriam e são apropriados pelo espetáculo do/no lugar? 
 

 

O LUGAR NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

 Na Geografia, a categoria Lugar foi, por um período de tempo, discriminada. Este fator se 

deu devido a valorização nos estudos territoriais, principalmente em relação às transformações 

que o território (e seus usos) sofreu ao longo dos séculos. Na abordagem teorético-quantitativa a 

categoria lugar se referia a um sinônimo de local, enquanto o território era visto no seu sentido 

político-jurídico. 

 Foi no ocaso dos anos 1970 que houve a gênese de uma (re)valorização do conceito 

Lugar. Segundo Marandola Júnior (2012, p. 14), 

 
Seu ganho de importância coincide com dois processos: o surgimento de abordagens 

teóricas que procuravam enfatizar valores humanistas orientados pelas filosofias do 

espírito, dando atenção à diversidade, à heterogeneidade e à diferença (geografia 

humanista primeiramente, depois a geografia cultural); e o movimento de mundialização 

que forjou uma oposição entre global-local/mundo-lugar a partir da subjugação do 

segundo pelo primeiro. 

 

 Essa teórica “subjugação” do local pelo global foi intensificada pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), principalmente com o surgimento do computador e da 

internet. As influências globais massificaram e/ou espetacularizaram o local, pelo menos em 

teoria.  

Isso foi fundamental para a formulação e atualização da categoria lugar porque “o 

pensamento fornece-nos o conceito de uma forma inteiramente nova de realidade: ele é composto 

de sensação e memória.” (NIETZSCHE, 2012, p.69), o momento histórico é que fabrica a 

necessidade de elementos explicativos para as situações em estudo. 

 Essa categoria vem, principalmente por parte dos geógrafos humanistas culturais, e, mais 

contemporaneamente, de tendências pós-modernas para mostrar como muitas vezes há 

revalorização do local frente ao global. 

Isto se dá, majoritariamente, de duas maneiras: pelas pessoas que preservam e valorizam 

sua prática cotidiana e da própria mídia que se apropria das diferenças espaço-temporais e vende, 

de forma globalizada e espetacular, a beleza cênica e/ou cultural da localidade de forma a 

maximizar sua reprodução capitalista se apropriando das heterogenias. 

 O lugar pode ser interpretado na condição de “um fenômeno experiencial, algo que, desde 

o início, é uma parte essencial da vida” (KARJALAINEN, 2012, p.6). É parte do sujeito, 

dominado por significações e significados que são realizados desde seu nascimento, variando de 

acordo com as situcionalidades e intencionalidades existenciais. 
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 Para Tuan (2013) um determinado espaço se transforma em lugar conforme adquire 

definição e significado, são construídos vínculos pelos quais o que começa indefinido se torna 

íntimo, importante pela experienciação do sujeito. Tanto quanto Karjalainen (2012), Tuan (2013) 

elenca que é fundamental estabelecer a essencialidade da experiência para a constituição de lugar 

que se substancia na reprodução dos cotidianos. Dentro deste mesmo contexto, Oliveira (2012, p. 

12) estabelece que: 

 
Conhecer um lugar é desenvolver um sentimento topofílico ou topofóbico. Não importa 

se é um local natural ou construído, a pessoa se liga ao lugar quando este adquire um 

significado mais profundo ou mais intimo. Os lugares íntimos, como nossos lares, são 

mais aconchegantes no inverno, nos dias chuvosos, nos momentos de doenças ou de 

festividade, de descanso, de atendimento às nossas festividades. Contudo, a criança, 

desde pequena, encontra seu lugar mais íntimo e primeiro nos pais, pois a casa está 

repleta de objetos habituais vistos com a realidade do lar. 

 

 O lugar é onde se habita, se vive, transforma relações exteriores, que também pode ser 

materializado por um objeto, como um ursinho que algumas crianças gostam de dormir com. As 

lembranças que são transmitidas por ele, são sinceras e vívidas para o sujeito que as possuem. O 

lugar pode ser uma memória depositada sobre determinada “coisa”, produto experiencial de 

determinadas vivências/experiências espaciais significativas.   Porém, além do 

sentimento de apego, de aconchego que é desenvolvido no lugar, por vezes, as lembranças mais 

fortes e marcantes rementem ao medo, a falta de segurança, de desilusão.  

 Por essa racionalidade, o lugar envolve sentimentos e vínculos de topofilia e de topofobia. 

Emana de uma multiplicidade existencial pertinentes à tensão de ser humano. Conforme assinala 

Bachelard, filósofo que inspirou Tuan na sua base conceitual (2013), “para além das situações 

vividas, cumpre descobrir situações sonhadas.” (2008, p 47). O lugar é um contexto relacional 

fundamental para a reprodução da vida, existindo em uma realidade ao mesmo tempo onírica e 

concreta. 

 Na sociedade contemporânea, rápida, e repleta de informações, o sujeito é permeado por 

diversas histórias, por vezes ilusórias, que invadem seus imaginários e cotidianos. Nesse sentido, 

“se considerarmos que sempre agimos a partir de um lugar e que as ações constituem um enredo, 

uma enunciação, então todos os lugares são lugares da enunciação, base para a reprodução do 

vivido e para a realização das práticas espaciais.” (SERPA, 2013, p. 171). 

 Baseando na concepção de Serpa (2013), pode-se dizer que mesmo na casa, há 

possibilidades de enunciação do lugar, de mostrar seu cotidiano a outros lugares. As mídias de 

menor porte, como rádios comunitárias, que foram criadas para mostrar mais especificamente o 

cotidiano de moradores de certas comunidades são capazes de sobressaírem às mídias de massa. 

 Neste sentido, “é pelo lugar que nos identificamos, ou nos lembramos, constituindo assim 

a base de nossa experiência no mundo.” (MARANDOLA JÚNIOR, 2014, p.228). Como base 

experiencial, o lugar é fonte de referência para relações com outros espaços. Aqueles que se 

diferem muito daquilo que damos significado se tornam estranhos, os que nos lembram aspectos 

do nosso lugar são familiares, contudo nunca iguais. 

 Todas informações recebidas no lugar são interpretadas de maneiras específicas a esse, 

revelado em suas características e intencionalidades. Como aponta Santos,  

 
Quando alguém formula e transmite uma mensagem, uma informação, faz um recorte da 

realidade e a recria de acordo com seus princípios. Os receptores procedem da mesma 

forma, reelaborando os dados que recebem ou percebem (até porque, podem não reparar 
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na mensagem emitida), decodificando-os e reconstruindo-os com os referenciais de que 

dispõem, de acordo com sua visão de mundo (2008, p.16). 

 

 O lugar de onde é formulada a mensagem e onde ela é recebida faz toda a diferença no 

contexto relacional de construção das informações ou conhecimentos. Um mesmo saber ou noção 

pode ser ressignificado de uma maneira inesperada. Vide o exemplo da transmissão de Orson 

Welles de “Guerra dos Mundos”, de autoria de H. G. Wells, nas rádios norte-americanas em 1938 

que chocou os cidadãos que pensaram estar diante de uma noticia factual acerca de uma invasão 

alienígena. 

 Welles também critica a forma como os norte-americanos acreditavam sem criticidade no 

que era transmitido pela comunicação em massa em sua obra prima cinematográfica, “Cidadão 

Kane”, de 1941, (WELLES, 2001). Ambas evidenciam a forma pela qual o lugar e as pessoas do 

lugar interpretavam as informações sem pensar na racionalidade por trás delas. Naquele espaço-

tempo o rádio era a principal fonte de notícias e as mensagens eram decodificadas em seu sentido 

literal. 

 Em nosso espaço-tempo, embora muitos fossem acreditar na “Guerra dos Mundos”, a 

maioria iria procurar por mais informações na internet e descobrir que se tratava de uma rádio-

novela bem elaborada. Como todo espaço é diretamente vinculado a sua própria temporalidade, 

as diferenças evidenciadas na tecnicidade de cada lugar também ocasionam em interpretações 

divergentes das informações. 

 Já que encaramos que “uma relação concreta liga o homem à Terra, uma geograficidade 

(geógraficité) do homem como modo de sua existência e de seu destino” (DARDEL, 2011, pp. 1-

2), comunicar-se transpassa essa experiência. A transmissão de informações, como já abordado 

no texto, é dotada de geograficidades intrínsecas que são reveladas pelos contextos em que são 

elaboradas e “lidas”. 

 Conforme vivenciamos quantidades cada vez maiores de informações, os lugares se 

transmutam de maneira a atender as necessidades comunicacionais. Eles também passam a se 

enunciar, como evidencia os trabalhos de Serpa (2013) e a criar normas específicas. Em acordo, 

Jansson, geógrafo suíço, “new technologies enable not only new forms of communicative 

practices; they also impose the adjustment of spatial practices according to the anticipated 

presence and influence of new means of communication.” (JANSSON, 2005, p. 12)
186

. 

 Cada meio influi de maneira heterogênea sobre os lugares, as relações são alteradas de 

maneira a alterar os vínculos dos sujeitos. Cada vez mais próximos de redes, as supressões do 

espaço em função do tempo fazem os lugares parecem miniaturizados, com distâncias 

relativamente menores de outros locais. O lugar passa a ser visto pelos seus sujeitos de maneira 

mais relativa, tendo em vista que são ofertados outros parâmetros de comparação, mesmo que 

enviesados pelas empresas que controlam as informações. 

 Neste sentido, não são incomuns os casos de pessoas que se apropriam dos meios 

comunicacionais para divulgar seus lugares ou maximizar suas existências neles. Locais onde 

antes não havia como compartilhar notícias por serem muito pequenos ou sem recursos, hoje têm 

condições de transmitirem suas informações por rádios comunitárias ou pela internet. A 

facilidade de acesso como produtores de conteúdo transforma o jogo relacional em que os lugares 

se inserem. 

                                                           
186

 “Novas tecnologias permitem não apenas novas formas de práticas comunicacionais; elas impõem o ajuste de 
práticas espaciais de acordo com a presença antecipada e a influência de novos meios de comunicação” (Tradução 
nossa). 
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 Tendo em vista tais reflexões sobre o lugar nos meios de comunicação atual, como vemos 

o rádio em suas relações com o lugar na contemporaneidade? Como interpretar suas mudanças e 

como essas afetam os sujeitos? 
 

 

PELO EXISTIR DO RÁDIO 

  

O rádio é relevante na atualidade porque ainda há locais em que a transmissão de 

informações só é possível por meio desta mídia. Afinal não são incomuns os modelos que 

funcionam a pilha. Além disso, sua mobilidade faz com que os sujeitos possam ouvir as 

programações enquanto fazem suas tarefas diárias ou mesmo no trabalho, como é o caso de 

taxistas ou pecuaristas-leiteiros. 

Ele se adaptou às épocas. Hoje não é mais a grande “caixa” de outrora, pode estar 

presente na condição de uma função ou aplicativo do celular, embutido ou instalado nos carros, 

digitalmente na internet. O aparelho “clássico” permanece reinventado, multifuncional e bem 

menor do que os antigos. 

 Outra função diferenciada que o rádio tem é a quantidade de músicas que tocam durante 

todo o dia, em meio a propagandas e notícias locais e/ou nacionais. Essas, que são escolhidas de 

acordo com a maioria dos ouvintes que a rádio atinge, é uma das racionalidades por trás da 

preferência de muitos por esse aparato. 

 No caso rural, por exemplo, as músicas geralmente remetem à vida no campo, à moda de 

viola, às mudanças que ocorreram no campo durante os anos, especialmente a partir da década de 

1970. Neste sentido, é encontrado na memória as imagens que remetem à vida que a música 

retrata. Como visto em Merleau-Ponty, “há na coisa uma simbologia que liga cada qualidade 

sensível às outras” (2011, p.428), tal qual o próprio objeto-rádio tem a capacidade de ser um nó 

de sentidos/símbolos para aqueles que o ouvem. 

 Há ainda aqueles que gostam mais do rádio do que da televisão de forma nostálgica, por 

lembrar-se de uma vida que passara, ou por conseguir enviar recados para seus entes queridos no 

dia do aniversário ou em algum outro dia importante. Se considerarmos, como Lewicka, que 

“memory is a ‘glue’ that connects people to their places.” (2014, p.51)
187

, a simbologia do rádio 

passa a se comportar como uma espécie de âncora. 

 Para aqueles que não vivem no lugar em que passaram grande parte da sua vida e 

construíram significações, sentar ou realizar alguma atividade ouvindo o rádio pode ser uma 

maneira de evocar nostalgias do lugar. Ela revive parcelas daqueles instantes e tem como 

transcender a situacionalidade contemporânea. Ainda de acordo com Lewicka, entende-se: 

“Nostalgia is adaptive: it helps to put together broken parts, builds a bridge between past and 

present, increases self-esteem and life satisfaction, and reinforces social ties. One may expect that 

it will also strengthen bonds with the present residence place as well.” (2014, p.53).
188

 

 Pelo rádio, na condição de elemento nostálgico, podem se adaptar melhor ao local em que 

estão agora. Conseguem evocar pontes entre o passado e o presente, visando a arquitetura de um 
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 “memória é uma ‘cola’ que conecta pessoas aos seus lugares.” (Tradução nossa). 
188

 “Nostagia é adaptativa: ela ajuda a juntar partes quebradas, edifica pontes entre o passado e o presente, 
aumenta autoestima e satisfação com a vida, além disso reforça elos sociais. Pode-se esperar que também vai 
fortalecer vínculos com o lugar de residência presente.” (Tradução nossa). 
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futuro lugar no qual serão construídos novos laços sociais. De tal maneira, evidenciamos, como 

Tuan, que “um símbolo é uma parte que tem o poder de sugerir um todo.” (TUAN, 2012, p.43). 

 Essa sugestão de um todo capacita a projeção de projetos de vida garante fluidez às 

relações intersubjetivas que se relacionam no lugar maximizando-as, mesmo que para tanto aliene 

determinadas realidades para os sujeitos. Por vezes as informações dadas vão ser interpretadas de 

maneiras parciais ou que atendem às necessidades/desejos de determinadas coletividades, mas o 

simbólico é o que, em algumas instâncias, vem a unir específicos grupos que atribuem 

significado a certos lugares. 

 Para além da memória e do símbolo, o rádio impõe ao imaginário uma tarefa ímpar: a de 

ver apenas ouvindo. Nessa quase sinestesia, diz-se que por meio desta mídia o locutor tem a 

tarefa de fazer com que o ouvinte entenda ao máximo o que está se passando sem imagens 

prontas. A audição faz a tarefa tanto de ouvir quanto de ver. Assim, a abstração sobre outros 

lugares é por vezes mais necessária no rádio do que na televisão. 

 Por exemplo, quem já foi à praia, ao ouvir sobre ela a memória logo acessa a experiência 

de praia e ele “visualiza” um arquétipo, estereótipo, do que é uma praia. Mas se o sujeito nunca 

foi à praia e apenas ouviu sobre ela, a identificação sobre o que ela é possivelmente vai ser 

diferente daquela que já viu uma imagem. Por essa razão, esses lugares se tornam terrae 

incognitae a serem exploradas. 

 Como discorre Wright, “A imaginação não apenas se projeta nas terrae incognitae e 

sugere rotas para seguirmos, mas também trabalha sobre as coisas que descobrimos e cria 

concepções imaginativas que buscamos dividir com os outros” (WRIGHT, 2014, p.8). Há um 

processo prazeroso de auto-descoberta e imaginação quando o sujeito se projeta na narração ou 

fato discorrido, ele cria um lugar metafísico e virtual. 

 No caso exemplificado, o sujeito que apenas ouviu, constrói por meio de sua experiência 

de outros lugares e/ou objetos a noção de praia. Se o locutor passa a mensagem de modo 

detalhado, provavelmente o ouvinte terá melhor a identificação do que seria a praia. Ainda assim, 

Bachelard aponta que “o imaginário não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas imagens; 

a princípio ele tem necessidade de uma presença mais próxima, mais envolvente, mais material. 

A realidade imaginária é evocada antes de ser descrita.” (1998, p.126). 

 Primeiramente, o ouvinte invoca elementos pretéritos do que é descrito para 

posteriormente formularmos uma imagem. O ouvir exige mais do imaginar do que o ver. As 

experiências são diferentes e são colocados por meio de outras vivências. Nesse ato criativo, um 

novo lugar é criado, diferente do “real”. É um lugar fundamentalmente imaginário e onírico, que 

pode se esvair no próximo instante quando o sujeito se esquece da imagem mental que edificou. 

Ela surge em um momento e pode desaparecer a qualquer hora, como lágrimas na chuva. 

 O mesmo ocorre com outras cidades. Se eu, do interior de um determinado estado nunca 

vira nem pela televisão, uma metrópole, ao ouvir falar do que é construirei a ideia de metrópole 

por meio de experiências passadas, por meio de alusões à objetos ou mesmo por fala de outros 

sujeitos. Mas apenas terei a experiência completa quando visitar metrópoles ou ao ver, seja por 

fotografia ou vídeo. 

 Mesmo na atualidade, quando as rádios são cada vez mais dinâmicas, especialmente as 

que operam pela internet, o imaginário permanece na condição de principal faculdade atingida 

por ele, porquanto, “o homem moderno conquistou a distância, mas não o tempo. Durante a sua 

vida, o homem agora – como no passado – somente pode estabelecer raízes profundas em uma 

pequena parte do mundo.” (TUAN, 2012, p.145). Por mais que ele tenha uma ideia pré-concebida 
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de uma metrópole que visitou ou viu uma foto, pela falta de tempo do mundo contemporâneo é 

impossível que se veja toda a heterogenia dos espaços humanizados. 

 Concordando com a última afirmação, Seamon destaca que “place is not the physical 

environment separate from people associated with it but, rather, the indivisible, normally 

unnoticed phenomenon of person-or-people-experiencing-place” (2014, p.11)
189

. Se concordamos 

com o autor, é possível pensar que o lugar é, acima de um local concreto, uma relação/fenômeno 

específico. Posso estar em quantos lugares minha (i)materialidade me permitir. 

 Em determinado momento estou em casa, sentada à mesa para uma refeição em família 

quando alguém pede para sintonizar o rádio em determinada emissora para escutar um programa 

naquele horário. Aquele programa vai fazer parte de minha experiência para com o meu lugar, se 

assim eu quiser, e, mesmo que me mude e de alguma forma consiga ouvir aquele programa 

novamente, encontro meu lugar de outrora, junto com o que hoje considero como lugar. O sujeito 

não é permeado por apenas um lugar, mas por lugares. 

 Neste sentido, o rádio se torna parte de meu lugar ou mesmo o meu lugar, pois ao liga-lo 

retornarei a uma lembrança feliz ligada às pessoas que faziam parte do que eu escolhi como um 

lugar. Posso incorporá-lo à minha rede de lugares, seja como um nó, elemento que se relaciona 

com vários outros de maneira a ser um significante fundamental, ou ponto. Sem ele a experiência 

não seria a mesma e muito provavelmente faltaria nas construções oníricas que permeiam meu 

curto existir. 

 Por outro lado, se estou em minha casa ouvindo no rádio sobre o Rio de Janeiro, ou 

alguma outra cidade da qual não tenho experiência ou apego a ela, continuo a estar apenas em 

meu lugar, mas ouvindo sobre o lugar do outro. Pode-se considerar em estar em dois locais ao 

mesmo tempo, mas de forma diferenciada, um concreto. Fisicamente estou em meu lugar, mas 

pela imaginação atravesso para outro local. Mesmo antes do fenômeno da internet, o rádio pôde 

possibilitar este aspecto. Esse local se transforma em lugar na medida em que estabelece 

significações para meu ser. 

 Não se trata de nostalgia, ou importância a apenas uma tecnologia da informação. Sem as 

tecnologias anteriores não seria possível atingir as compreensões que há na contemporaneidade, 

pois a atualização tecnológica se dá por acúmulo de entendimento e noções científica realizadas 

no espaço-tempo necessário. 

 Cotidianamente, o rádio já é incorporado por diversas pessoas, seja no trânsito em seu 

carro, seja no curral ao tirar o leite, seja dentro do ônibus por meio do celular e essas realidades 

mostram que a sociedade vive em múltiplas temporalidades. 
 

 

 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

 A Sociedade da Informação e do Conhecimento está sedenta por tecnologia, a informação 

na palma da mão se torna atraente e fomenta a inovação, a descoberta de novos veículos 

transportadores de conhecimento e a vontade de possuí-los; além da transmissão de diferentes 

formas culturais pelo mundo cibernético.    

 Pode-se entender que, mesmo com alguns pontos negativos, a nova forma de Sociedade 

reproduz um modo de conhecer mais dinâmico, eficiente e elaborado para seduzir mais pessoas, 
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 “lugar não é um ambiente físico separado das pessoas associadas com ele, mas, em verdade, um indivisível, 
normalmente não notado, fenômeno de pessoa-ou-pessoas-experienciando-lugar”. (Tradução nossa) 
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moldando uma esfera tecnológica que cresce de forma rápida e abrangente. Em meio a isso há 

tecnologias que muitos pensam estarem “ultrapassadas”, mas que realmente vão além da barreira 

imposta pela noção de modernidade. 

 O rádio, cujo início efetivo se deu na alvorada do século XX, já mostrava a sede da 

sociedade pela informação. Esta mídia, que alcançou milhares de sujeitos fora dos centros 

urbanos, menos abastados e iletrados, foi fundamental para o que contemporaneamente 

chamamos de Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

 Mesmo que tenham surgido novas tecnologias de informação em massa o rádio foi capaz 

de inovar. A caixa grande que necessitava de uma bateria mais pesada foi substituída por uma 

menor e a pilha. Mesmo assim, ela nem sempre é necessária, afinal mesmo nos aparelhos 

celulares mais básicos é possível encontrar um aplicativo que possa sintonizar o rádio. 

 Contudo, a grande inovação ocorreu com a ascensão da internet. Uma pequena rádio 

local, comunitária, que atinge apenas uma pequena área em relação ao raio de alcance transpõe os 

limites e alcança o outro lado do mundo com uma plataforma digital. 

 Mesmo que a manutenção seja mais cara, o desejo de ser ouvido é maior. Os lugares são 

transmitidos pela própria comunidade e não somente por algum órgão corporativo que detêm 

maior capital. 

 Destarte, mesmo que haja uma falsa impressão de subjugação do lugar perante ao global, 

o primeiro se destaca, pois os sujeitos que ali estão utilizam dos meios que lhe são colocados para 

ultrapassarem essa barreira imposta pela sociedade. O lugar é mostrado de diversas maneiras, 

mas apenas o que revela apego, intenções e relações para com ele, entende como é seu cotidiano. 

 Meu lugar é atingido por cotidianos de outros lugares de maneira a transformar o meu, a 

colocá-lo sempre em movimentação, nunca estático, mesmo na memória.  
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Resumo 

O presente artigo visa a reunir conceitos como a “sociedade informacional” de Castells, os 

sistemas tecnológicos de Hughes e o “território usado” de Milton Santos, entre outros, para 

apontar as relações entre tecnologia, informação, poder, sociedade e geografia, comprovando 

que, embora o sistema tecnológico que envolve as TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) esteja ainda em fase de estabilização, é possível adotar paradigmas sociológicos e 

geográficos existentes para avaliar as desigualdades decorrentes dessas relações e apontar 

soluções para a progressiva transformação nos conceitos de espaço e território, o deslocamento 

dos centros de poder e a crise de legitimidade dos governos dele decorrentes. 

Palavras-chave: sociedade informacional, poder, espaço, legitimidade, tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É sabido que o fenômeno da globalização implicou na transnacionalização de capitais, 

mercados e cultura, bem como no incremento do fluxo de pessoas, conhecimento e comunicação. 

Este artigo pretende, de maneira objetiva e sintética, analisar os processos de 

globalização, de produção e circulação de conhecimento na sociedade, além de observar as 

transformações que promovem em conceitos como espaço e território, outrora consolidados. Tais 

conceitos vêm se tornando progressivamente mais fluidos e polissêmicos, o que enseja 

permanente revisão acerca das suas implicações no âmbito da Geografia. 

Objetiva também a esclarecer o conceito de sociedade informacional e, por fim, a 

demonstrar a relação entre informação e poder na sociedade contemporânea, bem como suas 

causas e consequências, dentre elas a influência dessa relação no conceito e no uso do espaço. 

Serão abordados assuntos como sistemas técnicos, artefatos e transferência de tecnologia, 

demonstrando que o avanço da técnica e da tecnologia não causam apenas transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, como também mudanças geográficas, demonstrando, 

assim, a necessidade de considerar todos esses elementos em conjunto para uma análise acurada. 

O método utilizado para a produção desse artigo é o dialético, baseado na leitura de 

diversos autores sobre os temas aqui tratados. 

 

 

 

SOCIEDADE INFORMACIONAL, INTERNET E PODER 
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Devido às transformações decorrentes da globalização, especialmente a evolução e 

popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a sociedade contemporânea 

traduz-se em uma “sociedade informacional”. 

Como bem define Manuel Castells (CASTELLS, 2011, p. 64-65), este tipo de sociedade 

consubstancia-se numa organização social específica, na qual a geração, o processamento e a 

transmissão de informação convertem-se nas fontes fundamentais da produtividade e do poder 

por conta das novas condições tecnológicas surgidas.  

Segundo autor, a “sociedade informacional” diferencia-se da mera “sociedade da 

informação”, porque na segunda a informação exerce um papel fundamental, mas, se entendida 

em sentido amplo, pode corresponder a qualquer sociedade em qualquer tempo, desde que 

firmada numa infraestrutura intelectual, sem, no entanto, ter o poder e a produção baseados na 

informação, característica própria da primeira. 

Milton Santos reforça esse posicionamento afirmando que “a ciência e a tecnologia, junto 

com a informação, estão na própria base da produção, da utilização e do funcionamento do 

espaço e tendem a constituir seu substrato” (SANTOS, 2012, p. 238), o que nos leva a concluir 

que é impossível sobreviver economicamente e até mesmo politicamente nessa modelagem social 

sem a infraestrutura necessária à difusão de informação e conhecimento. 

Nesse contexto, a internet exerce um papel fundamental na troca de informações, de 

mercadorias e de culturas. Como bem salienta Castells, “a internet é o tecido de nossas vidas 

neste momento” (CASTELLS, 2003, p. 255) representando “um meio para tudo que interage com 

o conjunto da sociedade”, de modo que a internet representa, senão o todo, grande parte da 

infraestrutura informacional da sociedade contemporânea, ou seja, quanto mais abrangente seu 

acesso e/ou domínio, maior o empoderamento.   

Nesse sentido, a larga utilização da Wide World Web, subverte as posições antes pré-

determinadas e transforma indivíduos e até mesmo objetos em atores que podem exercer seu 

poder nos mais diversos âmbitos: regional, local ou global. 

No entanto, o acesso à internet requer uma infraestrutura que passa despercebida, 

especialmente quando funciona bem, de modo que é fundamental atentar-se para a relação entre 

essa infraestrutura — tanto em seu aspecto material, como axiológico — e poder.  

 

 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA (CYBER)INFRAESTRUTURA 

  

Embora o termo “infraestrutura” seja plurívoco, se recorrermos à sua etimologia, ficará 

claro que, a priori, trata-se de algo fundamental, porém total ou parcialmente invisível, ou, ao 

menos, despercebido por seus usuários. “Infra”, do latim, significa “abaixo de” e “estrutura” 

(structura.ae), se relaciona ao modo de constituição, ao alicerce, à organização, ou seja, como 

bem define Houaiss (HOUAISS, 2009, p. 1082): 

 
Suporte, ger. escondido ou invisível, que é base indispensável à edificação, à 

manutenção ou ao funcionamento de uma estrutura concreta ou abstrata, visível ou 

percebida racionalmente. 

 

Sob esse ponto de vista, não nos surpreende o fato de que a infraestrutura costume ser 

levada em consideração e/ou questionada, apenas quando se torna insuficiente ou falha.  De uma 

hora para a outra, concluídas as obras ou procedimentos para sua implantação ou manutenção, a 
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infraestrutura torna-se tão básica e presente, que se naturaliza, ou seja, passa a integrar o espaço 

de tal forma, que parece dele indissociável, chegando, inclusive, a abarcar os indivíduos que dela 

usufruem. 

Essa característica é reforçada quando tratamos de cyberinfraestrutura
i
, tendo em vista que 

as alterações no espaço são mais evidentes no que se refere à infraestrutura energética ou 

logística, com a construção de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas ou de estradas e 

ferrovias, por mais que, com o tempo, elas passem a integrar a paisagem. 

Jackson, Edwards, Bowker e Knobel (2007, p. 2-3) apontam alguns padrões ou dinâmicas 

comuns ao desenvolvimento de diversas infraestruturas: 

 

(1) as infraestruturas em qualquer escala se desenvolvem e se estabilizam primeiro 

localmente; 

(2)  em seguida, a infraestrutura segue um caminho complexo de transferência e tradução ao 

passar de uma localidade ou domínio para outro. Nesse processo, diversos elementos 

como as próprias tecnologias e diversas práticas sociais, culturais, legais ou 

organizacionais realizam transformações e adaptações, e 

(3)  a coesão dessa infraestrutura dá-se por meio de gateways (como tecnologias, soluções 

organizacionais, normas e procedimentos de interconexão) que permitem a ligação entre 

sistemas incompatíveis. 

 

Nessa terceira dinâmica ocorre o que Thomas Hughes (HUGHES, 1993, p. 66) denomina 

de transferência ou tradução de tecnologia, que é, na verdade, a adaptação do sistema a outro 

tempo, localidade ou situação, eminentemente por razões políticas ou de mercado. Como 

exemplo, poderíamos citar a adoção e desenvolvimento do modelo nipo-brasileiro de TV digital.  

Por vezes, entretanto, esse processo de transferência de tecnologia não consegue ser 

concluído em função do que Hughes chama de reverse salients, que obstaculizam ou impedem o 

desenvolvimento pleno do potencial de um sistema, em função da expansão irregular e 

heterogênea dos sistemas tecnológicos, ou seja, quando há o descompasso entre alguns elementos 

do sistema e parte deles progride e outra parte é deixada para trás, o sistema se torna obsoleto e 

por outro será substituído. 

Esse conceito em muito se assemelha ao que Milton Santos chama de rugosidades:  
 

Chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, 

paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as 

coisas se substituem e acumulam em todos os lugares (...). As rugosidades, vistas 

individualmente ou nos seus padrões, revelam combinações que eram as únicas possíveis 

em um tempo e lugar dados. (SANTOS, 2012, p. 140). 

 

Santos ressalta que a diferença entre as rugosidades e os reverse salients é que as 

primeiras 

não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas também como 

heranças socioterritoriais ou sociogeográficas. A diferença entre rugosidades e reverse salients 

vem, nesse último caso, do caráter quase absoluto do valor em si de uma existência técnica, 

enquanto na análise geográfica não há valores em si, ou seja, o valor de um dado elemento do 

espaço é aferido pelo conjunto da sociedade.  



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

710 
 

Assim, podemos concluir que embora ambos os conceitos representem “cicatrizes” de 

antigos modelos, as rugosidades têm seu valor atribuído a posteriori pela sociedade e os reverse 

salients carregam em si um valor técnico. 

 

 

SISTEMAS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 

 

O processo de integração das técnicas ou tecnologias realiza-se, conforme os 

ensinamentos de Milton Santos, por meio da busca de coerência entre seus elementos materiais e 

sociais, ou seja, as evoluções na técnica vão sendo integradas de maneira funcional, cultural e 

cronológica, formando “sistemas técnicos”, que surgem em dado momento histórico e 

permanecem hegemônicas por certo tempo, ate que, em dado momento, são substituídos por 

outro sistema técnico. 

Thomas Hughes (HUGHES, 1993, p. 51-52) segue a mesma lógica de Santos ao tratar dos 

sistemas tecnológicos. Para ele, esse sistema contempla, além das próprias tecnologias, diversos 

atores, normas, artefatos e a infraestrutura. 

Estes sistemas são compostos por elementos complexos que são construídos socialmente, 

mas, ao mesmo tempo também modelam a sociedade. Dentre esses componentes, temos os 

artefatos físicos ou materiais – que, em se tratando de cyberestrutura, corresponderiam aos cabos 

de fibra óptica ou Estações Rádio-Base, por exemplo– e os artefatos imateriais, como grandes 

empresas, prestadoras de serviço, bancos de investimento e outras organizações que incorporam 

componentes “científicos”, como livros, artigos e programas de pesquisa nas universidades e 

também as normas de regulação, gestão e políticas científicas. Também são considerados 

artefatos os recursos naturais empregados nesse sistema, como o espectro radioelétrico e.g.  

Estes artefatos interagem entre si e atuam diretamente ou por meio de outros componentes 

para um mesmo objetivo dentro do sistema, tendo em vista que os sistemas tecnológicos possuem 

inputs e outputs internos e externos que funcionam também como interfaces com seus 

subsistemas. Dessa forma, se um deles se altera, ou é removido do sistema, os demais artefatos 

também serão alterados e se adaptarão a essa nova “configuração”. 

No que tange às pessoas envolvidas nos sistemas, como inventores, cientistas, 

engenheiros, administradores, investidores e trabalhadores, Hughes ressalta que, embora sejam 

componentes do sistema, não são considerados artefatos, pois não são construídos por aqueles 

que desenvolveram o sistema e, além disso, gozam de uma liberdade não possuída pelos 

artefatos, ainda que os desenvolvedores do sistema busquem diminuir consideravelmente o grau 

de autonomia desses grupos ou indivíduos.   

Dessa maneira, Hughes conclui que como os sistemas tecnológicos são criados e 

desenvolvidos por seus construtores e demais indivíduos, seus componentes são artefatos 

socialmente construídos e seus limites são controlados por operadores artefatuais e humanos, 

reforçando assim a relação sociedade-poder-tecnologia. 

Muito se questiona a respeito da subsunção da cyberinfraestrutura ao conceito de sistemas 

técnicos, em função da franca velocidade da evolução de seus componentes e, como 

consequência, de sua obsolescência, em face da “longa durabilidade” de outros tipos de 

infraestrutura.  

Jackson, Edwards, Bowker e Knobel alertam que embora a cyberinfraestrura seja 

entendida por muitos como “novos meios de organizar a prática da ciência, delineada em novos 

recursos computacionais, propiciando novas formas, colaborativas e organizacionais e, 
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ultimamente, novas formas de aprendizado e descobertas”
 ii

, é necessário lembrar que esse 

conceito pode ser situado de maneira diversa tanto no que diz respeito ao tempo, como no que se 

refere à categoria, situando-a não como novidade, mas como uma continuidade e consistência 

com o passado, de modo que sua evolução, a priori, não traz consigo novos processos ou uma 

quebra de continuidade, obedecendo eminentemente à mesma lógica de outros tipos de 

infraestrutura. O que ocorre com a cyberinfraestrutura é que ela se encontra ainda em fase de 

estabilização. 

 

 

INFORMAÇÃO, PODER, SOCIEDADE E GEOPOLÍTICA 

 

Dessa forma, é possível concluir que os processos sociológicos que envolvem a 

globalização e a cyberinfraestrutura  não são diferentes daqueles que envolvem outros tipos de 

infraestrutura e, tendo em vista que ela ainda encontra-se em processo de estabilização, as 

clássicas divisórias socioeconômicas somam-se às divisórias digitais: separa-se entre os 

indivíduos que têm ou não acesso às TIC, notadamente à internet e, indo além, entre Estados, 

lugares ou regiões conectados ou não, sendo latente o aprofundamento das diferenças sociais 

onde predomina a disparidade digital. 

Isso porque como bem ressaltam Haesbaert e Limonad (2007, p. 40), tanto a 

homogeneização como a fragmentação são processos característicos da globalização, no qual 

coexistem dois tipos de fragmentação: a inclusiva ou integradora e a fragmentação excludente ou 

desintegradora.  

A interconexão auxilia não apenas na integração cultural, como reforça a coesão político-

econômica de blocos regionais. Integram-se os governos, as empresas e a população como um 

todo, gerando, inclusive, reivindicações comuns aos cidadãos de diferentes países 

interconectados, como também pleitos políticos da região em face do restante do mundo ou das 

organizações internacionais.  Seria o que Milton Santos definiria como verticalidades, ou seja, 

pontos distantes conectados por processos sociais
iii

.  

Diante disso, é fácil concluir que a internet favorece a permeabilidade das escalas global, 

regional, nacional e local unindo em redes cidadãos, municípios, países e regiões com os mesmos 

desafios e/ou reivindicações. 

Essa permeabilidade aprofunda-se quando levamos em conta que o indivíduo com acesso 

à internet tem um incremento em sua mobilidade, alcançando com facilidade outros territórios – 

em seu sentido político, frise-se –  sem precisar abrir mão de suas atividades cotidianas e do seu 

trabalho. Como destaca Castells, “o desenvolvimento geográfico que a Internet permite é o 

escritório móvel, o escritório portátil, a circulação do indivíduo, sempre conectado à Internet, em 

distintos pontos físicos do espaço” (CASTELLS, 2003, P. 265). 

Por outro lado, opera-se também a fragmentação excludente, decorrente do abismo 

tecnológico e cultural entre os países e regiões com uma internet universalizada e aqueles cujo 

acesso está concentrado nas mãos de parcelas da população. A “concentração tecnológica” é tão 

nociva quanto a concentração de capital, afinal, como a internet vigora em um sistema de 

autogestão, com conteúdos e usos definidos pelos usuários, quanto mais tarda o acesso de 

qualidade à internet, menos se tem acesso à participação nessa dinâmica. 

Os centros de poder então deslocam-se para os centros de informação e comunicação, 

acompanhados também pelo poder político. Mais que isso, como bem pontua Pierre Lévy, 

“quanto mais um regime político, uma cultura, uma forma econômica ou um estilo de 
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organização tem afinidades com a intensificação das interconexões, melhor ele sobreviverá e 

resplandecerá no ambiente contemporâneo” (LÉVY,1998, p. 40). 

Há que se ressaltar, ainda, a crise estrutural de legitimidade em que estão mergulhados os 

sistemas políticos contemporâneos, o que implica na progressiva desconfiança na classe política e 

na busca por meios alternativos (especialmente midiáticos e informacionais) de exercício de 

direitos, pois, hoje em dia, os diversos atores, nos mais variados âmbitos, recorrem mais às redes 

sociais do que aos sistemas jurídicos e políticos institucionalizados. Além disso, os representantes 

dos Poderes Executivo e Legislativo promovem-se e comunicam-se com seus eleitores 

eminentemente por meio de páginas do Facebook, Twitter e outras redes sociais. 

Por consequência, com o enfraquecimento das infraestruturas políticas tradicionais, quem 

exerce o poder efetivo são aqueles que dominam os meios de comunicação e informação, 

entendendo esse “domínio” não como detenção de poder com exclusividade, mas no sentido de 

poder de instrumentalização das mídias, especialmente aquelas ligadas à internet, em seu favor. 

 A “viralização” de notícias, vídeos e imagens e o crescimento das redes sociais, promove 

a aquisição de poder por quem sabe manipular as mídias. Nesse sentido, cabe bem o conceito de 

Octávio Ianni de “Príncipe Eletrônico”, que não mais é um Príncipe soberano personificado na 

definição de Maquiavel e tampouco uma organização (partido político) na concepção de Gramsci. 

O “Príncipe Eletrônico” de Ianni, embora flexível e suscetível a fatos que influenciam a 

mídia, como ele bem esclarece, 
 

 é uma entidade nebulosa e ativa, presente e invisível, predominante e ubíqua, 

permeando continuamente todos os níveis da sociedade, nos âmbitos local, nacional, 

regional e mundial. É o intelectual coletivo e orgânico das estruturas e blocos de poder 

presentes (...) sempre em conformidade com os diferentes contextos socioculturais e 

político-econômicos desenhados no novo mapa do mundo.(IANNI, 1999, p. 15-16). 
 

Desse modo, temos a virtualização dos conceitos de centro e periferia. Como bem 

esclarece Lévy (1998, p. 41-42), o centro agora é o encontro (nó) de fluxos, onde tudo é acessível 

e interconectado, enquanto a periferia é uma “extremidade de rede”, com baixa interação, ou seja, 

pouco conectada consigo mesma e que sofre a influência do centro em suas conexões internas e 

externas. 

Por esse motivo, tornam-se prementes, nas “periferias virtuais”, investimentos nas 

tecnologias da informação e comunicação, para que essa diferença seja atenuada, permitindo a 

elas que se posicionem como atores em diversos âmbitos. Ressalte-se que até mesmo a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu como meta do milênio
iv

 a garantia da 

disponibilidade das novas tecnologias, sobretudo as TIC, a todos, para que as disparidades entre 

os Estados sejam reduzidas. 

  

 

RELATIVIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE ESPAÇO E TERRITÓRIO: TERRITÓRIO 

COMO PROCESSO 

 

Diante desse cenário, o conceito de território do ponto de vista da Ciência Política 

tradicional, entendido como a base geográfica do poder estatal (BONAVIDES, 2011, p. 94), 

relativiza-se. Embora ainda haja o exercício de poder e a normatização de comportamentos nos 

limites das fronteiras dos Estados, isso ocorre de maneira cada vez mais mitigada, ora em função 
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da crise de soberania dos Estados, ora em função da própria dificuldade de harmonização das 

normas quando tratamos de relações que permeiam diversos âmbitos (regional, local, global). 

Como resultado, a categoria de “território usado”, ou seja, um território em permanente 

mudança baseada nos processos socioeconômicos, proposta por Milton Santos, vai ganhando 

cada vez mais destaque e o conceito de espaço passa também a ser flexibilizado.  

Santos (2012, p. 29) destaca que a técnica é elemento de constituição e transformação do 

território e a utilização do território pelo povo cria o espaço, sendo ele, portanto, a principal 

forma de relação entre o ser humano e seu meio. Mais que isso, nos permite afirmar que a 

tecnologia utilizada nos objetos, constitui ponto fulcral tanto da análise sociológica quanto da 

geográfica. 

Para Santos, o espaço é um conceito híbrido e em diuturna mudança e que incorpora as 

evoluções tecnológicas.  Como ele bem destaca,  

 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por 

objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos técnicos, 

mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a 

funcionar como uma máquina. (SANTOS, 2012, p. 63). 

 

Assim, ganha reforço a corrente da geografia crítica, que promove o diálogo entre os 

processos espaciais e os socioeconômicos. Torna-se ineficiente a adoção desses conceitos de 

maneira meramente física e analítica. Tanto a Geografia como a Ciência Política começam a 

entender o espaço e o território como processo.  

Autores como Peter Taylor (2005, p. 703-730) passam até mesmo a desconsiderar o 

Estado em si e a defender que, hodiernamente, os centros de poder encontram-se nas metrópoles, 

independentemente de em qual Estado estejam localizadas (podem ser cidades de países 

desenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes), sendo dotadas de princípios e hierarquia 

próprios e formando redes entre si. 

A diferenciação entre espaço público e privado e sua respectiva apropriação passam a ter 

demarcações autônomas e fronteiras virtuais. Nesse sentido, como bem destaca Pierre Lévy, 

 
O novo espaço público constrói um território de natureza semântica. A “posição” neste 

território virtual vai se tornar determinante, relativizando progressivamente o papel da 

situação ou proveniência geográfica. As distâncias e proximidades semânticas marcam-

se através de senhas, de laços hipertextuais, de conexões entre comunidades virtuais, de 

troca de informações, de densidades de inteligência coletiva.(MORAES, 2003, p. 373) 

 

Diante disso, resta claro que a evolução das técnicas e tecnologias vêm transformando a 

organização social, o exercício de poder e, até mesmo, o uso do espaço, criando, inclusive, novos 

espaços. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante todo o exposto, concluímos que o fenômeno sócio-econômico-cultural da 

globalização traz consigo benefícios como a ampliação do âmbito de atuação dos indivíduos, 
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grupos e até mesmo objetos, unindo a sociedade por meio da cultura e valores partilhados, 

independentemente das fronteiras pré-estabelecidas geograficamente. 

Este cenário se agrava no contexto de uma sociedade informacional, que baseia na 

informação toda a sua produção político-econômica, especialmente com o advento e evolução da 

internet, meio de comunicação pelo qual circulam, em tempo real, todas as informações, notícias 

e fatos, de modo a incrementar problemas como a crise de legitimidade dos governos, maior 

manipulação das informações, deslocamento dos centros de poder e exclusão digital. 

Se a infraestrutura das TIC e até mesmo seus usuários integram sistemas técnicos em 

franca evolução e estes mesmos usuários atribuem valor a essa infraestrutura, resta clara a 

tendência da sociedade depender cada vez mais das TIC, notadamente a internet, para 

reconhecimento e exercício do poder. 

Embora se reconheça que, como bem afirmam Ribes e Finholt
v
, “a situação tecnológica 

da e-infraestrutura esteja sendo continuamente remodelada, não apenas por meio de novas 

tecnologias individuais, como também através de reconfigurações de estratégias de 

desenvolvimento como um todo”, por tratar-se ainda de um sistema instável, não há espaço para 

ignorar sua influência em questões sócio-geográficas, tendo em vista que essa remodelagem 

representa o processo de tradução ou transferência tecnológica dos elementos da 

cyberinfraestrutura. 

Não há ainda que se falar de uma crise conceitual sobre a infraestrutura, pois estamos 

encarando um período de evolução na técnica, tendo um sistema técnico ainda em formação, em 

plena continuidade e consistência com o passado, assim como ocorre no processo das outras 

espécies de infraestrutura.  

Cabe, portanto, à comunidade acadêmica, aos desenvolvedores de novas tecnologias e aos 

formuladores de políticas públicas refletir profundamente e dialogar amplamente acerca dessa 

evolução, para que o processo de tradução ocorra de maneira mais justa e homogênea possível. 

Cabe ainda aos governos estatais, organizações não governamentais e organizações 

internacionais, fomentar a instalação de infraestrutura de informação e comunicação nas 

localidades dela desprovidas ou deficientes, em vista de diminuir as disparidades digital, 

econômica e social. 
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Resumo 

Esse trabalho procurou caracterizar as imagens repetidas das cidades difundidas no mecanismo 

da web enquanto clichês para a fundamentação da imaginação espacial. A partir da imagem da 

cidade de São Paulo resultante de pesquisas iconográfica realizada no Google Imagens, deu-se o 

contexto, para que fosse efetuada a rasura sobre a imagem por meio da poesia visual. A pesquisa 

iconográfica específica para a palavra “cidade de São Paulo” viabilizou a constatação da 

repetição das imagens para esta cidade no mecanismo de busca da web. O contraste com a 

iconografia identificada no mecanismo “Google Imagens” para esta cidade foi permitido através 

da imagem “Edifício COPAN”. Assim, o formato padrão e estático da propagação das imagens 

foi o universo sobre o qual orbitou este estudo. Uma vez realizada as observações sobre esta 

temática, passou-se à discussão poética referente à imagem selecionada, e a partir de então foi 

feito um diálogo com artistas e poetas ao ponto de se delimitar uma justificativa para que a poesia 

visual fosse elaborada rumando para outra grafia, passando, assim, a enfatizar novas 

possibilidades, imaginações e experiências, para a imagem identificada enquanto clichê. Para 

tanto, foram adotados os autores Deleuze e Guatarri, articulando seus diálogos com McLuhan e 

Watson, adentrando-se à dimensão do clichê e aparando-se na iconografia Google e na sua 

configuração repetida que então passa a evidenciar as características para uma geografia oposta 

as considerações elaboradas por Doreen Massey, para a imaginação espacial em seu processo 

fluídico, e não engessado.  

Palavras-Chave: Imagens, Imaginação Espacial, Poética visual 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por meio da propagação de imagens sobre as cidades através da Internet, especificamente 

no website Google Imagens inúmeras fotografias são mostradas repetidamente, sob uma estética 

visual padronizada. Traduzindo as cidades sob uma iconografia caracteristicamente repetida. 

Pesquisando no mesmo website por nomes de capitais brasileiras, os resultados se dão em 

mosaicos de imagens também padronizados, salientando a lógica repetitiva que tal ferramenta 

possui para mostrar imagens de determinadas cidades (QUEIROZ FILHO, 2013). 

Os indiciamentos atribuídos às características dessa iconografia contribuíram para a 

dimensão do clichê enquanto imagem a partir da lógica da ferramenta de pesquisa Google 

Imagens, evidenciando como a iconografia repetida, estabelecida por esta ferramenta da internet, 

pode atuar enrijecendo a imaginação geográfica.  

A partir de tal abordagem, foi elaborada uma experimentação prática em poética visual, 

no intuito de dar vazão a outras possibilidades de se imaginar o espaço, para além das 

iconografias encontradas no website em questão. Realizando assim o questionamento dos 

modelos que atribuem padrões às imagens, e consequentemente à geografia. 
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Nota-se que por meio da internet imagens são propagadas em abundância e os lugares são 

apresentados ao mundo (OLIVEIRA JUNIOR, 2009b). Através da pesquisa iconográfica no 

website Google Imagens observou-se que a propagação imagética ocorre através de inúmeras 

imagens que são mostradas sob uma estética visual padronizada. 

A análise da propagação imagética estabelecida pelo Google Imagens por meio da internet 

incorreu sobre as potencialidades desta enquanto modeladora de pensamento e imaginação sobre 

o espaço. Para Oliveira Junior (2009c, p.10), estas imagens estariam ainda a grafar em nós 

pensamentos sobre o espaço geográfico. 

Vale citar os dizeres de Vilém Flusser (1985, p. 09), para quem as imagens se dão como 

“mediações entre homem e mundo, tem o propósito de representar o mundo, mas interpõem-se 

entre mundo e homem. Desejam ser mapas do mundo, mas assim passam a ser biombos”.  

Dado o fenômeno da grande acessibilidade às imagens e como estas se pautam em “doses 

de realidade” (OLIVEIRA JUNIOR, 2009a), fez-se importante questionar a iconografia repetida 

do Google Imagens e como essa estaria estabelecendo modelos de pensamento e de imaginação 

em nosso cotidiano, por meio da repetição como forma de reducionismo: 
 

[...] a repetição é uma forma de reducionismo, nesses termos vemos uma redução da vida 

urbana à mobilidade e por sua vez, uma redução da ideia de (cidade) a determinados 

temas e a redução desses temas à uma forma de abordagem / entendimento, todos 

alimentados e retroalimentando uma determinada lógica / concepção de cidade e de 

mundo que se pretende única via estética e política visual (QUEIROZ FILHO, 2013, p. 

86).  
 

A repetição estabelecida na iconografia do Google Imagens fundamentou a imagem 

enquanto clichê e suas potencialidades. No tocante à imaginação espacial, essas ocorreram em 

acordo com a afirmação de Peixoto (1996, p.40). Para tal autor “os clichês nos permitem 

apreender apenas o que nos interessa das coisas”. 

Oliveira Jr. (2009c) frisa, ainda, que para além de a imagem ser uma realidade em si 

mesma ela nos faz mirar o mundo da maneira como ela o apresenta, não propriamente a imagem, 

mas a localização dela no discurso acerca do espaço. Logo, as características das iconografias 

resultantes das pesquisas realizadas apontaram para a correlação dessas imagens a um modelo 

clichê, evidenciando então como estes são favorecidos pela lógica da ferramenta de pesquisa 

Google Imagens, e influenciam a imaginação espacial, sob uma perspectiva, um olhar. 

Nesse sentido, estariam tais discursos no formato de imagens sobre as cidades pautados 

em realidades que, quando demonstradas através de tais clichês ocorrem como um ato 

reducionista, por se tratarem de “uma imagem através do qual o mundo está sendo feito” 

(MASSEY, 2008, p. 129). Assim, este modelo estaria oferecendo um discurso prévio sobre as 

cidades, resumindo-se na repetição.  

Verificou-se então, que a iconografia do Google imagens “bombardeia” a informação por 

imagem sob repetição, como pode ser exemplificado por meio do mosaico de imagens resultante 

para a pesquisa, a seguir:  
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Figura 1: Mosaico - cidade de São Paulo
190

 

 

 
 

Disponível em: Google Imagens 
Acesso em: Novembro de 2014 

 

O modelo repetitivo estabelecido na iconografia do Google Imagens para a busca “cidade 

de São Paulo”, permitiu que conceituações do “clichê” (MCLUHAN; WATSON, 1971; 

DELEUZE, 2007) permeassem o universo das imagens, sendo isso possibilitado pela ordem 

taxativa a qual essas iconografias são apresentadas nos mosaicos de imagens resultantes das 

pesquisas. 

Mc Luhan (1971, p. 72) ainda se utiliza do exemplo didático do diálogo entre uma 

professora e sua classe, no qual ela pede que os alunos usem uma palavra familiar de uma nova 

maneira, por hora um menino leu: “o menino voltou pra casa com um clichê no rosto.” Pedindo 

explicação da frase, a resposta: “o dicionário define clichê como uma expressão esgotada.” 

Partindo desse raciocínio, identificaram-se nas imagens resultantes das pesquisas iconográficas as 

imagens clichês. 

Nas imagens encontradas na fonte referenciada por esse estudo, verifica-se uma repetição 

particular, induzidas a uma iconografia estereotipada, que passam a transmitir às cidades essa 

linguagem visual e as torna acessível por intermédio desse mecanismo de reprodução via 

internet. Portanto, a conceituação de clichê imagético resulta dessa relação existente entre a 

“expressão esgota” contida na repetição, das figuras encontradas como resultado das pesquisas no 

Google Imagens para apresentar “cidade de São Paulo”. 

                                                           
190

 A capital São Paulo foi pesquisada sob a palavra “cidade de São Paulo” para evitar os índices 

relacionados ao São Paulo Futebol Clube. 
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Quando a informação se finda nas repetições, o novo ou a criação não é enfatizado, mas 

apenas o clichê. Este ocorre então como uma “sonda” (em qualquer das numerosas áreas da 

consciência humana) que promete informação, mas frequentemente fornece simples recuperação 

de velhos clichês (MCLUHAN; WATSON, 1971, p. 74).  

Quando a informação se finda nas repetições, o novo ou a criação não é enfatizado, mas 

apenas o clichê. Este ocorre então como uma “sonda” (em qualquer das numerosas áreas da 

consciência humana) que promete informação, mas frequentemente fornece simples recuperação 

de velhos clichês (MCLUHAN; WATSON, 1971, p. 74). Tal teor evidenciou o caráter repetitivo 

do clichê como imagem enquanto referencia para que sejam imaginados o espaços ou as cidades. 

Na mesma medida, pode-se refletir sobre a ênfase que deu Deleuze (2007, p. 19) sobre a 

pintura e os clichês: “Com efeito, seria um erro acreditar que o pintor trabalha sobre uma 

superfície em branco e virgem. A superfície já está investida virtualmente por todo tipo de 

clichês”.   

Essa afirmação incorre sobre a iconografia do Google Imagens que estaria fomentando o 

surgimento da imagem enquanto clichê, nesse caso para a cidade em questão, utilizando-se da 

repetição de imagens tornando esse universo, através das suas respostas repetidas, o difusor de 

uma lógica, disseminando um modelo de imaginação espacial repetido por imagens que estão a 

dizer, nesse caso, sobre a paisagem urbana.  

Logo, os clichês sobressaídos na pesquisa dão-se como um verdadeiro discurso, que, por 

meio da repetição atuam sobre a imaginação pautando-a como realidade, transmitida por meio de 

imagens acerca de determinado tema. 

Vale dizer, também, que os meios de comunicação favorecem sistematizações recorrentes 

sobre as imagens clichês. Em acordo com o pensamento de McLuhan (1971, p. 75) os meios de 

comunicação são clichês que servem para o homem aumentar a extensão de sua ação, de seus 

padrões de associação e de sua consciência por reduções estabelecidas que auxiliam a extensão  

de suas ações. 

Em outras palavras, estariam a propagação e a difusão dessas repetidas imagens a 

repercutir em construções de realidade, a partir dos reflexos na geografia estabelecida e difundida 

com a didática contribuição do Google Imagens, podendo ser esse um meio que cria ambientes 

entorpecentes de nossa capacidade de atenção (MCLUHAN; WATSON, 1971).  

Como consequências da organização dessas imagens em um modelo clichê se dão ainda o 

favorecimento a apelos, sejam do comércio ou da indústria, criando gostos, costumes e 

necessidades na sociedade. Então, a imaginação sobre o espaço em que o Google Imagens se 

pauta e oferece ao espectador como verdade passa a ser formulado em uma imagem clichê, que 

favorece e induz a imaginação à padronização, contrariando a realidade que ocorre de forma 

diversa.  

Por sua vez, em razão dessas condições estabelecidas à fotografia passa a contribuir para 

um dimensionamento que, em acordo com Oliveira Jr. (2010, p. 162), atua subtraindo a vida 

pelas “formas prontas de pensar e viver oferecidas pelo Estado, pelos capitalistas e pelos demais 

donos dos poderes dispersos atuais - (televisão, escola, ciência...) modos empacotados de existir 

em detrimento de cada diferença que reafirma a própria vida em sua proliferação”. 

Assim, estariam tais imagens a atuar sobre a imaginação geográfica, conforme afirma 

Deleuze: “Somos bombardeados por fotos que são ilustrações, jornais que são narrações, 

imagens-cinema, imagens-televisão” (DELEUZE, 2007, p. 91).  

Conclui-se, então, que por a imaginação ser a capacidade de fazer e decifrar imagens 

(FLUSSER, 1985, p. 21), a dimensão visual permitida pelo Google Imagens atua sobre a 
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capacidade de imaginação com imagens prontas atreladas a realidade sobre as paisagens urbanas 

resultantes em seus mosaicos de imagens. 

A questão da propagação imagética via mecanismo Google imagens, em princípio, não 

implica uma determinante para a Geografia, no entanto ao se pensar pelo viés da imaginação 

espacial, estaria o mundo sendo apresentado sob a ótica desse aparelho que estaria a contribuir 

para uma geografia moldada por tal lógica. 

As imagens divulgadas sobre os lugares intensificam uma visão geográfica fundamentada 

na abstração da paisagem. “A geografia é uma abstração da paisagem, onde nós aprendemos o 

que é uma floresta um campo ou um rio” (PONTY, 1999 p. 111).  

 Ainda segundo Oliveira Junior (2012), essa seria uma parte da cultura que toma o ‘lugar’ 

como um de seus modos de dizer do mundo. E a partir de um processo observado pelo mesmo, as 

imagens são assumidas como documentos da realidade geográfica.  

Em um mundo que a cultura visual se torna predominante e necessária, as imagens 

estariam a relatar um mundo distante, ou não, quando consultadas por vias da ferramenta em 

questão. Assim dão entendimento geográfico de lugares ainda não visitados ou conhecidos, foram 

assim percebidas as nuances do mecanismo do Google Imagens para a apreciação geográfica do 

mundo, utilizando como exemplo para tal fundamentação a imagem da cidade de São Paulo. 

Por esse aspecto cultural-visual, a iconografia resultante das buscas em tal mecanismo 

representa uma parcela considerável de como a sociedade vê o mundo e o traduz por meio dessas 

imagens que são difundidas sobre tal capital brasileira escolhida para exemplificar a pesquisa 

iconográfica. 

Essa difusão do mundo por meio das imagens ocorre como versões editadas do mundo, 

que se compõem a partir de elementos, linguagens e processos desse mundo, que comporão um 

modo de encarar ou de dizer desse mesmo mundo.  
 

Em outras palavras, filmes, livros, aulas e mapas se entrecruzam na busca de criar em 

nós a sensação de que a realidade é de uma determinada forma, que funciona de uma 

determinada maneira e que, portanto, devemos agir desta ou daquela forma (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2012 p.124).  
 

Observa-se ainda que “como um traço de nossa cultura atual, mergulhada na mediação 

audiovisual de nossos conhecimentos, sentidos e importâncias que damos aos lugares que só 

conhecemos pela via dessa mediação” (OLIVEIRA JUNIOR, 2012 p.127). Vigora-se então a 

dimensão das imagens como difusoras do mundo e seus lugares geográficos, assim as imagens 

mais do que a informar, estão a contribuir para a criação do mundo em nós. 

Não para fora desse sentido estariam “as práticas acadêmicas e suas tradições, tomando as 

teorias como fórmulas já prontas para se pensar o mundo e não como pistas, pontes, caminhos 

para se exercitar a ação imaginante de criar, associar, deformar imagens” (OLIVEIRA JUNIOR, 

2007 p.6). 

Atemo-nos então as imagens resultantes da busca no Google Imagens para a cidade de 

São Paulo, a geografia que as mesmas remetem esta vinculada aos significados redundantes para 

a tal cidade, esses traduzidos por tal iconografia. 

Como exemplo, seguindo as aspirações de Oliveira Junior em seus levantamentos sobre 

Geografia e Imagens, inspirou-se essa pesquisa em busca de “outros contornos, outros usos, 

outras poéticas potencialmente produtoras de outras geografias” (OLIVEIRA JUNIOR, 2012 

p.120). 
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Apropriando-se da poética do devaneio, afirmada por Bachelard, pretendeu-se abstrair das 

imagens clichês e remeter a essas cidades imagens moduladas a partir da imaginação mesclada às 

experiências. 
 

“É a abstração que orienta a criação e a invenção, o objeto, o desenho, a pintura, o 

conceito: as sínteses me encantam. Me fazem pensar e sonhar ao mesmo tempo. São a 

totalidade de pensamento e de imagem. Abrem o pensamento pela imagem, estabilizam 

a imagem pelo pensamento (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005 p.3).  
 

Nesse sentido, a escolha da “cidade de São Paulo traduzida na tela do computador através 

da imagem “Edifício COPAN” (Figura 2), ocorreu motivada por experiências e vivências nos 

contatos com essas cidades, em uma tentativa prática de experimentar os ensinos de Bachelard no 

que tange o imaginário e o espaço geográfico. 

 
Considera os sonhos, inquietudes, signos e representações do ser humano, aponta-nos 

um novo olhar sobre o espaço geográfico, que não se limita àquilo que vemos, pois não 

se constitui apenas do que é mensurável, pois está repleto de parcialidades da 

imaginação (HORODYSKI et al., 2011 p.3).  
 

A experiência colocada em voga para a seleção da imagem permitiu que o resultado da 

experimentação fosse permeado por particularidades que atuaram na rasura contra o clichê 

imagético, “criando espaços possíveis para linhas de fuga e aí é importante destacar que são 

linhas de fuga na linguagem e, por conseguinte, no pensamento” (QUEIROZ FILHO, 2013 p.87). 
 

 
Figura 2: Edifício COPAN 

 

 
 

Disponível em: Google Imagens 

Acesso em: Novembro de 2014 
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A linguagem difundida pelo dispositivo Google Imagens sobre essa capital brasileira é 

destituída dos ruídos que podem ser absorvidos pelas experiências e vivencias para além dos 

cartões postais. 

Para Italo Calvino (1972, p.115) “A cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para 

quem é aprisionado e não sai mais dali [...] cada uma merece um nome diferente”, para cada 

imagem uma geografia diferente e para cada geografia uma imagem imaginada, pensar a cidade 

para além do que prega o clichê, voltando-se para a interpretação de cada viajante. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Notavelmente a repetição das imagens é um fenômeno recorrente nos resultados de 

pesquisas realizadas no Google Imagens, sendo que tal repetição reflete um modelo ao qual o 

pensamento geográfico está constituído como imaginário.  

Sobre as fotografias, elas mostram realidades que são processadas e assimiladas para além 

da máquina fotográfica, o que a torna uma verdade sobre o que esta sendo mostrado (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2009c). Podendo esse fenômeno ser atribuído ao impacto que as fotografias causam 

enquanto discurso do real. 

Sendo assim as fotografias em questão estaria atuando em prol do estabelecimento de uma 

verdade grafada a respeito do espaço, especificamente sobre a cidade e sua relação com o 

universo iconográfico repetido no Google Imagens, que estaria determinando padrões para se 

pensar ou imaginar os espaços, por um regime de visualidade como prova de realidade, mantido 

em nós pela profusão das “provas-visuais que as fotografias nos dão da existência das coisas” 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2009b, p. 10). 

Por meio da imagem clichê, apontada na iconografia do Google Imagens, a imagem da 

cidade se pronunciou para este estudo como um ícone sobre o espacial real, porém sendo tratado 

como uma criação imagética. “A máquina fotográfica ao ser disparada, faz presente um real, ela o 

cria” (OLIVEIRA JUNIOR, 2009c, p. 8). 

Ocorre, então, como fruto de um processo recorrente nas sociedades industriais, a 

transformação de seus cidadãos em dependentes de imagens; sendo estas, para Sontag (2004), a 

mais irresistível forma de poluição mental, que está atrelada às usualidades das imagens enquanto 

clichês como elemento enrijecedor da imaginação espacial e de suas possibilidades para com a 

realidade espacial. 

Esse teor suprime a necessidade de imaginação, eis que já condensa em seu universo o 

que contém e o que se pode encontrar em determinada paisagem urbana. “Essas imagens desejam 

que miremos o espaço sob a perspectiva que elas nos dão dele. Buscam gestar e perpetuar uma 

maneira de imaginar o espaço” (OLIVEIRA JUNIOR, 2009c, p. 20). 

Para Doreen Massey (2008, p. 89), esse fenômeno ocorre como forma de impedir uma 

apreciação da multiplicidade dinâmica que é o espaço, imaginando-o como um sistema fechado, 

imóvel. A autora (2008) defende, ainda, a possibilidade de que estaríamos inseridos em contextos 

visuais resultantes da visão de espaço global, que não seriam uma descrição de como é o mundo, 

mas uma imagem através da qual o mundo está sendo feito.  

 Ou seja, tais imagens dizem do mundo como uma imaginação de instantaneidades, de um 

único presente global. Assim entre a imagem enquanto clichê e a imaginação espacial se deram 
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os rumores de uma imaginação grafada pela iconografia do Google Imagens oferecendo 

consequências à imaginação, percepção e à construção de mundo.  

Como uma ilustração possível ao processo que associa tal clichê à imaginação espacial, 

pode-se citar o fenômeno de artistas cegos de nascença que em suas pinturas referenciam 

paisagens jamais vistas por eles. 

 
Figura 3: Pintura de Esref Argaman 

 

 
Disponível em: http://poraodearte.blogspot.com.br/2009/07/pintor-cego-de-nascenca-impressiona.html 

Acesso em: Agosto de 2014 

 

Embora Esref Argaman nunca ter estabelecido contato visual com as cores e dimensões 

visíveis para a maioria das pessoas, a imaginação espacial a qual habitualmente se remete para a 

realização de suas pinturas, o faz expressar imagens que ele não pode ver, mas que de alguma 

forma foram suas mãos ensinadas a reproduzir a partir de suas imaginações. 

Não cabe aqui a averiguação se esse tipo de representação do mundo visível é o que os 

pintores cegos sentem ou o que lhes foi ensinado, porém o que se percebe é que há relações 

atribuídas a uma imaginação espacial, na qual os traços condizem com os espaços reais, 

possuindo formas e cores em comuns com as pessoas de visão normal. 

Estabelecendo uma linha comparativa entre o teor do que se diz sobre o mundo e o 

modelo de imaginação espacial concebido por um cego, a imaginação espacial estaria sob os 

indícios de grafias de mundo que tem seus valores atribuídos a uma possibilidade única e repetida 

de se imaginar o espaço, nesse caso, a cidade de São Paulo.  

Nesse sentido, passou-se a parte prática desse estudo, a elaboração das rasuras, essas 

ocorreram por meio da imagem poética. Para Manoel de Barros (2007, p. 17) “As coisas sem 

importância são bens de poesia”, e então dando sentido ao pensamento do referido autor foi 

criada outra imagem para a capital brasileira em questão, aproveitando-se daquilo que se mostrou 

sem importância na reprodução estabelecida pelo mecanismo da web. 
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Procurou-se então dar nova forma ao conteúdo originado na iconografia do Google 

Imagens ao se buscar por cidade de São Paulo e suas respectivas imagens numa tentativa de 

abarcar “o “lugar” como uma sempre-mutante constelação de trajetórias” (MASSEY, 2008 

p.215). 

Assim rasurar a imagem, transparecida como o modelo definido no interior de um 

determinismo mecanicista a qual essa ferramenta se desenvolveu, é trabalhar em vias destoantes 

aos “encalços produzidos por essas grafias maiores, por essas hegemonias de pensamento, 

interpretações dominantes” (QUEIROZ FILHO, 2012 p.105). 

Logo, fazer-se notório o combate à lógica dissimulada que se desenvolve e fundamenta 

lugares e geografias, encarar assim de frente o horizonte de uma forma de conhecimento que é 

utilitário e funcional, reconhecido por sua capacidade de dominar e transformar o real, mas não 

de conhecê-lo profundamente (SOUZA SANTOS, 1996). 

Então a partir de um impulso “rasurante”, “Instagram Palavrórico” (Figura 4) esgarça a 

repetição em seus indícios enquanto clichê e assim extrapola o conteúdo maquinado pelo Google 

Imagens, dando-se então como forma de tradução a um pensamento para além da repetição, 

questionando e apontando as aferições para com a imaginação espacial e as geografias 

engendradas ao modelo implícito pelo dispositivo (AGAMBEN, 2013).  
 

 
Figura 4: Instagram Palavrórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LDisponível em: Acervo do autor 
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Surge então a experimentação como esforço para desenvolver de modo prático a proposta 

de rasura sobre a imagem clichê, assim foram elaboradas no intuito de desestabilizá-lo 

dimensionando ao estudo o tocante a modos possíveis de se enxergar as paisagens urbanas para 

além de suas repetições iconográficas. 

Tendo em vista que “Pensar é sempre experimentar, não interpretar, mas experimentar, e a 

experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo o que está em vias de se fazer” (DELEUZE, 

1992 p. 132), as tentativas poéticas de se desconstruir a formulação do clichê foi realizada para a 

obtenção de um resultado potencialmente questionador da fábrica de iconografias do Google 

Imagens, refletindo sobre os caminhos que estas imagens percorrem para estarem presentes nos 

resultados das pesquisas desse mecanismo. 

Logo, a experimentação foi realizada a partir do mosaico resultante da busca no Google 

Imagens sobre a “cidade de São Paulo”, sendo selecionada a imagem do Edifício COPAN. Essa 

imagem foi esboçada no índice do Instagram
191

, sendo nesse grafado a poesia, levando a 

imaginação para derivas artísticas, compondo outras grafias espaciais.  

 
“Da experiência capturada pelas imagens clichês, esgarçamos a paisagem consolidada de 

forma instantânea e automática em nossas memórias. Aumentamos nossos horizontes 

imaginativos e assim inventamos algumas rasuras fotográficas” (QUEIROZ FILHO; 

ZACCHÉ; BORGES, 2013). 

 

O “Instagram palavrórico” (Figura 4) (re) fotografa São Paulo como fuga às repetições 

sugeridas ininterruptamente na tela do Google Imagens. Discute a cidade sob um olhar cinza, em 

um emaranhado de palavras que repetem aquilo que a cidade contém enquanto sua imagem 

clichê, inspirando-se na liberdade poética de desestruturar a linguagem do clichê, fazendo a 

imaginação poética fluir. 

Considerando a imaginação como potência maior da natureza humana, conforme os 

ensinamentos de Bachelard (2005), realizou-se tal experimentação que perpassa a esfera da 

iconografia e do que o Google Imagens nos quer fazer “ver para crer”.  

Enfatiza-se a potência poética como infinita extensão de mundo (MURAD, 1999), 

utilizando-se dela para discutir a imaginação como potência criadora de um mundo outro 

escapando à lógica do modelo majoritário atribuído à propagação do clichê imagético no Google 

Imagens.  

A idéia de “maioria” em acordo com Deleuze (1995) se dá enquanto estado de poder e de 

dominação, por outro lado, a de “minoria” como outra determinação, diferente da constante. 

Nesse sentido, a poesia e a arte repercutem em outras reverberações diferentes da constante, 

identificando-se, assim, com a condição de minoria.   

Nas palavras de Farah (2008, p.59), “[...] as reverberações poéticas são capazes de romper 

as barreiras que a ciência encontra para nos revelar os caminhos para a compreensão dos 

elementos significativos”. Logo a revisitação de obras de poetas e artistas inspirou a divagação 

sobre o clichê imagético, através das experimentações em poesias visuais.  

                                                           
191

 Instagram é um aplicativo gratuito que permite aos usuários tirar fotos, aplicar um filtro e depois 

compartilhá-la numa variedade de redes sociais, incluindo o próprio Instagram. 

(HTTP://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INSTAGRAM, 2013)  
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No artigo sobre poéticas urbanas, Queiroz Filho (2013 p. 83) questiona acerca de uma 

significante falta de criação para a Geografia. Então, sustentando-se em Gaston Bachelard e 

Manoel de Barros o autor afirma que: “Não há Geografia se não houver criação!”. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse contexto, permitiu-se a imaginação espacial sob outra fluidez, versando o espaço 

através da experimentação poética em uma tentativa de remeter considerações pautadas em 

imaginações potencialmente criadoras de geografias que criem outros olhares sobre o espaço. 

 Por esse viés, o presente estudo justifica-se em uma pretensão para que se criem 

possibilidades de um conhecimento espacial “como uma produção aberta, contínua” (MASSEY, 

2008, p. 89). Obtendo, por fim, não um resultado final, mas relativo às invenções permeadas por 

imaginações possíveis acerca do espaço. 
 

 [...] conhecer o espaço é também pensar sobre como ele é inventado diariamente 

diante de nós pelas câmeras fotográficas e pelas narrativas da tevê, e sobre como 

ele é criado em nossas próprias práticas educativas, onde aparecem muitos 

mapas, fotografias, filmes, pinturas e outras tantas imagens. (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2009c, p.23).  

 

A partir do modelo de organização da iconografia do Google Imagens, objetivou-se 

elucidar a ocorrência da imagem clichê e suas atribuições indutoras de uma imaginação “ditada” 

sobre as cidades, perpetuada por tal modelo de propagação imagética. 

Por meio da linguagem poética foram obtidas inspirações que culminaram na 

experimentação poética, visando construir uma imagem que questiona o “clichê” resultando em 

outras formas possíveis de se pensar e imaginar as cidades, traçando linhas de fuga (FERRAZ, 

2011, p. 5) à repetição estabelecida pelo Google Imagens na forma aqui analisada. 

Tal experimentação resultou em poesia visual transbordando a imagem clichê resultante 

da pesquisa iconográfica, dando vazão a uma imaginação estimulada por uma geografia criativa 

(QUEIROZ FILHO, 2013), permeada por poesias e dizeres que demarcam o espaço por 

possibilidades imaginativas.  

No intuito de gerar uma bagagem categórica para se discutir a propagação das cidades a 

partir de sua organização clichê evidente no sistema do Google Imagens, este estudo pretendeu 

contribuir para a desconstrução da dimensão estabelecida por essa ferramenta da Internet e propor 

reflexões sobre os modelos e padrões, os quais submetem cotidianamente o imaginário espacial e 

a geografia. 
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O ESPAÇO COMO ENCONTRO NO CINEMA DE JOÃO SALAVIZA 
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Resumo 

A partir da perspectiva de cinema como encontro do cineasta português João Salaviza, ensaiou-se 

aproximações entre esse estilo de fazer cinema e filmes com o pensamento da geógrafa Doreen 

Massey, apontando “novos possíveis” modos de lidar com a relação entre imagens, geografia e 

educação, enquanto propõe pistas para responder às perguntas: que teria esse estilo de fazer 

cinema a nos dizer acerca de outras relações possíveis entre as imagens e a geografia (escolar)? 

Haveria nele potências de criação das imagens que atuariam como geografias menores capazes de 

provocar pequenas rasuras no pensamento geográfico em geral ou nas relações que este 

estabelece com as imagens, sobretudo quando estas últimas são significadas apenas como 

representação espacial? 

Palavras-chave: cinema, geografias menores, encontro, João Salaviza, Doreen Massey 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
O cinema me permitiu chegar a lugares  

que eu não teria chegado de outra forma,  

lugares geográficos e lugares de intimidade.  

O cinema é um dispositivo ficcional  

que nasce ainda antes do filme existir  

para que duas pessoas possam se encontrar.  

O filme é um pretexto mais do que tudo. 

 

João Salaviza 
 

As linhas e entrelinhas das duas frases que compõem a epígrafe acima
192

 apontam por si 

sós a importância do espaço na configuração do estilo de fazer cinema deste jovem artista 

português.  

O presente texto
193

 adentra essas linhas e entrelinhas na busca de responder às perguntas 

que se seguem: que teria esse modo de fazer cinema a nos dizer acerca de outras relações 

possíveis entre as imagens e a geografia (escolar)? Haveria nele potências de criação das imagens 

que atuariam como geografias menores capazes de provocar pequenas rasuras no pensamento 

                                                           
192

 Frases retiradas da transcrição de entrevista concedida a mim por João Salaviza, em 2015, numa tasquinha de 

Lisboa. Tendo em vista a quantidade e qualidade das falas do cineasta nessa entrevista, bem como em outra, 

concedida por ele à pesquisadora Helena Pires, da Universidade do Minho, em 2014, sobre as relações entre espaço-

paisagem e cinema em seus filmes, decidi realizar a escrita desse texto quase que exclusivamente num diálogo com 

essas falas, nas quais ele reflete acerca da importância do espaço para a configuração de seu estilo de fazer cinema. 
193

 Este ensaio é um desdobramento da pesquisa As geografias menores em obras de vídeo de três artistas 

contemporâneos, realizada como pós-doutoramento na Universidade do Minho (Portugal) e financiada pelo CNPq 

(Brasil). 
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geográfico em geral ou nas relações que este estabelece com as imagens, sobretudo quando estas 

últimas são significadas apenas como representação espacial?  

 
A expressão geografias menores é tributária de nosso contágio com alguns conceitos da 

filosofia da diferença, sobretudo os conceitos de minoridade, resistência e fabulação, 

provenientes de diversas obras de Gilles Deleuze e Félix Guattari. [...] Geografias 

menores são forças minoritárias que se agitam no interior da Geografia maior. Não 

existem como formas acabadas, mas como potência de devir naquilo que já está 

estabelecido. Seriam, portanto, todas aquelas forças (conceituais, formais, temáticas, 

metodológicas etc) que operam rupturas, fraturas e esburacamentos, oscilações, dúvidas 

e incorporações novas naquilo que antes já era Geografia. São antes aquilo que promove 

outras conexões e possibilidades, não necessariamente rompimentos ou negações; 

ampliam as margens em que o pensamento geográfico se dá, abrindo nele novos 

possíveis. (Oliveira Jr, 2014, p. 487) 

 

Um primeiro novo possível
194

 que será apontado ao longo desse ensaio já nos chega das 

falas desse cineasta no deslocamento que propõe das imagens cinematográficas para paragens 

não representacionais na medida mesma que concebe o real e a realidade como algo não 

abarcável, como algo que, sobretudo, escapa das tentativas de representação. João Salaviza diz 

que todo realizador de cinema pensa em “como é que o espaço se materializa dentro de um 

quadrado ou de um rectângulo quando uma imagem existe”
195

, salientando que prefere pensar 

essa materialização como apropriação e não representação. Essa apropriação não seria daquilo 

que preexiste ao cinema, mas sim da tensão que se efetivaria pela e na imagem quando há o 

encontro do cinema com um lugar: “eu acho que no cinema, pelo menos naquele cinema em que 

eu acredito, tem que existir uma espécie de tensão muito clara e muito visível entre as pessoas, a 

presença humana e o espaço ou a paisagem em seu redor”
196

, e completa dizendo gostar muito 

“que essa tensão se materialize, que vire uma espécie de limitação que o cinema tem, uma 

impossibilidade de fixar o presente”
197

. 

Um segundo novo possível que será apontado aqui diz respeito às potencialidades da 

aproximação entre o pensamento de João Salaviza acerca do cinema e o pensamento de Doreen 

Massey acerca do espaço. Num breve resumo, para essa geógrafa, uma das potencialidades do 

espaço é “a justaposição circunstancial de trajetórias previamente não conectadas [criadora de 

um] estar juntos [...] não-coordenado” (p.143). O espaço, portanto, “não é, de forma alguma, uma 

superfície” (p.160), mas sim “a esfera da coexistência de uma multiplicidade de trajetórias” 

(p.100) humanas e não-humanas, “uma simultaneidade de estórias-até-agora” (p.29) que “envolve 

contato e alguma forma de negociação social” (p.143). O espaço “é uma eventualidade” (p.89), 

“um produto contínuo de interconexões e não-conexões [...] sempre inacabado e aberto” (p.160), 

estando, portanto, “sempre em construção” (p.29). “O espaço é o entrelaçamento de trajetórias 

em curso, das quais algo novo pode emergir. O movimento, o encontro e a construção das 

                                                           
194

 Assumo aqui que, a partir de diversos escritos de Gilles Deleuze, um novo possível não é algo previsível e 

portanto não se faz no campo das possibilidades ou probabilidades aventadas. Nesse sentido um novo possível é algo 

arrancado ao impossível, algo que, esgotados os possíveis, se inventa. 
195

 Trecho de entrevista concedida à pesquisadora Helena Pires, em 2014, numa mesa de mercado público de Lisboa, 

a quem agradeço a gentileza de ceder-me a transcrição como material de pesquisa. 
196

 Trecho de entrevista concedida à pesquisadora Helena Pires, em 2014, numa mesa de mercado público de Lisboa. 

O destaque é meu. 
197

 Trecho de entrevista concedida à pesquisadora Helena Pires, em 2014, numa mesa de mercado público de Lisboa. 
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relações entre as trajetórias levam tempo” (p. 138). “O espaço como devires coetâneos” (p.267) 

“implica o inesperado” (p.165) (Massey, 2008). 

Inicio a referida aproximação entre os dois pensamentos acerca do espaço com uma 

pergunta: teria a tensão apontada por Salaviza alguma proximidade com as desarticulações entre 

trajetórias destacadas por Massey (2008) em sua conceituação do espaço como constelação de 

trajetórias heterogêneas, como encontro de histórias-até-agora? Penso que sim, uma vez que 

ambas, tensão e desarticulação, apontam para aquilo que já compõe as relações espaciais mas que 

ainda
198

 não é sensível ou passível de fixar o presente. Algo, portanto, que encontra-se entre as 

trajetórias coetâneas ou copresentes, a um só tempo articuladas e desarticuladas, que configuram 

o espaço-lugar
199

 como em devir, aberto a tornar-se outro justamente em meio às negociações 

inevitáveis que a heterogeneidade de trajetórias, em meio à tensão “entre as pessoas, a presença 

humana e o espaço ou a paisagem em seu redor”.  

No mesmo sentido apontado pela aproximação conceitual destacada acima, poderíamos 

aproximar a importância daquilo que não é fixável como presente com a importância de filmar o 

real enquanto algo que não se deixa capturar, como algo que, como o cinema para Salaviza, está 

sempre em fluxo:  

 
o plano cinematográfico é um espaço de passagem, acima de tudo [...] é um sítio de 

fluxo, de passagem de imagens e de sons, e eu acredito num cinema permeável à 

realidade [e] há sempre muito mais realidade do que aquela que um filme consegue 

filmar.
200

 

 

Em todas as suas falas, esse cineasta aponta para a impossibilidade da imagem representar 

o real ao mesmo tempo que aposta no cinema – na imagem – como algo permeável ao real, 

portanto, num cinema onde o real vem se expressar, onde o real encontra passagens para tornar-se 

sensível não só naquilo que já conhecemos, mas também e sobretudo, naquilo que encontrou, 

enfim, linguagem para ser expresso em imagens e sons justamente por ter forçado a linguagem do 

cinema a ser outra, a abrir-se – como espaço de passagem – para esse real, essa realidade que, 

antes do filme, permanecia insensível, embora já constituísse o real
201

.  

Ao pretender um cinema permeável à realidade e conceber a realidade como constituída 

de um excesso que não pode ser capturado nela mesma, o estilo
202

 de fazer cinema de João 

                                                           
198

 Alguns conectivos irão aparecer insistentemente em itálico ao longo deste ensaio: ainda, através, com, como entre 

outras palavras visam não só dar destaque a algo importante no argumento, como também conectar coisas sem 

dicotomiza-las, criar durações que escapam da ideia do antes e depois, explicitar um coisa operando como outra, não 

no lugar dela, mas através dela, num processo de metamorfose e indiferenciação. 
199

 Doreen Massey diferencia o conceito de lugar do de espaço através de uma radicalização: enquanto no conceito 

de espaço as trajetórias são coetâneas, no de lugar elas estão associadas à copresença de uma constelação específica 

de trajetórias; um lugar, portanto, seria estabelecido pelas interconexões e desconexões entre essas trajetórias 

copresentes (que podem, inclusive, ter presenças globais) e não por algum parâmetro de localização, de extensão, de 

origem ou de identidade. 
200

 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa.  
201

 Nesse sentido, penso o cinema realizado por João Salaviza como arte, como aquilo que busca e tem potência para 

tornar sensível o antes insensível, considerando esse antes insensível não como algo inexistente, mas sim existente 

como excesso do real sensível, como algo virtualmente possível de tornar-se sensível. 
202

 O sentido da palavra estilo neste ensaio é aquele apresentado e discutido por Ana Godinho (2007). A partir dos 

escritos de Gilles Deleuze, essa autora aponta que “o estilo não é uma criação psicológica individual, particular, uma 

construção, uma ‘maneira’ (de ordenar frases, sons, matérias de expressão de qualquer espécie) ou uma ‘forma’ 

(pessoal) de um conteúdo (a  ‘forma’ de uma escrita, por exemplo). [...] O estilo é o modo como as matérias de 
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Salaviza não se pauta na representação dessa realidade, mas sim na criação de artifícios que 

forçarão o cinema a inventar linguagem a cada encontro que o estilo-processo de produção de um 

filme implica para esse artista, de modo a encontrar passagens através da linguagem no cinema 

que tornem sensível no filme o sutil e silencioso devir do real que ali veio a constituir-se. Nem 

linguagem, nem lugar, nem realidade pré-existem ao encontro, mas gestam-se nele... como 

tensão, negociação... enfim, como devir
203

. 

Interessante notar que Doreen Massey pensa o espaço como devir justamente por 

conceitua-lo como encontro de trajetórias humanas e não humanas, reforçando as aproximações 

que busco fazer entre os conceitos dessa geógrafa e o cinema de João Salaviza. 

Geógrafa e cineasta afirmam o encontro que não se dá apenas entre humanos, e buscam 

justamente destacar o não humano presente nos lugares – no espaço – que, a um só tempo, 

extrapola e afirma o humano, afeta-o enquanto o constitui, fazendo, portanto, imanente a ele. 

É nesse sentido que entendo as seguintes frases do cineasta:  

 
Nos meus filmes eu gosto muito de sentir que a presença da câmara está ali para 

observar as coisas a acontecerem, mas não necessariamente numa lógica que seja 

puramente narrativa no sentido clássico da coisa, em que há uma personagem que vai do 

ponto A ao ponto B e a voz da narração que de algum modo acompanha a movimentação 

dessa personagem; há muitos momentos que me interessam em que simplesmente as 

personagens desaparecem e o espaço continua a reflectir.
204

  

 

Neste trecho, nota-se que o estilo de fazer cinema de Salaviza opera uma “restrição” no 

preenchimento do quadro fílmico somente pelo homem, pelos corpos humanos, e, ao mesmo 

tempo, indica uma “disposição” para deixar a câmera observar, sendo esse observar
205

 entendido 

como uma “restrição” da narrativa clássica em que se acompanha a história humana a se 

desenrolar na tela. Um filme de João Salaviza se faz, portanto, não somente em torno de uma 

história, mas compõe-se também de “deslocamentos puros”, deambulações aleatórias onde a 

realidade – a “vida íntima” que emerge nos encontros inusitados entre corpos e lugares – poderá 

                                                                                                                                                                                            
expressão se organizam para exprimirem o mundo” (p. 36-7), sendo, portanto, antes uma “passagem” pela qual o 

mundo expressa-se através do artista que uma “opção deliberada” desse último para expressar algo atinente a ele 

próprio. É nesse sentido que o estilo “não é uma organização reflectida, nem uma estrutura significante qualquer, 

nem ainda, uma inspiração espontânea [mas sim] determina uma posição, ajusta uma marca, incarna e faz devir as 

matérias. Dirige-se ao novo, o novo no pensamento, no modo de ver e entender e experimentar” (p. 43), 

estabelecendo assim uma singularidade que se dá no encontro com essas matérias de expressão do mundo, as quais, 

por se organizarem assim pela primeira vez, compõem “uma heterogeneidade que faz a diferença” (p. 43). De 

alguma forma, pode-se dizer que há, inclusive, uma sintonia entre o sentido da palavra estilo nos escritos de Ana 

Godinho e a fala de Salaviza na entrevista a mim concedida: “eu quero fazer filmes para poder ver mais, portanto me 

sinto um observador e não alguém que tem algo a dizer”. 

203
 Se o devir pode ser associado à ideia de simples abertura para o futuro (podendo esse ser previsto ou não, 

direcionado ou não), prefiro pensar o devir à maneira de Gilles Deleuze: “devir não é atingir uma forma 

(identificação, imitação, Mimese), mas encontrar uma zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de 

indiferenciação” (1997, p.11) que faz emergir algo da ordem do imprevisto, do não-preexistente: “o devir está 

sempre ‘entre’ ou ‘no meio’” (Deleuze, 1997, p.12). Portanto, devir não se vincula a um futuro previsto ou 

identificável, mas àquilo que está em metamorfose. 
204

 Trecho de entrevista concedida à pesquisadora Helena Pires, em 2014, numa mesa de mercado público de Lisboa. 

O destaque é meu. 
205

 Mais à frente neste mesmo texto, outros sentidos se dobrarão sobre esse verbo. 
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vir a manifestar-se mais intensamente que na história ficcional. Deslocamentos e deambulações, 

portanto, cujos sentidos escapam da história e cujas direções escapam do caminho que vai do 

ponto A ao ponto B.  

O destaque dado às palavras somente e também no parágrafo anterior deve-se ao fato de 

que essa predominância do “espaço que reflete” em certos momentos dos filmes de Salaviza se dá 

por um artifício estabelecido na própria história que está sendo contada. Em outras palavras, a 

história é importante, mas deve ser fácil, de entendimento quase imediato em seus traços gerais. 

É isso que permitirá ao espectador desprender-se da história e deixar-se levar nos desvios “não-

narrativos” por lugares sem a presença humana e por cenários pouco atinentes ao sentido geral da 

história, bem como permite que o próprio diretor se entregue ao encontro entre cinema e cidade 

de maneira mais aberta. Nas palavras dele próprio: “O ponto de partida pode ser qualquer coisa 

de muito simples que apenas me empurra a uma viagem onde eu vou encontrar as coisas que me 

interessam, pelas quais me apaixono enquanto estou a filmar.”
206

 

Ao final do ensaio voltaremos a essa história-ficção fácil como dispositivo para trazer 

mais intensamente a realidade-vida para o filme através da deriva espacial dos corpos humanos 

pela cidade, uma vez que é nessa deriva onde, talvez, a intimidade poderá vir a emergir e 

impregnar o filme. 

Em uma expressão utilizada pelo próprio cineasta para falar de práticas sociais nas 

periferias de Lisboa, colocar o sofá na rua 

 
é a presença da intimidade... é o avesso do conflito entre o espaço público e privado que 

é ter o elemento completamente doméstico dentro do espaço público [e], como uma 

extensão da vida doméstica para o exterior da casa, é um gesto profundamente político e 

anti-ideológico na medida que se reafirma um direito à ocupação da cidade pelas pessoas 

para viverem suas vidas não da forma como nos dizem para vivermos, mas da forma 

como bem entendermos.
207

 

 

Para João Salaviza, portanto, os lugares da intimidade não se opõem aos lugares 

geográficos, mas sim se configuram e se co-constituem no espaço público. 
 

 

UM OLHAR QUE CONFRONTA O ESPAÇO? 

 

Iniciemos essa aproximação da intimidade que se dá no espaço público pelo sentido 

humano mais voltado ao mundo externo: olhar. Pensemos no olhar de cada um dos personagens 

ao final de cada um dos três curtas da “trilogia” de Salaviza, lembrando, a partir de Almeida 

(1994), que os filmes constituem-se como uma nova oralidade e, como tal, fazem com que tudo 

seja mantido em suspenso até o último momento, pois até o final é possível desdizer tudo o que 

havia sido dito-mostrado; desta maneira, pode-se dizer que a última imagem de um filme dobra-

se sobre todas as demais, não só porque as arrasta para fora do filme, mas também porque dá-lhes 

o sentido, não mais passível de ser alterado. 

Apesar das enormes diferenças, há algo em comum no olhar dos personagens ao final de 

todos os três curtas. A cena que finaliza quaisquer deles mostra os personagens a olhar para fora 

do quadro, para algo não visível aos espectadores, mas presente no extracampo espacial fílmico. 

Em Arena (2009), Mauro olha para o alto invisível, deitado sobre o topo de uma construção; em 
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 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa.  
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 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa. 
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Cerro Negro (2011), Allison olha para o fundo de cena negro-azulado, em pé diante da janela de 

dentro da prisão; em Rafa (2012), Rafa olha para a lateral do quadro, em pé em frente à 

delegacia. Se nos dois primeiros filmes da “trilogia” não vemos os olhos dos protagonistas ao 

final – não nos sendo possível dizer se estão abertos ou fechados –, os olhos de Rafa estão quase 

arregalados quando há o corte que finaliza o filme. É pelos olhos deste último que prefiro pensar 

que Mauro e Allison também estão de olhos abertos a mirar o que (não) há no céu azul ou na 

noite escura, respectivamente. Ainda que cada um deles mire em uma direção – para o alto, para 

o fundo e para o lado – pode-se dizer que olham para o entorno onde estão: o céu e as nuvens 

num dia de sol, o horizonte restrito visto da janela de um presídio ou os muitos elementos do 

centro de uma cidade.  

Os três jovens personagens tem, portanto, o olhar voltado para fora; para fora do quadro 

sim, mas sobretudo para fora de si. Essa ideia fica mais nítida quando vemos o corte seco que 

finaliza o último dos curtas, Rafa, exatamente no momento em que o personagem levanta os 

olhos do bebê que segura no colo – e que o fazia olhar para baixo e para algo vinculado à si pela 

família – lançando olhar quase arregalado para a frente, para o lado da cidade que nós, como 

espectadores, não vemos: um olhar para o desconhecido que o afeta vindo de fora, para o 

desconhecido onde procura pistas para respostas às muitas perguntas que aquele olhar faz.  

Um olhar que se volta para a realidade, para a cidade
208

, para o que constitui o lugar onde 

está o personagem. Um olhar que busca, que pensa através daquilo que lhe chega de fora, que 

pergunta mais que responde, ou, nas palavras de Salaviza, “um olhar que confronta”. Confronta o 

quê? Nas diversas entrevistas desse diretor, parece que esse confronto é com a instituição, com 

aquilo que aprisiona os corpos em certos gestos e ações estabelecidos na cultura instituída, esta 

sendo o que impede a intimidade de vir a tona. Intimidade entendida como singularidade 

efetivada por um corpo, mas não um corpo em si mesmo, mas em suas conexões diversas com o 

que lhe afeta em suas articulações e desarticulações com as demais trajetórias que compõem o 

lugar onde esse corpo vive e se constitui singular porque afetado pela multiplicidade de forças 

provenientes de trajetórias heterogêneas: singular porque coletivo, ou melhor, múltiplo, 

heterogeneamente afetado. A intimidade, enquanto singularidade, se efetiva, portanto, no 

encontro, como encontro.  

Se o olhar para fora do quadro pode ser interpretado como uma busca por algo que 

encontra-se para além do cinema e do filme – a realidade que excede a capacidade do cinema 

mostrar –, o olhar para fora de si radicaliza a perspectiva de uma busca no espaço, enquanto 

heterogêneo e aberto, de pistas para respostas que não foram encontradas nos próprios 

pensamentos e ações. Em todos os três curtas, acompanhamos jovens personagens a agir segundo 

o que acreditam ser a melhor forma de alcançar o que desejam: a violência de Mauro para obter 

seu dinheiro de volta, a insistência de Allison para falar com o filho, a dedicação de Rafa em 

voltar várias vezes à delegacia para buscar a mãe. Eles se cansam de tentar e, ao final, estão 

esgotados. Para Gilles Deleuze 

 
o esgotado é muito mais que o cansado. […] O cansado não dispõe mais de qualquer 

possibilidade (subjetiva) – não pode, portanto, realizar a mínima possibilidade (objetiva). 

                                                           
208

 “Eu acho que essa presença da cidade e o plano vibrar pra fora, explodir, transbordar pra fora do quadro... 

portanto ser um fluxo... o fora de campo invade ao mesmo tempo que o plano se tenta expandir. Isso tem a ver com a 

relação com a realidade, obviamente” (João Salaviza). Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa 

tasquinha de Lisboa. 
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Mas esta permanece, porque nunca se realiza todo o possível; ele é até mesmo criado à 

medida que é realizado. O cansado apenas esgotou a realização, enquanto o esgotado 

esgota todo o possível. O cansado não pode mais realizar, mas o esgotado não pode mais 

possibilitar. Não há mais possível: um espinosismo obstinado. Ele esgotaria o possível 

porque está esgotado ou estaria esgotado porque esgotou o possível? Ele se esgota ao 

esgotar o possível, e inversamente. Esgota o que não se realiza no possível. [...] Mas a 

realização do possível procede sempre por exclusão, pois ela supõe preferências e 

objetivos que variam, sempre substituindo os precedentes. São essas variações, essas 

substituições, todas essas disjunções exclusivas [...] que acabam cansando. Bem 

diferente é o esgotamento: combina-se o conjunto das variáveis de uma situação, com a 

condição de renunciar a qualquer ordem de preferência e a qualquer objetivo, a qualquer 

significação. (Deleuze, 2010, p. 67-8) 

 

É nesse cansaço de agir segundo o já conhecido que o esgotamento retira sua força de 

invenção e experimentação e, por isso, o esgotado “não se é passivo: está-se em atividade, mas 

para nada. Estava-se cansado de alguma coisa, mas esgotado de nada” (Deleuze, 2010, p.69). O 

nada aqui referindo-se à ausência de preferências ou objetivos, portanto, a um esvaziamento 

simultâneo a uma abertura. Ao final dos três curtas de Salaviza estamos diante de corpos 

esgotados, muito mais que cansados. Ao pensar dessa maneira, considero esses personagens a 

lançar perguntas ao mundo com aquele olhar esvaziado e aberto, um olhar que não lança 

perguntas formuladas, específicas, objetivas, mas que lança-se, arregalado, como pergunta ao 

mundo
209

, interpelando as variadas trajetórias de seu entorno acerca de que outras forças 

poderiam ser gestadas se e quando efetivarem-se outros tipos de encontros entre eles, corpos 

humanos, e algum ou alguns dos corpos humanos e não humanos que configuram aquele lugar, 

tomado como copresença, ou aquele espaço, tomado como coetaneidade (Massey, 2008).  

O esgotados não vai buscar novas forças naquilo que já conhece, porque já esgotou essa 

busca; sua busca agora se volta para experimentações com e no desconhecido, naquilo que já 

constitui o seu mundo mas que ainda não lhe é sensível, não se fez encontro singular, não 

configura, ainda, alguma intimidade. O esgotado volta-se para o impossível – aquilo que vai além 

dos possíveis já previsíveis e realizados – um novos possíveis podem vir a efetivar-se. 

Retomando aos três curtas de João Salaviza, o percurso espacial que acompanhamos em 

todos vai de um lugar privado a um lugar público. De lugares pouco extensos e com paredes ao 

fundo, acompanhamos personagens e percursos que se lançam em extensões mais amplas e com 

paredes existentes ao longe ou atravessadas por janelas. Mauro inicia Arena no apartamento onde 

vive só e finaliza no topo de um prédio, após percorrer a esmo – à procura de meninos que ele 

não sabe onde estão – corredores, passarelas e rampas dos prédios de um grande conjunto 

habitacional da periferia de Lisboa. Anajara inicia Cerro Negro em casa como o filho e, após 

atravessar a cidade, na prisão abraça Allison e deixa o (percurso do) filme ser continuado por esse 

último que o finaliza diante da janela de sua cela a mirar para fora, para longe da televisão ligada 

e dos desenhos de seu filho. Rafa inicia o filme homônimo no apartamento onde vive com a 

                                                           
209

 É nesse sentido que os jovens personagens de Salaviza me parecem aglutinadores de boas pistas para um modo 

jovem de experimentar o espaço urbano contemporâneo, tendo a deriva aleatória uma certa “força iniciática”, de 

transformação enquanto entrega, a que se pode chamar de “fisicalidade do encontro”: inconscientemente os 

personagens tem que andar – são forçados a isso – para poder encontrar algo no espaço público que os afetará e, 

talvez, lhes dará pistas para viver nesse mundo ou naquela situação singular da qual eles fazem parte. 
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família e, após andar por Lisboa num misto de movimento pendular e zig-zag, finaliza o filme 

num largo aberto no centro desta cidade.  

É nessa perspectiva que entendo a aposta na intimidade que atravessa todo o cinema de 

João Salaviza como também uma aposta no espaço público. Aposta essa que me levou a intitular 

esse texto de “sofá na praça” como maneira de radicalizar duas coisas. A primeira delas seria 

vinculada às lembranças, reiteradamente presentes nas entrevistas desse cineasta, dos bairros de 

sua infância onde as pessoas colocavam, e nas periferias ainda colocam, cadeiras e sofás na 

calçada para ficarem a observar o que ocorria, e ocorre, na rua em frente às suas casas. A segunda 

das coisas que busco radicalizar nesta expressão – imagem? – é o deslocamento que o estilo de 

fazer cinema de Salaviza realiza nesse gesto popular ao fazer o corpo sentado no sofá deambular 

pela cidade, aleatoriamente, ao encontro, mas também de encontro, com um espaço público 

muito mais amplo e desconhecido que a frente de suas casas. Notar que é o corpo, e não um olhar 

sem corpo, que é arrastado pela cidade afora, uma vez que o deslocamento proposto no estilo 

desse diretor ao propor uma apropriação da realidade nega um olhar exterior sobre o mundo – 

aquele olhar que representa o mundo e é solicitado pela televisão diante do sofá –, na medida 

mesma que seus filmes exibem corpos junto ao mundo, apropriando-se dele nos encontros, 

encontros nos quais se constituem, se descobrem e se afirmam no e através do espaço público, 

como fica explícito quando o cineasta diz que colocar o sofá na rua (ou na praça) é “uma 

extensão da vida doméstica para o exterior da casa. E esse é um gesto profundamente político e 

anti-ideológico na medida que se reafirma um direito à ocupação da cidade pelas pessoas para 

viverem suas vidas não da forma como nos dizem para vivermos, mas da forma como bem 

entendermos”.
210

 É nesse sentido que os corpos em movimento pela cidade nos filmes de 

Salaviza são, também e ao mesmo tempo, os corpos sentados num sofá levado à praça pública, 

sendo esta tomada como a forma urbana – o lugar – para onde converge a maior heterogeneidade 

de trajetórias que constitui uma cidade
211

, onde o aleatório e o imprevisível se fazem mais 

presentes e intensos como forças para a criação de outros devires espaciais. 

Portanto, nem aos personagens, nem ao diretor – como está explícito na epígrafe desse 

texto –, é dada a possibilidade desse olhar externo ao mundo público, uma vez que é justamente 

nesse fora do mundo privado que a intimidade resiste e insiste em compor os corpos como formas 

singulares – íntimas – de vida justamente quando escapam das instituições que buscam conter os 

corpos em certos padrões e modelos que aprisionam e impedem o vazamento da intimidade, 

sobretudo nos espaços privados ou privatizados por alguma instituição específica.   
 

 

A REALIDADE NOS CORPOS: A INTIMIDADE COMO SOBRA 

 

Salaviza diz que num set  de filmagem 

  

estamos numa espécie de jogo de cena que nos protege a todos, mas mesmo assim há 

alguns vestígios de intimidade que transbordam pra lá destas proteções todas e que 

escrevem qualquer coisa sobre os personagens no espaço e no tempo. E eu acho que são 

essas micro-ações e momentos muito precisos que dizem qualquer coisa sobre os tipos 

que estou a filmar. E que são coisas que me escapam também porque não são propostas 

por mim, e é aí que eu acho que meu trabalho enquanto realizador é criar condições para 

que essas coisas venham ao de cima, emerjam, façam emergir. Meu trabalho no cinema é 
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 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa. 
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 João Salaviza sempre se refere à cidade como um corpo vivo. 
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iluminar, indicar esses pequenos momentos, criar condições para que haja luz sobre 

esses pequenos momentos... de intimidade. Mas que são deles, isso tenho a certeza 

absoluta.
212

 

 

Esse deles referindo-se a um só tempo ao corpo – o qual já está numa metamorfose, numa 

zona de indistinção entre pessoa e personagem – e ao encontro singular entre esse corpo já 

indistinto e as demais trajetórias presentes no lugar público onde esse corpo foi ter em seus 

deslocamentos puros, suas deambulações para nada que abrem esse corpo para encontros com o 

imprevisto e imprevisível onde algo íntimo pode vir “ao de cima”, que se revelam em momentos 

“muito precisos e muito ínfimos”, no dizer do cineasta. O ínfimo movimento que revela as 

marcas da história pessoal e também da história social do lugar onde aquele encontro se deu, 

fazendo com que seja esse ínfimo movimento que efetiva uma singularidade no gesto-encontro: a 

intimidade. 

É possível reconhecer esse amálgama entre público e privado, entre espaço público e 

intimidade em outras falas de João Salaviza acerca de suas escolhas: 

  
parece-me muito claro que o miúdo do Rafa sentar-se naquele espaço [praça] onde os 

miúdos do centro da cidade estão a andar de skate e ele mal conseguir estabelecer uma 

relação com eles, e sentar-se dentro daquele espaço, mas a parte, a olhar para os miúdos 

a andar de skate, e com uma delicadeza quase... acho lindíssima a forma como ele rouba 

aquela carteira porque é de uma precisão e de uma candura ao mesmo tempo... como o 

gesto de roubar pode ser bonito também... e filmar isso quase como uma pequena obra 

de arte, como ele faz ali, como as mãos roubam aquela carteira ou, como no fim do 

filme, como ele protege o bebé; de repente, naquele corpo bruto e rude também há 

vestígios de uma delicadeza enorme, e acho que isso é muito revelador. Acho que fazer 

um filme também é estar atento a esses pequenos gestos em que o corpo se tenta 

esconder e não consegue.
213

 

 

Neste trecho da entrevista o cineasta destaca um dos lugares encontrados por Rafa em sua 

deambulação pelo centro de Lisboa. O personagem chega a um espaço público que lhe é novo, 

onde as trajetórias copresentes não se articulam à sua e o colocam a parte. É desse lugar a parte, 

desarticulado, que busca estabelecer alguma articulação, algum encontro com outra trajetória que 

amplie sua potência de agir ali. Neste caso, o encontro se deu com a mochila, desencadeado pelo 

gesto previsto no roteiro ficcional, mas que, de repente, trouxe ao filme algo mais que o gesto de 

roubar, trouxe um gesto singular de como roubar, trouxe os vestígios de uma delicadeza enorme 

num corpo bruto e rude. Trouxe, de repente, a intimidade a tona como “fagulha do real” que 

emergiu justamente na zona não determinada pelo roteiro, naquilo que escapa do previsível e 

instituído no momento em que se experimenta a indistinção entre personagem e pessoa
214

. 
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 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa. Todos os destaques são meus. 
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 Trecho de entrevista concedida a mim, em 2015, numa tasquinha de Lisboa. Todos os destaques em itálico e em 

negrito são meus. 
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 Cabe lembrar a dificuldade que teve o diretor em selecionar um jovem para protagonizar o personagem Rafa. 

Numa conversa realizada em Braga com estudantes da Universidade do Minho, em 2015, João Salaviza relata que 

entrevistaram muitos jovens e não conseguiam selecionar nenhum. O jovem que trabalha no filme foi encontrado por 

acaso numa feira popular, tendo sido um tanto difícil convencê-lo a participar, desconfiado que estava quando foi 

abordado pela equipe. O cineasta procurava um jovem que tivesse em “fase de transformação”, mas nem mesmo ele 

sabia exatamente o quê procurava para além dessa característica mais geral, mas finalizou dizendo que, de alguma 

forma, sabia que esse quê encontrava-se também no corpo físico do jovem que viesse a protagonizar Rafa. 
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Ao observar com a câmera, Salaviza busca captar o que escapa do corpo que desvia-se do 

gesto roteirizado. É justamente no que sobra para além da ficção, mas que foi acionado por ela, 

onde aparece o traço ínfimo, o movimento preciso, aquele gesto íntimo do corpo, aquele que não 

foi pensado, mas que se fez notar quando, livre do si mesmo, o personagem deixou vazar ali 

traços impregnados na pessoa; personagem e pessoa ali já indistintos pelo dispositivo proposto 

nesse estilo de fazer do cinema que, ao fragilizar a história contada torna-se mais permeável à 

realidade que atravessa os corpos das pessoas e que escapa deles – como sobra – quando estes 

encontram-se com o inesperado do novo gesto tributário do cinema e efetivado num lugar 

inesperado, o qual força o corpo a encontrar outros modos de negociar relações em meio às 

tensões desse encontro no e com o espaço heterogêneo.   

 
Por isso mesmo que toco muito nesta ideia da intimidade: como mesmo num espaço 

público os gestos e as ações e as palavras também podem remeter para zonas de 

intimidade. Portanto, para além da geografia do espaço, há uma zona de afeto que é essa 

mesma onde eu gosto de sonhar que é possível chegar com a câmera de filmar.
215

 

 

Em meu argumento não seria mesmo num espaço público, mas sim justo num espaço 

público, porque é nele que o heterogêneo afeta o corpo de maneira mais imprevista e tem, 

portanto, maior potência para fazer vazar a intimidade aprisionada no corpo pelo 

institucionalizado. É por isso que o percurso dos filmes e dos personagens vai do mais privado ao 

mais público e não necessariamente do mais fechado para o mais aberto. A prisão, por exemplo, 

onde termina Cerro Negro é mais fechada, mas é mais pública que a casa. Em outras palavras, 

para que a proposta de apropriação da realidade como intimidade se realize no filme, o 

dispositivo – o estilo – cinematográfico de João Salaviza precisa forçar os corpos-personagens à 

deriva no espaço público, força-los a ir ao encontro e de encontro ao heterogêneo imprevisível 

para que algo de íntimo neles aflore, emerja. 

É preciso forçar a deriva, como puro deslocamento para nada, não somente dos 

personagens, mas também do espectador: é nesse sentido que a ficção frágil – uma história fácil – 

atua como dispositivo do cinema para que o filme venha a existir como encontro, podendo a 

intimidade que emerge dele e é gravada no filme ser tomada como o índice de permeabilidade do 

real alcançado em cada projeto cinematográfico deste cineasta. 
 

 

UMA HISTÓRIA FÁCIL E UM CORPO À DERIVA 

 

Ao falar do curta Rafa (2012), Salaviza diz: “o dispositivo ficcional que eu encontro é um 

pretexto para poder ir atrás desse miúdo que quero filmar... e voltar aos espaços que também 

percorri na adolescência no centro de Lisboa”.
216

 Ir atrás tem múltiplos sentidos aqui. Dois deles 

trago a esse texto. O primeiro é o de ir em busca de um corpo jovem na cidade de Lisboa onde o 

personagem ficcional imaginado venha a se “incorporar” de tal forma que torne-se indiscernível 

da pessoa
217

, numa metamorfose de ambos, personagem e pessoa, que faz emergir algumas das 

principais marcas e potências deste estilo de fazer cinema no qual a ficção – o roteiro, a história 

frágil – é um artifício, sobretudo, para o encontro com certas pessoas e certos lugares geográficos 

onde “fragmentos imperceptíveis do real”, talvez, venham a emergir e fazerem-se sensíveis 
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através do filme: “o trabalho do realizador é andar atrás desses respigos”
218

. É nesse sentido que 

os personagens de seus filmes não são tipos sociais, mas pessoas singulares, únicas, cuja principal 

característica é não saber o que fazer diante do mundo à sua volta, uma vez que esgotaram todas 

as possibilidades de ação que conheciam, inclusive a violência. Em seus filmes os personagens 

terminam “olhando” pro mundo amplo, sem foco fixo – pro céu, em Arena e Cerro Negro, pra 

cidade à volta, em Rafa –, mas é como se esse “olhar” fosse uma espécie de “não ver” porque se 

faz de uma busca, de uma forte mistura das paisagens interiores com as exteriores, algo que faz 

oscilar tanto os personagens quanto os espectadores, pelo menos aqueles que se identificaram 

com os personagens e “olham” pro mundo a partir deles, ou melhor, através deles. O interessante 

é que passamos a olhar mais de perto, mesmo de “dentro” deles, justo quando os personagens se 

distanciam do espaço interior-privado onde eles vivem – da moradia, seja a casa ou a cela da 

prisão. Isso se daria, talvez, porque as perguntas íntimas (as mais intensas!) que estes 

personagens fazem não são para eles próprios – para aquilo que os povoa no interior privado –, 

mas sim para o mundo – para aquilo que os está povoando no exterior público –, fazendo com 

que a intimidade deles se dê – se faça existir naquele corpo e se revele ao espectador – justamente 

no espaço público. 

O segundo dos sentidos de ir atrás que trago aqui é o de observar, numa acepção desse 

verbo muito cara a João Salaviza: observar está voltado tanto ao acompanhamento dos 

movimentos do corpo jovem em deriva pela cidade quanto à “possibilidade de observar enquanto 

me movimento”
219

. Destaquei o enquanto porque é nele que me parece residir a distinção radical 

que este artista faz entre um cinema que observa o mundo de fora e outro que observa de dentro, 

fazendo-se ele próprio movimento do e com o mundo. Movimento de observar que é também ir 

atrás da memória como algo que é mote de acesso ao íntimo pessoal (das lembranças de 

juventude) para gestar mais um tipo de encontro com o “aleatório espacial”, uma vez que o 

retorno do cineasta aos espaços que percorreu na adolescência se faz, sobretudo, de rupturas com 

o vivido por ele, sendo a cidade outra, constituindo-se hoje de uma constelação de trajetórias 

bastante distinta daquelas que articulavam o vivido quinze anos atrás. Essa diferença faz incidir 

algo de aleatório no que o cineasta encontrará naqueles espaços da adolescência e fará com que, 

no momento de filmagem nestes lugares onde João Salaviza esteve anos antes, não seja possível 

repetir as ações dele, exigindo decisões a serem tomadas pela equipe, aí incluídos os atores. 

Decisões estas que, por serem tomadas vinculadas ao real que ali está, efetuarão fissuras no 

roteiro pensado a partir das lembranças, tornando-o mais permeável à vida que se efetiva naquele 

lugar hoje e, justo por isso, tem maior potência para fazer emergir algo da vida e dos corpos dos 

atores no encontro com as trajetórias heterogêneas que configuram aquele lugar, algumas das 

quais serão arrastadas para o filme na medida mesma que afetarem a equipe de filmagem para 

fazer a cena de tal ou qual maneira. 

Na zona indistinta entre diversas temporalidades e espacialidades que se constitui em seu 

estilo de fazer cinema e filmes, pode-se dizer que esse cineasta busca escapar do cinema que 

observa de fora o mundo – e, assim, representa-lo como realidade neutra e objetiva – ao mesmo 

tempo que busca abrir passagens para o que emerge dos e nos encontros promovidos por ele, 

cinema, enquanto parte do próprio mundo – e, assim, torna-lo permeável à realidade como devir.  

Ao buscar desencadear encontros através do cinema, o que parece agitar-se como principal força 
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no processo de criação de Salaviza são estratégias para perder-se nesses encontros, para deixar-se 

levar no espaço e no filme por algo que constitui o real como algo imperceptível, desafiando o 

cinema a inventar maneiras – criar linguagem – que, talvez, tornem perceptíveis alguns 

fragmentos desse real.  

 
Em Cerro Negro interessou-me filmar a ideia da ausência, ou seja, de como é que os 

espaços e o nosso cotidiano podem estar impregnados pela presença de alguém que não 

está fisicamente presente. E mais uma vez encontrei um dispositivo ficcional [...] pra 

poder depois encontrar as coisas intrínsecas das duas pessoas que filmei. Esse 

dispositivo é muito simples, uma mulher tem um marido que está preso; e assim é uma 

proposta de ficção ou uma proposta de cinema, se calhar a única ideia de cinema nesse 

filme, quando todo o resto é tentar filmar a intimidade das duas pessoas que filmei.
220

 

 

Nesse sentido, o cinema seria esse dispositivo ficcional simples para, depois, se aproximar 

da realidade e, desdobrado o cinema em forma de filme, seria o pretexto para encontrar e 

encontrar-se com pessoas e lugares onde algum fragmento imperceptível do real pode vir a se 

deixar observar pela câmera e se impregnar nas imagens e sons. Pode-se dizer que esse 

imperceptível perseguido por João Salaviza é o que ele denomina intimidade.  

A intimidade, conforme já foi apontado em outras partes acima, é entendida por ele como 

aquela característica que há num corpo humano que ainda não foi totalmente aprisionada pelas 

normas e formas institucionalizadoras de como devemos viver: ela é uma força politicamente 

potente para nos mostrar a vida como variedade e variação, sendo, portanto, potente na criação de 

novos possíveis modos de estar no mundo. É certo que por mais opressivas que sejam nossas 

instituições, todo corpo mantém alguma intimidade. Mas seriam, segundo esse cineasta, os 

corpos que estão à margem da sociedade burguesa de consumo e os que estão em franco processo 

de transformação, como os jovens, os menos afetados pelas normas e padrões, onde algo mais cru 

estaria pulsando e, por isso, interessam mais a ele, uma vez que nesses corpos há uma camada 

mais densa e intensa de intimidade que pode vir a aparecer – vir ao de cima, nas palavras de 

Salaviza – ao longo da realização do filme, antes de ser novamente submersa sob a necessidade 

de agir conforme as normas e formas institucionalizadas.  

Um dos aspectos do dispositivo ficcional efetivado pelo estilo desse diretor atua 

exatamente aí: fazer esse corpo onde existe uma camada mais densa e intensa de intimidade 

entrar em contato com lugares por ele desconhecidos, de modo a dificultar ou mesmo impedir 

que o contexto social e espacial conhecido aja sobre esse corpo, forçando-o às normas, aos 

padrões, aos hábitos. É justo para criar possibilidades para captar a intimidade que é necessário 

fazer emergir um gesto singular – e inesperado – que surge em um corpo no encontro com o lugar 

geográfico, encontro promovido pela ficção proveniente do cinema entre esse corpo e os 

elementos do espaço público, apostando que algo de novo – de íntimo – pode advir daí, desse e 

nesse encontro. 

Pode-se pensar, então, a intimidade menos como um dado ou uma característica e mais 

como um atravessamento que emerge em um corpo humano não quando esse corpo está onde 

mora ou circula habitualmente, mas sim, como algo que pode vir a atravessar esse corpo e vir à 

tona quando ele é forçado a deixar seus lugares habituais e encontrar-se com outros corpos e 

objetos e fluxos em contextos distintos; quando, em outras palavras que retomam os conceitos de 
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Doreen Massey, esse corpo é forçado a encontrar-se com outras trajetórias copresentes no lugar 

onde chegou em sua deriva pelo espaço público. 

Pode-se pensar também que esse encontro promovido pelo cinema também faz com que o 

lugar – e o espaço público – seja outro, uma vez que é habitado de outras maneiras, abrindo nele 

novos possíveis ali instaurados no e com o encontro entre cinema e espaço. É nesse sentido que 

agitam-se geografias menores nos estilos artísticos que abrem-se para o espaço como agente 

potente para fazer emergir outros encontros onde o vivido e vívido dos lugares pode, talvez, 

agenciados pelo cinema, forjar – forçar? – outras conexões e possibilidades para o pensamento 

geográfico
221

. É justo esse caráter vívido do espaço que, segundo Doreen Massey, tem 

potencialidade para fazer um lugar devir outro desde dentro dele mesmo, em variações e 

metamorfoses gestadas nas e pelas negociações entre as trajetórias que ali se encontram 

copresentes, sendo que os devires espaciais emergem sobretudo nas tensões e negociações que se 

efetivam entre trajetórias desarticuladas, as quais gestam novas articulações e desarticulações, 

mantendo o espaço como algo em aberto onde a política – pensada como negociação entre 

trajetórias heterogêneas – se faz necessária (Massey, 1999; 2008). 

Nesse sentido o caráter vívido de um lugar pode ser entendido como algo que extrapola o 

vivido, uma vez que o vívido remete exatamente para aquilo que ainda não é, que aponta para 

devires ainda imprevistos e insensíveis no real vivido, mas já pulsantes, agindo como força 

imperceptível – porque desarticulada? – nas microfissuras abertas no que está articulado. 

Microfissuras que podem vir a tornarem-se sensíveis quando o cinema aporta num determinado 

lugar sem a pretensão de mostra-lo como ele já é, mas com a disposição de inventar ali outras 

maneiras de viver nos e os encontros em que, de repente, nos apaixonamos por algo... que, enfim, 

nos escapa. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Almeida, M. J. Imagens e sons – A nova cultura oral. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

Deleuze, G. Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34, 1997. 

 

Deleuze, G. O esgotado. In: Deleuze, G. Sobre o teatro: Um manifesto de menos; O esgotado. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

 

Godinho, A. Linhas do estilo – estética e ontologia em Gilles Deleuze. Lisboa: Relógio D’água, 

2007. 

 

Massey, D. La filosofía e la política de la espacialidad: algunas consideraciones (1999). In: Albet, 

A.; Benach, N. (orgs). Doreen Massey – Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria 

Editorial, 2012. 

                                                           
221

 “Precisamente porque es  la esfera de Ia yuxtaposición potencial de los distintos relatos, del forjamiento de 

relaciones nuevas, la espacialidad es tambien una fuente para la producción de nuevas  trayectorias, nuevas historias. 

Es una fuente de producción de espacios nuevos, identidades nuevas, relaciones y diferencias nuevas.” (Massey, 

1999, p.174-175 – grifos do original) 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

744 
 

 

Massey, D. (2008) Pelo espaço – uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2008. 

 

Oliveira Jr, W. M. As geografias menores nas obras em vídeo de artistas contemporâneos. In: 

Anais do XIV Encontro Ibérico de Geografia. Departamento de Geografia/Universidade do 

Minho: Guimarães, 2014. 

 

Vilela, E. Silêncios Tangíveis – corpo, resistência e testemunho nos espaços contemporâneos 

de abandono. Porto: Edições Afrontamento, 2010. 

 

Filmografia 

 

Salaviza, J. Arena (filme). Portugal. 2009.  

Salaviza, J. Cerro Negro (filme). Portugal. 2011.  

Salaviza, J. Rafa (filme). Portugal. 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

745 
 

A CIDADE CINEMÁTICA E A FANTASIA: PENSANDO AS EXPERIÊNCIAS 

TOPOFÓBICAS DA TERRA-MÉDIA 

 

Francyjonison Custodio do Nascimento 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

jonisoncustodio@hotmail.com 

 

Resumo 
A Geografia buscou e tem buscado estabelecer relações com outras áreas do conhecimento. 

Nesse contexto, a abordagem cultural da Geografia, ao privilegiar a mediação do conhecimento 

por meio de dados culturais e o Humanismo, elegeu a experiência, a subjetividade e os 

sentimentos humanos como elementos dos estudos geográficos; não resumindo-os a meros 

inventários de coisas sobre o espaço. Nesse contexto, o cinema, assim como a literatura e a 

fotografia, ganhou mais destaque nas análises geográficas. Partindo desses pressupostos, 

objetivou-se uma análise, a luz da abordagem cultural da Geografia, do conceito tuaniano de 

topofobia e sua relação com a cidade nas obras fílmicas O Senhor dos Anéis, dirigidas por Peter 

Jackson. Como parte dessa análise, este artigo trata-se de uma discussão bibliográfica com um 

arcabouço teórico que compõe as discussões a respeito das interrelações entre a Geografia e o 

Cinema, focalizando o conceito de cidade cinemática, bem como sobre o lugar, dando ênfase no 

conceito de topofobia.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Geografia tem, no decorrer das décadas, aproximado cada vez mais suas abordagens de 

outras formas do saber como a religião, a sabedoria popular e a Arte. A abordagem cultural na 

Geografia preza por essa aproximação por pensar que toda compreensão dos aspectos geográficos 

é apreendida por palavras e/ou imagens, ou seja, por uma mediação cultural.  

Essa abordagem, na qual o homem foi colocado no centro, fez com que os geógrafos 

estudassem as atividades humanas; fazendo uma Geografia mais antropocêntrica, a qual valoriza 

a experiência, a subjetividade e os sentimentos humanos; não resumindo a Ciência Geográfica a 

meros inventários de coisas sobre o espaço. 

Neste sentido, o Cinema vem ganhando forças dentro dos estudos geográficos. Isso se 

deve ao fato de que ambas as áreas de conhecimento influenciam na construção e percepção do 

mundo simbólico, permeado pelo imaginário. Postula-se, pois, o cinema como condutor de 

representação e, consequentemente, o filme como um texto geográfico. 

Partindo desses pressupostos, o trabalho em tela propõe o espaço fílmico como campo 

empírico
222

. Além da já citada aproximação entre a Geografia e a Arte, outro motivo impele a tal 

proposta: o fato do cinema, através de filmes, auxiliar na apropriação dos espaços. 

Tais pressupostos, outrossim, nos direciona a pensar sobre os conceitos a serem 

abordados. A Geografia de abordagem cultural, como já exposto, alude a experiência do homem 

nos espaços, fato tal que foi, por muito tempo, negligenciado pelos geógrafos (CLAVAL, 2010). 

Tal valorização conduz aos estudos do lugar, este entendido como sentimento despertado através 

da experiência com os lugares (TUAN, 2012). Se tais preconizações são válidas para a Arte em 
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geral, são, ainda mais, para a sétima arte, pois a linguagem e a narrativa fílmica são importantes 

elementos nos estudos sobre percepção e experiências concretas com e no espaço (COSTA, 

2013).  

 Além do conceito de lugar, outra noção geográfica ganha destaque neste tipo de pesquisa. 

Trata-se, pois, da cidade. Isso se deve ao fato de eleger o cinema como objeto de pesquisa. Tal 

opção está, segundo Costa (2002), vinculada ao estudo da cidade. Esta última não é apenas um 

objeto inerentemente cinematográfico, mas, na visão da autora, o melhor exemplo desse tipo de 

objeto.  

 Desse modo, evidencia-se a pertinência e a importância de estudos envolvendo o cinema, 

a cidade e o lugar bem como os conceitos que decorrem deste último. A proposta, então, é fazer 

um levantamento bibliográfico de tais conceitos e suas relações com os filmes que passam na 

Terra-Média, a trilogia O Senhor dos Anéis. 

Para o melhor entendimento, é necessário discorrer sobre a obra. Ela é resultado de 

traduções de livros de J.R.R. Tolkien, famoso escritor inglês de literatura fantástica; se 

enquadrando, assim, nos gêneros de Fantasia e Aventura. Os filmes foram produzidos e dirigidos 

por Peter Jackson, com a distribuição pela Warner Bros. Entertainment. As locações foram 

realizadas, inteiramente, na Nova Zelândia, tanto as sequências externas e como os sets de 

filmagem. 

Ela narra estórias de uma comitiva que deveria deixar um lar – uma toca hobbit – no 

tranquilo e bucólico Condado, região que fica a oeste da Terra-Média (um continente do mundo 

fantástico onde a história se passa) em direção ao Leste. Ao longo da jornada, os membros da 

comitiva passam por diversos lugares, criando e manifestando afetividades para com o espaço 

vivenciado. 

Assim sendo, reconhecendo os filmes como portadores de uma dimensão espacial, nota-se 

o sentimento pelo espaço vivenciado. Isso se manifesta na preferência dos personagens por áreas 

bucólicas enquanto os espaços enegrecidos pela fumaça e rico em edificações, símbolos urbanos 

e causadores de horror, são preteridos. 

Dentre os motivos que justificam a realização dessa pesquisa, há a exiguidade de 

trabalhos que tratem da abordagem cultural da Geografia e do cinema. Embora os estudos que 

possuem tal relação evidenciem um interesse pelo estudo da construção do espaço e das relações 

sociais, são poucos os geógrafos que seguem por essa senda. Há, ainda, a pertinência de se de 

compreender como a cidade e as relações com ela, sobretudo as afetivas, são registradas, 

imaginadas e re-apresentadas no espaço fílmico. 

Outra justificativa é a possibilidade e a importância de analisar, na pós-modernidade - um 

período em que, teoricamente, todas as coisas são consideradas efêmeras - relações com e no 

espaço que insistem em perdurar, o lugar.  Usando, para isso, um filme que foi adaptado de uma 

obra a qual teve sua criação no início do século XX, indo de encontro com a padronização 

imposta pela sociedade atual e permeadas pelas realidades da sociedade pós-industrial.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para pensar o presente trabalho é preciso compreender não apenas as categorias espaciais 

escolhidas, mas, antes, em que contexto do pensamento geográfico tais categorias foram 

elaboradas e (re)significadas. Assim sendo, urge discorrer, grosso modo, sobre a Geografia de 

abordagem cultural e seus entrelaces. 
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GEOGRAFIA E CINEMA: ENTRELACES E PROPOSIÇÕES 

 

Para Zanatta (2008), a introdução do termo “cultura” na Geografia deve-se a Friedrich 

Ratzel, um geógrafo alemão do século XIX, e suas análises, apoiadas na etnografia, sobre os 

fundamentos culturais da diversidade das repartições dos homens e das civilizações. 

 Dessa forma, a cultura e suas implicações tem sua gênese imbricada com a sistematização 

da Geografia enquanto ciência. Se Ratzel deu o pontapé inicial para as discussões geográficas 

sobre cultura, Vidal de La Blache deu seguimento a essas discussões pela Geografia Francesa. 

 Apesar das divergências entre Vidal e Ratzel, como os conceitos centrais da Geografia e a 

utilização da Geografia pela política, ambos tinham a mesma visão no que concerne ao 

entendimento do papel da cultura, que se interpõe entre o homem e o meio natural. Esse tipo de 

abordagem, porém, não conseguiu dar à cultura o seu devido lugar nas discussões geográficas por 

possuir uma postura positivista.  

Na década de 1970, porém, ocorre um processo de recuperação da abordagem cultural na 

Geografia. Houve, pois, uma reviravolta no pensamento geográfico e, consequentemente, na sua 

abordagem cultural, pois os estudos não se baseavam mais de estudar a diversidade cultural com 

base nos seus conteúdos materiais. 

 A partir de então, admitiu-se que a cultura está ligada ao sistema de representações e 

valores, as quais se manifestam mediante construções compartilhadas socialmente e expressas 

espacialmente (Zanatta, 2008). Só a partir de então que, segunda a autora, o Humanismo e a 

abordagem cultural da Geografia passam a andar de mãos dadas, devido a recolocação do homem 

no centro das preocupações dos geógrafos culturais. 

  Com esse novo olhar, ocorrem a reelaboração dos conceitos geográficos, a ressignificação 

e ampliação dos temas da abordagem cultural, assim como a dinâmica de sua renovação. E a 

abordagem cultural da Geografia, portanto, ganha a delineação que possui atualmente.  

  Essa delineação redireciona o Geografia Cultural passa a trabalhar com códigos 

simbólicos e modos de representação como a Literatura e o Cinema bem como suas formas de 

representação artísticas como o filme, pois entende os conceitos sob a perspectiva do seu caráter 

simbólico e subjetivo.  

 Feitas essas considerações sobre a Geografia Cultural, parte-se, efetivamente, para a 

discussão sobre os entrelaces entre a Ciência Geográfica e o cinema no que se refere, 

pincipalmente, a cidade. 

Antes de discorrer sobre esses entrelaces, é vital tratar sobre a cidade. Na visão de Costa 

(2006), três dimensões características são, grosso modo, intrínsecas a cidade, a saber: ela é 

artefato, campo de forças e imagem. 

Entender a cidade enquanto artefato é vê-la em sua materialidade, esta produzida 

historicamente pelas práticas sociais. Trata-se, pois, das estruturas, dos espaços, objetos, etc. E, 

enquanto artefato, é vetor de um campo de forças que articula e determina configurações. Tal 

campo é “regido” por forças, sejam elas econômicas, políticas, sociais e/ou culturais. A última 

dimensão da cidade, a imagética, incorpora uma complexidade de elementos, tais como 

conhecimento, esquemas de inteligibilidade, classificações, memória, ideologia, valores 

(COSTA, 2006). 

E é a partir da consciência da existência dessas três dimensões que se pode enveredar 

pelos estudos das relações Cinema-cidade, dando, sobretudo, um enfoque na terceira dimensão: a 
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cidade como imagem. A autora lembra, inclusive, que com o aumento da complexidade da cidade 

depois do século XIX, acentua-se, também, essa dimensão. 

É se baseando nesse caráter da cidade como sistema de representação que Costa (2002) 

pensa a relação entre Cinema e cidade, a qual implica num conceito: cidade cinemática. Esta 

pode ser conceituada, simplesmente, como “qualquer cidade filmada pela câmera 

cinematográfica” (COSTA, 2002, p. 69). A cidade cinemática é, portanto, aquela que é 

“capturada” pelas lentes de uma câmera.  

Desse modo, a autora vincula, obrigatoriamente, a cidade cinemática a cidade concreta, 

real. Isso acontece por dois motivos:  
 
Primeiro, porque a cidade cinemática, apesar de não ser uma completa e direta 

reprodução da realidade, é essencialmente reconhecida através do processo de 

associação com a cidade real, Segundo, porque o discurso da cidade cinemática é 

relacionado à maneira como a cidade é vivida. (COSTA, 2002, p. 69) 

 

Assim sendo, ela elucida como a cidade cinemática, por ser construída através de um 

discurso, possui relações com a realidade e, consequentemente, está vinculada a uma forma de 

ver e viver o mundo. É devido a isso que a cidade cinemática não possui apenas elementos 

materiais. Não se trata, simplesmente, de ruas, casas ou edifícios e seus problemas econômicos 

e/ou sociais. Ela é, também, uma cidade imaginada, imaginária. Há, nela, uma carga simbólica; é 

uma representação. 

 E, como representação, a cidade cinemática têm muito a dizer sobre a cidade concreta, 

pois, como já exposto, suas conexões são com a realidade e é nesta última que está a seu sistema 

de significação. É baseado nisso que Costa (2002) afirma a possibilidade de estudar a cidade real 

através da cidade cinemática. Nesse processo, a primeira é entendida através da segunda. Ou, 

usando as palavras de autora, a cidade cinemática “trabalha como ‘ponte’ para o entendimento do 

espaço e do lugar que vivemos.” (COSTA, 2002, p. 72).  

Para compreender como funciona essa “ponte”, é preciso ter em mente que não se pode 

conceber as representações do espaço como ilustrações ou imagens retiradas da realidade. Elas 

são, ao contrário, partes constituintes do significado da realidade; elas revelam uma visão – 

dentre várias – do que está sendo representado; é uma reapresentação.  

Ademais, urge entender que, como representação visual, o filme não é mero reflexo da 

realidade; ele é, pois, “reunião de significados intertextuais que deve ser entendida em face de 

outras representações e realidades que porventura tenham relação direta ou indireta com seu 

conjunto” (COSTA, 2006, p. 46). Desse modo, o filme não é produto apenas de uma 

representação da realidade, mas de variados significados que se comunicam entre si. Há, além do 

filme, outros textos que são utilizados para embasar a representação presente no filme. No caso 

dos filmes que tratam da Terra-Média, por exemplo, a intertextualidade ocorre para com a obra e 

teoria literária de J.R.R. Tolkien. 

É por isso que ter em conta que textos possuem relações é vital para uma análise 

geográfica de um filme. Comentar-se-á um pouco mais sobre isso no momento de estabelecer os 

procedimentos metodológicas da pesquisa. O que busca frisar aqui é que os filmes são signos 

culturais do mundo real. 

Assim sendo, o espaço fílmico, através de sua linguagem e do texto, auxilia na 

interpretação das espacialidades, pois o espaço geográfico no filme é imagem e símbolo. Essa 

simbologia permite enxergar o espaço fílmico como uma criação cultural que são 
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ideologicamente comprometidos com uma cosmovisão, na qual espaços e lugares são formados, 

(re)significados, legitimados e/ou contestados (COSTA, 2013).   

 Além do estudo da cidade, a geografia fílmica também impulsiona a considerar o homem 

e os espaços que o rodeiam bem como a relação de afetividade com esses últimos nos seus 

estudos. O lugar, então, como já elucidado, timidamente, ganha espaço nesse tipo de estudo. 

Necessita-se, pois, discutir acerca dos conceitos de lugar. Esse conceito remonta a Grécia Antiga 

e era compreendido no sentido estrito de localização. Gomes (1995) pontua que, de Aristóteles 

até Newton, essa concepção restrita permaneceu com pequenas diferenciações. Não obstante, o 

lugar foi reconfigurado na Geografia Moderna. 

Nesta nova configuração, o conceito estava, inicialmente, vinculado ao conceito de região 

e foi utilizado por geógrafos como Vidal de La Blache e Carl Sauer. Uma nova ênfase veio 

através de um esforço de recuperação do conceito durante a década de 1970. Os responsáveis por 

esse esforço foram, para Ferreira (2000), os estudiosos ligados à Geografia Humanista que, por 

sua vez, tinha uma base filosófica na Fenomenologia e no Existencialismo. Aqueles fizeram, 

pois, do conceito de lugar seu conceito-chave.  

  O autor, ainda, comenta como se processou o desenvolvimento desse conceito na 

Geografia Humanista; para ele, o primeiro autor que abordou o lugar com enfoque 

antropocêntrico foi um geógrafo canadense, Edward Relph. Este último teria, então, analisado o 

lugar a partir de experiências diretas com o mundo e a consciência que as pessoas possuem 

acerca desse mundo bem como, posteriormente, relacionado o lugar a noções intersubjetivas, ou 

seja, a visões sociais daquele espaço, reforçando a ligação com a identidade. 

   A geógrafa Anne Buttimer é outro expoente da Geografia Humanista e suas ideias 

ganharam destaque na produção geográfica, sobretudo no estudo do que Relph denominou 

deslugares. Ferreira (2000), ao elucidar esses conceitos, explica que, para Relph, o lugar parece 

se dissolver e se transformar em deslugares, devido a inúmeros fatores, entre eles a globalização 

e sua consequente padronização.  

Para Buttimer, continua explicando Ferreira (2000), o deslugar é questão de cosmovisão 

do grupo (ou indivíduo) estudado; para alguns, um espaço pode se destituir de afetividade 

enquanto, para outros, o mesmo espaço pode ganhar ou continuar sendo, afetivamente, 

importante.  

  Outro nome citado por Ferreira (2000) é do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan. Esse 

último valoriza a primeira ideia de Relph ao acrescentar, ao conceito de lugar, uma noção de 

valor que só pode ser adquirido através da experiência com o espaço. Tuan, ainda, separa os 

conceitos de espaço e lugar e trabalha a questão de escala desse conceito. 

Para Holzer (2003), Tuan, no final dos anos 1960 e início dos 1970, dedicava-se a dois 

campos de pesquisa, a saber: a pesquisa das atitudes do homem em relação ao ambiente e a 

investigação sobre conceitos espaciais que fossem mais adequados do que o de paisagem. Sendo 

esse último mais permeado por características subjetivas e antropocêntricas, adequando-se ao 

aporte filosófico fenomenológico, o qual é mais utilizado pela Geografia Cultural. 
Entre as contribuições de Tuan está o livro Topofilia, editado, primeiramente, em 1974. 

Nesse livro, o autor aborda a temática da percepção do homem em relação ao meio ambiente e 

desenvolve um conceito e o nomeia com título do livro, topofilia. A palavra topofilia seria, então, 

“um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, incluindo todos os laços 

afetivos dos seres humanos com o ambiente material.” (TUAN, 2012, p. 136).  

Etimologicamente, topofilia significa “o amor por um lugar”. Como, para Tuan (2012), o 

homem apreende os fenômenos por polaridades, o termo possui um antônimo: topofobia. Este 
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último seria a “aversão pelos lugares”. O medo e a afeição por uma localidade são, portanto, 

indissociáveis a uma experiência com ela. Esses sentimentos acabam por delinear uma 

hierarquização dos lugares.  

E é essa a concepção que Tuan (2012) quer imbuir nos termos “topofilia” e “topofobia”: 

sentimento. Sentimento este surgido através da experiência, despertado pelo espaço outrora 

apropriado, o espaço da convivência.   

Dessa forma, Tuan (1983) traça uma relação entre espaço e lugar. Para ele, “o lugar é a 

segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro.” (TUAN, 

1983, p. 3). Assim sendo, o lugar é o espaço transformado a medida que é conhecido e, 

consequentemente, valorizado. O lugar é, pois, o espaço familiarizado.  

  Desse modo, a visão do referido autor de lugar como espaço vivido, fruto de um conjunto 

de experiências que geram um sentimento, um valor. Consequentemente, o lugar não é um dado 

objetivo, mas, ao contrário, resultado da subjetividade daquele que realiza a experiência espacial. 

Isso acontece por que as percepções desse indivíduo são, igualmente, subjetivas. 

  Outro ponto pertinente no trabalho de Tuan (2012) que vai ao encontro da proposta desse 

trabalho é o fato que ele também estudou a experiência com o espaço citadino. Tuan (2012) 

dedica, pois, quatro capítulos de Topofilia ao estudo da percepção na cidade e um artigo na 

Geographical Review
223

. Nesse último trabalho, Tuan elucida sua concepção de cidade como um 

afastamento da natureza. Em outras palavras, o homem se torna urbano ao passo que se 

desvencilha da submissão dos ritmos da natureza (TUAN, 2013). 

  Além disso, Tuan pensa que as cidades são lugares por excelência: “Cities are places and 

centers of meaning par excellence.” (TUAN, 1975, p. 156). Ele raciocina assim, pois, no seu 

entendimento, as cidades foram criadas, exclusivamente, pelos homens e para os homens. Elas 

são uma experiência coletiva: são erguidas e usufruídas pelo homem. As cidades, então, possuem 

uma relação íntima com o lugar. 

  Diante do que foi exposto, concebe-se, pois, o lugar como sendo o espaço permeado e 

imbuído pelo sentimento gerado através de experiência. Essa concepção coaduna, perfeitamente, 

com as pesquisas com imagens fílmicas, pois  

 
Os filmes servem ao propósito de, em sua unidade e diversidade artística, promoverem 

uma apropriação alternativa – real/visual – dos espaços e paisagens da experiência, da 

vivência e também da subjetividade. (GOMES, 2011, p. 44). 

   

Além das discussões sobre o lugar e a cidade, sobretudo, a cinemática, é preciso, também, 

discutir a cerca de outros temas para um melhor entendimento do trabalho em tela. Como já 

exposto, uma compreensão acurada de um espaço fílmico compreende não só os elementos 

encontrados no filme, mas, igualmente, elementos “exteriores” que norteiam a construção dele. 

Trata-se, pois, da intertextualidade, conceito apropriado por Costa (2013) dos geógrafos 

James Duncan e Trevor Barnes. Para aquela, a noção usada por esses últimos na Literatura é útil 

para o cinema. A autora, pois, alega que intertextualidade é a palavra de ordem no tipo de 

pesquisas sobre os espaços fílmicos. Essa concepção leva ao veredito de que as representações 

ocorrem de texto para texto e, não simplesmente, do mundo para o texto. 

Assim sendo, urge discutir, brevemente, sobre a teoria literária de Tolkien, pois considera-

se que esse texto – no sentido amplo da palavra – serve como base para o texto a que se propõe 

analisar, o filme. Essa breve análise também é pertinente porque a própria teoria literária 

                                                           
223

 Republicado em português pela revista Geograficidade em 2013. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

751 
 

tolkieniana estimula a discussão sobre a realidade e os espaços imaginados, muito presente no 

filme. 

 

 

O MUNDO DA TERRA-MÉDIA: ESPAÇO E IMAGINAÇÃO 

 

Tolkien, em seus livros, cria um mundo, o qual é uma complexa teia de culturas, línguas, 

arquitetura, arquétipos e histórias de variados povos criados e no qual tudo faz sentido. E tudo 

isso possui uma explicação. Para Tolkien, a criação de seus livros está inserida num contexto 

muito maior que a estória narra. Ele, na verdade, designava, para esse processo de escrever 

contos de fadas, o termo subcriação (TOLKIEN, 2006). 

Quando um autor escreve uma obra de Fantasia, “concebe um Mundo Secundário no qual 

nossa mente pode entrar. Dentro dele, o que ele relata é 'verdade': está de acordo com as leis 

daquele mundo.” (TOLKIEN, 2006, p. 48). Assim sendo, Tolkien se enxerga como um 

subcriador e, dentro dessa estrutura, pensa que aquilo representado nos livros pode contradizer a 

realidade, mas está sempre ligada a ela.  

Desse modo, a ficção estará sempre ligada à realidade. E, consequentemente, o espaço 

ficcional e suas condições sociais estão, indubitavelmente, ligados ao espaço e aos status quo 

reais, pois “a Fantasia é feita do Mundo Primário” (TOLKIEN, 2006, p. 75). Ou seja, a Fantasia é 

“revestida” de realidade ou, mais precisamente, a Fantasia é feita de realidade.  

Não obstante a isso, Tolkien vai além de estabelecer essa relação; ele a caracteriza como 

uma relação de afeto pelo objeto representado, pois “um bom artífice ama seu material” 

(TOLKIEN, 2006, p.75). Nesse sentido, tudo aquilo do Mundo Primário (o mundo real) utilizado 

para a construção do Mundo Secundário ou representado neste é objeto de afeição do subcriador.  

Tais aspectos da obra tolkieniana já seriam o bastante para afirmar a relação entre o 

mundo real e sua literatura e, consequentemente, o filme de P. Jackson baseado na sua obra. 

Contudo, há outros fatores que sustentam essa hipótese. Entre esses fatores estão as funções dos 

contos de fadas ou estórias de fadas. Trata-se, pois, do fato das estórias de fadas possuíam 

funções. Estas seriam: a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. 

Essas funções, pois, elucidam como a literatura tolkieniana é contra-hegemônica e serve 

como meio de reflexão na conjuntura pós-Revolução Industrial. Para ele, a sua literatura serviria 

para proporcionar essa fuga da Inglaterra recém-industrializada e que estaria inserida no contexto 

que ele denominava como “Era Robótica, que combina elaboração e engenhosidade de meios 

com feiúra” (TOLKIEN, 2006, p.77). Ele chega a exemplificar o fato de não mencionar lâmpadas 

elétricas produzidas em massa como um tipo de escape por “representar” uma aversão ao 

progresso. 

Desse modo, se apropriar da teoria literária de Tolkien é essencial para o entendimento de 

todas as adaptações dos livros de Tolkien. Só assim é possível o entendimento sobre como os 

espaços real e o imaginário são constituídos, construídos, organizados e entendidos e, outrossim, 

como estes se relacionam entre si, “necessidade básica” da Geografia de abordagem cultural, a 

partir do que foi exposto. 

CONSIDERANDO OS ESPAÇOS NO CINEMA: A ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÍLMICOS 

Para a compreender a ordem espacial presente nas obras fílmicas é necessário uma 

metodologia própria, por se tratar de um objeto especial. Tendo, pois, os filmes configurados em 

objetos de análise sob a perspectiva interpretativa para uma leitura analítica do discurso sobre os 

conceitos geográficos, Costa (2005) elenca métodos para tais análises, elucidados a seguir. 
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Para ela, antes de tudo, é necessário pensar a complexidade em volta da relação existente 

entre o cinema e o mundo real representado no filme. Como já discutido, os filmes não meras 

reproduções do espaço. Assim, “as representações do espaço devem ser pensadas não como 

simples ilustrações ou imagens ‘retiradas’ da realidade concreta, mas como partes constituintes 

do significado dessa mesma realidade.” (COSTA, 2005, p. 45). 

Partindo dessa premissa, a autora quer negar a possibilidade de usar textos fílmicos como 

“objeto de verificação”. Tal possibilidade seria tolher a potencialidade dos filmes enquanto objeto 

de estudo. Ela reduziria o filme a simples opção de verificar se a imagem fílmica confere com a 

realidade, negligenciando toda a carga simbólica de uma representação. 

Para fugir desse erro metodológico simplista, Costa (2005) alega que é preciso ter em 

conta a intertextualidade. Essa advertência é válida, pois, para ela, as representações são 

estabelecidas pela conjunção de textos e relações, a intertextualidade, a qual induz o 

entendimento que o significado é produzido no e pelo processo de conjunção de várias referências. 

(Costa, 2005). 
Assim, só pode, por coerência epistemológica e metodológica, se enveredar por estudos 

que envolvam a Geografia, a cidade e o Cinema caso se pense na intertextualidade, nos demais 

textos que possuem relevância no entendimento do filme. Portanto, no caso em tela, ter em conta 

a teoria literária de Tolkien é imprescindível, pois a construção cultural da cidade é fundamentada 

em uma imagem ou imaginário que é constituído em outros textos.  

Elegidos os pressupostos para uma pesquisa dessa natureza, Costa (2005) elenca, como 

num passo-a-passo, o desenvolvimento de uma metodologia. Antes, contudo, apresenta uma 

tipologia de filmes que tratam da cidade. 

No entendimento de Costa (2005), não obstante a diversidade de filmes e suas formas de 

representar a cidade, pode-se classificar três tipos de filmes urbanos. Os primeiros são aqueles 

nos quais a cidade cinemática são representadas de forma realista e objetiva de uma cidade real.   

Os filmes do segundo tipo, por sua vez, são aqueles que trazem uma representação 

ficcional com uma relação direta como mundo real e, portanto, possuem cidades reais como 

cenário. Já os filmes do terceiro tipo são aqueles que representa, uma cidade totalmente ficcional, 

como é o caso de O hobbit e O Senhor dos Anéis. 

Ainda se referindo a essa última tipologia, Costa (2005) faz uma ressalva que vai ao 

encontro do que foi discutido anteriormente. Para ela,  
 
A construção visual da ‘cidade irreal’ ou da ‘cidade da imaginação’ sempre terá um pé 

nas referências relacionadas às cidades existentes e suas significações, pois os cineastas 

inevitavelmente constroem suas ficções urbanas com base nos elementos presentes nas 

cidades contemporâneas reais. Por essa razão, mesmo os filmes de ficção científica 

oferecem comentários e discursos a respeito de elementos contemporâneos: 

inadequações culturais, poder corporativo, ascensão social, engajamento político, 

questões de gênero, entre outros. (COSTA, 2005, p. 49). 

 

Desse modo, apesar de um filme ter, como cenário, um outro mundo, como é o caso da 

Terra-Média, têm-se a consciência que ele pode contribuir com a compreensão da realidade, 

daquilo que está sendo “reapresentado” no espaço fílmico. 

Depois da apresentação dessa tipologia, Costa (2005) apresenta, de fato, os métodos que 

devem ser utilizados no estudo da cidade cinemática. Primeiramente, ela enfatiza a importância 

de se buscar referências a respeito tanto da Geografia cultural como do Cinema, pois a atual 

cultura de imagem, que se apresenta saturada, não implica num entendimento dessas imagens. É 
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preciso, pois, antes de qualquer atividade, uma revisão bibliográfica que não tratem apenas da 

Geografia cultural e do Cinema, mas urge buscar produções que privilegiem as interseções entre 

essas duas áreas. 

Posteriormente, pontua Costa (2005), deve-se pensar sobre os temas contidos no filme e 

situá-lo em um conjunto de outros trabalhos, para tanto deve-se assistir outros filmes do mesmo 

cineasta. Ela, ainda, lembra que, apesar das pesquisas e revisões bibliográfica serem vitais, 

também é importante usar métodos não-acadêmicos como entrevistas e artigos em revistas 

especializadas na área do Cinema.  

Feito isso, parte-se para uma análise de diversos ângulos para uma melhor compreensão 

do espaço fílmico. Esses ângulos de análise, esclarece Costa (2005), devem considerar vários 

elementos, tais como quem dirige e produz o filme, a estrutura narrativa, as locações, o 

movimento de câmara, o processo intertextual e a audiência. 

A “identidade” do cineasta é importante, pois influencia a visão da cidade e, 

consequentemente, a escolha das técnicas narrativas que serão utilizadas na construção imagética 

da cidade. Aqui, os trabalhos anteriores e a intertextualidade também ganham importância.  

Faz-se necessário também, alerta Costa (2005), uma pesquisa bibliográfica e de críticas 

sobre o cineasta e seu trabalho, a fim de compreender seu posicionamento perante o conjunto de 

sua obra e seu papel como autor, “aquele que pensa e constrói o seu processo de trabalho 

cinematográfico com base em diversos fatores que o influenciam” (COSTA, 2005, p. 54). Só 

assim, a obra pode ser avaliada. É preciso, também, não supervalorizar o papel do cineasta, 

preterindo os outros elementos no processo de construção de significado. Desse modo, 

abordemos, de modo breve, tais elementos. 

Para Costa (2005), um dos principais deles é a estrutura narrativa. Trata-se de se pensar o 

que acontece no filme e sobre o que ele aborda, buscando compreender a interpretação fílmica de 

forma mais completa e não um simples resumo do filme. A autora, inclusive, propõe algumas 

questões básicas para o entendimento do discurso: “como o filme começa? Como os temas, as 

personagens e as locações são introduzidas? Como o filme termina?” (COSTA, 2005, p. 59). 

Além da estrutura narrativa, a autora aborda um elemento de vital importância, sobretudo, 

aos geógrafos: as locações do filme. Assim, para ela, “o primeiro passo é, então, listar o que 

acontece e onde.” (COSTA, 2005, p. 63). Esse passo é imprescindível pois os lugares não são 

neutros; eles significam. É preciso, pois, questionar como e o porquê são apresentados no filme. 

Ademais, Costa (2005) pontua que é necessário lidar com os “espaços sonoros” do filme, 

pois os diálogos e as músicas contribuem para o desenrolar da estória e, sobretudo, a constituição 

dos lugares. Tal necessidade se justifica pela natureza dos filmes que possuírem a habilidade de 

combinar imagens em movimento, música e diálogos concomitantemente.  Para que isso 

aconteça, é preciso ter em mãos o screenplay (roteiro do filme) afim de pensar, de forma acurada, 

a relação entre os referidos dados; isso deve ser feito porque “são as imagens e a música, não as 

palavras, os elementos que melhor significam e representam a essência do lugar.” (COSTA, 

2005, p.70).  

Costa (2005) chega, ainda, a citar a pesquisa sobre a audiência, a recepção do filme como 

elementos importante nos estudos sobre o espaço fílmico, contudo ela não é indispensável e, 

portanto, a maioria dos estudos inclui esse elemento na pesquisa. 

Assim sendo, se valendo das sugestões da autora, utilizar os elementos fílmicos da 

narrativa, da escolha de locação, do uso do som, do movimento da câmara e, sobremaneira, da 

intertextualidade para uma melhor compreensão dos conceitos geográficos anteriormente citados 

é uma útil metodologia de pesquisa para estudos sobre o Cinema.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalhou abordou a relação entre Geografia e Cinema, a partir do diálogo com 

os pressupostos teórico-metodológicos do movimento denominado de Nova Geografia Cultural, 

bem como essa relação se dá com os conceitos criados e/ou revalorizados pela abordagem 

fenomenológica da Geografia, a saber: o lugar e outros conceitos satélites, enfatizando o de 

topofobia.  

 Observou-se como os filmes podem ser úteis em análises geográficas e, sobretudo, 

quando estas pensam as cidades. Além destas últimas serem elementos eminentemente 

cinematográficos, são ainda compreendidas como um sistema de representação, um discurso que 

está vinculado a uma forma de ver e viver o mundo – uma Geografia! – dentre tantas outras 

formas. Assim, as cidades só podem ser estudadas, em análises geográficas, se entendidas em sua 

complexidade de dimensões, como alerta Costa (2002). 

Ademais, percebeu-se que os filmes, por serem uma alternativa de apreensão das 

experiências com e no espaço, são de ótima valia para as análises geográficas que preconizam o 

estudo do lugar, entendido não como uma noção de localidade, mas sob a ótica dos geógrafos da 

abordagem fenomenológica. As narrativas fílmicas, então, a exemplo da literatura, são um ótimo 

instrumento para os estudos sobre as experiências espaciais.  

Nota-se, ainda, a urgência de se compreender a obra fílmica enquanto uma representação 

cultural que atua na constituição do sentido dos lugares. Ela não pode ser compreendida como 

mero reflexo da realidade ou ilustrações e imagens retiradas desta e, no entanto, não se pode 

dissocia-las. Ela é parte constituinte do significado da realidade; revela uma visão – dentre várias 

– do espaço que está sendo representado; é uma reapresentação espacial. E isso evidencia o 

quanto pode ser instigante trabalhar com filmes com espaços imaginários, como O Senhor dos 

Anéis e outros tantos. 
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Resumo 

A aproximação entre Geografia e música é um importante recurso metodológico nas análises 

geográficas do espaço em suas dimensões materiais e imateriais. O artigo possui como 

centralidade a compreensão da relação entre o sertanejo, a cultura e o território goiano. Por 

conseguinte, defende-se que a música sertaneja é uma das principais manifestações culturais do 

modus vivendis sertanejo em Goiás. Demonstra-se que a carreira artística e as músicas do 

compositor e poeta Gérson Coutinho da Silva – também conhecido como Goiá, além de exercer 

influência na música sertaneja em Goiás e no Brasil, também contribui para a leitura do espaço 

pelos geógrafos. A metodologia usada baseia-se em procedimentos qualitativos como 

levantamento bibliográfico e pesquisa documental. Acredita-se que a música sertaneja possui um 

rico legado cultural, permitindo aproximações com as pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Geografia.  

Palavras-Chave: Geografia. Espaço. Música.   
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, os debates epistemológicos que fundamentam a ciência geográfica 

restauraram antigas questões e, ao mesmo tempo, procuraram construir novas matrizes teóricas e 

metodológicas, no intuito de forjar alternativas de apreensão do espaço, dos sujeitos e das classes 

sociais, ao dialogar com outros campos do saber. Os resultados desses esforços desvelam uma 

miscelânea de trabalhos que se inclinam sobre a literatura, o cinema e a música, fortalecendo a 

relação entre geografia e arte, espaço e subjetividade. Com efeito, permitindo múltiplas 

possibilidades de pesquisas e enriquecendo as leituras geográficas do espaço. Uma delas é a 

música (neste artigo, abordada apenas no quesito letra, embora se saiba que os componentes da 

canção como arranjo, harmonia, ritmo etc., também produzem sentido).  

Pesquisadores como Chaveiro (2007), Almeida (2003), Amorim Filho (2008), Suzuki 

(2008), Corrêa (1998), Corrêa; Rosendahl (2007), Marandola Jr.; Gratão (2010) demonstram que 

é possível aproximar estudos científicos com a música, o cinema e a literatura, no sentido de 

contribuir para a teoria do conhecimento e ruptura com a dualidade entre espaço e sujeito. Entre 
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 A primeira versão deste artigo foi originalmente publicado no Caderno Territorial, em janeiro de 2014, com o 
título: O som que diz o espaço: Goiá e a música sertaneja em Goiás. Esta é uma versão revisada e ampliada, que 
constitui informações e análises resultantes de novas pesquisas e levantamento documental sobre a vida e a 
carreira do poeta e compositor Gérson Coutinho da Silva - Goiá.   
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esses autores, Corrêa (1998) evidencia que as músicas são expressões culturais e, como tais, 

possuem uma dimensão espacial. 

A aproximação entre Geografia e música (neste artigo, analisada apenas a partir do 

quesito letra) é um importante recurso metodológico nas análises geográficas do espaço. Neste 

artigo, defende-se que o sertanejo compõe a cultura do povo que vive no território goiano, e a 

música sertaneja é uma das suas principais manifestações culturais. A partir disso, demonstra-se 

que a carreira artística e as músicas do compositor e poeta Gérson Coutinho da Silva – o Goiá, 

além de exercer influência na música sertaneja em Goiás e no Brasil, também pode contribuir 

para a leitura do espaço pelos geógrafos. A metodologia utilizada na pesquisa baseia-se em 

procedimentos qualitativos, como levantamentos bibliográficos, documentais e realização de 

entrevistas.  

As letras das músicas de Goiás representam o sertão e o Cerrado, falam das contradições 

da sociedade capitalista, como os problemas ambientais, o trabalho no campo, a luta pela terra e 

pela reforma agrária. Nelas também se refere a Goiás, suas paisagens, festas, artistas e cidades 

como Campinas, Trindade e Goiânia. Dedicar-se aos estudos de suas músicas pelo viés 

geográfico é também adentrar profundamente na realidade concreta e simbólica, desvelar seus 

conflitos e o conteúdo de suas representações. 
 

 

A MÚSICA SERTANEJA EM GOIÁS 
 

O sertanejo resulta da relação histórica do seu povo com o lugar onde vive, trabalha e 

reproduz sua cultura. Por isso, antes de tudo o sertanejo é um modo de vida estreitamente ligado 

ao mundo rural. Borges (2012) defende em suas pesquisas que a matriz do sertanejo em Goiás é a 

denominada Fazenda-roça goiana, entendida como a organização espacial que especifica a 

estrutura socioeconômica de Goiás entre meados do século XVIII e metade do XX.  

Borges (2012) diz que a Fazenda-roça em Goiás constitui o território onde o sertanejo se 

consolidou enquanto modus vivendi. Mesmo diante da modernização capitalista do campo e da 

urbanização em Goiás, o “jeito sertanejo de ser” está impregnado nas crenças, nas festas 

populares, na linguagem e nas ações cotidianas. Também se pode dizer que a marca do trabalho 

rural (e de classe) está grafada no rosto deste povo, sejam os que vivem no campo ou na cidade.  

Goiás é o território cuja cultura e trabalho de sua população se constituíram aglutinando 

um estuário de símbolos e signos da identidade sertaneja. Um dos desdobramentos desse fato é a 

notável incorporação do modo de vida sertanejo na literatura, no cinema, na culinária, na pintura, 

na música, no folclore, na dança e nas artes de maneira geral.  

Na literatura, a obra Sertão sem fim, de Bariani Ortêncio, assim como tantos outros 

exemplos, revelam elementos da reprodução social da existência sertaneja no território goiano. 

Mas, talvez seja a música sertaneja em Goiás um dos elementos que mais intensamente 

incorporou as sociabilidades do povo goiano. Ela difundiu seus sonhos, seus amores e paixões, os 

aspectos do trabalho e da vida rural, assim como a saudade e o lirismo relacionados à existência 

social no campo, revestida de certa espontaneidade e ordem natural das coisas.  

A partir das composições sertanejas, artistas como Gérson Coutinho da Silva – Goiá, 

também foram capazes de revelar a violência da expropriação por meio da modernização 
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conservadora da agricultura
225

, os problemas socioambientais gerados na sociedade capitalista e 

a luta pela terra e reforma agrária, fornecendo possibilidades de ler o espaço, os sujeitos e as 

contradições no campo.  

No contexto em que a música sertaneja de raiz ganhou força, especialmente nas décadas 

de 1950 a 1980, as populações camponesas se defrontavam com o acirramento dos conflitos no 

mundo rural. Caracterizado por um espaço e tempo peculiar, a partir da década de 1950 milhares 

de camponeses chegaram aos centros urbanos levando no íntimo, as lembranças e memórias, 

modos de vida e sentimentos de nostalgia, que foram incorporados nas composições das músicas 

dessa época. Elas tocavam na memória coletiva do povo goiano que se emocionavam 

(emocionam) com as descrições poéticas representando um espaço uno e múltiplo – o sertão – 

lugar de reprodução da sociedade sertaneja e que já estava sendo (re)organizado diante das 

transformações em curso na segunda metade do século XX.  

De maneira concomitante, a música sertaneja também surgiu como produto dessa mistura 

entre a vida rural e o processo de modernização e urbanização, que implicou na correlação das 

canções com o aparato técnico-científico introduzido pela racionalidade moderna. Em Goiás, a 

sua capital - Goiânia - foi e é um dos espaços por excelência da reprodução e consumo da música 

sertaneja.  

Construída no interior do território goiano e mesmo marcada pelos ideais de modernidade 

e planejamento que reproduziam a modernização técnica, o fato é que a sociedade espacializada 

na nova capital goiana não deixou de mesclar a vida urbana com o modo de vida rural dos 

camponeses e sua cultura. 

Migrantes, trabalhadores e expropriados da terra passaram a viver na capital goiana e 

nela introduziram as marcas simbólicas e culturais da vivência sertaneja, cuja manifestação mais 

evidente pode ser encontrada na música, que ao longo dos anos se difere em termos de sentido, 

estilo e composição. Mas, a música sertaneja de raiz ainda faz parte das preferências musicais de 

milhares de goianos. Ela compõe a memória social da população e ainda inspira e influencia as 

novas gerações de músicos.  

As marcas da herança rural da população de Goiânia/GO continuam vivas ainda no tempo 

recente. Esse fato contribui para compreender porque Goiânia/GO ainda é representada como 

uma capital sertaneja – e lócus por excelência da música sertaneja. Como fica evidente, há 

processos históricos, culturais e simbólicos que constituem o território imaterial da metrópole 

goiana.  

Por outro lado, atualmente (2014) entram em cena os pactos de poder de empresários da 

música que contam com influência da mídia, promovem grandes eventos como shows e 

exposições denominadas sertanejas. Ou seja, a cultura sertaneja, que é tão íntima do povo goiano, 

foi e é reforçada e apropriada enquanto objeto de consumo e poder pelas redes de negócios em 

torno da música popular, com o apoio dos novos aparatos da racionalidade científica. Verifica-se 

a espetacularização das manifestações culturais populares, (re)significando as tradições e delas 

fazendo usos mercadológicos.  

 Tal fato gera a circulação de capital e lucros com abertura de bares, boates e 

churrascarias, frequentados especialmente por aqueles que consomem este estilo musical. Nestes 
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 De acordo com Thomaz Júnior (2009, p. 188) “[...] com o atributo de conservadora, entende-se a modernização 
como algo capaz de conservar inalterado o espectro de desigualdades, sobretudo a concentração fundiária, não 
se associando sequer aos princípios das políticas compensatórias distributivistas, como também, extremamente 
seletiva, tendo em vista que a apropriação não é realizada por todos, mas apenas por uma minoria.” 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

759 
 

ambientes, canções são tocadas ao vivo por jovens duplas e músicos que também reproduzem 

baladas de sucesso do sertanejo de raiz. Entre os exemplos mais triviais, a música Saudade de 

minha terra, do poeta, músico e compositor mineiro, Gérson Coutinho da Silva – Goiá. 

Por isso, para os jovens artistas que vislumbram sucesso, não é certo se compreendem 

com clareza a realidade das redes de negócios e poder que estão por trás da indústria da música. 

Há aspectos diferentes desde o surgimento das músicas de raiz, ou de quando estouraram duplas 

sertanejas como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, até os dias atuais com o 

sertanejo universitário, representado por duplas como Jorge e Mateus, por exemplo.
226

  

É perceptível que o cenário é diferente em vários aspectos. Nos últimos anos, a indústria 

fonográfica se defronta com crises resultantes de elementos como a disseminação da pirataria, a 

venda ilegal de CDs e DVDs falsificados no mercado informal (resultado da própria contradição 

da sociedade capitalista, onde o desemprego lança milhões de brasileiro na informalidade). Além 

disso, a popularização do acesso a internet e a simplicidade de se fazer download de músicas em 

MP3, tocadas pelo artista preferido ou conforme o estilo escolhido. Pode-se dizer que esses são 

alguns dos pontos que representaram desdobramentos negativos no mercado lucrativo da 

indústria fonográfica.  

Mas, no capitalismo, os mecanismos de exploração e lucro sempre são reinventados, 

como também ocorre na indústria da música. Por isso, a questão central a ser compreendida é 

que, com a crise da indústria fonográfica surgem e se multiplicam os escritórios especializados 

em agenciar artistas e lançá-los no negócio lucrativo da música, fortalecido por tramas que 

envolvem um forte mercado que não está muito preocupado ou atencioso com a qualidade. 

Como? Principalmente apostando nas apresentações em programas de TV, nos grandes eventos e 

shows, muitos deles contratados com dinheiro público e superfaturados por prefeituras em todo o 

Brasil
227

.  

Destaca-se também o papel das festas de pecuária, que são os locais onde os empresários 

mais vendem os shows sertanejos por todo o país, e também fazem parte da agenda cultural nas 

cidades de Goiás. Isso se torna um negócio tão lucrativo que artistas consolidados no meio 

sertanejo transformam-se também em empresários da música e montam seus próprios negócios, 

intermediados por pactos de poder milionários.   

De fato, esses aspectos anunciam transformações no meio artístico da música sertaneja em 

Goiás e no Brasil. Mas, acredita-se que a música sertaneja possui um rico legado cultural que 

permite aproximações com as análises desenvolvidas neste artigo e com o apoio teórico e 

metodológico da Geografia. Um exemplo são as composições de Gérson Coutinho da Silva - 

Goiá. Apesar de não ser um cantor e compositor goiano, sua obra faz referência a esse território e 

seu povo. 

                                                           
226

 “Sertanejo universitário é um estilo musical que provém de uma mistura da música sertaneja, do segmento 

freestyle do funk, com toques e batidas provenientes do arrocha. É considerado o terceiro segmento na evolução da 

música sertaneja, estando atrás do sertanejo dito raiz e do sertanejo romântico, muito popular entre as décadas de 

1980 e 1990. Canções simples predominam nesse estilo, e por conta dos cantores do gênero ser, em sua maioria, 

jovens, é considerado "universitário". Em vez dos tradicionais acordeões e violões, sintetizadores e guitarras 

elétricas começaram a ser usadas com mais frequência nesse estilo de música. Esta variação se diferencia do 

sertanejo por ter mais elementos do pop, e linguagem informal”. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sertanejo_universit%C3%A1rio. Acesso em: 23 de dezembro de 2013. 
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 Ver: Shows de grandes nomes da música são usados para desviar dinheiro. Disponível em: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/04/suspeitos-de-corrupcao-usam-shows-de-grandes-nomes-da-musica-

para-desviar-dinheiro.html. Acesso em: 26 de dez./2013. 
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GOIÁS É SAUDADE EM TUDO QUE FALO 
 

A vida e a carreira de Gérson Coutinho da Silva - Goiá compõem uma biografia artística 

peculiar da música sertaneja em Goiás e no Brasil. E neste campo, pode ser considerado pioneiro 

em diversos sentidos.  

Com o objetivo de se consolidar no seio da música sertaneja brasileira, Gérson Coutinho 

da Silva - Goiá saiu de Coromandel, no interior de Minas Gerais, e mudou-se para Goiânia/GO 

no ano de 1953, onde permaneceu por aproximadamente 2 anos, quando então foi para São 

Paulo, também com intenção de seguir a carreira artística de compositor e músico.  

Na capital do território goiano – Goiânia/GO, na década de 1950 - Gérson Coutinho da 

Silva - Goiá estabeleceu amizade com importantes artistas como Bariani Ortêncio. Chegou a 

desenvolver programas na Rádio Brasil Central e com a formação do Trio da Amizade (Zé 

Micuin, Goianinho e Rouxinol), foram os pioneiros no Estado de Goiás a gravar discos em São 

Paulo. Esse percurso resultou na gravação de dois discos com 78 RPM (rotações por minuto) na 

antiga Colúmbia. 

A imagem 1 ilustra o Trio da Amizade no centro de Goiânia na década de 1950. 
 

Imagem 2: Trio da Amizade (Zé Micuin, Goianinho e Rouxinol) no centro de Goiânia/GO.                                                

 
         Fonte: http://www.recantocaipira.com.br/goia_fotos.html 

         Autor: desconhecido. 

 

A participação de Gérson Coutinho da Silva - Goiá na Rádio Brasil Central também 

contribuiu para a sua inserção no meio artístico em Goiânia/GO. Esse detalhe pode ser percebido 

na imagem 2, que ilustra Goiá e Miquim na Rádio Brasil Central em 1954.  
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Imagem 2: Goiá e Miquim na Rádio Brasil Central de  Goiânia em 1954 

 
                     Fonte: http://www.recantocaipira.com.br/goia_fotos.html 

                       Autor: desconhecido. 

 

O Estado de Goiás e sua capital Goiânia tornaram-se temáticas sempre constantes nas 

composições de Gérson Coutinho da Silva - Goiá. Entre elas, destaca-se Saudade de Goiás. Nesta 

música o compositor faz referência saudosa a Goiás, cita o artista Bariani Ortêncio e seu livro 

Sertão sem fim, o Lago das Rosas
228

 e até as noites em Campinas (hoje (2014) região 

metropolitana de Goiânia/GO).  

 
Goiás é saudade em tudo que falo, 

Ás vezes me calo por essa razão; 

Mas o Valdomiro Bariani Ortêncio, 

Rompeu o silêncio do meu coração, 

Porque em seu livro "Sertão Sem Fim". 

Mandou para mim, recordação. 

                                                           
228

 “O Lago das Rosas é um parque da cidade brasileira de Goiânia, no estado de Goiás. Sua área localizada entre os 

bairros Centro e Oeste e por ser construído na década de 40 é o parque mais antigo de Goiânia. Seu nome se deve à 

um jardim de rosas que havia no local antes de construir tal espaço. Sua área de 315 mil metros quadrados abriga 

também o Zoológico da cidade.”  

  (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Lago_das_Rosas. Acesso em: 20 de Fev./2014.). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Goi%C3%A2nia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Lago_das_Rosas
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Em seus personagens eu vi os goianos, 

Que a quase dez anos, não posso mais ver; 

A grande saudade bateu em meu peito, 

Não tive outro jeito, se não escrever, 

Humilde mensagem á terra querida, 

Que nunca na vida irei esquecer. 

 

Goiás encantado dos meus vinte anos, 

De sonhos e planos que longe deixei, 

Recordo saudoso, fiéis amizades, 

Nas belas cidades por onde eu passei; 

Será que em Goiânia reside ainda, 

A moça mais linda que tanto amei. 

Quisera expressar-me com todo carinho, 

Mas nesses versinhos não pôde caber, 

É apenas amostra da mágoa sentida, 

Que faz nesta vida agente sofrer. 

Goiás eu espero que a deusa da sorte, 

Não mande-me a morte, sem antes te ver. 

 

Quando me lembro, 

Da doce poesia do Lago das Rosas, 

Da minha Campinas nas noites formosas. 

De certos carinhos que foram só meus. 

De tempos felizes, 

Que os anos levaram, deixando a saudade, 

Dos dias sublimes de felicidade, 

Que foram por certo, presente de Deus. 

 

Visita a Goiás é outro exemplo de música onde Gérson Coutinho da Silva - Goiá 

rememora sua passagem por Goiás e os laços de amizade estabelecidos em Goiânia/GO. Nela, 

mais uma vez, faz referência a Bariani Ortêncio e ao Bazar Paulistinha. Também lembra Goiânia, 

as fazendas e as pescarias no rio Araguaia.  

 
Qualquer dia destes, pego um avião, 

E vou pra Goiás matar uma saudade; 

Descer em Goiânia, que felicidade! 

Rever a cidade que amo demais. 

Quero visitar a sede dos artistas, 

Com meus colegas, artistas goianos; 

Voltar aos tempos dos meus vinte anos, 

Que a mente saudosa não esquece mais. 

 

Faço uma entrevista com o Morais César 

Depois o Claudino, quero conhecer. 

Aqui distante sempre ouvi dizer, 

Dos belos programas que esta gente faz. 

Naquela terra, vivi muitos anos, 

E com orgulho, aqui eu confesso, 
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Se os meus discos fizeram sucesso, 

Uma grande parte eu devo a Goiás. 

 

Quero visitar o Bazar Paulistinha, 

Ver o Waldomiro, velho companheiro, 

E convidá-lo para meu parceiro, 

Numa pescaria no rio Araguaia. 

Depois pretendo rever as fazendas, 

E revivendo um tempo saudoso, 

Ouvir o pio do Jaó manhoso, 

Nas matas goianas quando o sol desmaia. 

 
 

Avaliando as composições de músicas sertanejas, Ortêncio (2004, p.26), além de 

sintetizar que Gérson Coutinho da Silva - Goiá é um dos precursores do disco goiano, diz 

também: 
 

Goiá foi um marco, foi o pioneiro compositor a fazer letras em português correto, 

fugindo do caipirismo, até então comum em todas as composições sertanejas. Dizia que 

quem ouve música também aprende, e quem aprende deve aprender certo. Teve muita 

razão. Teve muita razão, porque o Brasil tinha Boneca cobiçada, de Biá, com linguagem 

também correta, dando prosseguição a outras composições sem o linguajar caipirista. 

 

Pode-se afirmar com garantia que a presença de Gérson Coutinho da Silva - Goiá no 

cenário artístico da música sertaneja é, sem dúvida, uma referência central neste gênero, 

configurando-se como um de seus principais inovadores. Ele procurou dar nobreza artística ao 

estilo, utilizando a linguagem gramatical correta na composição das letras, assim como buscou a 

inovação das temáticas. Portanto, suas músicas representam um importante recurso metodológico 

para a leitura do espaço pelo viés da geografia.  
 

 

AS MÚSICAS DE GÉRSON COUTINHO DA SILVA – GOIÁ: O SOM QUE DIZ O 

ESPAÇO 
 

Em suas letras de músicas, Gérson Coutinho da Silva – Goiá, chegou a incorporar 

discursos delicados em plena Ditadura Militar (1964-1985), como na música A grande esperança 

(ou Reforma Agrária). Nesta música, que se tornou uma espécie de hino dos movimentos sociais 

de luta pela terra e pela reforma agrária na década de 1980 (como o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra – MST), defende a importância da reforma agrária e tece críticas ao 

capitalismo e aos mecanismos de exploração do trabalhador rural e urbano, como pode ser 

observado abaixo.  

 
A classe roceira e a classe operária,  

Ansiosas esperam a Reforma Agrária, 

Sabendo que ela trará solução,  

Para a situação que está precária.  

Saindo o projeto do chão brasileiro, 

De cada roceiro, plantar sua área,  

Sei que na miséria ninguém viveria, 
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Se a produção já aumentaria,  

Quinhentos por cento até na pecuária!  

 

Esta grande crise que a tempo surgiu, 

Maltrata o cabloco, ferindo seu brio, 

Dentro de um país, rico e altaneiro, 

Morre brasileiros de fome e frio. 

Em nossas cidades ricas em imóveis  

Milhões de automóveis já se produziu, 

Enquanto o coitado do pobre operário  

Vive apertado ganhando salário, 

Que sobe depois que tudo subiu! 

 

Nosso lavrador que vive do chão  

Só tem a metade da sua produção  

Por que a semente que ele semeia  

Tem quer a meia com o seu patrão! 

 O nosso roceiro vive num dilema, 

E o seu problema não tem solução, 

Porque o ricaço que vive folgado, 

Acha que o projeto se for assinado,  

Estará ferindo a constituição! 

 

Mas grande esperança o povo conduz  

E pede a Jesus pela oração,  

Pra guiar o pobre por onde ele trilha, 

E para a família não faltar o pão.  

Que eles não deixem o capitalismo, 

Levar ao abismo a nossa nação, 

A desigualdade que existe é tamanha, 

Enquanto o ricaço não sabe o que ganha, 

O pobre do pobre vive de tostão. 

 

Gérson Coutinho da Silva – Goiá sintetizou a vida e o trabalho no campo, os mecanismos 

de espoliação dos camponeses, agregados e trabalhadores rurais (também presente na literatura 

engajada de Bernado Élis, como o livro A terra e as carabinas). O tema da reforma agrária 

também está presente em outras letras de Gérson Coutinho da Silva – Goiá, como Homenagem 

ao presidente e Lei Agrária. Além disso, as suas composições incorporaram elementos que 

refletiam, por exemplo, a migração populacional do campo brasileiro para as capitais - entre elas 

Goiânia e São Paulo - nas décadas de 50 e 60 do século passado. Ilustrou as tradições da 

população rural (congadas, folias de reis, catiras etc.). Também abordou temáticas como a 

poluição dos rios, a diversidade da fauna e flora do Cerrado, o desmatamento desse Bioma-

Território (CHAVEIRO, 2008) e chegou a incorporar o debate ambiental em suas músicas. 

Na música Poluição, por exemplo, Gérson Coutinho da Silva - Goiá problematiza os 

problemas ambientais contemporâneos, como a poluição do ar, dos rios e especialmente a 

degradação ambiental do Cerrado pelo modelo industrial capitalista e predatório. 
 

Socorro Jesus Cristo, nossa flora está morrendo, 

Nossa fauna está perdendo seus espécimes mais raros; 
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Destroem nossa terra, seus recantos e castelos, 

Patrimônios dos mais belos, importantes e tão caros. 

Florestas seculares estão sendo devastadas, 

Nossas águas maculadas pela sanha industrial, 

Não sendo encontrada outra forma mais viável, 

Será a morte inevitável para o mundo animal. 

 

Permita Deus que o mundo não se veja e apuros, 

Prognósticos futuros, tristemente não são bons; 

Um simples apertar de um botão em um guerra,  

Pode destruir a terra por milhões de megatons. 

Que imagem tenebrosa, um planeta ressequido, 

Pobre astro já perdido pelo cosmo a vagar; 

Sem rios, sem lagos, sem flores e cerrados, 

E os terráqueos sufocados na poluição do ar. 

 

Não matem nossa terra, grandes homens dos poderes, 

Deixem que humildes seres vivam bem ao natural; 

Venham todos para o campo, desfrutar do ar gostoso, 

Detergente poderoso da poluição mental. 

Aos interesses próprios, muita gente se apega, 

E o mundo já não nega, esta triste realidade; 

Alguns compatriotas são piores que serpente, 

Concorrendo lentamente para o fim da humanidade. 

 

A mudança do artista, ainda jovem, de Coromandel para Goiânia e depois São Paulo, 

marcou o caráter nostálgico de suas canções. Ou seja, foi o caminho da saudade de sua terra 

natal, seu povo e cultura, que compôs a força de seu lirismo. Suas composições é um canto 

telúrico na riqueza singela dos versos. Como exemplo disso, a música Saudade de minha terra, 

que foi gravada pela quase totalidade dos músicos sertanejos no Brasil. Entre os versos dessa 

música o sentimento de nostalgia – sempre presente na carreira e na obra de Gérson Coutinho da 

Silva – Goiá - se manifesta de maneira profunda e telúrica. Além disso, o artista deixa registrado 

as paisagens e sociabilidades do mundo sertanejo no interior do Brasil. 
 

De que me adianta, viver na cidade,  

Se a felicidade não me acompanhar? 

Adeus paulistinha do meu coração, 

Lá pro meu sertão eu quero voltar. 

Ver a madrugada, quando a passarada,  

Fazendo alvorada, começa a cantar, 

Com satisfação, arreio o burrão, 

Cortando estradão, saio a galopar; 

Eu vou escutando o gado berrando, 

Sabiá cantando no jequitibá. 

Por Nossa Senhora, meu sertão querido, 

Vivo arrependido por ter te deixado; 

Nesta nova vida, aqui na cidade, 

De tanta saudade eu tenho chorado, 

[...] 

Que saudade imensa, do campo, do mato, 

Do manso regato que corta as campinas,  

Ia aos domingos passear de canoa, 

Na linda lagoa de águas cristalinas; 
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Que doces lembranças, daquelas festanças, 

Onde tinha danças e lindas meninas, 

Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, 

O mundo judia, mas também ensina.  

[...] 

 

A importância de Gérson Coutinho da Silva - Goiá na música sertaneja brasileira é ampla 

e multifacetada. Por exemplo, no início da década de 1960, quando ainda trabalhava na Rádio 

Bandeirantes em São Paulo, praticamente todos os músicos sertanejos desta emissora haviam 

gravado composições de sua autoria. Entre eles, destacam-se Pedro Bento e Zé da Estrada, Liu e 

Léu, Irmãs Galvão, Zilo e Zalo, Caçula e Marinheiro, Tibagi e Miltinho, Souza e Monteiro, 

Primas Miranda.  

A partir de seu potencial criativo, pouco antes de sua morte em 1981, suas letras já eram 

gravadas por dezenas de artistas do estilo sertanejo que se modernizava com Chitãozinho e 

Xororó, João Mineiro e Marciano, Cézar e Paulinho, Milionário e José Rico, Duduca e Dalvan, 

Chico Rey e Paraná e muitos outros. 

Por conseguinte, uma breve análise de algumas das composições de Gérson Coutinho da 

Silva - Goiá, ilustrou que a leitura geográfica do espaço a partir de suas músicas contribui para 

apreender elementos da cultura, da vida e do trabalho no Brasil Central, como as sociabilidade 

sertanejas, o cotidiano dos camponeses, o Cerrado e as contradições da questão agrária (como a 

luta pela terra e a reforma agrária).  
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A carreira artística de Gérson Coutinho da Silva – Goiá compõe um rico legado que 

continua influenciando artistas da música sertaneja em Goiás e no Brasil. A regravação de suas 

músicas por dezenas de artistas evidencia esse aspecto. Quanto a sua passagem por Goiânia na 

década de 1950, ela não apenas o aproximou dos artistas locais, mas, também permitiu que 

apreendesse elementos do espaço e da cultura em Goiás, que foram incorporados nas suas letras 

de músicas.  

As composições selecionadas no artigo foram uma opção dos pesquisadores para 

evidenciar que o espaço e as espacialidades sertanejas estão presentes em suas músicas e 

contribuem para fortalecer as pesquisas que partem da relação entre geografia e arte, espaço e 

subjetividade.  

Ainda, destaca-se que as composições musicais de Gérson Coutinho da Silva - Goiá 

propiciam a interpretação dos espaços, paisagens, lugares e sujeitos que viveram ou vivem no 

sertão brasileiro. Suas letras expressam a cotidianidade dos trabalhadores e as práticas 

socioculturais forjadas nos territórios da existência.  

Retomando a proposta inicial do artigo, pode-se dizer que as aproximações entre 

geografia e música, intercambiadas pela dimensão espacial, fortalecem a leitura geográfica do 

espaço, sem perder de vista os aspectos materiais e simbólicos. Além disso, pretendeu-se 

demonstrar que a posição teórico-metodológica anunciada no artigo não é compreendida apenas 

no âmbito da pluralidade temática.  

Procurou-se contribuir, a partir do diálogo entre Geografia e música, para a compreensão 

e intervenção no espaço geográfico, sem perder de vista as possibilidades de construção de uma 

sociedade justa e igualitária, tão necessária neste mundo de barbárie e violência, regido pelo 
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capitalismo global. Assim, o cinema, a literatura e a música também são importantes mecanismos 

de compreendê-lo e criticá-lo. 

Com efeito, artistas como Gérson Coutinho da Silva – Goiá, não eximiram da necessidade 

de expor as contradições da sociedade, e com sua música contribuir para levar a informação e a 

realidade crua e de exploração da natureza, dos camponeses e trabalhadores (em músicas como 

Poluição e A grande esperança, por exemplo) aos diferentes sujeitos e classes sociais em Goiás e 

no Brasil.  
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Resumo 

Josué de Castro, além de notável geógrafo e médico, incursionou também no campo das letras 

chegando inclusive a produzir contos, um romance e até mesmo um livro infantil em parceria 

com Cecília Meireles. Também é digno de nota o estilo inigualável de seus textos científicos que 

nunca abandonaram uma afinidade muito grande com a estética e o cuidado com a escrita, 

habilitando-nos a afirmar que por vezes ciência e arte se confundem em seus estudos. O presente 

trabalho, ao explorar a produção de Josué de Castro como um expoente da Geografia que sofreu 

forte influência das matrizes francesas e notadamente da figura de Vidal de la Blache, busca 

avaliar em que medida a produção do escritor ajudou a erigir também o edifício de suas ideias 

científicas e de que forma é possível aproveitar as incursões de Josué no campo da literatura no 

sentido de decantar alguns procedimentos metodológicos que bem podem ajudar na constituição 

de uma Geografia que se habilite ao desvendamento da realidade concreta.  

Defenderemos aqui que, ao estabelecer uma convivência entre o escritor e o cientista numa 

trajetória original, Josué acaba repercutindo e levando a proposta geográfica francesa para um 

patamar igualmente inédito. Esta relação é fator determinante para que possamos pensar em 

Josué de Castro não como uma eminência já superada, ainda que digna apenas de relevo, mas 

como o detentor de uma proposta metodológica altamente habilitada a ser aplicada na atualidade.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Num livro editado em 2002 o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro já se 

colocava diante da questão de uma persistência, a constância de um mútuo olhar ou, diríamos 

inclusive, de um flerte entre a Geografia e a Literatura. Com bastante propriedade, dado seu 

envolvimento com o tema, este autor apontava que naquele momento, quando já se poderia dar 

por completamente abandonada a perspectiva de saborearmos a evocação lablacheana à 

personalidade das paisagens e regiões, emergia renovado esforço de aproximação entre as duas 

perspectivas de abordagem dos lugares e de seu povo. Esta constatação de fato intriga já que um 

e outro prisma foram mantidos afastados dentro do âmbito da modernidade. Para a Geografia 

ficara reservado o entendimento racional e crítico do espaço, esquadrinhado, recortado e  

finalmente recomposto segundo a ótica e os preceitos mais insuspeitos da ciência. A literatura, 

como bem assinala Marandola (2010), ficou em outra “gaveta”. Em que pese o fato desta nunca 

ter abjurado, por princípio, à racionalidade e muito menos a criticidade é certo que à ela ficou 

reservado o reino do abstrato e do estético.   

 Depreendemos igualmente dos dois apontamentos, acima destacados, duas questões 

diversas, mas ao mesmo tempo intimamente ligadas: em primeiro lugar ganha relevo o 

sentimento de insatisfação da forma como a modernidade tem enquadrado algumas questões 

atinentes às ciências humanas. Se durante um bom tempo a vigência dessa atmosfera, chamemo-

la de moderna, foi garantida pela convicção na suficiência que o casamento da racionalidade 
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técnica e a ciência estabeleciam no sentido de assegurar o progresso humano, agora restam 

poucos entre aqueles que postam os dois pés firmemente em tais convicções. Aliás, a própria 

confiança na ideia de progresso já experimenta sua crise particular (Nisbet, 1978 e Dupas, 2006) 

e isso de modo algum é fenômeno tão recente.   

 Não é nosso objetivo referendar o argumento de que estaríamos já dentro de uma nova 

fase, a superação da modernidade (Lyotard,1980) ou a própria exacerbação de seu conteúdo 

como nos colocam autores como Guiddens (1990), ou Habermas (1968). Antes aproveitaremos 

estas constatações de Monteiro e Marandola como um claro demonstrativo de que a racionalidade 

instrumental (Weber,1896), típica de nossos dias, já não preenche as expectativas de cobrir o 

amplo arco de questões atinentes às ciências sociais. Como bem constata Milton Santos, seria 

ingênuo negar um processo que: 

 
“após haver (sucessivamente) atingido a economia, a cultura, a política, as relações 

interpessoais e os próprios comportamentos individuais, agora (...), estaria instalando-se 

no próprio meio de vida dos homens, isto é, no espaço geográfico”(Santos, 1996, p.310).  

 

 Por outro lado não seria menos pueril creditar a esta mesma racionalidade o caminho 

único e perfeito de compreensão do espaço que se desenha (ainda que) sob sua égide. Alerta este 

autor acertadamente que muito embora o momento ora vivido sinalize para uma expansão da 

racionalidade capitalista rumo ao ilimitado: 

 
“ao mesmo tempo, e felizmente (esta realidade) aponta para a possibilidade da 

construção de um novo sentido, a partir justamente da elaboração de contra-

racionalidades que a análise geográfica revela nos comportamentos atuais do campo e da 

cidade”. (op.cit., p.310) 

 

 A segunda conclusão refere-se à diversidade de caminhos que se abrem quando o que se 

pretende é estabelecer uma resposta a essa atmosfera de desencanto. Alguns, por exemplo, irão 

enveredar pela revisão dos conceitos já plenamente estabelecidos, tentando lhes conferir novo 

frescor, por assim dizer. Cremos que um caso clássico é o que se passa no âmbito da categoria 

trabalho que suscita novo enquadramento para sua compreensão
229

. Outra categoria, 

recentemente adicionada ao debate geográfico é o cotidiano, cujo percurso empreendido por 

alguns cientistas sociais recoloca a necessidade de sua análise agora desprovida do preconceito 

que a empurrou para o âmbito do desimportante, do inescrutável ou mesmo do redutível. No 

âmbito da Sociologia, por exemplo, há uma busca por posicionamentos que não desmereçam esta 

categoria ao vê-la como uma antítese às grandes estruturas sociais e processos históricos mas 

antes revendo seu sentido nessa mediação recolocando, por exemplo, o visível e o aparente como 

algo importante no âmbito de tais análises, (Martins,2014). 

 O trabalho aqui proposto trafega pela vereda explicitada logo no primeiro parágrafo e, 

portanto, tenta estabelecer uma ligação entre estas duas modalidades de insatisfação. Rejeita por 

um lado a estreiteza do raciocínio que argumenta da antítese entre o que é científico e racional e o 

âmbito do sensível, do alegórico, ainda é claro, que isso signifique a adoção de um caminho 

perigoso já que é pouco trafegado pela Geografia e, portanto, apresenta reduzidos pontos mais 

luminosos e firmes ao apoio. Da mesma forma recusa também o argumento de que isso signifique 

a circunscrição de uma ciência preocupada quase que com o particular, o único, o individual e, 

                                                           
229

 Sobre esta revisão, ver a crítica de Ricardo Antunes (2007)  a autores como Gorz  e Habermas . 
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mais ainda, com o frugal e cosmético resultando, portanto e por princípio, em algo distanciado da 

própria perspectiva de pratica científica. No caso específico do estudo aqui proposto estamos 

colocando que certa parcela do manancial romanesco pode significar um novo caminho na 

resolução de tais impasses, senão em sua totalidade ao menos contribuindo para o 

estabelecimento de um novo patamar nas discussões, um novo ponto de vista sobre dilemas dos 

quais a prática de pesquisa não tem conseguido se desenredar.  

 Para que essa atmosfera seja realmente oxigenada escolhemos um autor que enveredou 

profundamente por caminhos que, ao rejeitar os raciocínios obtusos anteriormente explicitados, 

acabou por nos fornecer pistas valiosas para uma conjunção colaborativa entre a pesquisa 

científica e a atividade literária. Josué de Castro, acreditamos, logrou esse êxito como 

pouquíssimos. Frisamos essa qualificação, destacando-o dentre um pequeno número, por uma 

razão tão simples quanto evidente: Josué foi um dos raros geógrafos que transpôs por larga 

margem os limites entre a ciência e a literatura. Isto se deu não só por conta de uma redação 

científica que em diversos casos se aproxima admiravelmente da criação romanesca, mas também 

(e talvez principalmente) porque Josué incursionou nos terrenos da literatura. Em sua biografia 

este autor ousou escrever livros que mesclavam supreendentemente ciência e literatura (tal como 

Documentário Nordeste, de 1938), que atendo-se ao exclusivamente científico não abdicaram do 

sensível (como em Um Ensaio de Geografia Urbana: a cidade do Recife, de 1948) ou que 

aventuraram-se por completo nas águas da literatura ( como em Homens e Caranguejos, de 

1967).  

 

 

JOSUÉ DE CASTRO E A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E LITERATURA 

 

 Partimos então das seguintes questões: deveríamos observar o recurso à composição 

literária, assumido por Josué de Castro, como apenas um aditivo provindo de um percurso que lhe 

permitiu o uso mais refinado da palavra? Seria apenas uma idiossincrasia, uma característica 

especifica de Josué e, sendo apenas dele, passível de ser tratada como mera característica do 

cientista?  

 Teríamos aí uma postura que advoga da necessidade de atentarmos à sua temática, como 

tradicionalmente tem sido feito, e não para a metodologia que fez uso da exposição literária à 

moda de uma lupa que lhe auxiliou a estabelecer um jogo de escalas, onde se alterna a análise da 

estrutura e a narrativa do detalhe do modo de vida e da natureza de seu objeto de consideração. 

Advogaremos aqui, portanto, que Josué de Castro não foi premonitório e inovador apenas na 

temática escolhida, notadamente a temática da fome, mas foi também um autor que muito poderia 

nos ajudar se atentássemos igualmente à sua metodologia, especificamente quando examinamos 

mais amiúde seu persistente recurso a uma maneira literária de explorar seu objeto de pesquisa e 

expor seu ponto de vista. Na verdade, um e outro recurso – o manuseio competente da palavra 

escrita na composição de paisagens e seu esgrimir como ferramenta metodológica – se misturam 

e se alimentam, permitindo que possamos realizar uma distinção meramente didática e nunca 

evidente na prática. 

 De maneira análoga o núcleo deste trabalho oscila, então, entre duas posturas que nunca 

se distinguem por completo: buscamos dar relevo à maneira, digamos assim, literária com a qual 

Josué explora e expõe os resultados de suas pesquisas; ao mesmo tempo analisamos como este 

recurso configura uma sinergia tão densa entre ciência e literatura que acaba servindo de solo 

firme para as críticas e conclusões do autor. Deste modo estamos argumentando a respeito de 
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uma metodologia passível de ser utilizada por qualquer pesquisador e não apenas àqueles mais 

afeitos às letras e ao manuseio mais hábil da palavra escrita.  Propomos aqui, finalmente, a 

experiência da fluência da escrita de Josué, mas, sobretudo decantaríamos um procedimento 

passível de ser expandido e assumido por aqueles interessados em adotar percursos correlatos ou 

similares.  

 Onde podemos chegar mediante o exame proposto? Cremos que um saldo bastante 

interessante pode ser num primeiro momento o da revitalização do expediente à descrição pela 

ciência geográfica. Associada à Geografia Tradicional e, portanto, dada como recurso superado 

na contemporaneidade a revisão desta metodologia presente em Josué de Castro, seu recurso à 

descrição, talvez possa recolocar, agora sem tantos preconceitos, a importância de tal 

procedimento. Essa descrição, em primeiro lugar, faz parte de uma tradição que o próprio Josué 

faz questão de ressaltar quando remete suas bases metodológicas a figuras da escola francesa 

como Vidal de la Blache, Jean Brunhes, Max Sorre ou Pierre Monbeig (Castro, 1959). Aliás, 

René Clozier (1943), ao analisar o processo de trabalho de la Blache, chega a frisar que essa 

tradição é responsável por uma identidade forte dos textos geográficos com um romance 

regionalista embora ressalve que um e outro não possam ser confundidos. Num apontamento que 

define com rara precisão o metiê geográfico Clozier acrescenta:  

 
“Ao mesmo tempo, porém, esta descrição é selectiva; elimina certos  traços e junta 

outros, pois no fundo, ela orienta-se segundo um determinado pensamento. É uma 

descrição científica e por consequência, esquematiza.”(Clozier, 1943, p.119). 

 

 O destaque dado por este à descrição geográfica adiciona grande relevo a tal atividade e 

lhe confere o caráter científico na medida em que só se pode filtrar, dentre os elementos da 

paisagem aqueles que realmente interessam, através de sua contraposição aos conceitos já 

preestabelecidos e que, ao mesmo tempo, guiam o pensamento na busca de traços que confirmem 

ou desqualifiquem uma explicação.  

 Contudo, observar Josué de Castro apenas como um autor que se filia ao pensamento 

exposto acima apenas arranha o caso específico de sua forma de abordagem, na medida em que o 

vincula a um importante passado da Geografia, mas arrefece bastante a possibilidade deste autor 

ser decisivo na abordagem da atualidade. Mediante este encaminhamento sua metodologia ganha 

a importância muito à moda de um acervo de museu, algo para ser admirado, vez por outra até 

lustrado para se lhe retirar a poeira. Apenas isso. Definitivamente este não é o enquadramento das 

ideias de Josué de Castro, defendido aqui.  Na verdade o processo seletivo, advogado por Clozier 

(op.cit), é aperfeiçoado e levado às últimas consequências por Josué de Castro na medida em que 

o leque de informações colhidas e dispostas ao autor é bastante enriquecido, pois não descarta 

nenhuma possibilidade de composição do espaço urbano recifense. Notemos na passagem a 

seguir como a aproximação à Recife dá-se com o autor buscando lançar mão de praticamente 

todos os sentidos humanos, na composição da paisagem da cidade pernambucana.   

 
“O Recife é todo esse mosaico de cores, de cheiros e de sons. Nesse desadorado caos 

urbano confuso da fusão violenta de várias expressões culturais, só uma coisa tende a dar 

um sentido estético, próprio à cidade. A absorver e anular os efeitos e os contrastes 

desnorteadores, dando um selo inconfundível à cidade. É a paisagem natural que a 

envolve. O seu mundo circundante com seus acidentes geográficos e sua atmosfera 

sempre em vibração, varada por todos os sentidos pelos reflexos intensos da luz sobre as 

águas”. (Castro, 1938, p.16). 
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 Estaríamos então diante de uma proposta que não apenas se apresenta como emblemática 

de seu tempo, mas que contém cartas de naipes ainda maiores para serem postos na mesa. Este é 

um recurso que, a nosso ver, clama por atenção, pois não apenas recoloca o papel do visível (e, 

por conseguinte, do sensível) nesta composição, assim como redefine a ações do pesquisador 

diante de seu objeto. Na compreensão de Josué este visível não é coadjuvante ou mesmo 

obstáculo atrás do qual poderiam estar ocultas as relações sociais que o engendraram, mas um 

ator que estabelece logo de início a exigência de colocar a percepção do geógrafo no cerne do 

estudo do espaço, neste caso, urbano. 

 Assim é que a visão, ferramenta basilar no estabelecimento e análise de qualquer 

paisagem, recebe sofisticado tratamento na medida em que à ela são adicionados  também os 

aportes passíveis de serem obtidos à partir dos diferentes ângulos em que o observador se coloca. 

Não estamos falando aqui de mera moldura que se serve ao pensamento, como corriqueiramente 

a faculdade da visão costuma ser tratada em certa parcela da produção geográfica, mas de um 

desvelamento que principia à partir de uma interrogação bastante original feita à paisagem: como 

se poderiam captar as nuanças e a personalidade de cada espaço urbano? Responde-nos Josué, 

oferecendo-nos o caminho das pedras:  

 
 “há cidades feitas para serem contempladas de baixo para cima: do nível do mar como 

New York, Rio e Bahia; ou das tenebrosas profundidades dos vales, com Tasco ou 

Granada. São cidades construídas para serem admiradas por forasteiros, de rostos 

embevecidos e levantados na direção das nuvens. Já outras cidades se mostram em sua 

plenitude quando olhadas em seu próprio nível: Paris, quando interrogada por olhares 

amorosos lançados do seu próprio centro em todas as direções, e Chicago, vista das 

distantes águas do lago, projetada sua monumentosa massa arquitetônica contra a linha 

esculpida no horizonte”. (Castro, 1938, p.154)  

 

 E prossegue o autor explorando o território do sinestésico, mas desta vez retomando-o à 

serviço do desvendamento da capital pernambucana:  

 
 “O Recife, como qualquer outra cidade, apenas se deixa penetrar em sua essência ou 

consente em revelar o sentido de sua alma aparentemente dispersa nos contrastes da 

paisagem, por um determinado ângulo visual.” (op.cit., p.155) 

 

 Deste modo, ousamos constatar que esta busca pela absoluta exploração do sensório 

assume uma radicalidade em Josué de Castro que por vezes beira o erotismo dado seu fascínio 

pelo estudo do urbano. Para o autor em tela, à moda de uma mulher, Recife só se deixar capturar 

pelos que porventura apurarem os ouvidos de modo a compreender seus sons, aguçarem suas 

pupilas para admirar suas cores, acordarem seu olfato para perceber seus cheiros, enfim 

colocarem toda sua sensibilidade a serviço da percepção das dimensões de uma cidade que: 

 
“(...) só se deixa captar na unidade de sua expressão urbana, quando vista do alto dos 

aviões em sua perspectiva vertical. É das alturas das nuvens que se recebem todos os 

eflúvios de sua poesia urbana, subindo violentamente através da atmosfera varada em 

todos os sentidos pelos reflexos da luz sobre as águas” (op.cit., p.155) 

 

 Documentário do Nordeste foi escrito em 1938. Dez anos depois os ecos ou, melhor 

ainda, o saldo desta opção fica bem mais claro. Em 1948 é publicado Um Ensaio de Geografia 

Urbana: a Cidade do Recife, livro escrito para o ingresso de Josué na cátedra de Geografia 
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Humana na Universidade do Brasil
230

. Na obra que percorre os “fundamentos fisiográficos”, a 

“ocupação humana” e a “fundação da cidade”
231

, Josué entrecruza os rios que cortam Recife, os 

solos que estes ajudaram a formar e, por fim, a cidade erigida sobre eles, solicitando o mesmo 

cuidado no ângulo de observação de tal cenário:  

 
“foi nesses bancos de solo ainda mal consolidado – mistura ainda incerta de terra e de 

água- que nasceu e cresceu a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia, como 

Amsterdam e Veneza, porque assenta as massas de sua construção quase dentro da água, 

aparecendo numa perspectiva aérea
232

, com seus diferentes bairros flutuando esquecidos 

à flor das águas” (Castro, 1948, p.167).  

 

 Assim, cremos que seguramente estamos diante de um encaminhamento digno de 

cuidadosa consideração, já que representa uma forma bastante aperfeiçoada da concepção 

vidaliana de pesquisa geográfica. Podemos argumentar neste sentido a partir da própria 

metodologia contida e proposta por Vidal, esta sim passível de ser identificada entre outras 

características, a partir do valor dado à descrição como procedimento de trabalho.  

 
“A Geografia distingue-se como ciência essencialmente descritiva. Não que renuncie à 

explicação: o estudo das relações dos fenômenos, de seu encadeamento e de sua 

evolução, são também caminhos que levam a ela. Mas esse objeto mesmo a obriga, mas 

que em outra ciência, a seguir minuciosamente o método descritivo.” (la 

Blache,1913,p.45)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Ao argumentar da existência de uma epistemologia contida em la Blache, Ribeiro (2010), 

destaca o papel da descrição e do “olho de geógrafo”
233

 que lhe seria pré-requisito. A explicação 

dos fenômenos, contudo, apesar de constituir o cume de um processo iniciado a partir deste olhar 

estaria tanto mais apta a estabelecer-se quanto mais enriquecido fosse esse ato. Esta sofisticação 

do ato de olhar, por sua vez, qualifica a explicação para capturar a complexidade dos fenômenos 

e, para o caso de Josué de Castro, converte a descrição também num processo de descoberta já 

que supõe o trabalho de campo cujo estofo é igualmente complexo. Em Josué de Castro, como 

vimos, os sentidos humanos deveriam estar a serviço da captura dessa complexidade.  

 Contudo, ao propor uma descrição geográfica que seja “maleável e variada como seu 

próprio objeto” la Blache (op.cit) nos fornece novas pistas na análise da proposta de Josué de 

Castro para esta mesma  ação. Para la Blache pode ser interessante que o pesquisador se sirva da 

terminologia popular uma vez que, sendo esta formada diretamente de um contato entre a 

natureza e quem a profere, pode ampliar as conexões para além dos limites do contato mais 

                                                           
230

 Este trabalho foi intitulado, no exame de cátedra, como Fatores de Localização da Cidade do Recife. 

Posteriormente, em 1956 o mesmo trabalho foi publicado como A cidade do Recife: um Ensaio de Geografia Urbana 

(Editora Casa do Estudante). Em 1957 o mesmo estudo é incluído como um capítulo de Ensaios de Geografia 

Humana (Editora Brasiliense) e revisado pelo autor na segunda edição de 1959. É esta edição que, por sua vez, serve 

como referência para a publicação pela Fundação Joaquim Nabuco de Um Ensaio de Geografia Urbana: a Cidade 

do Recife, em 2013, e que aqui utilizamos como texto base. 
231

 Basicamente é esse o sumário do livro. 
232

 Na altura deste itálico, que não é do autor, inserido por nós para frisar a expressão, é preciso também 

esclarecermos que esta parte do estudo se inspira no excelente trabalho da professora Teresa Sales, que em recente 

livro nos convida a uma reflexão sobre o capítulo A Perspectiva Ideal de uma Cidade, contido em Documentário do 

Nordeste. Na verdade Sales propõe um interessantíssimo paralelo deste capítulo com o poema De um Avião, de João 

Cabral de Melo Neto (Sales,2014).  
233

 Expressão destacada por Ribeiro,2010 em autores como la Blache e Jean Brunhes. 



Anais do II Simpósio Internacional e III Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte: espaços Sensíveis geografias da 

percepção e da emoção – Goiânia, 23 à 25 de Outubro de 2015 – Editora: Gráfica UFG/Laboter 

ISBN: 978-85-68359-70-9 

 

775 
 

resumido do pesquisador com o espaço estudado. Conforme la Blache propõe, uma “máxima 

rural ou um proverbio podem abrir uma luz sobre um relatório”, contar-nos de determinada 

periodicidade ou das coincidências de um fenômeno, enfim “qualquer coisa que se reclama 

diretamente da Geografia” (op. cit., p.46). 

 Voluntária ou involuntariamente, fato é que no prefácio a Homens e Caranguejos, Josué 

mais uma vez toma partido das indicações lablacheanas  quando refere-se ao modo como o povo 

fala e seu revelador vocabulário. Vemos ali naquele preambulo como “a descoberta da fome”
234

, 

descrita por Josué, tem na prosa do povo uma importante via para os insights que acabaram 

conduzindo-o à sua obra máxima:  
 

“Fui compreendendo que toda a vida dessa gente girava sempre em torno de uma só 

obsessão- a angústia da fome. Sua própria linguagem era uma linguagem que quase não 

fazia alusão a outra coisa. A sua gíria era sempre carregada de palavras evocando 

comidas. As comidas que desejavam com desenfreado apetite. A propósito de tudo se 

dizia: é uma sopa, é uma canja, é um tomate, é uma ova, é um abacaxi, é uma batata, é 

pão-pão, é queijo-queijo. Era como se esta gíria fosse uma espécie de compensação 

mental e um povo sempre faminto”(Castro, 1967, p.4). 

 

 Nesse périplo Josué não se desfez das lembranças das histórias de seu pai, dos relatos de 

velhos negros ex-escravos  guardados nas memórias de sua juventude, recorrendo até mesmo aos 

cantadores do bumba-meu-boi na zona dos mocambos de Recife. Todos ministrando “um curso 

inteiro sobre a fome”(op.cit.), um curso que mais tarde seria resgatado por completo em cada 

uma de suas obras. 

 Dada a conduta defendida por Josué em seus trabalhos de campo
235

, despida de 

preconceitos tanto na valorização da cultura popular quanto na atitude mais aberta em relação às 

fontes de informação para a síntese de suas ideias, não é de se estranhar seu alinhamento às 

correntes de pensamento que igualmente viam em muitos aspectos dessa cultura as respostas aos 

dilemas da própria população. Assim como la Blache, Josué está aberto e disposto à interação 

com aqueles que constituem seu objeto de estudo confiando numa postura que, pode-se dizer, não 

só está em consonância com a sociologia que viria a chefiar a pesquisa social nos anos 1930, 

provinda da Escola de Chicago nos Estados Unidos, como em diversos momentos parece lhe 

ultrapassar quando radicaliza esta aposta de vanguarda. Para este caso um eloquente exemplo 

pode ser pode ser captado a partir da postura de Josué de Castro em relação à questão da 

necessidade de erradicação do mocambos que compunham a paisagem dos mangues de Recife, 

conforme esta era defendida por parcela expressiva do pensamento científico e político da época.  

Josué, como veremos aqui, estabelece um debate que é bastante condescendente com essa 

arquitetura, que abrangia largas extensões do espaço urbano recifense.  

 Não é nosso objetivo, no estudo ora proposto, colocar em pauta os acertos ou os erros de 

Josué ao assumir tal posicionamento. A questão aqui é utilizarmos essa postura como um 

caminho que facilita a prospecção do pensamento josuelino na medida em que ilustra muito 

claramente seu modo de acolher e aproveitar-se, no melhor sentido que a palavra possa ter, 

daquilo que a sabedoria popular havia acumulado, estabelecendo uma parceria muito similar ao 

que Paul Claval,(2010) fala quando nos adverte  que  “desde a origem dos tempos, todo homem é 

                                                           
234

 Este é o título do prefácio reapresentado numa coletânea feita por sua filha Ana Maria Castro em 1983. 
235

 Para Manuel Correia de Andrade (2003), o pensamento de Josué de Castro se estruturou em uma dupla fonte: 

“teórica por meio do estudo e da leitura de autores clássicos tanto nas ciências biológicas como sociais, e na prática, 

mediante a observação de campo e pesquisas diretas, por ele organizadas e dirigidas” (p.74 e 75).  
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um geógrafo” e que ele segue o sendo até hoje. Em outras palavras o universo científico não está 

apartado da vida dos homens e de seus saberes, de suas atitudes e habilidades, enfim dos 

conhecimentos que acumularam como resposta aos seus dilemas por mais corriqueiros ou 

ingênuos que possam nos parecer. Claval, pelo contrário, defende que  a ciência acaba sendo o 

vetor resultante “das experiências renovadas e de procedimentos imaginados pelos homens para 

responder aos imperativos de sua vida cotidiana”(op. cit), da busca por um sentido às suas vidas e 

do anseio por saberem que acontece para além de seus horizontes. Conclui Claval com um 

raciocínio que se encaixa perfeitamente aos procedimentos de Josué de Castro: “as ciências 

sociais criticam os saberes empíricos, os sistematizam, ampliando ou revolucionando-os, mas 

estão enraizadas no mesmo fundo de necessidades e curiosidades”, (op. cit., p.11). 

 Antes de prosseguirmos em nossa análise, porém, cumpre que tenhamos claras as 

circunstâncias dentro das quais Documentário do Nordeste foi escrito:  para o filósofo Michel 

Zaidan Filho,(2003) essa visão, digamos, quase romântica que Josué reserva aos mocambos tem 

sua explicação no momento histórico dentro do qual estão estabelecidos os debates sobre o 

processo de modernização empreendido pelo Estado Novo no Nordeste. Ainda conforme Zaidan, 

Josué de Castro se situa dentro do que se poderia considerar como uma “geração regionalista do 

Nordeste”. Altamente crítica à tal modernização, esta geração se organizou na década de 1920 em 

torno da figura magnética de Gilberto Freyre. Está em curso, neste momento, um processo 

composto por mudanças de ordem política, econômica, cultural, social que recoloca o papel do 

espaço nordestino dentro da realidade brasileira e esta recomposição acaba estabelecendo tensões 

que se traduzem no campo literário e científico e que resultam neste movimento regionalista 

dentro das cercanias nordestinas, um movimento ao qual uma parcela significativa da produção 

de Josué de Castro está ligada. Este movimento regionalista acaba tentando recompor a ideia de 

Brasil a partir da própria ideia de Região Nordeste e por decorrência se opõe à outra corrente 

identificada com o processo de modernização, com a urbanidade e o industrialismo “dos 

modernistas de São Paulo”
236

 (op. cit.). 

 Gilberto Freyre ao descrever as habitações dos caboclos não poderia ser mais ilustrativo 

do pensamento da corrente que ele mesmo capitaneava, na sua visão estes mocambos: 

 
“surgem aos nossos olhos como uma doçura de povoações de ilhas do Pacífico – as mais 

romantizadas pelos viajantes, pelos poetas e até pelos antropologistas. O seu ar é o das 

casas inteiramente à vontade entre as palmeiras e a beira-mar ou da água doce” (Freyre, 

2000, p.30). 

 

 Josué de Castro é consoante com o pensamento de Freyre. Na primeira parte do livro 

Documentário Nordeste, constituída de contos e descrições
237

, embora o autor caracterize que a 

plenitude deste tipo de habitação represente também a permanência de “verdadeira senzala 

remanescente fracionada em torno das casas-grandes da Veneza Americana” (Castro,1934) 

também edulcora a paisagem com a atmosfera reinante: “Poesia primitiva de negros e mestiços 

fazendo xangô e cantando samba. Fisionomia africana” (op. cit.).  

 Já na segunda parte, ainda que numa redação mais “fria” Josué persiste nesta defesa 

apontando que o mocambo, “em sua expressão mais elementar, reúne até, como recinto habitável, 

                                                           
236

 Dentro da corrente fortemente crítica ao regionalismo nordestino  Zaidan Filho (2003), ainda encaixa figuras 

como João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego além de figuras do 

mundo da política como Agamenon Magalhães.  
237

 É denominada essa primeira parte de Paisagem Viva do Nordeste. 
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uma boa dose de qualidades higiênicas, fruto da experiência das populações primitivas do 

Nordeste” (Castro,1938). Como já frisamos anteriormente não interessa aqui por em debate esta 

defesa ou até mesmo a forma estabelecida pelo autor em tela de encaminhá-la. Fosse esse o caso 

poderíamos passar por cima de outro aspecto interessante na mecânica da argumentação de Josué. 

No trecho aqui destacado, desta vez, a defesa é realizada a partir de uma arguta observação das 

condições nas quais vive a população habitante dos mangues: 
 

“Se esta disposição especial das paredes, tanto externas como internas, não alcançando a 

cobertura, constituem uma solução curiosa do problema da ventilação, a cobertura de 

palha ou capim também constitui um admirável meio de defesa contra o excesso de 

calor.” (Castro, 1938, p.73) 

 

 Assim, a crítica à modernidade homogeneizante, advinda da aquisição de novas 

tecnologias e da expansão da urbanidade, não se reveste de um discurso anacrônico e saudosista, 

mas, antes, se calça exatamente na observação atenta da sabedoria do povo e mediante esse 

procedimento lhe depura o que tem de mais rico que é a capacidade de adaptação e 

aproveitamento das condições oferecidas pelo meio ambiente. Neste sentido podemos afirmar 

que o próprio conceito do que seja “o moderno” é alvo de cortante reflexão: 

 
“A substituição da habitual cobertura de palha por uma de zinco, constitui uma dessas 

inovações que traduzem prosperidade. Mal aplicada prosperidade, que em lugar de 

melhorar, vem piorar e de muito, as condições higiênicas do mocambo”(...)O zinco é 

ótimo transmissor do calor, material especialmente feito para transformar o mocambo 

fresco numa verdadeira estufa”(op.cit., p.73) 

 

 Ao final da consideração sobre o “problema” dos mocambos, Josué de Castro resume de 

forma admirável e mostra como seu trabalho de campo foi criterioso colhendo informações 

advindas de diversas fontes.  Josué pontua que uma solução apressada tem grande chance de 

fracasso uma vez que resultaria na construção de casas mais assemelhadas à gaiolas, “verdadeiras 

assadeiras em série, com material impróprio, disposição arquitetônica em desacordo com as 

condições do meio (como a maioria das vilas operárias, construídas entre nós)” (op. cit.); e onde a 

população contaminada e subnutrida do Nordeste teria potencializadas suas péssimas condições 

de existência. Mais tarde em seu exame de cátedra, novamente ao analisar Recife, a reflexão 

sobre os mocambos é retomada e o autor em questão continua nos demonstrando que persiste sua 

preocupação com a técnica provinda daqueles que nada possuem mas, talvez justamente por isso, 

tem muito a ensinar. Refletindo sobre o processo de expansão da cidade por sobre as áreas 

alagadas o autor ressalta o papel dos mocambos para o trabalho de aterro e drenagem destas 

regiões, originariamente ocupadas pelas águas parcialmente ou na totalidade dos dias do ano 

(Castro,1959). Sua descrição atem-se ao fato de que para a construção de sua habitação nas zonas 

sujeitas às inundações, o caboclo frequentemente costuma elevar o nível do solo, construindo 

pequenos montes artificiais muito à moda do que os holandeses já faziam nas terras baixas, os 

terpen. Assim, este autor chega mesmo a se perguntar se essa técnica não teria sido aprendida 

pelos caboclos constituindo mais um traço da ocupação holandesa em Pernambuco (op.cit.). 

 É interessante perceber neste ponto, como o encadeamento das ideias de Josué de Castro 

acaba nos obrigando a tomar o fio condutor de seu pensamento e, antes dele, seu métodos de 

coleta das respostas com as quais acabava se deparando no campo. Deste modo vamos 

percebendo que estes procedimentos de trabalho embora possam ser tidos como superados, na 

verdade quando examinados mais amiúde vão ganhando uma atualidade que tem rara 
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possibilidade de comparação na produção geográfica brasileira. O caso da abordagem da relação 

entre homem e meio ambiente talvez seja um destes flancos onde reina bastante concordância 

entre os autores que esmiúçam a produção do geógrafo pernambucano. Num paralelo bastante 

interessante à produção de Max Sorre, Josué infunde uma perspectiva, na suas próprias palavras, 

ecológica aos estudos sobre a fome. Conforme Mançano e Porto-Gonçalves (2000) assinalam, 

nesta perspectiva “observamos o conjunto dos conhecimentos de Josué, que rompe com uma 

visão economicista e reducionista e expressa na visão interativa entre as pessoas e o espaço 

geográfico que habitam”. Numa parcela da obra de Josué, também destacada pelos autores acima 

citados, temos esse enfoque bastante evidenciado: 
 

“pelos princípios fundamentais da ciência geográfica, cujo objetivo básico é localizar 

com precisão, delimitar e correlacionar os fenômenos naturais e culturais que ocorrem à 

superfície da terra. (...) Por outras palavras procuraremos realizar uma sondagem de 

natureza ecológica, dentro desse conceito tão fecundo de “Ecologia”, ou seja, do estudo 

das ações e reações dos seres vivos diante das influências do meio.” (Castro, 1946, p.24-

25) 

 Basicamente, o processo de descoberta da fome, já destacado anteriormente, tem seu 

cume na engenhosa interação que Josué estabelece entre homem e meio ambiente valendo-se de 

um enquadramento que tem contribuições provindas da economia e da sociologia, mas também 

da biologia. É através da interação entre cada uma destas contribuições que Josué irá considerar a 

questão da fome de uma maneira inédita pela Geografia. 

 
“Nenhum fenômeno se presta mais para ponto de referência no estudo ecológico destas 

correlações entre grupos humanos e os quadros regionais que eles ocupam, do que o 

fenômeno da alimentação- o estudo dos recursos naturais que o meio fornece para a 

subsistência das populações locais e o estudo dos processos através dos quais essas 

populações se organizam para satisfazer as suas necessidades fundamentais de 

alimentos”. (op. cit., p.25) 

 

 E é justamente mediante a amplitude da abordagem propiciada pela Geografia que Josué 

cunha dois conceitos basilares à sua abordagem: fome epidêmica e fome endêmica. No Nordeste 

dominado pelo semiárido, ou o “sertão” como o denomina, de solos pobres e clima quente com 

chuvas escassas e irregulares, predomina a fome epidêmica ou a fome aguda e violenta, a fome 

que o senso comum acabou por associar a todo o Nordeste. Já no Nordeste do Açúcar ou a Zona 

da Mata, Josué descobre uma outra fome, a fome endêmica, oculta porque parcial, caracterizada 

pelo baixo consumo de proteínas, calorias, sais minerais e carboidratos. Uma fome impensável e 

dispensável, pois não estava associada às condições de produção haja visto que solos ricos e com 

água em quantidade, o próprio colonizador português já havia constatado que abundavam na 

região.  

 Essa perspectiva ecológica não nasce em Geografia da Fome, senão vai sendo 

aperfeiçoada continua e persistentemente. Nosso objetivo ao ressaltá-la, longe de tentar repisar 

uma parcela já considerada à exaustão por outros autores, é enfatizar o papel fecundador que a 

reflexão de cunho mais descritivo, mais aberto à contemplação eivada de sensibilidade, acabou 

infundindo ao pensamento de Josué de Castro lhe propiciando tais insigths. Já em Documentário 

Nordeste (1938), portanto bem antes de Geografia da Fome (1946), essa interação, entre homem 

e meio é caracterizada na porção, digamos assim, mais literária da obra. Encaixado na primeira 

parte (ou a Paisagem Viva do Nordeste), o Ciclo do Caranguejo é o relato da vida de uma família 

que mora nos mangues de Recife. A descrição que Josué faz da fuga da família Silva, originária 
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do sertão, escapando como pode da seca e da fome no Cariri passando pelas terras ocupadas pelas 

usinas de cana para, finalmente, à moda do Capibaribe, desaguar e se fixar nos mangues de 

Recife, pode bem nos demonstrar a função que este encaminhamento possuiu no pensamento do 

geógrafo. Josué consegue capturar, com rara capacidade, a lógica que orienta o pensamento desta 

família fazendo girar o enredo em torno da ideia de “paraíso”, agora finalmente encontrado 

depois da saga vivida: 

 
“Começou o arrocho. Só havia uma maneira de desapertar: era cair no mangue. No 

mangue não se paga casa, come-se caranguejo e anda-se quase nu. O mangue é um 

paraíso. (Castro, 1938, p.26) 

 

 É claro, esse paraíso não possui, como adverte Josué, o “cor-de-rosa ou o azul” do paraíso 

celeste, antes predominando ali apenas a cor negra da lama, mas ainda assim um paraíso para 

aqueles refugiados. Nesse momento, entra em cena o segundo personagem da saga, emergindo 

das águas e que também desfruta desse éden: 

 
“Os mangues do Capiberibe são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita p’ro homem, 

com tudo de bem servi-lo também o mangue foi feito especialmente p’ro caranguejo” 

(op. cit., p.27). 

 

 A seguir numa passagem tão límpida e enxuta quanto coerente e precisa, Josué principia o 

estabelecimento de um raciocínio que ao juntar os dois protagonistas articula ao mesmo tempo 

homem, meio e sociedade: “Tudo aí, é, foi ou está para ser caranguejo, inclusive a lama e ou 

homem que vive nela”, (op. cit.). 

 Prossegue o autor, desta vez ampliando uma pouco mais a escala e, por conseguinte, 

construindo todo o ciclo da tragédia da família: 

 
“A lama misturada com urina, excremento e outros resíduos que a maré traz, quando 

ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive nela. Cresce comendo 

lama, engordando com as porcarias dela, fazendo com a lama a carninha branca de suas 

patas e a geleia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado o povo daí vive de 

pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem 

limpos como um copo. E com a sua carne feita de lama fazer a carne de seu corpo e a 

carne do corpo de seus filhos. (op.cit., p.27) 

 

 O epidemiologista Melo Filho (2003), introduz uma interessante questão quando analisa a 

expressão homem-caranguejo à qual, por conta do movimento Mangue-Beat
238

, ficou 

popularmente associada a figura de Josué de Castro, procurando ver nos escritos a gênese de uma 

metáfora. Aquele autor propõe tal gênese a partir da visão de dois elementos diferentes, dadas as 

espécies às quais pertencem - homens e caranguejos - passando posteriormente a uma leitura 

onde uns e outros cada vez mais se assemelham ou, nas palavras do próprio Josué de Castro, um 

momento onde os homens se mimetizam, arrastando-se como caranguejos, agachando-se como 

caranguejos, “parados como os caranguejos na beira da água ou caminhando para trás como 

caminham os caranguejos”(Castro, 1967, p.4). Por fim Melo Filho (op.cit.) reconhece e configura 

o momento em que Josué estabelece uma intersecção entre os dois elementos, criando então uma 

                                                           
238

 O Mangue-Beat foi foi um movimento cultural surgido em Pernambuco em meados dos anos 1990 e que teve em 

Josué de Castro um forte influenciador principalmente através de sua figura mais luminosa, o vocalista Chico 

Science da Banda Nação Zumbi.  
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nova espécie em seus escritos. Assim é que os caranguejos que já habitavam o mangue e os 

recém-chegados, os homens que também passam a viver no mesmo ambiente, num processo de 

convivência e aproximação, não mais se assemelham, mas transformam-se numa terceira coisa: 

“Seres anfíbios – habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na 

infância com caldo de caranguejo: este leite de lama” (op. cit. p.03).  

 De fato é possível ser consoante a essa proposição, pois ao ler o romance Homens e 

Caranguejos vamos acompanhando esta saga, assistindo ao leite dos caranguejos ir impregnando 

o corpo e a alma do menino João Paulo que protagoniza a história, até a tragédia findar de forma 

quase apoteótica com a chegada da “tempestade dos homens”, que cuida de transformar João 

Paulo em caranguejo fechando e recomeçando o ciclo.  Na verdade podemos inclusive ir além da 

proposta de Melo Filho (op. cit.) já que na constituição dessa irmandade, ou seja, na configuração 

do ciclo do caranguejo Josué de Castro lança mão, inclusive, de seus conhecimentos sobre o 

funcionamento da flora local para falar também do povo que vive no mangue:  
 

“Parecia que a vegetação densa dos mangues com seus troncos retorcidos, com o 

emaranhado de seus galhos rugosos e com a densa rede de suas raízes perfurantes os 

tinha agarrado definitivamente como um polvo, enfiando tentáculos invisíveis dentro de 

sua pele, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos,” (Castro, 1967, p.2 e 3). 

 

 Reparemos que Josué em nenhum momento perde de vista o ciclo do caranguejo já que 

desta vez serão os homens que terão seus ossos chupados:  

 
“E assim ficavam todos eles afogados no mangue, agarrados pelas ventosas com as quais 

os mangues insaciáveis lhes sugavam todo o suco de sua carne e da sua alma de 

escravos” (op.cit., p.2 e 3). 

 

 Estamos, então, deixando de falar de um mimetismo e passando na verdade a assistir ao 

nascimento de uma simbiose entre homens e caranguejos, que termina por tornar indistinguíveis 

uns e outros. Uma associação inicialmente impensável, mas agora mutuamente “vantajosa” para 

os homens que se alimentam dos caranguejos e para os caranguejos que inicialmente comem os 

dejetos dos homens, mas que fatalmente irão um dia se alimentar dos homens que flutuam e se 

afundam nas águas do mangue. Em meio a uma relação tão visceral Josué vislumbra um novo 

personagem, nem crustáceo nem gente, um novo ser que irá demandar tanto o conhecimento do 

meio que o sustenta quanto da sociedade que o engendra. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Decantemos agora, então, os principais aspectos desta pequena parcela da produção de 

Josué de Castro e que aqui foi examinada mais em detalhe. Em primeiro lugar parece-nos mister 

destacar o papel que a descrição acaba desempenhando na produção do geógrafo pernambucano. 

Esta necessidade, num primeiro momento, beira o truísmo dada a escola à qual Josué de Castro 

está ligado. Já destacamos que na época em que a produção deste autor alcançava seu momento 

mais brilhante, também brilhavam fortemente as influências da Geografia Francesa no mundo e 

em especial no Brasil. Sendo a mesma marcada pela figura de la Blache não se poderia esperar 

outra postura que não a de valorização da descrição como traço típico daqueles que estavam 

dentro desta órbita. Ocorre, porém, que o relevo dado ao visível não significa, de modo algum o 

alinhamento puro e simples a uma escola de pensamento, mas suscita o papel que a lapidação da 
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explicação sob a forma da palavra escrita encontrou em Josué de Castro. Ou seja, vimos aqui que 

o próprio ato de descrição promoveu um trabalho meticuloso com a palavra e por vezes parece 

estar irmanado com outro ato, o da descoberta, já que este trabalho de lapidação acabava também 

propiciando (ou até mesmo exigindo) que se desvelassem os recônditos da realidade conflagrada.  

 Seguindo estes princípios a descrição deixa de ser, assim, mera característica dos estudos 

de Josué de Castro para se converter em atributo de sua proposta de análise. Um exemplo muito 

claro foi por nós divisado através do aproveitamento da visão para além do mero registro do 

visível, quando o autor propõe diferentes ângulos para o estudioso se apropriar, igualmente, de 

diferentes cidades. Notemos que esta proposta não é um devaneio, uma curiosidade advinda do 

pensamento do escritor, tal como o entendimento mais afoito poderia traduzir, senão um 

procedimento advindo da disciplina de um estudioso que cuida de se aproximar da melhor forma 

de seu objeto de análise, aproveitando-se também de um curioso jogo de escalas
239

 pois que 

diferentes ângulos resultam, neste caso, também em diferentes ordens de grandeza. Não fosse 

isso, não estaria esta proposta contida no estudo de sua célebre tese de cátedra que abordou os 

fatores de localização do Recife.  

 Outro exemplo desta relação profícua, onde as descrições do escritor e do cientista se 

confundem, pode ser obtido através da abertura de Josué de Castro às diversas fontes de 

informação no sentido destas subsidiarem uma reflexão sumamente enriquecida. Como 

destacamos neste estudo a recusa de Josué ao pensamento mais obtuso não se dava apenas 

quando dispunha de diferentes visões provindas dos campos mais diversos das ciências, mas 

igualmente quando ia a campo e mantinha o corpo e o espirito aberto às mais diversas fontes de 

informação. As cores de Recife enaltecidas pelo inconfundível reflexo do sol nas águas de seus 

rios, as alegrias e tristezas do povo, o perfume provindo da culinária e o cheiro de água podre 

emanado do mangue, as canções contidas nos folguedos populares, nada parece escapar à 

percepção de Josué que como qualquer brilhante escritor transita pelas ruas de Recife. Este 

trânsito se dá no sentido de absorver o caldo provindo da cultura e do espaço urbano de Recife, 

daí a transdisciplinaridade contida no cientista e que lhe facultou ser discutido para muito além 

das cercanias da Geografia ou da Medicina. É da autoria de Josué o primeiro inquérito sobre “as 

condições de vida das classes operárias no Nordeste”
240

(1938) onde o tratamento estatístico dos 

dados é por demais similar aos trabalhos que se seguiriam sobre o mesmo tema provindos do 

IBGE. Ao mesmo tempo a leitura de boa parcela da obra de Josué nos lembra também os 

trabalhos de cunho descritivos que haviam sido realizados na França no início do século XIX
241

 

ou a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra de Engels, produzido em1845. 

 Chegamos ao fim desse caminho de forma muito parecida com a descrição que Josué de 

Castro faz da trajetória percorrida pelo Rio Capiberibe. Da mesma maneira tímida que o curso 

d’água inicia sua jornada no semiárido pernambucano e o corta até Atlântico percorrendo quase 

300 quilômetros, também nos armamos da mesma despretensão para incursionarmos no 

pensamento de um gigante. Fomos nos deixando levar, percolando entre os meandros da escrita 

de Josué para melhor no encharcarmos com seu pensamento. Assim como o Capiberibe, que vai 

visitando diferentes municípios no mesmo espaço nordestino também assistimos à alternância 

entre o cientista e o literato sem conseguirmos distinguir muito exatamente onde acabava um e se 
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 Tomamos esta expressão emprestada de Ribeiro (2010) que a utiliza para analisar a obra de la Blache. 
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 Estudo realizado em 1932 mas só publicado em 1935. Para este trabalho utilizamos a versão que é publicada em 

1938 constante em Documentário do Nordeste. 
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 Ainda sobre tais trabalhos e sua característica descritiva ver Milléo (2005). 
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iniciava outro. Curiosamente, da mesma forma que Josué descreveu homens e caranguejos, e no 

próprio ato da descrição não se privou de se assombrar com o que se descortinava à sua frente, 

também nós nos fizemos a descoberta de um ser simbiótico. Nele cientista e escritor convivem 

também num ciclo, desta vez benfazejo, onde um se alimenta do outro mas onde ambos saem 

nutridos resplandecendo em vigor na escrita. Também que da mesma maneira que o Capiberibe 

fomos carregando uma parte de cada lugar que visitamos ou, neste caso, dos estudos que Josué 

nos coloca à disposição e como o rio que arrasta uma parcela do solo com seu minerais e os 

deposita na sua foz, fomos impregnados com estes conhecimentos que nos auxiliaram a iniciar a 

exploração das camadas que compõe esse desaguadouro. Ainda que a angústia e o 

inconformismo sejam a marca da escrita de Josué é certo que o manancial de suas ideias 

permanece fértil como um solo que sofreu a deposição de muitas camadas de minerais e 

nutrientes, trazidos no curso da água. 
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