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O “V COLÓQUIO NACIONAL DO NEER (Núcleo de Estudos 
em Espaço e Representações) – “As Representações Culturais 
no Espaço: Perspectivas Contemporâneas em Geografia” foi 
realizado pelo Departamento de Geografia e pelo Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), entre os dias 26 e 30 de novembro de 2013.

O V NEER colocou em evidência os estudos realizados 
em Geografia Cultural e Social, proporcionando a articulação 
de professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação 
e graduação de diversas universidades brasileiras. O evento 
fortaleceu o debate da Geografia e suas abordagens culturais 
no ensino e na gestão, constituindo uma oportunidade de 
atualização teórica e metodológica aos professores e gestores 
locais e nacionais. 

A exemplo dos colóquios anteriores, o V NEER deu ênfase 
aos diferentes territórios de saber das diversas expressões 
dos sujeitos e grupos culturais, valorizando a integração do 
conhecimento científico a respeito das pluralidades referentes 
às outras racionalidades, contribuindo, assim, para a emergência 
de uma ciência mais democrática, ética e comprometida 
com as necessidades, as preservações e a estimulação das 

APRESENTAÇÃO
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autenticidades de sentimentos humanos. 
A obra aqui proposta As Representações Culturais no 

Espaço: Perspectivas Contemporâneas em Geografia traz a 
lume os textos dos membros do Núcleo de Estudos em Espaço 
e Representações (NEER) e de pesquisadores convidados. 
Apresenta quatro partes, de acordo com os grupos de trabalho 
e eixos temáticos do V NEER. 

A primeira, denominada “Análise e criação de linguagens” 
apresenta como texto inicial o artigo “A PRESENÇA E A AUSÊNCIA: 
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES EM HENRI LEFEBVRE” , DE 
ANGELO SERPA   QUE  enfatiza os pressupostos e as premissas 
do conceito de representação elaborado por Henri Lefebvre, 
buscando resgatar suas contribuições fundamentais para a 
construção de uma abordagem cultural em Geografia, que 
possibilite a aproximação das dimensões política, econômica e 
social na produção do conhecimento geográfico.

Na sequencia, o artigo de Jörn Seemann, “fim das 
representações na Geografia Cultural?” possibilita aos leitores 
caminhos para  repensar as representações nas pesquisas 
sobre espaço e cultura, com base em questionamentos 
conceituais  e discutindo  elementos de uma corrente recente 
na geografia, chamada deteorias não-representacionais (non-
representational theories),  onde avalia o estado da arte das 
representações na geografia e introduz os aspectos centrais das 
teorias não-representacionais e seus pontos críticos para avaliar 
o seu potencial para pesquisas sobre espaço e cultura   

Giuliana Andreotti parte da hipótese da afinidade entre 
o notável geólogo, biólogo, paleontólogo e jesuíta Teilhard de 
Chardin e o fenomenólogo e filósofo da ciência Gaston Bachelard  
e,  na perspectiva da geografia da percepção, busca estabelecer 
uma conexão entre ambos, ou melhor, uma complementaride.

O texto de Benhur Pinós da Costa é uma reflexão sobre 
pressupostos metodológicos da Geografia, principalmente 
quando este “fazer” geográfico se ocupa em desvendar as 
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múltiplas relações entre sujeitos sociais e espaço geográfico, 
sobretudo quando enfoca os espaços de vivências cotidianas 
em suas diversidades de expressões estéticas, formas de agir e 
interagir.

As Espacialidades do Patrimônio Festivo e as 
Ressignificações Contemporâneas no Brasil, Colômbia e no 
México integram as reflexões de Maria Geralda de Almeida que 
discute questões sobre as espacialidades elaboradas pelas festas, 
as formas de demarcação das territorialidades e  a construção de  
identidades e memória-tradição na contemporaneidade latino-
americana, indagando sobre o sentido das festas no mundo 
contemporâneo e o  simbolismo festivo que identifica e qualifica 
os lugares, os sítios, os monumentos e as paisagens, tornando-
se uma manifestação geográfica da cultura festiva. 

Jean Carlos Rodrigues relata o Desafio de Ensinar Geografia 
pela Cultura e sua Experiências na Formação de Professores de 
Geografia no Estado do Tocantins ressaltando as experiências 
dos alunos em trabalhar com a disciplina de Geografia Cultural, 
suas percepções bem como suas perspectivas em abordar 
temáticas culturais no Ensino Fundamental e Médio.

Camila Xavier Nunes e Nelson Rego propõem no texto 
sobre as Representações de Espaço e Corpo na Cultura Visual,  
a compreensão do processo de  significação do espaço como 
experiência corporalizada, refletindo sobre a  produção 
imagética que possibilita a instituição de imaginários coletivos 
na produção de sentidos e de subjetividades. 

O percurso dos livros de História e Geografia de Mato 
Grosso é explorado por Elizabeth Madureira Siqueira que 
acentua a importância da produção do referido material didático 
como estratégia de inserção dos temas regionais nos livros de 
História e Geografia do Brasil. 

A segunda parte da obra enfoca a temática “Escolhas 
Existenciais” e parte do artigo Festa e Devoção Mariana em 
Representações Imagéticas: Comunicação Geográfica de 
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Múltiplas Sacralidades de Christian Dennys Monteiro de Oliveira 
e Cristina Imaculada Santana de Oliveira apresenta uma reflexão 
direcionada à multiplicidade de representações do sagrado, no 
interior do catolicismo popular (e festivo), diretamente ligada 
à devoção à Maria (mãe de Deus/Jesus Cristo) cujo objetivo 
é demonstrar, com apoio na perspectiva de auscultação do 
cristianismo arquetípico, desenvolvida por García Bazán em seu 
trabalho Aspectos Incomuns do Sagrado (2002),de que forma 
a comunicação geográfica, das diversas invocações marianas 
contemporâneas, projeta-se como uma “festa de todas as 
santas”, pretendendo sugerir procedimento fluente para o 
estudo comunicativo dos espaços religiosos católicos, nas 
múltiplas dimensões do sagrado.

O texto de Joseli Maria Silva examina o processo de 
produção científica sobre sexualidades na Geografia brasileira, 
tendo como base a constituição de redes dos principais 
autores, temas de interesse e referências conceituais que 
estruturam a produção da geografia das sexualidades no Brasil, 
evidenciando os principais pesquisadores, a emergência de 
diferentes abordagens temáticas, bem como a influência que 
determinadas concepções conceituais passaram a ter sobre a 
produção acadêmica do país

No texto Cartografias Silenciadas... Cartografia (In)
Visíveis... Geografias da Existência, Cláudia Luísa Zeferino Pires; 
Cristiano Quaresma e Helena Bonetto buscam identificar os 
marcadores territoriais do bairro Restinga/Porto Alegre/RS e 
suas possibilidades com a educação geográfica, ressaltando 
que as narrativas e cartografias dos marcadores territoriais vêm 
se construindo em diálogo entre comunidade e universidade, 
valorizando a troca de saberes populares e acadêmicos.

A terceira parte da obra versa sobre “Identidades 
territoriais”, e apresenta como texto inicial o artigo “Pantanal 
Mato-Grossense: Patrimônio Cultural e Sustentabilidade 
Ambiental” onde Onélia Carmem Rossetto, registra aspectos 
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da cultura material e imaterial e descreve o conhecimento dos 
pantaneiros sobre a dinâmica dos elementos naturais e suas 
formas de organização da paisagem  cultural, ressaltando os 
saberes  que integram o patrimônio cultural do pantanal.  

Salete Kozel e Maisa França Teixeira abordam o tema Espaço 
e representação: delineando saberes sobre as festividades dos 
bois no Brasil, com o objetivo de desenvolver reflexões sobre as 
festas dos bois e seu dinamismo na região Norte, no município 
de Parintins. As autoras ressaltam que as festividades remetem 
à construção de identidades e singularidades, aos recantos 
do espaço brasileiro, evidenciando elementos relacionados 
ao patrimônio imaterial das festas de bois como símbolos 
representativos do território nacional.

O Território Tradicional dos Chiquitanos é apresentado 
por Aloir Pacini que destaca a invisibilidade dos Chiquitanos em 
Mato Grosso desde a invasão dos bandeirantes aos territórios 
indígenas em Cuiabá, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade 
e sua luta pelo reconhecimento dos territórios tradicionais, 
ressaltando as consequências das reivindicações na aldeia e nos 
espaços políticos do estado do Mato Grosso. 

Giseli Dalla Nora e Onélia Carmem Rossetto tecem 
reflexões sobre a Cultura e as Territorialidades estabelecidas 
pelas Comunidades Quilombolas do Pantanal Mato-Grossense, 
especificamente sobre a Comunidade Quilombola de Capão 
Verde e a singularidade da sua produção no âmbito da cultura 
material e imaterial, descortinando um universo permeado de 
saberes que, pela necessidade de sobrevivência, transformam-
se em mercadorias para a manutenção do grupo social e do 
território em um espaço marcado por conflitos e tensões 
contemporâneas da sociedade globalizada.

Janio Roque Barros de Castro no artigo As Questões 
Identitárias e as Especificidades Culturais da Bahia Expressas 
na Literatura na Musicalidade: Um Olhar Geográfico, analisa  
algumas obras literárias do escritor Jorge Amado e algumas 
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músicas do cantor e compositor Dorival Caymmi enfatizando as 
formas como tais manifestações artísticas  expressam  elementos 
da afro-baianidade e aspectos identitários do povo baiano.

Rosselvelt José Santos e Ricardo da Silva Costa abordam 
o agronegócio tendo como recorte temporal a década de 2000 
e elencam a festa do abacaxi como instituição comunitária que 
principia alguns dos vínculos territoriais existentes no espaço 
rural, que de certo modo estão sendo transferidos para a cidade. 
Ressaltam também que, em condições sociais diferentes, as 
pessoas participam da festa com disponibilidade de recursos 
materiais e de tempo desigual,assim, é imperativo o uso de 
tecnologia, bem como a dependência em relação aos contratos 
de arrendamento entre os donos de terras e os produtores de 
abacaxi, anunciando um novo tempo.

Na quarta parte, denominada “Territorialidades, 
representações, gestões”,  os  esportes e a cidade, as 
espacialidades e significados do remo no Rio de Janeiro, 
antes e depois do Pan-2007, integram as reflexões de Gilmar 
Mascarenhas que aborda a violência ao patrimônio histórico 
e cultural no contexto das intervenções urbanísticas que 
prepararam a cidade para acolher os Jogos Pan-americanos 
de 2007, com ênfase nos impactos sobre a Lagoa Rodrigo de 
Freitas, nos oferecendo a oportunidade para refletirmos sobre 
o esporte como produtor de identidades através do movimento 
de apropriação dos espaços públicos, bem como sua eventual 
sujeição a interesses de poderosos agentes de produção do 
espaço urbano.

João Carlos Vicente Ferreira percorre o caminho da 
etimologia e toponímia analisando diferentes contextos dos 
topônimos de Mato Grosso. O autor revela denominações de 
origem indígena e revela episódios históricos, conhecimento de 
características geográficas e as crenças mítico-religiosas do povo 
mato-grossenese.
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Sônia Regina Romancini e Edenilson Dutra de Moura 
analisam as Dinâmicas Urbanas em Sinop (MT)  apontando  
os diferentes meios de produção do espaço urbano regional 
vivenciadas pelo município e suas implicações econômicas 
que perpassaram por diferentes ciclos,  destacando desde seu 
processo de formação até o momento histórico contemporâneo.

 
Sônia Regina Romancini

Onélia Carmem Rossetto
Giseli Dalla Nora

(Org.)
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I PARTE:
análise e criação de linguaens
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A presença e a ausência: teoria das 
representações em Henri Lefebvre

Angelo Serpa1

Introdução

Pretende-se aqui enfatizar os pressupostos e as 
premissas do conceito de representação elaborado por 
Henri Lefebvre, buscando-se resgatar suas contribuições 
a nosso ver fundamentais para a construção de uma 
abordagem cultural em Geografia, uma abordagem que 
aproxime as dimensões política, econômica e social na 
produção do conhecimento geográfico.

Considera-se esse resgate importante para a 
articulação de uma abordagem cultural e social em 
Geografia, já que as Geografias “cultural e social 
confundem-se forçosamente”, já que não se pode analisar 
a sociedade sem seus atributos culturais nem os atributos 
culturais desvinculados da sociedade que os produz 
(BROEK, 1967, p. 39). Isso implica em uma teoria e em 
um conceito de representação que busquem explicitar os 
conflitos e as contradições em jogo na produção do espaço 
na contemporaneidade, inclusive articulando análises de 
cunho fenomenológico e dialético em nossas pesquisas.

Concorda-se aqui, como ponto de partida, com 
Schmid (2012), que evidencia três aspectos negligenciados 
até o momento na análise da obra de Lefebvre, aspectos 
considerados por ele como cruciais para a compreensão 
da teoria lefebvriana de “produção do espaço”:

1Professor titular, UFBA. Pesquisador, CNPq. E-mail: angserpa@ufba.br
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Primeiro, um conceito específico de dialética que pode ser 
considerado como sua contribuição original. (...) Lefebvre 
desenvolveu uma versão da dialética que foi, em todos os 
sentidos, original e independente. Ela não é binária, mas 
triádica, baseada no trio Hegel, Marx e Nietzsche. Isso não tem 
sido apreendido corretamente até o momento e tem levado a 
consideráveis mal-entendidos. O segundo fator determinante 
é a teoria da linguagem. O fato de que Lefebvre desenvolveu 
uma teoria própria da linguagem (...) baseada em Nietzsche foi 
muito raramente considerado na recepção e interpretação de 
seus trabalhos, não obstante a virada linguística. Foi aqui que ele 
também, pela primeira vez, realizou e aplicou sua dialética triádica 
concretamente. O terceiro elemento (...) é a fenomenologia 
francesa. Enquanto que a influência de Heidegger nos trabalhos 
de Lefebvre já foi discutida detalhadamente (...), a contribuição 
dos fenomenólogos franceses Maurice Merleau-Ponty e 
Gaston Bachelard, na maioria das vezes, não recebeu a devida 
consideração. Esses três aspectos negligenciados poderiam 
contribuir decisivamente para um melhor entendimento dos 
trabalhos de Lefebvre e para uma apreciação mais completa 
de sua importante e inovadora teoria da produção do espaço 
(SCHMID, 2012, p. 90).

 

A história do conceito de representação no pensamento 
filosófico

Em A presença e a ausência, Henri Lefebvre (2006), 
busca elucidar a história do conceito de representação 
no pensamento filosófico, apresentando-o como um 
“conceito guarda-chuva” e buscando também desfazer a 
confusão entre representação e ideologia presente na obra 
de Karl Marx. Se, por um lado, enfatiza que representação 
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não é necessariamente ideologia, por outro lado, vai 
afirmar que é impossível a vida sem representação, que 
as representações são formas de comunicar e reelaborar o 
mundo, aproximações da realidade que, no entanto, não 
podem substituir o mundo vivido. É justamente quando o 
vivido é substituído pelo concebido que a representação 
torna-se ideologia.

Com base em autores como Nietzsche, Baudelaire 
e Otávio Paz, Lefebvre quer demonstrar também um 
momento de cisão na história da filosofia, apontando, 
além disso, os limites da teoria marxista. O conceito de 
sociedade urbana, desenvolvido em outras de suas obras 
é, por exemplo, um conceito de inspiração nietzschiana, 
que marca uma diferença de concepção em relação 
não só a Marx, mas também a Hegel. A sociedade 
urbana se constitui como um objeto virtual, misto de 
ausência e presença, uma práxis aberta: “O urbano 
(abreviação de ‘sociedade urbana’) define-se (...) não 
como realidade acabada, situada em relação à realidade 
atual (...) mas, ao contrário, como horizonte, como 
virtualidade iluminadora” (LEFEBVRE, 2004, p. 28). Como 
consequência, o livro A presença e a ausência faz pensar em 
como dominar o conceito de representação, ou melhor, 
com quais representações trabalhamos na produção 
do conhecimento e, em específico, do conhecimento 
geográfico.

Por meio da história do pensamento filosófico, 
Lefebvre quer demonstrar também como os filósofos 
buscaram decodificar e superar as representações 
anteriores a eles e como “verdades” devem ser sempre 
contextualizadas espacial e temporalmente. Na história da 
filosofia, natureza e pensamento estavam confusamente 
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imbricados antes de Descartes, mas a quantificação e 
a lógica matemática/geométrica vão, posteriormente, 
reduzir a experiência e a vivência ao pensamento e à 
reflexão. O concebido ganha vantagem sobre o vivido e 
supera (ou supõe superar) a separação homem-natureza: 
“se pode dizer que Descartes construiu o marco geral do 
Logos europeu, as principais representações da natureza 
e da sociedade” (LEFEBVRE, 2006, p. 151).

Com Spinoza, natureza e pensamento são um só e 
a razão não pode superar a emoção. “Para transcender o 
representado, Spinoza procede por identificação” (idem, 
p.151), “a natureza e o corpo se integram no divino” (idem, 
p. 152). Ele estuda os afetos e as diferentes modalidades 
da presença, as representações que motivam as paixões, 
admitindo a “imperfeição da natureza humana, que 
sofre afetos e paixões, que admite representações”, mas 
aqui a “imperfeição humana” é superada pela filosofia, 
restabelece-se um absoluto, incluindo o empírico, e a 
abolição dos afetos continua sendo um ideal. Ou seja: 
Spinoza quer purificar o espírito das representações por 
uma evacuação da vivência e da experiência. No entanto, 
sem vivência/experiência, reina a ausência e o concebido.

Já o romantismo (Goethe, Rousseau) “quer 
transcender as representações através da intuição, 
da captação imediata e direta” (idem, p. 156). Com 
Rousseau, é a desforra da vivência, a exaltação e a 
criação de uma gama de representações da “natureza”, 
“destinadas a transformar-se em ideologia”. Para 
Lefebvre, “encontramos na obra de Rousseau o léxico 
das representações triviais e populares de seu tempo (o 
natural e o artificial, os bons e os maus, os pequenos e os 
grandes, os bons tempos etc.)” (idem, p. 155). A vivência 
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e a experiência retomam a palavra com o romantismo e 
com a poesia. O poeta (Hölderlin) capta a natureza e a 
vida.

Em A presença e a ausência, Lefebvre credita a 
Schelling forte influência no pensamento moderno, 
já que ele desenvolve uma filosofia da presença e da 
representação, introduz a noção de inconsciente, reabilita 
a vivência, o feminino e o imaginário, aponta os limites 
da ciência diante da arte (ou a limitação da ciência pela 
arte) e declara a primazia da natureza (material) no campo 
filosófico: “a natureza, que se manifesta imediatamente 
nos corpos e nos sentidos funda a presença, incluindo a 
poderosa presença dos mitos, imagens e símbolos (...) 
contra o racionalismo árido, junto com a vivência e a 
feminilidade” (idem, p. 158). 

Já Hegel, segundo ele próprio, supera a identidade 
absoluta colocada por Schelling do lado do objeto 
(natureza) e por Fichte do lado do sujeito (Ego), “alcançando 
a verdadeira identidade do sujeito e do objeto na ideia, ao 
mesmo tempo sujeito (pensante) e objeto (pensamento), 
que prossegue determinando o conceito” (idem, p. 159). 
E Schopenhauer vai apresentar a face dupla do mundo: 
“a face noturna e subterrânea, o inconsciente, o impulso 
obscuro e violento, a vitalidade desaforada, (assim como) 
a face clara e a representação, a consciência de si” (idem, 
p. 160). Ele não desaprova essa dualidade, ao contrário, 
a considera constitutiva: “manifestação e produto do 
querer viver, a representação constitui o sensível, o visível, 
o perceptível” (idem, p. 160).

Lefebvre vê Marx e Nietzsche como “pontos fora 
da curva” na chamada filosofia tradicional: o primeiro 
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descobre a gênese das representações, o segundo a 
genealogia dos filósofos. Enquanto Marx propõe uma 
gênese e uma genética das representações que as 
“destruam dialeticamente”, Nietzsche ataca a moral, 
para transgredir o vivido sem transcender o concebido, 
sua teoria segue o nascimento das representações como 
abstrações, que “nascem como linguagem em lugares 
definidos, por figuras, metáforas e por metonímias” 
entrando na constituição das sociedades (idem, p. 163): 
“a poesia de Nietzsche só pode ser compreendida como 
busca da presença através das ausências do mundo, 
presença que nasce não das palavras, senão da identidade 
vivida entre a recordação (memória) e as percepções (...) 
entre a diferença e a identidade separadas no concebido” 
(idem, p. 162).

Embrenhando-se pela história do pensamento 
filosófico, Lefebvre propõe que se considere a filosofia 
não como uma “fenomenologia da verdade”, mas 
como uma “fenomenologia das representações”, o que 
poderia revelar um “mundo do avesso”, sem reduzir a 
priori “as filosofias a ideologias definidas por sua origem 
social (classes dominantes) ou histórica” (idem, p. 170), 
considerando-se cada filosofia e cada filósofo não como 
uma porta de entrada para a verdade, mas como uma forma 
de acesso ao mundo das representações. Isso também 
permitiria compreender melhor como se desmembraram 
e fragmentaram os sistemas, como se constituíram novos 
sistemas a partir destes fragmentos, relacionados com 
termos privilegiados (palavras-chave), incluindo-se aí a 
linguagem corrente e o discurso cotidiano, inclusive a 
prática social e política (idem, p. 171-172).

As representações não filosóficas
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Uma fenomenologia das representações incluiria 
também as representações não filosóficas. Se acercando 
deste outro conjunto de representações, Lefebvre se 
pergunta como alcançar a vivência, a experiência, como 
conhecê-las sem reduzi-las a um saber, seja consciente ou 
inconsciente? (2006, p. 182). Para ele, a resposta a esta 
pergunta estaria no intervalo entre a primeira e a segunda 
naturezas, uma “realidade singular” e mais verdadeira que 
as representações: a arte: “A arte que repudia a imitação” 
e o artista “que produz ou cria”, ao invés de imitar, uma 
segunda natureza (idem, p.184). Essa reflexão embasa 
o conceito lefebvriano de “obra”, não necessariamente 
restrito às obras de arte: as “obras” definiriam uma 
presença na ausência, embora se trate sempre aqui de 
“conteúdos deslocados, subordinados a uma forma” 
(idem, p. 185). Voltaremos a esse tema na próxima seção.

Caminhando neste novo terreno, chega-se ao desejo 
e ao amor, já que o desejo é o que embasa a obra e o 
amor pode ser considerado como obra, do mesmo modo 
que uma composição musical ou plástica. Porém, aqui 
um primeiro paradoxo: Fundamentalmente, o desejo 
não se representa! (idem, p.191). Vive-se uma catástrofe 
silenciosa no mundo ocidental contemporâneo: a 
destruição de referências que libera as representações de 
qualquer controle racional e que permite sua manipulação 
explícita pelas instituições e poderes públicos (idem, p. 
193). Todas as potências e capacidades sociais tendem 
a tornarem-se autônomas: o econômico, o político, 
a arte, a ciência, etc. (idem, p.194). Dois campos de 
investigação, dialeticamente relacionados, se colocam 
sob essa perspectiva: o trabalho e a castração simbólica/a 
alienação. Lefebvre incita à confrontação entre a história 
do trabalho e dos trabalhadores e aquela da repressão 
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sexual, da expropriação do corpo, de sua subordinação 
à ausência e às representações que preencheriam essas 
ausências: a vontade de Deus, o sacrifício e a abnegação, 
o patriotismo, o trabalho como liberdade, etc. (p. 196). 
Em suma: o trabalho produtivo exigiu a redução da prática 
sexual ao sentido da reprodução e isso se obteve a partir 
da castração simbólica pela moral (p. 197).

Sob essa ótica, a organização da vida cotidiana 
representaria uma organização e uma disciplina da 
ausência, de tal modo que o “político”, com suas 
representações e implicações, parece ser a única presença, 
quando é, em realidade, nada mais que simulação, 
ausência suprema. Uma ausência sem esperança de 
presença, remissão perpétua a “outra coisa”, fim de todas 
as referências (idem, p. 205). Por outro lado, a produção 
imoderada de significações vai engendrar uma crise dos 
sentidos, que fez da palavra e da significação um absoluto, 
“ou melhor, um simulacro de absoluto sem sentido” 
(idem, p. 207). No entanto, “não se pode dizer em geral e 
abstratamente que a representação prejudique a prática: 
se superpõe a ela, interpretando-a, se inserindo nela. O 
que é indubitável é que degenera ou desvia – se desvia – 
quando obstrui a prática e muito mais quando a paralisa 
ou a torna ineficaz” (idem, p. 221-22). 

É isso que vai caracterizar o cotidiano como 
um cotidiano “programado pela convergência de 
representações”, definido pela publicidade, pelas 
necessidades suscitadas, pelos chamados modelos 
“culturais” que se incorporam a ele (p. 223). A vivência e 
a experiência, atacadas de todas as formas, se defendem 
pela revolta, pela espontaneidade bruta, pela violência 
contra a agressão permanente e cotidiana. Segundo 
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Lefebvre, a análise dialética deste movimento revela um 
terceiro termo: o percebido, mediação entre o concebido 
e o vivido, por meio do qual se captam algumas presenças, 
se sentem as ausências, pululam as representações (idem, 
p. 225).

A obra

No penúltimo capítulo de A presença e a ausência, 
Lefebvre lança uma proposta de “teoria da obra”, mas 
ressalva que não se trata aqui de uma estética normativa 
e pedagógica, mas sim de elucidar uma “prática 
criadora e não somente produtiva”, que nos levaria a 
descobrir “relações de criação que não coincidem com as 
representações econômicas e/ou políticas”, assim como 
outros tipos de contradições que não aquelas inerentes 
às relações de propriedade, de produção, de reprodução 
e dominação (2006, p. 238). A “obra” ganha aqui um 
sentido de mediação para além da representação, já que 
nenhuma obra – incluindo a obra de arte – pode realizar-
se sem reunir todos os elementos e momentos, sem 
constituir uma totalidade, superando a fragmentação e as 
representações parciais e ideológicas (idem, p. 244).

As capacidades, obras em potência, deixam de ser 
criadoras quando se tornam autônomas, já que aquilo que 
é só econômico, só tecnológico, só lúdico, só cotidiano, 
etc. não pode superar as representações parciais, se 
tornando produto apartado da obra: “a obra implica no 
jogo e no que está em jogo, mas é algo mais e outra coisa 
que a soma desses elementos (...) Propõe uma forma 
que tem um conteúdo multiforme – sensorial, sensual e 
intelectual” (idem, p. 244). Assim, e só assim, pode-se falar 
em obra: partindo-se da vivência/da experiência. Deve-
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se buscar, enquanto método, fazer emergir a vivência e 
a experiência, assimilando o mais possível de saber no 
trajeto, no qual se experimenta as múltiplas contradições 
(idem, p. 246-7). Estamos aqui diante da possibilidade de 
um saber criativo e criador, inspirado no artista e na obra 
de arte, reconhecendo-se que a arte e a criação também 
nascem e se desenvolvem no terreno das representações, 
mas não permanecem nelas limitando-se a dizê-las 
ou a acentuá-las: “a criação atravessa as mediações e 
representações, não para destrui-las, mas para integrá-
las, negando-as dialeticamente” (idem, p. 247-8). A obra 
reuniria, pois, o que de outra parte se dispersa (idem, p. 
253). É o caminho para o retorno ao imediato e ao gozo: 
difere do produto porque este pode ser intercambiado, 
pode circular e remeter a outra coisa: a outro produto ou 
ao dinheiro que ele vale (idem, p. 255). A questão aqui é 
superar a produção de um saber que trata a obra como 
produto (idem, p. 260).

Lefebvre ressalta que manter simultaneamente as 
duas faces da “obra”, a presença e a ausência, foi o que 
caracterizou o poder dos grandes artistas (idem, p. 261). 
Assim, o ato criador perpassa o mundo das representações 
e as supera (idem, p. 263). É a inerência do todo a cada 
parte e de cada parte ao todo o que determina a obra e 
assegura sua simultaneidade. A cidade vista como obra, 
uma formulação lefebvriana, baseia-se justamente 
nesta noção de simultaneidade, a cidade entendida 
como “obra das obras”, já que não há cidade que não se 
apresente como simultaneidade (p. 261). Mas o conceito 
de obra vai além da cidade, é um país, um continente, 
um campo novo para a produção de um saber que se 
baseie na simultaneidade, no encontro, na superação das 
fragmentações e das representações ideológicas, já que 
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a obra proporciona sempre uma utopia, sempre projeta 
uma realização e uma plenitude (uma totalidade!) (idem, 
p. 265-6). Daí suas formulações sobre a arquitetura, sobre 
a produção do espaço urbano:

Cada agente da produção do espaço tem suas representações: 
o promotor, o banqueiro, o comerciante, o proprietário de um 
terreno etc. Inclusive o “usuário”. Cada membro de um grupo 
capaz de intervir ou de formular existências (...) também possui 
suas representações do espaço, do habitat, da circulação etc. (...) 
Se o arquiteto se deixa enganar por estas ou aquelas “imagens” 
ou representações, coações invisíveis, perde também sua 
“vocação”. Não deveria reuni-las, para confrontá-las e superá-las 
na obra? Não teria aqui sua oportunidade de construir um lugar 
de presenças em um espaço de ausências? (LEFEBVRE, 2006, p. 
272).

Dialética e Fenomenologia: entre presenças e ausências

A dialética multifacetada e triádica de Lefebvre se 
constroem também sobre o pensamento hegeliano, mas 
busca superar sua concepção idealista, já que acredita que 
a dialética de Hegel não se aplicaria à realidade concreta, 
pois se baseia em um “devir fechado”, permitindo a 
dominação da prática social e impedindo a liberação do 
homem (SCHMID, 2012, p. 93):

Assim, Lefebvre desenvolve uma figura tridimensional da 
realidade social. A prática social material tomada como ponto 
de partida da vida e da análise constitui o primeiro momento. 
Ela permanece em contradição com o segundo momento: 
conhecimento, linguagem e palavra escrita, compreendidos 
por Lefebvre como abstração, como poder concreto e como 
compulsão ou constrangimento. O terceiro momento envolve 
poesia e desejo como formas de transcendência que ajudam o 
devir a prevalecer sobre a morte. Lefebvre, porém, não para nessa 
suprassunção em transcendência e poesia. Desta maneira, uma 
figura dialética tridimensional emerge em que os três momentos 
são dialeticamente interconectados: prática social material 
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(Marx); linguagem e pensamento (Hegel); e o ato criativo, poético 
(Nietzsche) (SCHMID, 2012, p. 94).

Em A presença e a ausência, essa figura tridimensional 
se revela todo o tempo, como um esforço para superar o 
par representante-representado, por meio da introdução 
de um terceiro termo: a representação, fio condutor 
de sua análise (LEFEBVRE, 2006, p. 281). “O terceiro 
termo aqui é o outro, com tudo que esse termo implica 
(alteridade, relação com o outro presente-ausente)” 
(idem, p. 282). Neste contexto, a presença sempre se 
realizaria por meio de uma forma, mas essa forma, se 
tomada separadamente, é oca, portanto, ausência. Em 
contraponto, o conteúdo tomado separadamente é 
informe, portanto ausente: “forma e conteúdo separados 
são fugas da presença. Esta supõe e implica um ato: o 
ato poiético” (idem, p. 282). A presença desenvolve as 
representações, mas busca sempre superá-las em ato, em 
situação. Presença e ausência são unidade e contradição, 
supõem uma relação como movimento dialético: não há 
presença absoluta, nem ausência absoluta (idem, p. 283). 
Contudo, quando a presença se perde na representação 
surge a alienação (idem, p. 285) e o concebido prevalece 
sobre o vivido.

As representações dissimulam tanto a presença como 
a ausência e o espaço se define como jogo de ausências e 
presenças, “representadas pela alternância de sombras e 
de claridades, do luminoso e do noturno”. Nesse sentido, 
a ausência, como momento, não tem nada de patológico, 
ao contrário, suscita, incita: o patológico provém da 
retenção do movimento dialético, da fixação da ausência 
no vazio (idem, p. 289). A presença só se realiza em 
situação, mas não podemos afirmar que não há situação 
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sem presença, já que, com efeito, a distância, a separação, 
o alijamento e o silêncio também definem situações. O 
conceito de situação aqui, portanto, remete ao plano 
das representações, vistas “não só como resultados da 
separação, mas também como agentes dessa dissociação 
e como confrontação, reunindo as tendências que provêm 
da tríplice raiz do desejo”: sentir, saber e dominar (idem, 
p. 295). 

O conceito de situação explicitado em A presença 
e a ausência revela também as influências de base 
fenomenológica na teoria das representações e da 
produção do espaço de Lefebvre, em especial da 
fenomenologia descritiva de Merleau-Ponty, mas 
também das reflexões de Heidegger, Bachelard e Sartre, 
permitindo a Lefebvre a articulação dos conceitos de 
espaço percebido, espaço concebido e espaço vivido, 
a partir de noções caras à fenomenologia: percepção, 
corporeidade, viver, morar, imaginar, embora Lefebvre 
critique a abordagem fenomenológica em algumas de 
suas obras, como explicitado por Schmid (2012, p. 107):

Em sua opinião, é uma abordagem que ainda é muito fortemente 
influenciada pela separação do sujeito e do objeto de Descartes. 
Dessa forma, ele critica Husserl, o fundador da fenomenologia, 
tanto quanto o seu aluno Merleau-Ponty, acima de tudo porque 
eles ainda fazem da subjetividade do ego o ponto central da sua 
teoria e assim não são capazes de superar seu idealismo (...). A 
proposta de Lefebvre é, assim dizendo, a de uma fenomenologia 
materialista – um projeto que Merleau-Ponty também perseguiu, 
mas que nunca conseguiu completar.

Ainda assim, a premissa de que a consciência dos 
sujeitos deve revelá-los em ato, em situação, parece ser 
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legitimada e assumida por Lefebvre em suas obras, o que 
remete sem dúvida à fenomenologia, já que “é apenas sob 
essa condição que a subjetividade transcendental poderá 
(...) ser uma intersubjetividade” (MERLEAU-PONTY, 
2006, p. 9). Essa noção de intersubjetividade não exclui 
nem o conflito, nem a contradição, ao contrário, os revela 
em ato, em interação, já que a “causa de um fenômeno 
qualquer só pode ser o devir do mundo em sua totalidade. 
Estudar um fato, querer conhecê-lo, é – depois de o ter 
discernido, isto é, isolado pelo menos parcialmente – 
restitui-lo num conjunto de relações” (LEFEBVRE, 1983, 
p. 199).

O conceito de representação vai permear também as 
reflexões de Lefebvre sobre os espaços de representação 
e as representações do espaço, por meio de uma análise 
crítica que coloca a representação como substituto da 
presença na ausência, originando uma confusão entre 
presença e representação. Por um processo que ocorre 
na consciência (individual e social), a presença parece 
“irreal”, indefinida; em contrapartida, seu substituto, o 
mundo das representações, parece real (LEFEBVRE, 2006, 
p. 299-300). 

Deste modo, uma teoria sobre a alienação toma 
corpo, se amplia e modifica, tendendo para uma prática 
de desalienação e uma crítica das representações. A 
análise crítica da alienação se transforma assim em 
exigência de projetos práticos de desalienação, incluindo 
um modo de produção diferente, outra maneira de 
viver, aprofundando as diferenças contra as potências 
homogeneizantes: o saber, a técnica, a mercadoria, o 
Estado, etc. Explicita-se assim também a necessidade de 
um processo de desalienação da sociedade como utopia 
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última, transformando a consciência e a vida, deixando 
de subordinar a experiência e a vivência ao saber, a ação 
criadora prevalecendo sobre a ação produtora, o cotidiano 
sobre a tecnologia, a qualidade sobre a quantidade etc. 
(idem, p. 302-3).

E é claro que uma teoria e um projeto assim requerem 
a construção de um método que busque articular uma 
abordagem social e cultural para a Geografia, abrindo 
a possibilidade de uma Geografia Humana dos espaços 
vividos (SERPA, 2013), método aqui compreendido 
como o(s) caminho(s) epistemológico(s) que possa(m) 
dar conta da complexidade dos processos socioespaciais 
em curso na contemporaneidade. A articulação entre 
fenomenologia e dialética justifica-se neste contexto 
como uma necessidade de método para a compreensão 
dos processos de produção do espaço, procurando-
se explicitar o caráter intersubjetivo, intencional e 
contraditório destes processos, por meio de uma 
abordagem geográfica focada nas práticas espaciais, nos 
espaços de representação e nas representações do espaço 
(LEFEBVRE, 2000).

Recolocar as representações da sociedade em 
movimento, reestabelecendo a dialética entre forma 
e conteúdo: eis o nosso desafio. Observar e seguir o 
rastro das cristalizações morfológicas, perscrutando seus 
conteúdos que vão dar substância às paisagens e aos 
lugares do mundo contemporâneo, indo além das análises 
estritamente econômicas (por vezes economicistas) e 
sem abandonar uma perspectiva concreta de análise e 
reflexão sobre o mundo. Isso significa também superar 
o “ideal real aparente”, de que fala a professora Amélia 
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Damiani2, dando concretude a uma perspectiva a um só 
tempo dialética e fenomenológica para revelar uma práxis 
material imersa na história e na vida social, restabelecendo 
a dialética entre atividade e passividade, entre movimento 
e repouso, entre interiorização e exteriorização, entre 
aparência e essência (SARTRE, 2005).

s

2 Em mesa redonda no âmbito das atividades do XIII Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana, realizado no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, entre os dias 
18 e 22 de novembro de 2013.
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O Fim das Representações na 
Geografia Cultural1

Jörn Seemann

O objetivo deste texto é repensar as representações 
nas pesquisas sobre espaço e cultura. Por muito tempo, 
a palavra representação tem sido o maior destaque nos 
debates sobre a geografia cultural no Brasil e no mundo. 
Há uma vasta gama de definições do termo, mas a ideia 
central é o processo (e não o produto) de representar, isto 
é, “tornar” algo/alguém presente que está fisicamente 
ausente, não apenas no seu sentido literal, mas também 
simbolicamente.2 Rotineiramente geógrafos culturais 
buscam compreender as relações entre espacialidades 
e manifestações culturais, leem paisagens como textos 
(DUNCAN, 1990) e interpretam tradições e costumes como 
mapas (JACKSON, 1989). Pode-se dizer que as abordagens 
na geografia cultural se tornaram “represento-cêntricas” 
– tudo gira em torno de representações. Portanto, o 
caso desse subcampo não é único. Representações 
permeiam os pensamentos em outras disciplinas como 
sociologia, psicologia, antropologia e educação, desde as 
representações sociais de Serge Moscovici (2003) até as 
comunidades imaginadas de Benedict Anderson (2008). 

1 Essas reflexões teórico-metodológicas sobre representações são parte das atividades 
do projeto de pesquisa “Geografia, Imagens e Educação”, aprovado pelo CNPq em 2011 
(Processo CNPq 477376/2011-8).
2 Em dicionários como Aurélio, Michaelis ou Houaiss encontram-se longas listas de 
definições para a palavra “representar”, desde “fazer ou tornar presente”, “descrever, 
pintar, reproduzir a imagem de algo” ou “aparentar” até “apresentar-se no lugar de 
outro” ou “fazer o papel ou a figura de outrem”. Essa complexidade não torna o termo 
mais apreensível e deixa uma margem grande para interpretação e uso. Pelo seu caráter 
“escorregadio”, sua riqueza semântica e sua ampla aplicação e “fertilização cruzada” na 
história dos seus significados, qualquer discussão sobre a palavra representação ficaria 
parcial e incompleta (SÖDERSTRÖM, 2005, p.11).
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Os cientistas sociais e humanos julgaram ter 
encontrado o caminho certo e verdadeiro para realizar as 
suas pesquisas. Tudo era considerado representação e/ou 
construção sociocultural: raça, gênero, nação, educação 
– sendo que esses constructos se fundamentaram 
em um complexo enredo de criações, significações e 
interpretações que o pesquisador procurava desvendar. 

Como consequência, poucos historiadores do 
pensamento científico se preocuparam com alternativas, 
como se esse “construtivismo social”3 da realidade 
fosse o ponto final. Ao analisar criticamente essa forma 
de apreensão da realidade, o antropólogo australiano 
Michael Taussig afirma que

“[com a ideia da representação] uma janela se abriu, um convite 
para iniciar um processo crítico de análise para a reconstrução 
cultural... a genialidade desse pronunciamento foi deslumbrante. 
Ninguém estava perguntando ‘qual é o próximo passo’? (...) Se 
a vida é construída, por que ela parece tão imutável? Por que 
cultura parece tão natural? (TAUSSIG, 1993, p.xvi).4

 
Qual seria o próximo passo? O que há além das 

representações? Debates recentes sobre paradigmas 
e epistemologia nas ciências têm se tornado mais 
dinâmicos e polêmicos, provocando um choque aberto 
entre posições divergentes. A paisagem intelectual nas 
ciências agora se caracteriza ao mesmo tempo por um 
pluralismo de ideias e pela insistência na legitimação de 
determinados métodos e teorias coexistentes que não se 

3No Brasil, o construtivismo social está fortemente ligado ao seu criador, o educador 
russo Lev Vygotsky, mas não se restringe ao campo da educação. Em termos gerais, 
“construção social” engloba a ideia de que o contexto social em vez do mundo 
contemplado determina e constrói conhecimento, o qual é “resultado de um 
processo ativo de fabricação e não de descoberta de uma realidade pré-existente e 
completamente formada” (BARNES, 2000, p.747-748). 
4 Todas as traduções do inglês para o português neste artigo são de minha autoria.
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excluem necessariamente de outros. No entanto, não está 
surgindo um novo paradigma dominante para substituir 
o anterior. Não acontecem mais revoluções científicas à 
maneira como o físico americano Thomas Kuhn (2003 
[1962]) tinha postulado mais do que cinco décadas 
atrás. Ideias coexistem como heterotopias (FOUCAULT, 
1986; DUNCAN, 2000b), muitas vezes sem estabelecer 
um diálogo com outros pensamentos. Ideias são re- 
ou de-significadas, diferentes teorias (con)fundidas e 
improváveis parceiros intelectuais procurados, gerando 
uma colcha de retalhos com potencial sinergético muito 
alto. Em vez de uma mudança de paradigma, há rupturas, 
ou melhor, rachaduras ou rasuras. Portanto, não se 
trata de propostas definidas, porque essas ideias estão 
permanentemente em construção – tentativas de traçar 
uma linha de corte, identificar uma divisora das águas ou 
decretar um ponto final, um fim de um pensamento que 
na prática não existe. 

Mesmo assim, o ser humano continua procurando 
certezas. Parece que a mente humana está obcecada 
com a era dos fins. Pensamentos são substituídos, 
ideias descartadas, autores esquecidos, mas há muitas 
incertezas sobre o “novo”. Facilmente o fim é anunciado, 
mas, na verdade, não se trata de um encerramento radical 
de uma filosofia. É apenas um esforço de repensar ideias 
vigentes. 

Na literatura, há uma longa lista de “finalizações”, 
além da imagem clássica do “fim do mundo”, anunciado por 
profetas, pastores ou paranormais. O físico Ilya Prigogine 
(1996) proclama o fim das certezas (e do determinismo) 
nas ciências, enquanto Francis Fukuyama (1992) declara 
o fim da história, tendo a sociedade neoliberal ocidental 
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como último estágio da evolução sociocultural. Diante 
dos processos de globalização, outros autores decretam 
o fim das distâncias (CAIRNCROSS, 2000), “da Terra e do 
Céu” (GLEISER, 2011), do mundo como o conhecemos 
antes do Google (AULETTA, 2010) ou até o fim da 
geografia (GRAHAM, 1998; CHAPMAN, 2007). Nem as 
representações escapam dessa tendência, como pode ser 
visto no livro Six stories from the end of representation do 
historiador e crítico de arte James Elkins (2008) que reflete 
sobre imagens nas mais diversas áreas como astronomia, 
microscopia, física de partículas e fotografia para indicar 
as limitações das representações, entre o visível e a 
visualização. 

Sob essa premissa, meu intuito é apresentar alguns 
elementos de uma corrente recente na Geografia, chamada 
de teorias não representacionais (non-representational 
theories), que é pouco discutida no Brasil e que possa ser 
um ponto de partida para repensar as representações na 
geografia cultural como práticas e não como imagens. 
Para essa finalidade, avalio brevemente o estado da arte 
das representações na Geografia e introduzo os aspectos 
centrais das teorias não representacionais e seus pontos 
críticos para avaliar o seu potencial para pesquisas sobre 
espaço e cultura.5 

O desgaste das representações na Geografia

Não cabe aqui discutir em detalhe a vasta literatura 
sobre Geografia e representações. No esteio de outras 
disciplinas, como a sociologia, a psicologia e a educação, 

5Meu ponto de vista é de um geógrafo cultural que trabalha com “representações” 
cartográficas (mapas).
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a realidade literalmente se transformou em um conjunto 
de representações sociais, “construções mentais, por nós 
elaboradas a partir do real, que objetivam a interpretação 
e reelaboração desse próprio real” (MOYSES, 1994, 
p.46). A construção dessas representações realiza-se por 
meio das trocas interpessoais, principalmente da fala, 
manifestando-se por meio do discurso e das ações do 
sujeito e sofrendo a influência das relações sociais e da 
realidade material, social e até mesmo ideal (no sentido 
imaginário), sobre a qual também interfere (idem, ibidem). 

Críticos culturais britânicos, como Stuart Hall 
(1997), foram mais específicos com as suas definições, 
enfatizando a importância da linguagem na construção 
social da realidade. Para Hall, “representação é a 
produção de significados através de linguagem” (HALL, 
1997, p.16). A linguagem ajuda a criar conceitos na nossa 
mente o que permite que possamos nos referir ao mundo 
“real”’ ou aos mundos imaginários de objetos, pessoas e 
eventos. Esse sistema de linguagem se alimenta de outro 
sistema de representação, as representações mentais nas 
nossas cabeças que geram “mapas conceituais” (p.17). 
Esses mapas compartilhados, por sua vez, precisam ser 
transformados em uma linguagem comum de modo que 
possamos correlacionar nossas ideias com palavras, sons 
e imagens visuais, isto é, signos (p.18). 

 
Trata-se de práticas sociais por meio das quais 

significados são constituídos e comunicados. Nas palavras 
do geógrafo cultural James Duncan, 

“Essas práticas representacionais produzem e circulam 
significados entre os membros de grupos sociais e esses 
significados podem ser definidos como cultura. Os significados 
compartilhados se baseiam em representações do mundo. 
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Representações não apenas refletem a realidade, mas também 
ajudam a constituir a realidade. As pessoas encontram sentido 
nos seus mundos e são posicionadas dentro dos mundos sociais 
através de representações” (DUNCAN, 2000a, p.703).

 
Duncan acrescenta que muitos geógrafos culturais 

da contemporaneidade não procuram investigar 
representações como fixos espaciais, mas como formas 
plurais e complexas que “combinam entendimentos” 
(p.704). Essa abordagem da realidade dá ênfase nas 
funções simbólicas e construções sociais, em detrimento 
da dimensão material e das práticas socioculturais. Ao 
mesmo tempo, destaca a visão como sentido mais “forte”, 
dominando as formas e as maneiras de compreender 
e refletir sobre as relações entre seres humanos e seus 
mundos e ignorando que o conhecimento geográfico não 
é apenas representacional, mas também performativo, 
ligado ao corpo humano (COSGROVE, 2008, p.4).

Em comparação com outras disciplinas, a crítica das 
representações chegou relativamente tarde aos debates 
na Geografia em virtude do seu próprio nome: geo-grafia 
(com hífen) como modo de (d)escrever a terra. Descrição 
também é uma forma de representação. O geógrafo 
americano Jim Ketchum afirma que 

“o que geografia era e o que ela significava era simplesmente tão 
óbvio que suas descrições quase não pareciam representações de 
modo algum (...) uma representação geográfica parecia diferente, 
digamos, de uma pintura que não é uma janela através da qual 
vemos objetos terrenos com os nossos próprios olhos, mas uma 
reflexão criativa daquele mundo produzido, não importa quão fiel 
ou preciso, através do ato imaginativo e interpretativo de uma 
outra pessoa” (KETCHUM 2011, p.139).

 Representações chegaram a ser concebidas como 
fatos consumados e objetos de estudo predefinidos e 
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previsíveis nos roteiros de pesquisa. Em um capítulo sobre 
performance na Geografia, publicado no Companion 
to Cultural Geography (DUNCAN; JOHNSON; SCHEIN, 
2004), o geógrafo britânico, Nigel Thrift (2004), lamenta 
que a Geografia cultural tem se tornado uma disciplina 
rotineira, sem surpresas: 

“Eu considero axiomático que a geografia cultural perdeu seu 
caminho. Uma imagem particular do mundo deixou-a presa, 
uma imagem baseada em apenas algumas pinceladas; uma 
metafísica teimosamente humanista; a aplicação repetitiva de 
metodologias que apenas confirmam a existência daquele mundo 
(...) O resultado, pelo menos, está claro. A geografia cultural se 
tornou trabalho intelectual corriqueiro, cortando as suas origens 
radicais” (THRIFT, 2004, p.121).

 

Thrift não é necessariamente identificado como 
geógrafo cultural de formação. Na sua longa trajetória 
na Geografia, ele tem se ocupado e preocupado com 
um número considerável de temas: é um geógrafo 
quantitativo que abandonou os modelos matemáticos 
(David Harvey é o exemplo mais eminente) e começou 
a estudar a geografia do tempo-espaço, inspirado nos 
pensamentos do sueco Torsten Hägerstrand. Entre as suas 
publicações, encontram-se livros sobre o capitalismo, 
geografia econômica e regional e até um livro sobre 
processos de urbanização durante os tempos de guerra 
no Vietnã (THRIFT; FORBES, 1986).6

6Thrift também é editor ou coeditor de diversas antologia, inclusive 
The Handbook of Cultural Geography (ANDERSON et al., 2003) e 
International Encyclopedia of Human Geography em doze volumes 
(KITCHIN; THRIFT, 2009).
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No seu livro Spatial Formations, Thrift (1996) usa o 
termo “teorias não representacionais” pela primeira vez. 
Ele se inspira em uma vasta gama de teorias que “negam 
a eficácia dos modelos representacionais do mundo, nos 
quais o foco está no ‘interno’ e cujos termos ou objetos 
básicos são representações simbólicas” (THRIFT, 1996, 
p.6). 7 Em vez de se prender nas representações e suas 
limitações, Thrift procura o “externo” que se consolida por 
meio de ações e interações (idem, ibidem), fundamentando 
as suas reflexões em quatro “obsessões pessoais” 
importantes para estudar as interações humanas: tempo-
espaço, a “sensualidade da prática” (além da visão), o 
sujeito e os processos de subjetivação além do modelo 
cartesiano que separa corpo e mente e a produção de 
ações, seus movimentos e atores.8 

 
Com a publicação de artigos e livros e a orientação 

de diversos doutorandos por Thrift, originalmente na 
Universidade de Bristol, na Inglaterra, formou-se um 
grupo de seguidores aplicando ideias e princípios dessa 
“geografia do que acontece” (THRIFT, 2008, p.2). As 
teorias não representacionais9 são apresentadas como 
uma tentativa de inventar novas maneiras de tratar de 

7 Há uma longa lista de autores que ajudaram Thrift a montar o seu referencial teórico, 
desde Vygotsky, Maturana e Varela, Taussig, Bakhtin e Castoriadis até E.P. Thompson, 
Raymond Williams, Bourdieu, Giddens, Latour, Heidegger, Wittgenstein e Merleau-
Ponty. Cadman (2009) apresenta uma lista mais detalhada das influências sobre Thrift 
e a geografia não representacional em uma linha de tempo e identifica pelo menos 
três aportes filosóficos que ajudaram a moldar o seu referencial: a fenomenologia, o 
neo-vitalismo com base em Spinoza, Nietzsche e Bergson (repensado por Deleuze e 
Guattari) e o pós-estruturalismo
8 Em uma obra anterior, intitulada Mappingthesubject, Thrift, em parceria com Steve Pile 
já tinha abordado aspectos da geografia do sujeito, inclusive seu corpo, sua sexualidade 
e identidade (THRIFT; PILE, 1994).
9Anderson e Harrison diferenciam entre as formas singular e plural do termo. Para eles, 
teoria não representacional se refere ao movimento específico na geografia britânica 
contemporânea, enquanto teorias não representacionais expressam, em termos gerais, 
um conjunto de teorias, ideias, práticas que não priorizam o papel da representação 
(ANDERSON; HARRISON, 2010, p.2). Neste artigo, opto pelo uso da forma plural, 
embora alguns autores citados estejam dando preferência ao singular. 
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assuntos sociais, introduzir novas ações, forças e entidades 
na geografia e explorar novos modos de escrever e novos 
estilos de fazer geografia, enfatizando a produção de 
significados por meio de ações e interações (ANDERSON; 
HARRISON, 2010, p.2). Em vez de representações, 
consideradas “geografias mortas” (THRIFT; DEWSBURY, 
2000), os geógrafos culturais dessa corrente focalizam 
práticas, movimentos, performances, ações e corpos. 
Representações seriam iguais a “atividades em estase, 
mortas e já realizadas, enquanto o mundo vivo e 
corporificado do acontecimento é um dos mundos 
abundantes e afirmativos em constante transformação” 
(CRESSWELL, 2012, p.99). Em outras palavras, 
 

“O foco está na questão de como a vida adota formas e ganha 
expressão em experiências compartilhadas, rotinas cotidianas, 
encontros fugazes, movimentos corporificados, gatilhos 
precógnitos, habilidades práticas, intensidades afetivas, impulsos 
duradouros, interações não excepcionais e disposições sensuais” 
(LORIMER, 2005, p.84).

Com essas ideias na sua mente, geógrafos não 
representacionais estudam a natureza corporificada e 
performativa das práticas que, na sua maioria, existem 
antes da cognição (CADMAN, 2009, p.456). Momentos 
fugazes, um piscar não intencional, um passo de dança, 
um gesto – ações do cotidiano que normalmente não 
são percebidas ou registradas. A ênfase está nas práticas 
“indizíveis” que não se expressam por palavras ou se 
transmitem por textos:

“Em vez de representar o mundo em termos teóricos, a 
‘teoria não representacional’ se preocupa com as maneiras 
em que sujeitos conhecem o mundo sem saber disso, o 
‘entendimento não articulado’ ou a ‘inteligibilidade prática’ 
de uma ‘apreensão prática, mas não formulada do mundo’. A 
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teoria não representacional se distancia da preocupação com a 
representação, sobretudo o texto, porque, como se argumenta, 
o texto celebra as vidas ordinárias apenas inadequadamente, 
porque valoriza mais o que foi escrito ou falado do que as práticas 
e experiências multissensoriais” (NASH, 2000, p.655).

THRIFT (2008, p.5-18) aponta pelo menos sete 
princípios que caracterizam a sua abordagem não 
representacional: 

(1) Precisa-se capt(ur)ar o fluxo contínuo da vida cotidiana, 
seguindo um empirismo radical além da percepção sensual e da 
observação.
(2) Os métodos são antibiográficos e pré-individuais no sentido 
de não enfocar os indivíduos como é o caso de muitos geógrafos 
qualitativos que trabalham com (auto)biografias e (auto)
etnografias, etc. Dá-se preferência aos encontros involuntários 
nas ações.
(3) As teorias não representacionais se concentram nas práticas 
que são rotinas  corpóreas e “concatenações produtivas que 
foram construídas de todos os tipos de recursos e proporcionam 
uma inteligibilidade básica do mundo” (p.8). A ênfase está nas 
práticas e não nos atores.
(4) Coisas não são meros “revestimentos” (p.9), mas são tão 
importantes como os seres humanos, porque também se 
entrelaçam com os sentidos, as experiências do corpo e as 
expressões verbais.
(5) As teorias não representacionais são experimentais e 
experienciais, apropriando-se da energia das artes performativas 
para se afastar das “falésias do conceitual” (p.12), o que injeta 
uma noção de admiração e surpresa nas ciências sociais.
(6) Afeto, emoções e sentidos são aspectos importantes, mas não 
atrelados a personalidades ou pessoas.
(7) É preciso ter uma compreensão “instintiva” do espaço no 
sentido de capturar a concretude e materialidade da situação” 
que, dificilmente, podem ser expressas em palavras (p.16).10

10 Uma apresentação mais concreta e aplicada das ideias centrais das teorias não 
representacionais é feita por Vannini (2011) que discute diversas aspectos que 
caracterizam esse conjunto de pensamentos como, por exemplo, sensualidade, 
corporeidade, materialidade, potencialidade, criatividade, posicionalidade, 
proximidade, multimodalidade e reflexividade entre muitas outras “dades”.
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Teorias não representacionais ou teorias mais do que 
representacionais?

É o fim das representações? Não, em hipótese 
alguma! Os geógrafos dessa corrente alertam que a 
sua abordagem não é antirrepresentacional, contra 
representações. O geógrafo escocês Hayden Lorimer 
observa que o prefixo “não” é enganoso e se comprovou 
como um “impedimento infeliz” (LORIMER, 2005, p.84). A 
iniciativa não é para negar as representações, mas ir além 
delas para poder “lidar melhor com os nossos mundos 
obviamente mais do que humanos, mais do que textuais 
e multissensoriais” (p.83). Para superar essas dúvidas 
semânticas, Dewsbury et al. (2002) garantem que

“a teoria não representacional leva representações a sério; 
representações não como códigos para quebrar ou ilusões 
para desvanecer, mas como [processos] apreendidos como 
performances por si mesmas; como fazeres. O ponto aqui é 
para tirar a atenção da fixidez dos significados em direção 
das composições e condutas materiais das representações” 
(DEWSBURY et al., 2002, p.438).

Thrift (2008, p.14) deixa muita claro que essa 
abordagem não exclui as representações. Portanto, 
ele as concebe como apresentações: “como coisas e 
acontecimentos, elas implementam [ou promulgam] 
mundos”.

 Há também várias críticas aos estudos com 
base nas teorias não representacionais na comunidade 
acadêmica (NASH, 2000; LORIMER, 2005; CADMAN, 
2009; CRESSWELL, 2012). Durante a fase inicial do 
movimento, a geógrafa cultural irlandesa Catherine Nash 
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(2000) alertou que “virando as costas para representações 
e textos significaria abandonar a tradição dentro da 
geografia (...) e não deixa espaço para a consideração 
de formas visuais e textuais de representação como 
práticas” (p.661). Nash também mostra uma preocupação 
com questões metodológicas: como captar práticas 
precógnitas? Será que métodos etnográficos seriam tão 
redundantes como registros textuais ou visuais pelo fato 
de convidar pessoas a falar sem acessar o “pré-verbal”? 
(NASH, 2000, p.662).

O geógrafo britânico Tim Cresswell, por sua vez, 
confessa que sente certa simpatia com as teorias não 
representacionais, mas, ao mesmo tempo, alerta que 
há diversos pontos neurálgicos. Ele destaca que as 
geografias não representacionais não mostram o devido 
respeito ou reconhecimento com outras abordagens na 
história do pensamento geográfico como, por exemplo, 
o humanismo e o feminismo, que têm tratado de temas 
semelhantes. Seria a negação de mais do que 40 anos da 
Geografia sobre temas como política, injustiça e poder 
(CRESSWELL, 2012, p.98). Conceitos como classe, raça e 
gênero raramente são incluídos no “léxico” dos geógrafos 
desta corrrente (p.102). Cresswell até se surpreende pela 
pouca presença de mulheres no movimento:

“o fato de que a vasta maioria dos praticantes das teorias não 
representacionais são homens não torna o grupo necessariamente 
machista, mas pelo fato de que poucas mulheres carregam essa 
bandeira sugere-se sim uma atração limitada, sobretudo para 
acadêmicas feministas que gostariam de ouvir mais sobre gênero 
e poder do que os teóricos das teorias não representacionais 
estão dispostos a oferecer” (CRESSWELL, 2012, p.96-97).
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Transcendendo as representações

 A leitura de textos com base nas teorias não 
representacionais não é fácil. Trata-se de constructos 
muito densos, carregados de uma fundamentação 
teórica e filosófica muito pesada que frequentemente 
negligencia o trabalho empírico. Existe o risco de criar um 
estilo rebuscado e uma linguagem codificada que apenas 
permitem o acesso de poucas pessoas iniciadas, quase 
como um culto ou uma casta. Não seria um ganho para a 
comunidade geográfica.

Títulos como “Testemunhando espaço: conhecimento 
sem contemplação” (DEWSBURY, 2003), “Um evento de 
ética geográfica em espaços de afeto” (McCORMACK, 
2003), “Juntando sonhos da presença: um projeto para a 
paisagem cultural” (ROSE, 2006), “Transcendendo sem 
transcendência: utopismo e um ethos da esperança” 
(ANDERSON, 2006) e “Fazendo sentido: corporificação 
e as sensibilidades do cotidiano” (HARRISON, 2000) 
indicam artigos de conteúdos com uma forte inclinação 
teórica e filosófica que chegam ao ponto extremo de “falar 
em uma sequência infinita de citações como se um livro de 
Spinoza ou Alain Badiou fosse a última fonte de verdade” 
(CRESSWELL, 2012, p.98).

Nem todas as publicações se restringem a reflexões 
teóricas. John Wylie é um representante (ou melhor, 
“apresentador”) dessas geografias não representacionais 
e mostra como a combinação de ações, performances 
e pensamentos podem abrir novas perspectivas na 
geografia cultural. Ele fundamenta suas geografias ao 
mesmo tempo em aportes pós-fenomenológicos e em 
práticas por meio de caminhadas. Mais do que uma vez, 
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ele literalmente “andou” suas pesquisas, subindo o morro 
íngreme de Glastonbury, na Inglaterra, (WYLIE, 2002) ou 
fazendo a viagem para o local de um congresso a pé e 
apresentando as suas experiências no evento (LORIMER; 
WYLIE, 2010). O conceito da paisagem, uma categoria 
geográfica extremamente representacional, serve-lhe 
como ponto de partida para investigar as relações entre 
corpo, mente, afeto e espaço (WYLIE, 2005; WYLIE, 
2009). Mobilidade e movimento são ideias-chave nas suas 
caminhadas, enquanto fotos de paisagens, um banco de 
madeira com vista do mar e os calos no pé após uma longa 
caminhada documentam essas experiências visualmente 
(são representações?). Portanto, na bagagem não pode 
faltar a literatura necessária para refletir sobre essa 
prática: 

“na minha mochila eu carregava, entre outras coisas, A Dobra: 
Leibniz e o Barroco de Deleuze, O visível e o invisível de Merleau-
Ponty, O Imperativo de Alphonso Lingis e a Poética do Espaço de 
Bachelard. Essas matérias circularam através de pisadas, o som 
das ondas, vistas da linha costeira tortuosa, e o pôr-do-sol no 
mar”. (WYLIE, 2005, p.246).

  
Esse exemplo mostra que práticas não são apenas 

objeto de estudo para os geógrafos não representacionais, 
mas também podem se manifestar na forma de apresentar 
os resultados: o texto também pode se tornar uma 
performance.

O fim 
As teorias não representacionais como conjunto 

de teorias, ideias e metodologias enfatizando práticas, 
corpos e movimentos oferecem muito para contribuir aos 
debates na geografia cultural, abrir novos caminhos inter 
e transdisciplinares nas pesquisas e repensar o mundo 
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das (não)representações. Talvez essas teorias não devam 
ser consideradas como uma revolução científica, uma 
ruptura radical do pensamento ou o fim de uma era, mas 
como um conjunto de ideias inspiradoras que “funcionem 
melhor como zumbido no fundo, levantando perguntas 
sobre estilo, forma, técnica e método e introduzindo tipos 
experimentais de respostas” (LORIMER, 2008, p.556). 
Apesar do seu nome, as teorias não representacionais não 
devem ser vistas como uma alternativa epistemológica, 
mas como foco de investigação que convida a repensar 
a constituição da produção de conhecimento geográfico 
(CADMAN, 2009, p.456). Assim sendo, essa abordagem 
se torna deleuziana e processual, “configurando o 
pensamento geográfico na mesma maneira em que 
configura a vida: como uma série de ‘es’ [isto é, e... e... 
e...] que se acrescentam ao mundo e não procuram extrair 
representações estáveis dele” (CADMAN, 2009, p.456).11

Seriam ângulos e óticas que possam enriquecer os 
debates geográficos no Brasil, levando-se em conta que 
a geografia do país está precisando de um pluralismo 
teórico e metodológico maior no seu mundo acadêmico. 

Finalmente, cheguei ao fim, ou melhor, a um fim – 
não ao fim do mundo nem ao fim das discussões sobre 
representações, mas ao fim do meu texto.

11 Para uma discussão dessas geografias deleuzianas, veja Doel (2000).
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A Geografia Inconsciente de
Teilhard de Chardin

Giuliana Andreotti

Introdução

Em um trabalho apresentado no XXV Congresso 
Geográfico de Taormina (Itália) parti da hipótese da 
afinidade entre o notável geólogo, biólogo, paleontólogo 
e jesuíta Teilhard de Chardin e o fenomenólogo e filósofo 
da ciência Gaston Bachelard (ANDREOTTI, 1989 II, p 183-
192).

Nesse ensaio, elaborado em consideração 
aos aspectos da geografia da percepção, tentei 
estabelecer uma conexão entre ambos, ou melhor, uma 
complementaridade referente ao problema da percepção, 
se bem que em áreas distintas. 

Disse, naquela ocasião, como Bachelard estava 
convencido de que a percepção, ou imagem subjetiva do 
ambiente ou da realidade, era uma síntese aristocrática 
adquirida por poucas pessoas, somente alguns escolhidos, 
como os privilegiados poetas.

O adjetivo “privilegiado” não surgiu por acaso, mas ele 
se relacionava às teorias usuais no contexto da geografia 
italiana que, na tentativa de universalizar o conceito de 
percepção ou a futura ciência perceptual, começaram 
a organizar as fundamentações e os primeiros pontos 
fixos. Entre estes últimos surgiu a figura da “testemunha 
privilegiada” (CORNA PELLEGRINI, 1980, p. 2).
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A tese do meu trabalho consistia não só na exposição 
dos pontos de vista de Bachelard, mas especialmente na 
contribuição que um outro estudioso, Teilhard de Chardin, 
tinha dado com muita paixão, a meu ver, à questão da 
percepção.

Na verdade, se era indiscutível que a ênfase 
perceptiva ficava, sem dúvida, marcada pela testemunha 
privilegiada, entendida à maneira de Bachelard, todavia 
era revelado como e de que forma essas sensações eram 
recebidas por cada homem e como elas eram obtidas a 
partir de um magma antigo, gradualmente enobrecido na 
biosfera e, assim, sublimado na Noosfera.   

Permanecia certo, porém, que só alguns phyla1 eram 
capazes – geograficamente falando – de ir mais alto, 
porque inventores de expressões mais felizes e, portanto, 
de conceitos mais completos.

Assim, estabelecia-se um relacionamento, que 
buscamos entender, entre Bachelard e Teilhard de Chardin, 
limitado, porém, ao âmbito, hoje muito estudado, da 
percepção geográfica, das sensações e emoções.

Uma kerygma geográfica

 Não há, no momento, nenhuma evidência de 
que houvesse uma correlação entre Bachelard e Teilhard 
de Chardin, se bem que ambos eram contemporâneos e 

1 Henri Bremond, que em 1892 foi Professor de Letras de Teilhard no colégio jesuíta “Notre-
Dame-de Mongré” em Villefranche-sur-Saone, falando sobre seu aluno, exprime-se deste modo 
(BREMOND, 1925, p 29): “Peu porté aux condidences, il a pu paraître d’une discrétion qui frôlait 
l’indiférence”.(Pouco inclinado a confidências, ele podia aparecer de tal discrição que passava 
rente de indiferença). Bremond diz que tinha entendido só muito mais tarde o segredo da aparente 
indiferença de seu aluno: “Ele tinha uma outra paixão secreta, esmagadora, que  o fazia viver 
longe de nós: as pedras” (GRENET, 1963, p. 68).
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franceses.

Temos, porém, uma pista no trecho de uma obra 
de Claude Cuénot (1962, p. 324), o primeiro e mais fiel 
biógrafo de Teilhard que, transcrevendo os títulos das 
leituras preferidas pelo jesuíta, cita exatamente Gaston 
Bachelard. Evidentemente, as notas mais altas do 
epistemólogo e fenomenólogo haviam impressionado a 
alma do “estudante indiferente”. 

Essa confirmação tem sido uma fonte de conforto, 
pois estabelece uma prova que demonstra como a 
Geografia, no seu sentido mais específico, estava sempre 
implícita e era de fato o fundamento de todos os dias e 
de todos os pensamentos de Teilhard. E é por isso que se 
desenvolve o estudo sob um outro aspecto que constitui, 
de fato, o tema deste trabalho: a relação entre Teilhard 
de Chardin e uma certa Geografia evolutiva e, ao mesmo 
tempo, mística.

Alega-se desde já que, como sacerdote e teólogo, 
Teilhard de Chardin é o fundador de uma kerygma 
geográfica, uma proclamação que reflete plenamente 
a sua personalidade. Com isto, queremos dizer que um 
aspecto geográfico, o qual será discutido mais tarde, tem 
sido interpretado quase que exclusivamente do ponto de 
vista psicológico e histórico.

Seria uma afirmação a ser provada se, como parece, 
ele não estivesse em harmonia e em sintonia quase 
perfeitas não só com os geógrafos mais distintos, ou 
seja, com os fundadores da Geografia moderna, mas com 
muitos outros geógrafos atuais.
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Teilhard geógrafo

Em nenhuma obra de Teilhard de Chardin o 
substantivo geografia é diretamente mencionado, mas 
Le phénomène humain (O fenômeno humano) (1955), 
comumente considerado o ápice das obras completas de 
Teilhard, mostra o momento fundamental no qual o autor 
tem a maravilhosa ousadia de definir étoffe de l’univers 
(tecido do universo) (1955, p. 33-73), revelando algo não 
dito, mas imanente como as mesmas palavras que ele 
profere, uma étoffe géographique (tecido geográfico). 

Com uma simplicidade desarmante – desarmante 
porque as conclusões surgem neste pensador com a 
mesma facilidade e naturalidade com que a natureza se 
expressa – Teilhard apresenta nosso mundo como um jogo 
esférico e acrescenta, aos cinco conceitos aprovados por 
todos os cientistas, um sexto inventado por ele mesmo 
(Cuénot de 1962, p. 174). Trata-se da serialização, como 
relatado por Cuénot (ibidem), “dos conceitos científicos 
barisfera, pirosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera”: os 
cinco conceitos. Teilhard é o inventor do sexto, e ele o 
chama Noosphère (Noosfera) (1955, p. 199).

Sobre a hipótese da Noosfera, em uma carta de 31 de 
dezembro de 1926, ele exclama (GRENET, 1963, p. 121): 

Os geólogos, não sei realmente porque, consideram todas as 
esferas concêntricas de que é formada a Terra, exceto uma: a 
formada pela camada do pensamento humano; e aqueles que 
se interessam pelo homem são geralmente alheios à geologia. 
Devemos combinar os dois pontos de vista.
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Essas mesmas palavras são repetidas também na 
biografia escrita por Cuénot (1962, p. 106), que apresenta 
extensos trechos da carta. 

Antes das frases que agora mesmo foram transcritas, 
neste documento afirma-se (ibidem):

Concebo o homem cada vez mais como o grande fenômeno 
terrestre, aquele no qual culminam os grandes eventos geológicos 
e o mais amplo movimento de vida. Em outras palavras, descubro 
que a geologia tem algumas extensões humanas [...]. Meu 
primeiro objetivo seria fazer observar a todos aqueles que se 
ocupam das questões humanas em geral, como a geografia, a 
economia, a política..., qual é a ordem de grandeza (realmente 
geológica) e o grau de organização (realmente biológica ou 
hiperbiológica) das realidades de que eles tratam.

Importa compreender que Teilhard se ocupa de 
geologia e de biologia como  especializações da Geografia. 
Repete-se, portanto, haver a impressão que ele dê como 
certo que o jogo se produza sobre um fundamento 
geográfico, mas que o momento das obsevações deve 
concentrar-se nas subdisciplinas geográficas, as quais ele 
considera a geologia e a hiperbiologia. Subdisciplinas, no 
sentido de que representam partes de um todo. Para maior 
clareza pode-se utilizar a comparação de um médico que, 
apesar de se encontrar diante do paciente, negligencia o 
todo, o corpo inteiro, para analisar, ao contrário, as partes 
individuais.

Teilhard procura a explicação física do grande 
mapa do mundo e supõe encontrá-la por meio do 
estudo da geologia. E porque o mundo é habitado por 
homens e, antes dos homens, por toda a cadeia animal, 
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ele busca a razão para isso na hiperbiologia. Produto 
orgânico (biológico) é qualquer ser vivo mas, seguindo o 
pensamento de Teilhard, não é difícil entender o que ele 
entende por hiperbiológico: a hominização superior que 
produz a sexta esfera ou Noosfera.

Em 16 janeiro de 1927 Teilhard adiciona (GRENET, 
1963, p. 121):

Pretendo trabalhar em seres humanos — não exatamente os 
seres humanos pré-históricos — mas o homem visto como o 
maior evento biológico e telúrico do planeta. Estou cada vez 
mais convencido de que nós somos tão cegos sobre a camada 
humana da terra, assim como os nossos antepassados   sobre 
as montanhas e os oceanos... Há, para dizé-lo de outra forma, 
extensões humanas da geologia, que se deve começar a discernir.

Esses pensamentos evocam muitas considerações. 
Primeiramente, aquelas esferas concêntricas recordam 
as harmonias celestiais de Pitágoras e, talvez, podem 
lembrar também Dante Alighieri.

É fácil reconhecer que não se trata das mesmas 
esferas, porque aquelas de Pitágoras e de Dante estão 
além, fora da terra. Em Dante, sem dúvida, representam o 
reino do espírito, em Pitágoras o da harmonia dos mundos. 
Mas aqui, precisamente, reside a novidade de Teilhard: 
as esferas, e não apenas as constituídas por elementos 
naturais, mas também a espiritual – a Noosfera – estão 
todas, não tanto na Terra, quanto no propósito para o qual 
a Terra, no âmbito do cosmos, foi criada. Esferas, porque 
física e cientificamente verificáveis, mas nunca iguais a 
si mesmas, enquanto fervores da batisfera e humores de 
qualquer outra dessas esferas que estão em constante 
evolução para se tornarem esferas diferentes, sempre 
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mais nobres, até o pensamento (Noosfera).
Qual é a diferença? Em Dante, na escolástica, em 

Aristóteles, no tomismo, o postulado está na fixidez, isto 
é, na ideia de que tudo foi criado ab initio como é agora: 
seus destinos são estáticos, porque entre o pensamento 
e a natureza foram erguidas barreiras insuperáveis. 
Igualmente insuperáveis são as barreiras entre o espírito 
e a matéria. Portanto, um dualismo.

Em vez disso, Teilhard, geólogo, biólogo, 
paleontólogo, cientista, acredita que das cinco esferas 
objetivas da matéria (biosfera, etc.) resulta uma sexta 
que, por sua vez, todas a correflete. Portanto, uma sexta 
esfera, a do pensamento, que as subjuga em uma meta 
espiritual, “fosforescente”. Não mais dualismo, mas um 
monismo: um indivíduo.

 Teilhard filósofo

No pensamento de Teilhard, não podemos deixar 
de reconhecer que, na base de todas as especulações, há 
conceitos filosóficos que não aparecem repentinamente, 
mas vêm de toda uma Noosfera humanista, e não apenas 
humanista, mas científica, no sentido de darwinista, 
evolucionista. Podemos refazer as etapas filosóficas, a 
começar por Kant, passando pela mônada de Leibnitz, 
até aqueles filósofos e tecnólogos, como Moritz Wagner, 
cujas especulações se basearam no evolucionismo.

O mesmo acontece no estudante indiferente, no 
que diz respeito à Geografia. Nós ouvimos escandir as 
primeiras notas com a aptidão individualista de Ritter, com 
a reflexão teleológica do próprio Ritter e a definição do 
conceito de ecúmeno de Ratzel (CAPEL, 1987, p. 174). O 
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mundo geográfico celebra seus estágios de abordagem e 
não é crível que um ouvido atento, ecumênico e científico, 
como aquele de Teilhard, não haja recebido esses acordes.

Se estamos convencidos da genialidade de Teilhard, 
não estamos tão seguros, como seus apologistas, de sua 
originalidade. Filosoficamente falando, parece que cada 
pensamento seu segue fielmente, ou melhor, copia, com 
inquestionável esforço cristão, com evidente entusiasmo, 
com boa fé também, o momento especulativo que 
vai de Spinoza a Leibniz. De propriamente seu, do seu 
século, Teilhard acrescenta o evolucionismo. Ele reflete, 
principalmente, o pensamento de Leibniz. Talvez haja 
silenciado sobre ele e deve-se supor que haja  silenciado 
sobre Ritter.

Quando, como descrito acima, o autor se queixa 
de que “Os Geólogos [...] consideram todas as esferas 
concêntricas de que a Terra é formada, exceto uma: a 
formada pela camada humana do pensamento; e aqueles 
que se interessam pelo homem   são geralmente alheios 
à geologia”, podemos interpretar esta passagem em 
duas direções: ele quer se referir à igreja oficial que o 
contrastava neste monismo, ou, em vez disso, ele tomou 
conhecimento de como a geografia, a vasta Geografia de 
Ritter, Ratzel e Vidal de la Blache, já havia chegado a um 
bom ponto nessa direção. 

É possível propender para a segunda hipótese e 
tentar prová-la. Antes, porém, vamos tentar aprofundar 
quanto de geográfico havia em Teilhard.
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Espírito e matéria
 

Temos pensado muito antes de definir como kerygma 
geográfica a obra de Teilhard. Mas só um substantivo 
cunhado a partir da história cristã parece poder evocar 
com tanta aderência a espiritualização do psicológico e do 
histórico que Teilhard se atreve a propor para a Geografia. 
Importa, contudo, esclarecer os termos da questão.

Há, nos primeiros anos do século XX, uma concepção 
dogmática do mundo e é aquela da Igreja e de todo o 
pensamento religioso católico.

Do Iluminismo em diante, na Europa, tem-se 
construído uma concepção secular, seguramente incerta 
mas, de qualquer maneira, afastada daquela católica 
dominante.

Com Darwin, o caminho evolutivo é escolhido: 
haverá, reconhecidamente, freadas, segundas intenções 
e recuperações. 

A Terra deixará de ser considerada como um “mundo” 
quando este substantivo significa antítese de “celestial”. 
Ela será considerada, ao contrário, a sede do homem na 
sua totalidade.

De forma filosófica, desde meados do século XVII, 
primeiro com Spinoza e depois com Leibniz, um conceito 
humanista tinha sido vislumbrado, ou melhor, afirmado. 
Argumentava-se que não existiam, como nas definições 
cartesianas, uma res cogitans e uma res extensa, isto é, em 
poucas palavras, um espírito e matéria, mas uma mônada 
que incluía uma e outra. Portanto, já não um dualismo 



V NEER

60

terrestre, mas um monismo.
Evidentemente, neste contexto, deve-se procurar 

algumas simplificações. Mas acredita-se ser claro o alcance 
especulativo entre monismo e dualismo. O primeiro é um 
conceito, significa um mundo que é estático, com o Bem 
(espírito) de um lado e o Mal (matéria) do outro. Além da 
vitória do pensamento de Spinoza e Leibniz sobre essa 
contraposição, no século XX há o forte avanço da teoria 
da evolução, a qual não podea se sustentar senão sobre a 
alavanca do monismo. O problema é óbvio. 

É possível concluir que, no início do século XX, haviam 
duas trincheiras: uma católica, dual, estática; e outra, 
aderente às novas ciências, humanista, evolucionista. À 
segunda pertence Teilhard. 

Agora vamos tentar observar como seu trabalho era 
aderente à Geografia já expressa, à grande Geografia, 
aquela que vai de Ritter até Vidal de la Blache. Não importa 
que tenha sido dito que Ritter, juntamente com Alexander 
von Humboldt, mesmo tendo o grande mérito de nos dar, 
com as suas obras, as primeiras formulações sistemáticas 
da nova disciplina geográfica, no fundo permanecem 
pesquisadores isolados.

Esse é o pensamento de Karl Ritter, de acordo com o 
que diz Roberto Almagià (ENCICL. ITAL., vol. 29, p. 484):

Uma característica essencial [...] de todo o pensamento de Ritter é 
que, tratando de uma determinada região, Ritter não a considera 
de forma isolada, mas como um indivíduo geográfico, que faz parte 
de um organismo vivo e, portanto, em contínuas e necessárias 
relações com os outros membros desse corpo, ou seja, da Terra. 
Ritter, portanto, afirmou o princípio da coordenação do espaço, 
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aplicando-o especialmente ao estudo da interação do homem 
com o solo e do solo com o homem. A influência do ambiente 
natural é rastreada através do desenvolvimento histórico dos 
povos que habitaram necessariamente uma determinada região; 
portanto, o elemento histórico adquire uma grande importância 
e, muitas vezes, predomina excessivamente. Além disso, Ritter é 
profundamente religioso: a Terra é, para ele, o teatro da revelação 
divina, preparado para a vida e a evolução civil do homem; 
conceitos teológicos aparecem muitas vezes e inspiram a sua 
elaboração, na qual o elemento geográfico, às vezes, se reduz a 
um meio para explicar os acontecimentos históricos dos povos.

É o mesmo elemento geográfico que anteriormente 
procuramos explicar como o fundamento sobre o qual 
Teilhard se movia, pois a Geografia nunca é explicitamente 
afirmada em Teilhard, mas é necessária. Os conceitos de 
coordenação do espaço estão implícitos em Le phénomène 
humain, como em todos os seus outros trabalhos. A 
resposta de Teilhard à definição de Ritter de “organismo 
vivo” é uma definição como “totalidade orgânica na qual 
seria quase impossível separar um elemento dos outros 
que o cercam. Um novo inseparável aparece no coração do 
grande inseparável que é o universo: no sentido absoluto 
uma Pré-biosfera”. (TEILHARD, 1955, p. 73).

Parece que a Geografia seja definida por Teilhard 
como uma Pré-biosfera, em outras palavras, como o 
material  sobre o qual construir os materiais do homem.

Em relação à finalidade teológica, as vozes de Ritter e 
de Teilhard estão em uníssono. Não queremos dizer uma 
geminação entre os dois, mas apenas enfatizar os pontos 
de contato, porque a evolução de Ritter não é ainda a de 
Teilhard (PEDROTTI, 1906, p. 24-25):
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Terra e humanidade sofrem uma influência mútua, não se pode 
considerar uma em todas as suas relações negligenciando a outra 
[...]. Tendo até agora a geografia tratado leve e superficialmente 
a importante ação do elemento natural, voltei minha especial 
atenção para mostrar a sua influência. Como a cronologia é a base 
da história, sem a ajuda da qual os fatos mostram-se confusos, 
me parece igualmente necessário que as condições físicas sejam 
a base da geografia. Elas formam o esqueleto em torno do qual 
tudo é carne e músculos; ela fornece a conexão entre as diferentes 
partes, atribui a cada uma destas o seu caráter particular e 
infunde nelas a sua vida [...]. O fio condutor que nos direciona 
através dos três reinos da natureza à conclusão das pesquisas em 
cada uma das suas formas é o homem, espelho vivo da natureza, 
que dela reflete os mistérios e os oferece sintetizados em si 
mesmos e mais inteligíveis [...]. Vamos estudar também todas as 
relações essenciais inerentes à disposição dos povos sobre a face 
da Terra, relações que  nos levam ao conhecimento da evolução 
da humanidade, evolução que é inevitavelmente influenciada 
pela natureza (porque) o estudo da ação interna da natureza é 
puramente espiritual.

Esta citação, bem acompanhada por uma adequada 
apologética, parece relevante porque traduzida e falada 
por um professor de escola secundária em “Programa” 
(XLVII, 1906, pp. 24-25). Parece ter encontrado uma boa 
inocente testemunha, desde que se suponha ele tenha 
entendido sem interferências – porque quase da mesma 
geração – a nobreza do pensamento ritteriano.

Tem sido argumentado que as ideias de Ritter, 
expostas com tanta paixão, as quais muitos discípulos 
somente tiveram acesso, de fato, após a morte do 
fundador, permaneceram por um longo tempo ocultas 
no campo da Geografia (ALMAGIÀ, 1936, p. 380; CAPEL, 
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1987, p. 19). Não se sabe exatamente se é a Geografia 
acadêmica ou outra Geografia mas, ao menos naquele 
contexto escolar, essas ideias fizeram incursões, como 
evidenciado pelo programa de Ugo Pedrotti. 

Horacio Capel em sua Filosofia e Scienza nella geografia 
contemporanea (1987, p. 24) afirma textualmente:

No caso de Ritter, é necessário ter em conta as diferentes 
circunstâncias. A primeira é que Erdkunde é um trabalho de difícil 
leitura; o estilo é deliberadamente obscuro para encontrar uma 
nova linguagem e para ser, ao mesmo tempo, uma maneira de se 
aproximar do divino.

Se há, portanto, uma relação entre Teilhard e Ritter, 
é aquela sobre a concordância da evolução no sentido 
espiritual, divino e teleológico.

Cada descrição, especialmente quando Teilhard se 
aproxima dos países estrangeiros, revela um geógrafo 
especialista ou, pelo menos, um que é capaz de propor 
sínteses geográficas.

O que se destaca não é tanto a descrição física ou 
da natureza, quanto à submissão de tais descrições para 
a consideração de que aí existe o homem. Em suma, é 
imediatamente antropização.

A geografia nas cartas de Teilhard

Começamos agora a detectar exemplos. Para ilustrá-
los, é necessário prolongar-se, relendo alguns trechos de 
algumas cartas de Teilhard, aquelas que ele escreveu a 
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seus amigos mais próximos. 
As cartas são testemunhos de viagem. O estudioso, 

de fato, era um viajante incansável, dedicado a campanhas 
de exploração em todos os continentes. A magnífica 
investigação geológica e paleontológica, juntamente com 
um desejo insaciável de conhecer, levou este cidadão do 
universo a percorrer sem parar os caminhos do mundo. 
Suas metas foram a Europa, África, América, mas 
especialmente a Ásia, onde passou um terço de seus anos 
na Mongólia, China, Singapura, Malásia e Birmânia.

A Mongólia Interior é apenas uma etapa de sua 
obsessão pelas viagens. 

Do vasto maciço da Mongólia ocidental, em uma 
carta datada de 7 de agosto de 1923 (CUÉNOT de 1962, 
p. 76), ele fala de uma habitação mongol escavada 
no interior de uma muralha de terra endurecida, que 
foi cortada no passado pelo Rio Chara-Ousso-Gol. No 
entorno, estendem-se dunas e estepes, onde cavalos e 
ovelhas pastam perto das gazelas, vigiados de longe por 
mongóis com cabelos longos e largas botas.

Em uma outra carta, de 14 de agosto do mesmo ano, 
acrescenta (TEILHARD, 1956, p. 44): 

Le Chara-Ousso-Gol est une petite curieuse rivière qui coule à 80 
mètres de profondeur dans un cañon qu’elle s’est creusé à l’emporte-
pièce, au milieu d’une plaine de steppes et de dunes. Nous sommes 
campés au fond du cañon, dans un vieux méandre sec, auprès d’une 
«maison» mongole, creusée dans un petit promontoire détaché des 
falaises (une vraie fortresse). Le Mongol est un ami, et sa nombreuse 
famille nous aide à fouiller, tandis que ses chèvres nous donnent du 
lait. Nous vivons parmi les chevaux, les milans, les grues, presque 
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aussi familiers que dans un jardin. C’est tout à fait bucolique. Les 
Mongols portent des cheveux longs, chaussent éternellement des 
bottes, sont tout le temp à cheval, n’aiment pas cultiver. Les femmes 
mongoles vous regardent franc dans les yeux, d’un air quelque peu 
moqueur et montent à cheval comme les hommes. Dans le Sud des 
Ordos où je suis, elles sont invariablement coiffées, même dans leurs 
habits les plus sales, d’un diadème de médailles et de perles de corail 
qui pend très agréablement sur le front, mais qui forme sur la nuque 
une sorte de heaume, trop rigide pour être joli. Les cheveux sont 
partagés en deux nattes qui tombent chacune en avant de l’épaule 
et, enfermée dans un cornet plus o moins enrichi d’argent. Cette 
coiffure les oblige à porter toujours la tête droite et très fixe, ce qui 
est assez majestueux, sinon commode, je pense.)

(O Chara-Ousso-Gol é um pequeno, curioso rio que corre a 
80 metros de profundidade em um canyon que escavou uma 
gravura no meio de uma planície de estepes e dunas. Nós 
ficamos acampados no fundo do canyon em um antigo meandro 
seco, perto de uma «casa» mongol escavada em um pequeno 
promontório separado das falésias (uma verdadeira fortaleza). O 
Mongol é um amigo, e sua numerosa família nos ajuda a escavar, 
enquanto as suas cabras nos dão o leite. Vivemos em meio aos 
cavalos, milhafres, grous, quase tão familiares como em um 
jardim. É bastante bucólico. Os Mongóis usam cabelos compridos, 
calçam botas, estão sempre a cavalo e não gostam de cultivar. As 
mulheres mongóis nos olham diretamente nos olhos, com ar um 
pouco zombeteiro e montam a cavalo como os homens. No Sul 
dos Ordos, onde estou, elas estão invariavelmente cobertas, até 
mesmo em suas roupas mais sujas, por um diadema de medalhas 
e pérolas de coral pendurado agradavelmente sobre a fronte, mas 
que forma sobre a nuca uma espécie de capacete, muito rígido 
para ser bonito. Os cabelos dividem-se em duas tranças que caem 
sobre os ombros e são presas por um amuleto mais ou menos 
enriquecido de prata. Este penteado força-as a manter  a cabeça 
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sempre ereta e muito firme, que é bastante majestoso, mas não 
cômodo, penso).

Aqui vemos precisamente o mundo narrativo de 
Teilhard, explorador e geógrafo que entende os lugares 
e os explica. Eles são o cenário natural sobre o qual é 
representada a vicissitude humana.

Pesquisador apaixonado pelos segredos da terra, 
observador refinado dos múltiplos aspectos do ambiente 
físico e humano, está atento aos grupos étnicos e à 
mentalidade dos povos, dos quais capta formas de viver e 
pensar. A planície de estepe e o deserto da Bacia dos Ordos 
(Mu Us Shamo) é o cenário de vida de um grupo mongol. 
Deste, documenta traços da cultura material, como os 
modos de habitar e o estilo de se vestir e se enfeitar. 
Muito moderno na concepção, trata dos aspectos hoje 
explorados como ações significativas da comunidade e, no 
caso do vestuário, seguindo o semiólogo Roland Barthes, 
profundamente sociais, colocados no mesmo coração da 
dialética das sociedades (BARTHES, 2001; FUMEY, 2013, 
p. 10).

Não menos importantes que a cultura material são 
os padrões de comportamento e as atividades de uma 
sociedade que vive a cavalo e, nômade por tradição, não 
gosta de cultivar a terra, mas se dedica ao pastoreio. O 
que, todavia, parece mais relevante é o retorno de uma 
atmosfera que provoca sensações de prazer sensorial e 
participação sentimental.

As características físicas e humanas distintivas desta 
região se prestam a libertar a imaginação e despertar 
emoções. Primeiro, há o Chara-Ousso-Gol, um pequeno 
afluente do Huang-ho, descrito como curioso, talvez pela 
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força que tem afetado o canyon, apesar da modéstia, ou 
talvez, como diz Teilhard em outra carta (1956, p. 56), 
“pela sua água de lama líquida, sussurrando em um solo 
de pedras ao lado deles” (les eaux, boue liquid, brouissent à 
côté de nous sur un seuil de pierres).

Na mesma carta, lemos sobre os bancos floridos de 
giestas arroxeadas e de uma éspecie de lavanda espigada 
de um azul profundo.

Depois há a estepe, em uma planície árida de 
extremos, mas realmente bonita em seu manto fugitivo, 
nos primeiros dias de verão. Então, entre as dunas, um 
pequeno alho crescido com dificuldade, com flores rosas, 
espalha um tapete iridescente, semelhante àquele que no 
mesmo período alegra a tristeza do Gobi. É o tempo onde 
tudo perfuma e brilha alegremente no calor da luz. 

O cenário descrito por Teilhard explode na imaginação. 
Com habilidade pictórica e sensibilidade estética ele 
enfatiza momentos de grande beleza. Na passagem 
acima, como em outros lugares, a precisão descritiva e 
interpretativa do estudioso é particularmente dirigida ao 
homem de quem ele está constantemente procurando a 
medida e o seu lugar no mundo. As propriedades culturais 
que lhe são peculiares conferem identidade e caráter à 
área.

À paisagem mongol pertence a casa cavada na 
terra. Ela nos permite imaginar outros habitats, ligados 
às civilizações rupestres que na profundidade da pedra 
criaram residências e paisagens culturais que alimentam 
os sentidos de mistério e, por vezes, contos de fadas, mas 
que também refletem o difícil cotidiano daqueles que 
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frequentaram esses locais. Pensamos em aldeamentos 
rupestres da Capadócia, do Afeganistão, Colorado 
(Mesa Verde), Novo México (Chaco Canyon), as casas 
subterrâneas da Tunísia (Matmata) e aquelas de Itália, 
encontradas no tufo de Matera e no granito da Sardenha.

No Shensi, província norte-ocidental da China, 
parcialmente cortada dentro do planalto de loess, retorna 
a habitação em cavernas (CUÉNOT, 1962, p. 77): 

Esta parte norte do Shensi é realmente estranha: pode-se ver 
claramente que o loess tem formado muito recentemente um 
grande pediplano, ligeiramente ondulado. Depois ocorreu uma 
fase, ainda em andamento, de fraturas intensas que traçou 
uma inextricável rede de fendas que podem chegar a uma 
profundidade de 200 metros. Os poucos habitantes da região se 
abrigam em cavernas escavadas no loess e cultivam milho, sorgo, 
trigo mourisco, tudo o que a erosão ainda poupou. Se caminha 
somente sobre o leito dos córregos ou ao longo das trilhas que 
serpenteiam por entre as fendas, ou ainda são escavadas em 
relevo e desmoronam continuamente. Em meio a este loess nos 
sentimos perdidos como nas profundezas de uma floresta.

Para Teilhard, a China é “um tônico geográfico” (carta 
datada de 2 de abril de 1929; CUÉNOT, 1962, p. 141). 
Desta ele oferece extensas descrições da paisagem. A 
Manchúria, por exemplo, em maio de 1929, mostra vastas 
planícies austeras. Manchas de casas e cultivos chineses 
se estendem sobre o que até recentemente era ainda uma 
estepe sem limites. O estudioso não pode deixar de notar 
que, do ponto de vista do esforço humano, havia algo de 
dramático na tentativa de resistir e de se propagar, mesmo 
nas condições de vida mais duras (CUÉNOT, 1962, p. 151). 
Daquelas que uma vez foram as extensões intermináveis   
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da estepe, ele diz (TEILHARD, 1956, p. 122): 

Aujourd’hui tout est défriché: champs à pert de vue, avec 
quelques bouquets de saules, de peupliers, d’ormeaux, avec des 
village lugubres, bâtis en terre, avec des «routes» incroyables où 
les chars s’avancent à grand-peine, tirés par sept à huit bêtes, 
sous un ciel souvent noyé d’averses.

(Hoje, tudo é limpo: campos a perder de vista, com algums 
tufos de salgueiros, choupos, ulmeiros, com aldeias sombrias, 
construídas de terra, com incríveis «estradas» onde as carroças 
avançam com grande pena, puxadas por sete a oito animais, sob 
um céu muitas vezes afogado na chuva.)

São alguns exemplos, mas se poderia citar muitos 
outros deles. Parece facilmente perceptível, a partir do 
que se lê nesses relatos de viagem, embora familiarmente 
tratados, que a parte geográfica é tão cuidadosamente 
seguida que não faz suspeitar de modo nenhum relatos 
de coqueteria turística. O olho do autor sintetiza 
imediatamente a morfologia e a geologia dos lugares 
e nunca deixa de observar, sob o aspecto puramente 
morfológico e geológico, as considerações sobre o 
homem, sua vida e suas atividades.

O estudo é cuidadoso e o olhar certamente não parece 
superficial: não são desejados o pitoresco ou o folclorístico, 
mas o ambiente e o ambiente humano. As paisagens são 
descritas de uma forma fascinante. Sua primeira viagem 
à África do Sul é para ele a ocasião de muitas descrições. 
Eis, por exemplo, Joanesburgo, em carta de 16 de agosto 
1951 (CUÉNOT , 1962, p. 430): 

Joanesburgo é uma espécie de Detroit (com Sky-scrapers), 
estreita entre uma zona de detritos brancos (a descarga de minas 
de ouro no sul) e uma área residencial ao norte com vivendas 
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sombreadas por eucaliptos e mimosas. É uma cidade que ainda 
tem cheiro de pioneiros, mas não è desagradável, tanto mais que, 
como se sai dela, se entra imediatamente nas vastas extensões 
de uma pradaria plana muito semelhante às estepes da China; ao 
sul, e mais longe de Pretória, já se está em plena savana africana. 

No dia 18 do mesmo mês, em outra carta, ele escreve 
(TEILHARD, 1956, p. 305):

Joh’burg, comme chacun sait, est une ville phénomène, 
pousse en soixante ans. Au Sud du quartier costamment 
abattu et reconstruit de gratte-ciel (un petit Detroit) 
s’etende (sur cent milles de long!) la ligne de grand crassiers 
blancs, rejetés par le mines d’or, percées dans le banc 
Est-Ouest du conglomerat aurifère, et qui descendent 
maintenant au-dessous du niveau de la mer!

(Joanesburgo, como todos sabem, é uma cidade fenômeno, 
desenvolvida em 60 anos. Ao Sul da área dos arranha-
céus constantemente derrubados e reconstruídos «uma 
pequena Detroit» se estende «sobre cem quilômetros de 
comprimento!» a linha dos grandes montes de escórias 
brancas, rejeitadas pelas minas de ouro, abertas no banco 
Leste-Oeste do conglomerado aurífero, que agora descem 
abaixo do nível do mar!).

Nos Estados Unidos, o autor se move de São Francisco 
para Nova York. Aqui, como se aproxima o Natal, capta 
toda a cor e a frenesi do momento, a fièvre de Natal 
(TEILHARD, 1956, p. 336):

Les sapins couverts de lumière se dressent tout le long de Park 
Avenue. Les grands magasins ont à leur porte de Santa Claus en 
chair et en os. Et les comptoirs sont envahis de clients achtant 
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des cadeaux les uns pour les autres. Une veritable psychose, où 
ne sait pas bien […] où finit une habile réclame commerciale et où 
commence une émotionelle spiritualité. 

(Os abetos cobertos com luzes se erguem ao longo de todo Park 
Avenue. As grandes lojas têm às suas portas Papai Noel em carne 
e osso. E os balcões são inundados com clientes achatados de 
presentes uns pelos outros. Uma verdadeira psicose, em que não 
é claro [...] onde termina uma inteligente publicidade comercial e 
onde começa uma espiritualidade emocional).

De volta à África do Sul, chegando em navegação de 
Nova York, Teilhard, sempre atento à economia e aspectos 
sociais, é seduzido por outras paisagens. Interessante é 
uma carta datada de 5 de dezembro de 1954, em que ele 
menciona também a indústria do país (CUÉNOT, 1962, p. 
444-445):

[ ...] O nosso barco confortável (10.000 toneladas) chegou na 
Cidade do Cabo em um dia de primavera [...]. Estou profundamente 
interessado na situação social e econômica do país: a indústria de 
urânio está se desenvolvendo em um ritmo implacável e acelerado 
em um país ainda habitado por vaqueiros. E depois, a partir de um 
ponto de vista diametralmente oposto, esta paisagem na qual a 
grande fauna infelizmente (e inevitavelmente) desapareceu 
ao longo dos últimos 70 anos (parece que elefantes e girafas 
ainda giravam em torno de Pretória quando eu nasci), mas cujas 
características essenciais são ainda visíveis, eu realmente gosto. 
Neste mês, tudo tem uma cor bastante cinza e amarela; mas, para 
iluminar a vista, neste momento há o florescimento dos aloés, 
que brotam em toda parte com seus caules vermelhos, rosas e 
amarelos entre as acácias umbelíferas e os euforbi em forma de 
candelabro. Estou falando da savana ao norte de Pretória, cujas 
características se estendem até a Abissínia. Perto de Joanesburgo, 
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no planalto, o espetáculo é mais austero. Mas, nesta temporada, 
a luz é magnífica. O céu é imperturbavelmente azul e o ar fresco 
e crocante. Assim como em Pequim, após o fim do outono. Na 
parte da manhã um pouco de geada.

Neste caso, o rigor da descrição faz um geógrafo 
pensar sobre o lugar, como sugerido por outra biografia: a 
de Alexander von Humboldt (FOCHER, 2009) .

Os passos das cartas de Teilhard acima citadas 
certamente não representam seu esforço filosófico e 
místico, nem sequer o compromisso do paleontólogo 
e biólogo, mas o foco geográfico que ele concentrava, 
quase inevitavelmente, em cada uma das suas atividades.
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Reflexões Sobre a Imersão e a
Criticidade da Pesquisa em 

Geografia Social

Benhur Pinós da Costa1

O texto que segue é uma reflexão sobre pressupostos 
metodológicos da Geografia, principalmente quando 
este “fazer” geográfico se ocupa em desvendar as 
múltiplas relações entre sujeitos sociais e espaço 
geográfico, sobretudo quando enfocam os espaços de 
vivências cotidianas em suas diversidades de expressões 
estéticas, formas de agir e interagir. Organizo o texto 
em diferentes “tipos de geografia” ou, então, formas de 
competências da pesquisa em geografia social. Seguindo 
essas competências, proponho certas habilidades que 
podem ser desenvolvidas ou posturas metodológicas em 
fazer tais pesquisas. Estes tipos ideais e estas posturas 
metodológicas estarão acompanhados de críticas ao 
próprio fazer geográfico comum. Estas reflexões são 
resultado de um conjunto de relações de “mim” como 
pesquisador, ou seja, dos meus trabalhos de ação de 
pesquisa. Neste sentido, apresento uma reflexão breve 
das angústias do “eu”2, porque sou parte ativa de minha 
trajetória de pesquisa, me posiciono nesta trajetória, 
assim como me apresento como produto das relações 

1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Departamento de 
Geociências UFSM. Pesquisador Programa Universal CNPq.
2 Faço estas distinções entre “mim” e “eu” seguindo as ideias de Mead (apud HONNETH, 
2003).  O sujeito social é um território dividido entre suas ações e suas reflexões. Este 
sujeito é sujeito de suas experiências, assim como suas experiências são sujeitos dos 
próprios sujeitos. A experiência é a essência das revelações dos sujeitos, mas elas são 
avaliadas por um “outro interno” que fala, pergunta, avalia, critica e dá significado. 
Os significados definidos por um “eu”, que é criado nas relações e experiências 
sociais, guiam as ações, mas as próprias experiências e relações sociais constroem os 
significados e crenças do e sobre o “eu”.
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geográficas que mantive entre colegas, grupos focais e 
sujeitos de pesquisa, vida pessoal e um conjunto de poucas 
leituras estabelecidas.

O enfoque destas reflexões se refere à atenção às 
microgeografias (GOMES, 2001) das diversidades sociais 
urbanas, cujo aporte empírico é constituído pelo grupo 
focal que está representado pelas (micro)territorializações 
urbanas das homossexualidades (PARKER, 2002), ou seja, 
das diversidades de expressões de homens que fazem 
sexo com outros homens ou same sex orient (homens 
orientados sexualmente para o mesmo sexo, como nos 
conduz COSTA, 1992). Os pressupostos teóricos, que estão 
evidenciados nestas reflexões, apontam principalmente a 
crítica sobre os espaços disciplinares e as genealogias das 
materialidades e dos discursos sociais (FOUCAULT, 1988; 
FOUCALT, 1993; FOUCAULT, 1996); um olhar sobre os 
espaços e o cotidiano (CERTEAU, 1994; MASSEY, 2009); 
a fenomenologia (HUSSERL, 1980; MERLEAU-PONTY, 
2012), como uma atenção ao sujeito pesquisado e à relação 
intrínseca entre “mim”, “fazedor” agindo na pesquisa, e as 
reflexões do “eu”, obtidas dos contatos entre diferentes 
sujeitos pesquisados, colaboradores e também sujeitos 
das pesquisas. Além disto, aponto também as influências 
das atenções dadas por Sahr (2008) a construção das 
Geografias sociais, baseadas nas diferentes ações 
sociais que ocorrem no espaço, e no conceito de “espaço 
paradoxal” de Rose (1986), trabalhados profundamente 
no Brasil nas pesquisas de Silva (2008) e Ornat (2013).

A seguir apresento e reflito sobre alguns tipos ideais 
inquietantes de Geografia. Estes tipos estão dispostos 
no texto em dez subtítulos, que apresentam a estrutura 
apontada no primeiro parágrafo: tipo de Geografia, que 
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se refere às competências geográficas; possibilidades 
ou habilidades ou posturas metodológicas a cada tipo; 
desafios ou críticas a cada um destes fazeres geográficos.

Geografia das descobertas

A “geografia das descobertas” remonta a atenção e a 
necessidade de valorização do “trabalho de campo”. Neste 
aspecto, o trabalho de campo não se apresenta como 
validador da teoria, mas como aquilo que desconstruirá 
a teoria. Este tipo de Geografia aponta para uma postura 
de “pesquisador-aprendiz” (parafraseando a ideia de 
“professor-aprendiz” de Freire (1996), cujo campo, ou o 
contato com a realidade dos sujeitos sociais com que se 
trabalha, apresenta um universo simbólico e concreto 
que é único e que não poderá ser apreendido de forma 
sistemática e sintética por alguma teoria. A descoberta é 
necessária no fazer da pesquisa geográfica e isto se refere 
a uma narrativa singular do cotidiano que se observa e ao 
uso de algumas metodologias conhecidas que procuram 
“não poluir”, pelos olhares da ciência, as originalidades 
contidas nos sensos práticos dos habitantes (vide história 
oral em MEHY (1991) e CALDAS (1999)). Neste sentido, 
sugerimos uma constante crítica à dedução e uma 
valorização da indução (CIOCCARI, 2013): o trabalho de 
campo não poderá ser uma comprovação das teorias ou 
apresentar um valor meramente ilustrativo (COMPIANI, 
M., CARNEIRO, 2008), mas ele deverá ser um instrumento 
para se entrar em contato com uma realidade nova, com 
um saber-fazer novo, cujo estranhamento do pesquisador 
não poderá ser explicado rapidamente por uma teoria 
“x” ou “y”, mas deverá ser explorado na sua originalidade 
e nas riquezas dos acontecimentos e das histórias dos 
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sujeitos sociais que nos contam e nos deixam viver suas 
experiências. 

Este “contar” sobre as experiências apresenta-
se como outro problema a Geografia das descobertas, 
assim como é problema à fenomenologia. O contar é 
um conhecimento a posteriori, assim já carregado de 
avaliações dos “eus” marcados e determinados por 
moralidades e ideologias construídas socialmente. Esta 
é uma critica feita a fenomenologia em Nunes (2014) e 
Varela, Thompson, Rosch (2001). O trabalho de campo 
no campo social não se refere somente à entrevista nem 
mesmo a organização textual de histórias orais, o campo 
aqui se refere à necessidade de agir com os sujeitos sociais 
nos lugares de suas experiências cotidianas e descobrir 
nestes lugares a autenticidade das experiências destes 
sujeitos com outros e com os próprios lugares, tornando 
limpos os resultados que poderiam estar maquiados 
ideologicamente nos discursos deles mesmos.

O desafio às geografias das descobertas repousa no 
fazer geográfico da pesquisa, que recorre a uma dedicação 
extrema do pesquisador em incluir-se entre os sujeitos 
pesquisados e poder vivenciar na ação suas experiências nos 
lugares de convivências específicos. Outro desafio a esta 
prática, repousa também no tratamento dos resultados 
para constituir as originalidades das descobertas, no 
entanto, acreditamos que o principal aspecto a ser 
constituído é a experiência do sujeito pesquisador 
na experiência conjunta com o sujeito pesquisado. O 
fato narrado é produto da pesquisa e ele sempre será 
insuficiente. Temos que ter consciência das insuficiências 
destes trabalhos por uma série de fatos que escapam da 
narrativa acadêmica textual da situação vivida. A Geografia 
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das descobertas é um esforço de atingir a originalidade 
das situações vividas pelos sujeitos, mas temos que 
saber que a construção textual a posteriori não se refere 
exatamente àquela originalidade, mas na originalidade 
do contato e do pensar da autenticidade do pesquisador 
com os sujeitos e as situações vividas. Por outro lado, o 
elemento principal deste tipo de pesquisa é a dedicação 
e o aprofundamento dos fatos vividos pelo pesquisador 
em conjunto com os sujeitos e grupos pesquisados e isto 
demanda tempo de inclusão e de incursão às práticas e 
experiências tecidas nas vidas dos pesquisados, em uma 
determinada relação espaço-tempo. Nos tempos rápidos 
da ciência, isto é um problema e é por isto que temos que 
pensar em outra ciência, mais profunda, mais tranquila, 
mais lenta, mas criativa e mais eficaz.

Geografia du dedans

Este tipo ideal representa uma aproximação 
interdisciplinar com o método antropológico da etnografia 
e da observação participante (ANGROSINO, 2009) e se 
ocupa com o desvendar do espaço vivido (DARDEL, 2011; 
HOLZER, 2011) dos sujeitos que nos ocupamos na pesquisa. 
É necessário uma imersão e um acompanhamento 
próximo às práticas cotidianas, além da simples narrativa a 
posteriori das experiências. A participação do pesquisador 
significa a participação nas experiências vividas nos 
lugares de convivência cotidianas, principalmente aqueles 
que remetem as experiências focais interessantes para 
a pesquisa. Além disso, em um mundo fragmentado 
que condiciona determinadas experiências pessoais, os 
sujeitos transferem para lugares diversos as experiências 
significantes de lugares anteriores. Suas identidades são 
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fragmentadas, mas interconectadas às experiências em 
lugares diversos. 

As identidades dos sujeitos são produtos de suas 
experiências totais e, por mais fragmentados e diversos 
que sejam os cenários de suas vivências cotidianas 
(GOFFMAN, 1996), os sujeitos sempre serão singularidades 
(DELEUZE E GUATARI, 1995), que sintetizam atributos 
identitários diversos e que lançam sobre diferentes 
situações autenticidades de si ao se relacionar com outros. 
“Personas” (GOFFMAN, 1996) são ativadas para o melhor 
engajamento as relações diferenciadas de lugares também 
diferenciados, mas condições paradoxais (ROSE, 1986), 
relacionadas aos atributos sintetizados de singularidades 
interseccionais (SILVA e ORNAT, 2012; RATTS, 2013), 
produzem formas de relações sociais além daquelas 
atribuídas e padronizadas socialmente (lugares sociais de 
trabalho, por exemplo, apresentam singularidades, em 
relação aos sujeitos envolvidos, além das funcionalidades 
que os definem). 

As sutilezas de trânsitos entre lugares nos espaços 
vividos pelos sujeitos sociais implicam imposições 
diferenciadas às suas singularidades, mas também 
diferentes formas de acordos e conflitos cotidianos. 
“Personas” são ativadas e desativadas em diferentes 
níveis de acoplamento funcional/moral e isto produz 
transformações às formas de convivências sociais 
além daquelas “personas” funcionais que almejam ser 
estabelecidas. Neste sentido, se o interesse da pesquisa é 
o aprofundamento sobre algum aspecto da identidade do 
sujeito, esta identidade é ativada em sua singularidade, 
de forma mais intensa em alguns do que em outros 
lugares. Porém ela não escapa a singularidade do sujeito 
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que transmite sua interseccionalidade em diferentes 
lugares que transita. Certos atributos interseccionais 
estigmatizados em determinados lugares (GOFFMAN, 
1988) são mais difíceis de serem camuflados (etnia, por 
exemplo) e demandam um esforço muito forte do sujeito 
para ser aceito na completude de suas formas de se 
mostrar e de agir. Outros atributos podem ser ativados 
mais facilmente com a vestimenta das personas funcionais 
dos lugares. De forma paradoxal, certos lugares sociais, 
de forma inesperada, aos olhos estranhos do pesquisador, 
podem valorizar certos atributos interseccionais perante 
as relações que se tecem no lugar, mas logo, de forma 
radical, esta valorização pode se perder na mudança dos 
atributos relacionais, em outros lugares próximos ou em 
outras condições relacionais (como mostra o trabalho das 
vivências travestis em Madrid, de Joseli Silva e Marcio 
Ornat (2012). 

A única forma de produzir algumas conexões espaciais 
destas singularidades complexas dos sujeitos é participar 
das experiências deles e produzir uma geografia du dedans, 
relacionando a sociologia du dedans apresentada por 
Maffesoli (2002). Este “de dentro” significaria estar presente 
e “dentro” das práticas dos sujeitos, participar e agir como 
tal, fazendo um esforço para se imaginar como e de acordo 
com as suas perspectivas acionistas. Esse trabalho requer 
um desapego muito forte a própria singularidade do 
pesquisador e uma abertura fantástica aos outros, assim 
como a quebra dos próprios preconceitos. Quanto mais 
longe seus atributos identitários, mais difícil a caminhada, 
porém mais instigantes serão os estranhamentos e as 
riquezas narrativas das pesquisas. Sujeitos pesquisadores 
próximos aos universos pesquisados podem entender 
certos detalhes como banalidades não importantes. Por 
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outro lado, sujeitos pesquisadores distantes dos universos 
pesquisados podem ser mais sensíveis com os mesmos 
detalhes. Sujeitos pesquisadores próximos aos universos 
pesquisados apresentam maior facilidade de inserção, 
mas a diferença dos sujeitos pesquisadores diferentes dos 
universos pesquisados pode atrair em muito o universo 
pesquisado, simplesmente pelo atributo de diferença. 
Ambas as formas de aproximação e distanciamento do 
universo pesquisado denotam possibilidades e limites, 
uma vez que o mundo das singularidades dos sujeitos 
em questão sempre será complexo e sempre existirão 
elementos identitários que se aproximam e se distanciam 
uns dos outros. 

Em certa pesquisa, em tempos passados, um aluno 
pesquisador heterossexual se aventurou no universo 
da “pegação” homoerótica em banheiros públicos da 
região da praça da alfândega, em Porto Alegre/RS. Suas 
dificuldades foram tremendas em tentar entender aquele 
universo e conseguir se aproximar dos sujeitos que o 
“paqueravam”. Por outro lado, sua diferença como homem 
heterossexual distante daquele universo surtiu desejo 
a alguns sujeitos pesquisados e facilitou a aproximação, 
em primeiro momento. As práticas homoeróticas em 
banheiros públicos consistiam condições sociais distantes 
da vida do sujeito pesquisador, neste caso, mas a coragem 
e a determinação dele possibilitou a observação de 
inúmeros detalhes que emergiram em seus diversos 
estranhamentos e que foram muito produtivos à pesquisa. 

É este o teor desta Geografia du dedans, a 
aproximação científica que liga, proximamente, muitas 
vezes tornando-se afetiva, a relação entre pesquisador 
e pesquisado, gerando, assim, uma abertura mais 
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complexa as diversidades e sutilezas do mundo social. 
Além dos dados sobre os grupos sociais, há uma dinâmica 
própria só observada pela aproximação e pelas vivências 
das trajetividades dos sujeitos inseridos em grupos 
singulares. Isto representa uma crítica à verticalização 
do conhecimento que explica situações sociais de forma 
preconceituosa e estereotipada. Becker (2007) aponta 
para esta desconfiança do pesquisador com a seguinte 
pergunta: se tal situação estivesse errada, como poderia 
explicá-la? A explicação se dá pelas atividades e pelas 
ações dos sujeitos em contextos interativos de seus 
cotidianos e não sobre a identificação de certas relações 
de sujeitos e grupos com o espaço. A explicação se dá pela 
prática narrativa de suas vivências espaciais que só podem 
ser apreendidas em prática de experiência vivida pelo 
pesquisador em companhia com o sujeito pesquisado.

Geografia das insuficiências

Talvez esta ideia aponte para uma competência de 
criticar as incompetências da Geografia, no sentido de 
desconfiar de suas representações (MASSEY, 2009), ou 
seja, desconfiar das representações contidas nas teorias, 
nas verdades do “eu” pesquisador, que pensa e age 
em referencias ao fechamento de seus pensamentos: 
desconfiar da ação-pensamento do professor, do 
pesquisador, assim como dos próprios sujeitos que 
narram suas próprias experiências. Este é o ponto crítico 
da fenomenologia acadêmica no Brasil, a atenção das 
representações a posteriori das pesquisas com sujeitos 
sociais: elas são ordens do pensamento condicionado a um 
grupo complexo de ideologias contidas e retrabalhadas nas 
subjetividades dos sujeitos narrativos. A fenomenologia 
nas teorias de Husserl (1980) aponta para a ação dos 
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sujeitos, seus conjuntos de reações em experiências 
concretas, ainda não significadas, no momento inicial do 
conhecer sem reconhecer. O aprendizado pela experiência 
sensível é o momento da descoberta extasiante em 
Bachelard (1989), sem sensos de significações e de 
explicações, somente o aprendizado sensível do fato e do 
evento vivido, que se abre inicialmente a uma gama de 
possibilidades de compreensão difusas e confusas. Este 
abrir-se inicial volta-se ao fechamento do pensamento 
condicionado às significações processadas pelo “eu”, que 
se apega a sensos comuns e ideológicos condicionando a 
síntese daquilo que experienciou.

Esta ideia aponta para a valorização da multiplicidade 
de representações sobre a realidade, denotando o 
espaço como um encontro de múltiplas trajetórias 
ou “estórias até agora” (MASSEY, 2009). O espaço e 
as experiências, obtidas por meio da vivência dele, 
nunca são representações fixas e acabadas, sempre são 
transformações de sensos de existir e de significar, em um 
híbrido de múltiplas percepções fugazes e representações 
que se constroem e reconstroem. Neste sentido, o desafio 
principal é encarar a pesquisa e a explicação com um 
recorte de relação: entre “eu” pesquisador/professor, 
uma dada situação ou relação espaço-tempo, uma dada 
experiência de vivência e um dado conjunto de sujeitos 
cujas atividades participei e cujas representações obtive. 
O desafio é estar consciente dos limites e possibilidades 
de pesquisa (mas que isto não implique preguiça e se dar 
por satisfeito): toda pesquisa é situacional e tal situação 
é a convergência de certas ações, eventos, atividades e 
estórias dos sujeitos, assim como tal situação pode ou não 
pode se desdobrar em um conjunto de outras estórias e 
relações espaço-tempo.
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Geografias dos paradoxos cotidianos

A ideia de espacialidades paradoxais (ROSE, 
1986; SILVA, 2008; ORNAT, 2013) é fundamental nesta 
competência. Todo espaço é um conjunto de situações 
cujas relações podem apresentar-se como paradoxos, 
ou seja, muito do que se sabe sobre os sujeitos sociais e 
suas atividades podem ser desconstruídas nas simples 
interações cotidianas, a exemplo dos determinantes 
contidos nas relações que envolvem parâmetros de 
gênero e sexualidades: segundo Butler (2003), o gênero é 
uma invenção social e por si só não existe, uma vez que 
em meras situações cotidianas seus determinantes quase 
sempre “vão por água abaixo”. Os sujeitos reinventam 
(afirmam e desconstroem, misturando diferentes 
atributos) os padrões relacionais perante perspectivas 
situacionais de papéis de gêneros e de sexualidades. Os 
próprios desejos são difusos em relação a perspectivas 
espaciais diferenciadas de interações entre diferentes 
sujeitos. Neste sentido, todo espaço se apresenta pela 
relação conflituosa entre eventos de diferentes ordens 
e escalas (SILVEIRA, 1999) e estes eventos colocam em 
cheque representações acabadas sobre como se “é” e 
se “está” no espaço, sobre como agir e se mostrar nele 
(estéticas e éticas em eterna construção). 

O espaço pode ser, sim, produto de estratégias de 
comando superiores, que procuram regrar as formas de 
agir e de se mostrar dos sujeitos, e é claro que existem 
espaços mais restritos a certos parâmetros de interação. 
Por outro lado, existem táticas maliciosas que se 
movem no campo hegemônico (DE CERTEAU, 1994), se 
aproveitando das oportunidades dadas pela padronização 
para agir e produzir formas de interações discordantes as 
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primeiras (mas que se dão convergindo, aproveitando-se 
dos interstícios das primeiras). É neste sentido que, além 
das superestruturas e infraestruturas que condicionam 
as produções de espacialidades, as ações cotidianas 
inserem-se produzindo algo além daquilo que inicialmente 
se projetou e isto deve ser valorizado na produção do 
espaço e tempo (MASSEY, 2009), além dos discursos 
homogeneizadores das representações socioespaciais. 

Assim sendo, a realidade das situações espaciais se 
apresentam justamente na desconstrução das teorias 
sobre elas e, neste sentido, temos que ter cuidado 
para não encaixar as relações espaciais em certas 
teorias prontas e certas representações nossas como 
pesquisadores/professores/sujeitos reais. O desafio seria 
então em valorizar aquilo que é novo no encontro dos 
eventos na experiência que acontece. Nosso desafio 
é descontruir nossas evidências como sujeitos sociais/
culturais e sujeitos geógrafos, munidos de um tipo de 
saber-fazer. Os espaços são descontinuidades de eventos 
e de relações contidas nele e não certa homogeneidade de 
relações sincrônicas (MASSEY, 2009), que representam a 
síntese de um “todo”. Devemos, assim, nos policiar sobre 
o acoplamento de certas teorias à realidade contraditória, 
pois isto empobrece o espaço em sua perspectiva 
relacional e dinâmica: a representação cartográfica é um 
perigo neste sentido, pois torna o espaço fixo e imutável, 
coisa essencial aos parâmetros representativos do poder 
(ACSELRAD, 2002).

Geografias das relações de escalas

Esta competência aponta para necessidade de fazer 
junções por iguais níveis de valor entre acontecimentos 
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cotidianos e ações de verticalidades das instituições 
(Estado e mercado). O espaço social, assim, deve ser 
apreendido pelas pesquisas e pelo “olhar” geográfico, 
como um híbrido das estratégias contidas em decisões 
provenientes de outras escalas e dos usos/ações cotidianas 
dos sujeitos que estão presentes. Há tanto uma influência 
das verticalidades como uma horizontalidade (SANTOS, 
1997) que modifica ações verticais: o resultado é um híbrido 
que pode ser captado, sempre em uma dada situação de 
pesquisa, porque tudo se transforma continuamente, na 
ação dos sujeitos, nas suas representações, em um dado 
espaço-tempo, e na própria construção-desconstrução da 
materialidade, pois certos espaços materiais apresentam 
marcas paradoxais dos seus usos cotidianos. Isto implica, 
novamente, um processo de pesquisa de aproximação 
contínua aos lugares em transformação e uma crítica às 
formas produzidas por decisões verticais do Estado e do 
mercado. 

Temos que construir quadros de referências dos 
diferentes usos do espaço e dos diferentes interesses 
hegemônicos para com eles. Embora o processo espacial 
seja sempre um híbrido, formas produzidas alteram 
radicalmente as lógicas de convivências nos lugares e o 
papel do geógrafo é denunciar formas de marginalização 
e discriminação quanto aos usos do espaço. A pesquisa, 
assim, assume um caráter político de organização 
de formas de ações de reivindicações juntos aqueles 
marginalizados. Os estudos que se conduzem como 
participativos e se interessam pela movimentação dos 
sujeitos sociais, no sentido de contribuir para ação 
política destes, representam um grande desafio, mas 
possibilitam uma imersão total na vida dos sujeitos e dos 
espaços sociais. Constituir espaço de mobilização implica 
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atuar como um integrante da comunidade e contribuir 
no estímulo de atividades de discussão sobre os fatos 
comuns da vida e sobre os processos que nelas geram 
transformações. Isto representa, além de pesquisa, ação 
(THIOLLENT, 2002), ou um processo pedagógico de 
estimular o pensamento dos sujeitos sobre eles mesmos 
e sobre suas necessidades, interesses, formas de agir 
e formas de se mostrar cotidianos. Estes sentidos de 
pesquisa apontam para a necessidade de contribuir na 
criação de territorialidades autônomas (SOUZA, 2005) 
que se organizam para verificar e questionar os processos 
verticais que os transformam. 

O desafio destes estudos se constitui na organização 
de fluxos de escalas. Como sugestão, a criação de 
situações espaço-tempo se torna necessária: ou seja, 
a diversidade de espaços do cotidiano das ações dos 
sujeitos e grupos sociais apresenta uma conformação 
das verticalidades, em que ocorrem táticas de alteração 
dos usos cujas relações são singulares pela própria 
singularidade da interação de escalas existentes nestes 
espaços. Mesmo assolados por construções verticais 
isentas de compromissos com os habitantes, estes 
criam táticas que alteram os usos dos lugares e denotam 
outras formas de convivências, além das construídos 
estrategicamente pelas hegemonias planejadoras. Porém, 
a produção do espaço representa uma série de pequenos 
conflitos contínuos entre marginalização e apropriação 
“indevida” das táticas cotidianas ao espaço. Este conflito 
deve se tornar “grande” às vistas dos olhares sociais, na 
denúncia da constante marginalização de determinados 
sujeitos. Isto implica um trabalho de organização social 
para mobilização política. As táticas caladas e escondidas 
devem vir à tona em relação à opinião pública, para que 
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o próprio planejamento vertical do espaço inclua em sua 
ótica as necessidades do habitante. 

Esta é uma tática pedagógica dos processos de 
pesquisa, que implica um comprometimento e um 
retorno dela em relação àqueles que pesquisamos, 
sendo, assim, um processo de promoção da cidadania. 
Os desafios se encontram na organização da mobilização, 
mas se cada pesquisa necessita de processos de 
entrevista, seria interessante iniciá-las pela estratégia 
de “rodas de conversa” (COLARES, 2013), pois além de 
conseguir extrair elementos representativos dos sujeitos 
pesquisados, este processo parece iniciar uma forma 
de mobilização nas quais anseios comuns são tratados 
conjuntamente, estimulando a necessidade de trocar 
informações sobre aspectos comuns que incomoda os 
sujeitos. A continuidade das rodas de conversas, tratadas 
em esquemas de encontros contínuos, possibilita criar 
interações para planejamento de formas de organização 
que se acumulam constantemente. Cabe o pesquisador a 
dedicação para incentivar os sujeitos para tais atividades. 

Geografia das contínuas transformações

Esta “geografia” procura entender o espaço como 
um conjunto de eventos, muitas vezes contraditórios, 
entre estratégias de Estado, que querem constituir 
os lugares, ações de mercados, que se aproveitam e 
organizam e desorganizam espaços (mercado é sempre 
concorrência de múltiplas estratégias, como argumenta 
Benko (1996)), e relações cotidianas que se estabelecem. 
Podemos entender uma “autopoieses” (MATURANA, 
1997) do espaço, como se constituísse um organismo em 
constante transformação de adaptações múltiplas, uma 
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vez que tanto estratégias institucionais e mercadológicas 
aproveitam-se e organizam espaços em recortes 
espaço-temporais cada vez mais instáveis, assim como 
as interações cotidianas (regidas por seus dinamismos 
interno ou influenciadas por eventos produzidos em 
outras escalas) estão em constante transformação. Neste 
sentido, a pesquisa sobre o espaço é um devir, ou seja, 
é um conjunto de “estórias até agora” (MASSEY, 2009), 
que se juntam no espaço e cujo futuro é improvável, cujas 
possibilidades de continuidades apresentam-se sempre 
insuficientes quando mostradas pela ótica da pesquisa, 
que maquia a realidade instável e descontinua. 

A Geografia, em sua saga pela representação, tente 
a imobilizar e a estabilizar o espaço. É nosso desafio 
produzir uma geografia dos movimentos das formas 
instáveis de espaço e esta perspectiva só é possível 
aprofundando-se nos interstícios das relações sociais 
localizadas e mínimas, cujas instabilidades apresentam-
se invisíveis, quando valorizamos somente perspectivas 
e olhares estruturais. As estruturas podem mudar mais 
lentamente, como a lógica da silhueta da cidade descrita 
por De Certeau (1994), do alto de um grande prédio em 
uma grande cidade (o autor escrevera sobre a visão do 
alto do World Trade Center, em Nova Iorque, que deixou 
de existir em poucas horas no atentado terrorista em 11 
de setembro de 2001). Por outro lado, no andar das ruas, 
no calor dos movimentos e das interações das pessoas, o 
espaço muda em grande velocidade, pois o que produz 
espaço são os sujeitos do espaço, muitas vezes escapando 
das determinações das funções espaciais. O poder cria 
previsões sobre espaço, mas ele sempre está fadado 
ao fracasso (FOUCAULT, 1988), pelas instabilidades e 
micropolíticas (GUATARRI, ROLNIK, 2007) que se fazem 
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no cotidiano, munidas de desejo, de fazer instável e 
estético: de ação sem propósitos funcionais (MAFFESOLI, 
2002) e, assim, descomprometidos com os determinantes 
materiais regradores do social. Estas micropolíticas são 
contestadoras das normalidades que são produzidas 
autoritariamente pelos poderes contidos em outras 
escalas além do cotidiano, mesmo que a contestação seja 
um simples ato sem pensamento e propósito específico 
para isto. 

O desafio da promoção deste tipo de habilidade 
seria produzir um fluxo de conhecimento como o devir 
das relações espaciais. Isto se constitui na crítica à 
representação fixa sobre o espaço, tornando a pesquisa 
e o ensinar sempre um conjunto de processos e devires 
cotidianos, cujos eventos de diferentes escalas se 
entrelaçam. A visão do espaço como um conjunto de 
eventos é uma pista metodológica para entender este 
devir. Eventos apresentam-se como contraditórios, se 
produzem em diferentes escalas e são transformados 
por outros tipos de eventos, em diferentes relações 
escalares e contextos espaço-temporais. A enumeração 
e a significância contraditórias de eventos que mudam 
os fluxos espaciais são importantes para se entender as 
instabilidades. Se pensarmos bem, até mesmo os eventos 
naturais são cada vez mais instáveis, quando vistos pela 
sensibilidade do dia a dia: que nos diria as fugacidades dos 
contatos sociais que produzem os espaços.

Geografia da desconfiança

Este fazer geográfico aponta para uma crítica 
constante aos discursos sobre as necessidades de produção 
do espaço, que procuram gerar certas estratégias que 
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solapam e procuram regrar/disciplinar a dinâmica da 
pluralidade espacial. Os próprios dados sobre o espaço são 
regidos e produzem representações de conjuntos de ações 
de poder. Tais dados, quando representados pelas técnicas 
geográficas, geram a visibilidade e o convencimento dos 
discursos do poder. 

Os trabalhos de Rossi (2010), sobre jovens homens 
infratores na cidade de Ponta Grossa-PR, nos mostra 
quanto os registros policiais podem gerar formas de 
espacialidade discursiva tendenciosas da violência, 
principalmente quanto tratadas sem questionamento 
e crítica pelos geógrafos. A tese do autor é que o olhar 
geográfico deve estar envolto de desconfiança e que 
somente o tratamento participativo de certos fenômenos 
sociais podem revelar a realidade dinâmica de certos 
fenômenos espaciais, distanciadas e isentas de certos 
discursos preconceituosos e discriminatórios, que geram 
a caracterização alterada dos eventos de violência e 
produzem a constante marginalização de certos sujeitos 
sociais. Os discursos sobre a necessidade de organização 
e embelezamento do espaço, muitas vezes, servem 
para produzir uma forma de espaço isenta de sujeitos 
indesejáveis “aos olhos” de determinados poderes e 
setores hegemônicos da sociedade. 

Em relação ao espaço concreto, existe um pensamento 
(MARX, 1996; SILVEIRA, 1999) e este pensamento que 
produz este “concreto-pensado” deve ser o propósito 
fundamental de trabalho do geógrafo: quais dinâmicas 
espaciais são dinâmicas discursivas sobre o espaço e 
quais dinâmicas representam efetivamente a realidade 
das diferentes interações e eventos contraditórios que se 
produzem e são produzidos no espaço? Como exemplo 
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disto, podemos argumentar sobre algumas materialidades 
do Parque da Redenção em Porto Alegre-RS, assim como 
alguns equipamentos comerciais no bairro Cidade Baixa, 
que foram produzidos pelo discurso do embelezamento 
para um segmento social médio e alto consumidor, 
que preserva certas formas morais de “ser” e “estar” 
no espaço, de “agir” e se “mostrar” conforme regras da 
moral e dos bons costumes. Os projetos de revitalização 
do “mercado do Bom Fim”, no Parque da Redenção, no 
final da década de 1990, e a expulsão de jovens pobres 
homossexuais do Nova Olaria Center (MISOCZKY, 
CERQUEIRA, CAMARA, COTO, 2011), no bairro cidade 
baixa, em 2005, demonstram ações concretas regidas pelo 
discurso das boas maneiras, que marginalizaram inúmeros 
sujeitos sociais nestas regiões de Porto Alegre. Outro 
exemplo é o urbanismo de embelezamento do calçadão 
da praia da Ponta Negra em Manaus-AM, finalizado no 
ano de 2013, que também é evidência da marginalização 
de certos setores indesejáveis naquele bairro de classe 
alta da cidade. O mercado informal e os quiosques de 
forró, onde população pobre de periferia se divertia e 
onde as diversidades sexuais encontravam espaço, foram 
substituídos por uma forma de urbanismo que privilegia 
o trottoir do flaneur (BENJAMIN, 1994) de segmentos 
sociais elevados, ou a imitação dos sujeitos de classe baixa 
em viver um espaço que não representa sua realidade (na 
sua forma de vestir-se e de consumir nos novos quiosques 
de novos atributos estéticos e cujos preços são muito 
mais elevados). As formas concretas do calçadão da Ponta 
Negra mudaram os caráteres de agir e de se mostrar neste 
lugar: famílias passeiam comportadas e bem vestidas 
a contemplar a natureza do rio negro (já alterada pela 
produção artificial de uma praia com areias brancas, como 
as praias do litoral do mar) ou algum chafariz construído a 



 95

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

grandes custos. Esta presença no espaço substitui o antigo 
burburinho da sexualidade e das formas de mostrarem-se 
sensuais e simples, com muita pouca roupa, daqueles que 
viviam e se divertiam nos quiosques improvisados de forró 
e que usavam livremente o rio para se banharam nos dias 
e noites quentes da cidade equatorial.

As habilidades necessárias a este tipo de Geografia 
apontam para uma crítica ao esteticismo e produtivismo 
sobre a produção vertical do espaço, no sentido de valorizar 
as autenticidades espaciais estabelecidas na criatividade 
do cotidiano, na valorização do espaço do habitante, ao 
contrário de atributos estéticos massificados.  Como nos 
diz Boaventura Santos Souza (2002), o mercado transita 
entre a promoção de uma universalidade de formas, 
normas e identidades, assim como pela fragmentação 
cultural-identitária. Em ambos os casos, devemos 
manter um olhar crítico sobre determinadas construções 
materiais: a uniformização das formas é condição da 
estética e da ética de um discurso de poder que quer 
estabilizar, segundo normas e moralidades, a “fumaça” 
importuna das interações cotidianas (MUSSO, 2004); por 
outro lado, o esteticismo que revela a diversidade cultural 
pode já representar um híbrido de valores globais também 
hegemônicos (dos padrões consumistas e de alienação 
social), não exatamente produzindo uma retomada da 
cultura local, mas uma apresentação maquiada desta 
para o consumo de turismo. Neste sentido, é necessário 
o olhar estranho aos discursos sobre a produção espacial 
que atinge as obras sobre a cidade e a região. Temos que 
perguntar sempre: que espaço que se quer? O espaço 
uniforme e alienígena do discurso planejador ou o espaço 
da alegria da criatividade do encontro no cotidiano 
autêntico?
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Geografia e cidadania

A gestão e o ensino sobre/do espaço é uma condição 
do habitante, cujos sentidos dos discursos devem ser 
criticados quando direcionados aos usos produtivistos e 
aos parâmetros estéticos de atores não relacionados ao 
lugar. A criação de certas necessidades espaciais refletem 
uma visão da sociedade disciplinar e homogeneizadora, 
que procura tornar concreto certos usos, consumos, 
práticas e costumes, desterritorializando certas maneiras 
autênticas de ser e estar no lugar. A lógica crítica aponta 
para a concepção de espaço como um conjunto de 
heterogeneidades criativas que devem ser valorizadas. Em 
relação a isto, somente o incentivo das relações localizadas 
na gestão e ensinar geográfico podem construir o valor da 
diversidade de expressões no espaço. Este incentivo reflete 
a necessidade de dialogar com o habitante e organizar 
formas de mobilização, como propostas pedagógicas de 
reuniões comunitárias e “rodas de conversa”, que levem 
todos a pensar sobre suas condições, sobre seus interesses 
e sobre seus valores éticos e estéticos. 

É importante neste processo trazer à tona a 
diversidade de sujeitos sociais, na multiplicidade de 
suas expressões, no sentido de gerar um espaço de 
reconhecimento (HONNETH, 2003) e de diálogo de 
diferenças. Processos pedagógicos de discussão sobre 
as diversidades culturais valorizam este diálogo para 
promoção de todos os interesses de todos os sujeitos 
sociais. O respeito a todas as formas de expressão 
conduz a uma perspectiva integradora da comunidade. 
A abordagem sobre algumas temáticas se tornam 
importantes para a abertura ao reconhecimento das 
diversidades, como de certas culturas juvenis, como o 
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tratamento de relações de gênero e expressões diversas 
de sexualidade. Neste aspecto, certos espaços coletivos 
podem ser caracterizados como espaços de diálogo e de 
reivindicações, como as escolas, as praças e os parques, 
entre outros lugares caracterizados como de encontros 
diversos. 

Geografias “sem propósitos”

Esta ideia é retirada da obra de Maffesoli (2002), 
que argumenta sobre a necessidade das ciências sociais 
trabalharem com perspectivas de interações a cada dia 
mais vinculadas à ausência efetiva de propósitos, como 
um estar “à toa”, por um simples aproximar estético entre 
os sujeitos sociais. A sociedade e as relações espaciais 
são cada vez mais desvendadas pelas qualidades “sem 
propósitos” racionais das interações. Observamos que 
ocorre uma política múltipla de usos e relações espaciais 
cujas explicações são as simples existências conjuntas 
de seus sujeitos. Ocorrem geografias dos desejos, das 
festividades e das sensibilidades prazerosas cujos estudos 
devem ser mais ampliados. Tais estudos contribuem para 
a divulgação e o reconhecimento social de certas formas 
de interações, que envolvem desejos e sensibilidade 
que atualmente ainda sofrem preconceitos perante a 
sociedade e precisam, em muitos contextos, se esquivarem 
em relação à visibilidade espacial. 

Nossa contribuição, além das políticas de mobilizações 
de certos sujeitos marginais e discriminados, é tornar 
visível certas expressões perante os meios acadêmicos, 
escolares e outras instituições sociais. Esta visibilidade 
é produzida pelo sujeito pesquisador, que também se 
engaja nos movimentos sociais e na visualização tanto 
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das amarguras, quanto das belezas de certas expressões 
marginalizadas. O discurso sobre as intempéries sociais 
que atinge determinados sujeitos é uma tática discursiva 
que pode ser utilizada por aqueles que trabalham com 
os estigmas sociais. Por outro lado, a relativização de 
sentidos de beleza e tornar visível outras formas de 
expressão ampliam as possibilidades de reconhecimento 
das diversidades. O sujeito pesquisador deve se emocionar 
com determinados estilos de vida discriminados que 
trabalha e organizar formas de visibilidade destas 
emoções não vistas comumente nos espaços sociais, 
também normatizadores, como a escola e a academia. 

Certas formas de diversão, prazer e sensibilidade 
produzem espacialidades múltiplas que devem ser 
valorizadas pela Geografia. Para isto, deve-se descontruir 
certas tradições rígidas e morais sobre os interesses 
da própria Geografia e inserir-se na complexidade de 
vivências espaciais transitórias e sensíveis dos diferentes 
sujeitos e grupos sociais. Isto implica, muitas vezes, 
retirar os “óculos” de uma geografia comprometida com 
certos padrões morais, produtivistas e racionais: dura em 
seus conceitos e tradições metodológicas, que somente 
reproduzem parâmetros discursivos hegemônicos da 
sociedade. O propósito desta geografia “sem propósitos” 
é abrir-se para a diversidade de ações e existências 
espaciais.

Geografia sem preconceitos e estereótipos

Esta Geografia aponta para a necessidade de 
se desvincular dos propósitos de identificação e 
representação ou, então, criticar constantemente as 
origens e pressupostos das representações. O espaço é 
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um conjunto de atividades, muitas vezes, paradoxais e em 
constante transformação (devir), cujas identificações fixas 
são forçadas por um determinado pensamento e discurso 
sobre o espaço. A verificação sobre as representações deve 
apresentar um olhar crítico das genealogias discursivas 
que as formaram e isto implica uma aproximação sobre os 
teores históricos e políticos de certas verdades concebidas 
sobre o espaço, ou seja, um constante esforço de 
criticidade. Esta criticidade deve retornar a nós mesmos 
em nossos trabalhos de pesquisa, gestão e ensino: será que 
o que estou produzindo e dizendo já não representa um 
discurso movimentado por certos interesses e ideologias 
sobre o espaço? Será que mesmo agindo pela diversidade 
não aprisiono estas diversidades em certas identidades 
que, nada mais nada menos, servem para o regramento 
social? Será que não sirvo ao poder e as ideologias 
dominantes fazendo geografia? Estas perguntas devem 
estar contidas em todos nossos atos geográficos. 

Considerações finais

Discutimos rapidamente sobre dez perspectivas 
fundamentais da Geografia, quando nos interessamos 
trabalhar as pluralidades culturais, os gêneros e as 
sexualidades. Estas ideias apresentam-se como propostas 
de podem ajudar os novos pesquisadores na temática. 
Elas implicam um olhar diferenciado sobre as tradições 
epistemológicas da própria ciência geográfica e o difícil 
trabalho de desregramento do pesquisador em relação 
a estas tradições. Fundamentalmente, tais trabalhos 
implicam uma imersão participativa nos grupos focais de 
interesse de pesquisa. Esta imersão representa uma forte 
dedicação do pesquisador em aproximar-se, estabelecer 
vínculos e efetivamente participar, na medida de um tempo 
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longo de trabalho. Além da participação, tal pesquisa 
aponta para uma ação política conjunta, principalmente 
quando tratamos sujeitos estigmatizados socialmente, 
partindo para o envolvimento com organizações políticas 
ou então a promoção de estratégias de discussões 
conjuntas sobre os problemas práticos cotidianos que 
envolvem determinadas expressões marginalizadas. 
Antes de qualquer coisa, o pesquisador deverá rever suas 
concepções, conceitos e preconceitos perante o grupo 
estudado. Neste tipo de pesquisa, as sensibilidades, 
afetividades e emoções compartilhadas são fundamentais 
ao aprofundamento empírico. O resultado de uma pesquisa 
profunda implica a transformação do próprio sujeito 
pesquisado, em suas concepções de vida e suas posturas 
metodológicas e conceituais. Não são somente os dados 
obtidos, como que transferidos dos sujeitos ao texto 
acadêmico, mas, principalmente, a interação imbricada 
do sujeito pesquisador com os sujeitos pesquisados, 
que revela a verdade interativa que se transformará em 
arcabouço conceitual e teórico. Pensamos que o tripé 
fundamental deste tipo de estudo se revela na participação, 
ação e emoção, costuradas pela ponte entre empiricidade 
e parâmetros acadêmicos a que o pesquisador pertence: 
ambos se alterando, ambos se influenciando. Nossos 
limites são os limites complexos da própria realidade e das 
insuficiências de nossas percepções; as possibilidades são 
as transformações que ocorrem dentro de nós mesmos 
como pesquisadores, partidas das emoções de estar 
com os sujeitos que pesquisamos. Não somos um olhar 
diferenciado sobre o que temos que apreender, somos um 
olhar humilde e carente de conhecimento sobre um saber 
prático de maior ou igual valor que aqueles que tivemos 
quando estávamos com nossos professores, em sala de 
aula, em uma universidade. Primeiramente nós somos 
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“o nada”, sedentos de informações, posteriormente nós 
somos “um todo” relacional de nós mesmos e dos outros 
pelas quais experiências conjuntas nos emocionaram e 
pelos quais passamos a admirar. 
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As Espacialidades do Patrimônio Festivo, 
e Ressignificações Contemporâneas no 

Brasil, Colômbia e no México

Maria Geralda de Almeida1

 
1. Introdução

Não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, 
mas em um espaço todo ele carregado de qualidades 
e, como aparece na obra de Bachelard, um espaço com 
poética e, também de nossa percepção primeira, dos 
nossos devaneios das nossas paixões. E, apesar de todas 
as técnicas de que é investido, apesar de toda rede de 
conhecimento que permite determiná-lo ou formalizá-
lo, o espaço contemporâneo talvez ainda não esteja 
inteiramente dessacralizado. Houve certa dessacralização 
teórica do espaço, aquela que a obra de Galileu 
assinalou, mas talvez não tenhamos ainda acedido a uma 
dessacralização prática do espaço. E, a evidencia disso é 
que vivemos comandados por certo número de oposições  
todas animadas por uma muda sacralização: entre o 
espaço privado e o espaço público, entre o espaço cultural 
e o espaço útil, entre o espaço de lazeres e o espaço de 
trabalho...

O espaço no qual vivemos, pelo qual nós somos 
atraídos para fora de nós próprios, no qual se desenrola 
o desgaste de nosso tempo e de nossa história ele é, 
também, um espaço heterogêneo. Ou seja, vivemos no 

1 Profa. Dra. titular, vinculada ao Instituto de Estudos Socioambientais – IESA, 
Universidade Federal de Goiás – UFG e aos Programas de Pós Graduação em Geografia 
desta Universidade e do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia -NPGEO-UFS. Email: 
mgdealmeida@gmail.com.
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interior de um conjunto de relações, múltiplos espaços 
que estão em ligação, de algum modo, com todos os 
outros. Foucault (2005) nos fala sobre a heterotopia, cuja 
função é de criar um espaço de ilusão que aponta como 
mais ilusório ainda todo espaço real. Sua função é criar 
outro espaço, outro espaço real, tão perfeito, tão bem 
arrumado quanto o nosso é desordenado, mal organizado 
e provisório. Esta seria a heterotopia não da ilusão, mas 
da compensação e, é um pouco assim que funcionam os 
espaços de festas, o acontecer da festa. 

A heterotopia entra em pleno funcionamento assim 
que os homens se encontram em uma espécie de ruptura 
absoluta com o seu tempo tradicional. Neste sentido, 
a festa assume esta função de ruptura com o tempo ao 
eleger um dia da demonstração pública pela qual se 
deseja “tocar” o espírito do próximo, atrair fortemente sua 
atenção, mostrar evidência, fazer a celebração triunfar, 
manifestá-la. O patrimônio festivo testemunha as crenças 
coletivas e as representações do sagrado, próprias de uma 
comunidade ou da maioria de seus membros. Isso talvez 
explique como ele é universal, uma vez que toca a todos 
os homens. A festa e o lugar são misturas de elementos 
ficcionais e da realidade revestidos de representações que 
denotam ser o le dies festus o dia “tocado” de um signo 
especial.  Etimologicamente, festa dhies é um dia de 
celebração marcado por um contexto religioso.

De acordo com Araújo (2007), a festa surge como uma 
preocupação mágica de agradecer a natureza ou suplicar 
para que ela não permita pragas ou danos nas plantações. 
O grupo social, repetindo as reuniões em consonância 
com essa periodicidade nos ciclos agrícolas, acabou 
dando à festa uma função comemorativa. Com o decorrer 
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do tempo, à festa foi se associando outros elementos, 
tais como padroeiros e entidades sobrenaturais, que 
mais tarde foram substituídas pelos santos do hagiológio 
católico romano. Com o advento do Cristianismo, a Igreja 
determinou que certos dias fossem dedicados ao culto 
divino, considerando-os, então, dias de festa.   

A festa possui, de fato, a capacidade de produzir 
símbolos territoriais nos quais o uso social se prolonga 
além de seu acontecimento. Esse simbolismo festivo 
identifica e qualifica os lugares, os sítios, os monumentos 
e as paisagens, tornando-se uma manifestação geográfica 
da cultura festiva. Sem dúvida, a festa é um espaço social 
privilegiado de realização e representação – real e simbólica 
– das identidades locais que entram em cena durante a 
celebração. Tendo isso em vista, neste artigo pretende-se 
discutir questões como: Quais as espacialidades elaboradas 
pelas festas? Como as festas populares podem demarcar 
territorialidades e construir identidades e memória-
tradição na contemporaneidade latino-americana? Qual é 
o sentido das festas contemporaneamente?

Para responder a estas indagações valeu-se de um 
levantamento bibliográfico pertinente ao tema, da busca 
aos sites sobre instituições governamentais de cultura e 
aos sites de jornais no período de dois anos. Para a festa 
colombiana, recorreu-se à Arcila (2009). Além disso, 
a frequentação às festas aqui apresentadas no Brasil 
e no México e entrevistas feitas, principalmente, com 
os participantes desses eventos nos dois países foram 
essenciais para o conhecimento e as análises.

O artigo é resultante dos procedimentos ora 
elencados, com a seguinte estrutura: uma discussão 
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conceitual teórica sobre patrimônio festivo e significações, 
Singularidades espaço-tempo da festa, apreendendo 
às diversas marcas feitas pelas festas, com uma breve 
apresentação sobre tipologias de festas: a apresentação 
de festas religiosas como a Festa de São Sebastião  
padroeira de Campo Azul, no Brasil, a Festa de la Virgen 
de la Asunción, a Fiesta de San Gregorio no México e na 
Colombia  a Fiesta de San Jerônimo, padroeiro de município 
com mesmo nome. Já as Festas profanas-religiosas do 
meio rural com os Kalunga e as Folias de Santo Antônio, 
as Vaquejadas e a Feria del maiz y la tortilla, Xochimilco, 
no México.

2. Patrimônio Festivo e suas Significações

Acredita-se que o termo patrimônio festivo é 
adequado por ele possibilitar pensar as festas que têm 
lugar no território, em estreita relação com os processos 
de identificação que produzem e elaboram os grupos 
sociais que habitam este território. Breve, o patrimônio 
festivo permite construir correlações entre as festas de um 
território em função de sua capacidade para representar 
ou simbolizar sua identidade cultural.

 Em termos gerais, concordamos com Arcila (2009), 
que entende as festas como expressões patrimoniais. 
A festa é um patrimônio cultural resultante de uma 
construção social, composta por objetivos, valores e 
manifestações culturais que têm a força e o potencial para 
referenciar simbolicamente uma identidade. 

Como construção social este patrimônio espelha 
sua relação com uma hegemonia ou um poder político, 
social, cultural. Contudo, afirma ainda àquela autora 
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(2009) esta acepção se situa no terreno simbólico, pois 
deriva da capacidade do patrimônio para representar  
simbolicamente uma identidade. 

Essa discussão nos remete a buscar compreender 
a identidade vinculada ao coletivo e seu sentido para as 
festas. Ou melhor, a pensar sobre como o patrimônio 
festivo reflete as identidades de uma comunidade, de 
um povo, de um grupo que o possui, uma vez que “A 
identidade social se define e se afirma na diferença”, nas 
palavras de Bourdieu (1988, p. 170). Referimos-nos aqui a 
identidade cultural entendendo esta como representação 
social da realidade referida de “nós” ou o “que somos” 
que os grupos sociais elaboraram e produzem em seu 
processo de compreensão e significação do mundo. 
Entre identidade e alteridade existe uma relação de 
pressuposição recíproca. Fiel à sua lógica, a festa tem um 
papel ambíguo com relação à alteridade. A festa cultiva 
os particularismos. Ela lembra, simultaneamente, o ser e 
a diferença de um grupo, como na prática turística. Nas 
festas, segundo as palavras de Paes (2009), as identidades 
culturais esquecidas emergem como objetos de consumo 
valorizados na mercantilização turística dos territórios, 
ganhando novas dimensões. Em revanche, para alguns a 
festa rompe com o cotidiano ao criar um espaço-tempo 
governado provisoriamente pela ficção, pelas reviravoltas 
ou inversões das situações, dos papéis e das posições, 
seja pelo absurdo, seja pela alegria. Nesse sentido, a 
festa cria a novidade. Conforme já foi dito, ela oferece 
oportunidades de mudanças que, para Duvignaud (1991), 
desembocam em um mundo sem estrutura e sem código, 
como grandes instâncias da subversão. A identidade é a 
percepção coletiva de um “nós” relativamente homogêneo 
e estabilizado no tempo (in-group), por oposição aos 
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“outros” (out-group), em função de reconhecimento de 
valores, projetos e orientações comuns, assim como de 
uma memória coletiva supostamente compartilhada. 
Segundo Fossaert (1983, p. 293), a identidade supõe 
um “perceber-se” e um “ser percebido” que existem 
fundamentalmente em virtude do reconhecimento dos 
outros, de um “olhar exterior”. Possuir uma determinada 
identidade implica, assim, em conhecer-se e reconhecer-
se como tal e, simultaneamente, dar-se a conhecer e fazer-
se reconhecido, por exemplo, mediante estratégias de 
manifestações festivas. Em outras palavras, as identidades 
são representações sociais, são saberes de sentido comum 
que se constituem a partir das experiências vividas, as 
informações e modelos de pensamento recebidos da 
tradição, da educação  e da comunicação social. Na 
identidade local, destaca-se a territorialidade, ou seja, as 
relações e significações dos grupos com a habitabilidade 
de um território.

Essa discussão nos remete a buscar compreender 
a identidade vinculada ao coletivo e seu sentido para as 
festas. Ou melhor, a pensar sobre como as festas refletem 
as identidades de uma comunidade, de um povo, de um 
grupo que a promove. “A identidade social se define e 
se afirma na diferença”, nas palavras de Bourdieu (1988, 
p. 170). Entre identidade e alteridade existe uma relação 
de pressuposição recíproca. A identidade é a percepção 
coletiva de um “nós” relativamente homogêneo e 
estabilizado no tempo (in-group), por oposição aos 
“outros” (out-group), em função de reconhecimento de 
valores, projetos e orientações comuns, assim como de 
uma memória coletiva supostamente compartilhada. 
Segundo Fossaert (1983, p. 293), a identidade supõe 
um “perceber-se” e um “ser percebido” que existem 
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fundamentalmente em virtude do reconhecimento dos 
outros, de um “olhar exterior”. Possuir uma determinada 
identidade implica, assim, em conhecer-se e reconhecer-
se como tal e, simultaneamente, dar-se a conhecer e 
fazer-se reconhecido, por exemplo, mediante estratégias 
de manifestações festivas. 

“As representações de natureza geográfica funcionam 
como interpretações individuais e sociais de uma realidade 
exterior ao homem, eminentemente concreta, calcada 
na materialidade dos lugares da terra,” pondera Di Meo 
(2005, p.111). Com efeito, elas constituem formas de 
seleção e de interpretação do real.

3. Singularidade Espaço-Tempo das Festas

O que caracteriza, sem dúvida, mais o espaço-tempo 
da festa é sua delimitação perfeita, sua separação radical 
do ordinário, banal e rotineiro. A festa constitui um 
espaço-tempo intersticial da vida social. Durante a festa, 
o comportamento dos participantes adquire uma textura 
particular sem, contudo, criar uma ruptura total com a 
vida cotidiana.

.
A festa se instala nos lugares, por alguns dias, por 

algumas semanas. Para aqueles que a frequentam, 
independente de sua duração, a festa é um interstício, uma 
sequencia do seu espaço-tempo. A festa define o lugar. 
As pessoas entram nos lugares de festa e deles se saem 
conforme suas motivações, seus interesses e necessidades 
de celebrações. Assim, a festa possui uma fronteira social, 
geográfica, temporal, cultural e vivida. Também, há a 
considerar a temporalidade do grupo. No que concerne 
à temporalidade do grupo, esta se encontra marcada por 
ritmos e modulações específicas, como os calendários e 
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os ciclos festivos, que têm um sentido essencialmente 
comemorativo, o que também já afirmou Gimenez (2009). 
Há um formidável intento de anexação do passado, e as 
classes populares tentam liberar ou manter sua memória 
de diversas maneiras, opondo outros espaços e outras 
festas àqueles impostos pelas classes dominantes ou pelo 
poder estatal. Buscaremos apresentar exemplos disso nas 
páginas seguintes.

O espaço da festa se transfigura somente nos 
limites sempre estrito do tempo dos gozos/festejos. Esta 
temporalidade dos espaços da festa se verifica nos lugares 
mais marcados pelo espírito festivo. Ao acontecer, a festa 
oferece uma dimensão do transcurso do tempo que se 
expressa na possibilidade de contar ou medir o lapso que 
existe entre dois sucessivos eventos e se relaciona com o 
calendário, pois permite estabelecer intervalos e ciclos.

E, no que diz respeito ao espaço, as festas conformam 
um espaço cultural e, como tal, “geossímbolos” carregados 
de afetividade e de significações (BONNEMAISON, 
2002, p. 111); elas expõem o modo como as comunidades 
organizam seus rituais, como utilizam os símbolos: “séria e 
necessária, a festa quer brincar com os sentidos, o sentido 
e os sentimentos” (BRANDÃO, 1978, p 17).

A festa seria a metáfora do caos, portadora de 
incertezas, mas também de inovação, esta que se 
apresenta como que escondida na fantasia criadora tão 
característica da festa. Essa interpretação se delineará na 
descrição das festas de vaquejadas presente neste artigo. 
Porém, qualquer que seja sua função e poder social, a festa 
constrói um território singular, efêmero, mas intenso na 
sua existência. Elas também delimitam um espaço social 
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e realizam-se na existência de uma identidade territorial 
construída na singularidade dos grupos sociais que 
territorializam os lugares. 

Mais que uma geografia concreta, Almeida (2011) 
enfatiza que a festa engendra e constitui uma geografia 
simbólica, e que é um espaço revestido de uma dimensão 
mítica. Nos espaços rurais, a festa contribui para forjar 
os territórios da localidade. Ela os constrói em torno dos 
universos políticos e ideológicos, tais como a cidade, 
o bairro, o povoado, a fazenda. Nessas configurações, 
a lógica econômica participa do processo, contudo, a 
história e a memória também contam e com todos os seus 
pesos. 

A festa apaga a separação do espaço público e dos 
domínios privados. Ela inverte, naquela localidade, as 
relações de força e de poder entre as classes sociais, 
evidencia novos atores, rompe as barreiras sociais e cria 
ou renova outros laços. Para o não pertencente daquela 
localidade, no caso do visitante ou do turista, a acolhida 
e o contato com o outro em um mundo festivo são 
excitantes e prazerosos. Eles se sentem como membros e 
são recebidos como conhecidos da localidade.

Ritos e cerimônias destacam as ações dos grupos 
locais sobre o espaço da festa. A territorialização da festa 
rural está delimitada pela ornamentação de bandeirolas 
e palmas, adornando caminhos e entradas de casas e 
de fazendas; pelos ranchos de palha construídos para as 
prendas, para os leilões e para a venda de comida; nos 
ranchos da festa e no trajeto da procissão; pelo percurso 
dos santos, das folias ao fazer seus “giros”; na presença da 
fogueira e no local definido para o altar do santo, para a 
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vaquejada, a feira, as danças da quadrilha e do forró. Esses 
exemplos são testemunhos de que, na festa, notadamente 
nos desfiles e cavalgadas com seus pousos e itinerários 
mais ou menos fixos, há uma apropriação simbólica do 
espaço por uma coletividade. E é essa apropriação que 
produz o território, conforme já foi dito.

A festa dispõe de múltiplos meios para territorializar 
os espaços sociais da localidade. Os processos de 
unificação territorial consistem tanto em apagar as 
fronteiras que separam os espaços públicos dos privados 
quanto em “reverter a ordem das posições e das 
topografias no espaço social”, nas palavras de Di Méo 
(2001, p. 56). Uma manifestação festiva é uma maneira de 
construir relações com as sociedades e com os territórios 
vizinhos, visto que ela mostra suas singularidades em uma 
relação de alteridade. Nesse processo de identificação 
social pela diferença com os demais, a festa se configura 
como espaço e como lugar. Além disso, a festa proclama 
um nome, um território festivo descolado do contexto 
geográfico, conforme já foi dito.

Ainda Di Meo (2001) que nos fala sobre territórios-
evento. Malha ou rede de lugares, o espaço territorializado 
pela festa entra em uma configuração simbólica 
simultaneamente efêmero (temporário) e reprodutível 
(ritmo cíclico da festa). Território festivo é sempre fugidio 
e assinala em alguns dias o fim da festa; território de 
festas que acabam é relegado às lembranças pelos que 
participaram, inscreve-se na memória coletiva, e participa 
do fermento identitário para aqueles que organizam, 
celebram e vivenciam a festa.
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3.1. Tipologias, sem “congelar” as festas

Di Meo (2001) baseia no sentido espaço-temporal para 
estabelecer uma tipologia de festas calendários, festas de 
padroeiros e festas comemorativas. As festas calendários 
funcionam como de interstícios de espaço-tempo. 
Originariamente elas surgem e traduzem o ritmo cósmico 
das estações, atestam os contrastes e as oposições. As 
festas de calendário levam, frequentemente, para as 
praças públicas os conflitos e as fraturas entre grupos 
sociais. Também, elas encorajam a inversão dos papeis, 
das funções e gêneros que, para Di Meo nesta inversão 
provisória da ordem social e de seus valores, seria uma 
maneira de balançar os tempos, de solucionar os conflitos 
simbolicamente no bom humor permitido pela inversão e 
de iniciar um novo ciclo. Ressalta-se que este princípio da 
inversão está presente na maior parte das festas.

Além disso, em um caso distinto, a mesma estrutura 
de inversão opera quando os modestos povoados, 
comunidades rurais sediam eventos, como o caso do 
povoado de São Jorge, com cerca de 500 habitantes, na 
Chapada dos Veadeiros, em Goiás, local do Encontro de 
Culturas Tradicionais das Chapadas dos Veadeiros. Este 
lugares, paradoxalmente, sem qualquer capacidade 
de polarização torna-se o centro, atraindo centenas 
de visitantes, bem frequentado pelos interessados na 
cultura dos povos do Cerrado. O evento já se encontro na 
XIII edição atraindo até mesmo estrangeiros que visitam 
Brasília.

A despeito de se inscreverem no calendário, as festas 
de padroeiros não revestem da mesma significação que as 
festas de calendários e constituem a segunda tipologia de 
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festas proposta por Di Meo (2001). As festas de calendário 
privilegiam uma comunidade situada de longa data sobre 
o padroeiro e sob a proteção de um santo. Estas festas, 
ao contrário das festas de calendário, dissimulam as 
tensões internas. Elas procuram reforçar a unidade social, 
a identiidade em torno da terra, em torno do território, 
representando o momento de maior congraçamento dos 
habitantes daquele lugar, de retorno ao lugar dos filhos 
ausentes. Ela tem, assim, uma entidade geográfica e se 
inscreve em um tempo e historicidade complexa por se 
escapar de um tempo cósmico, delimitar um lugar no 
tempo longo do mito ou da religião. O tempo religioso, 
o tempo do mito os territorializa. Este é um território 
que a festividade religiosa singulariza se posiciona em 
uma rede ampliada de lugares profanos e religiosos. 
Nas comunidades rurais/interioranas/de populações 
ditas tradicionais, o santo padroeiro constitui sempre a 
base da organização social e do consenso simbólico. Ele 
é considerado como protetor, como advogado e como 
centro de todas as relações sociais, princípio vital da 
comunidade e elemento-chave de sua identidade. Pode-
se dizer que o santo padroeiro é o “coração do povoado”.

As imagens dos santos padroeiros são ademais, 
inseparáveis do lugar, das peripécias de sua história, de 
sua memória, de seus antepassados e de suas origens 
no tempo. A consequência disso outorga literalmente 
identidade aos lugares/comunidades, permitindo articular 
uma consciência de si.

Um terceiro tipo de festas, frequentemente 
distinguidas, são as festas comemorativas dedicadas a 
celebração de eventos ou de personagens locais, cujo 
objetivo é reavivar a memória histórica local ou nacional e 
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consolidar uma identidade e hegemonia nacional.

Em pesquisa em conclusão, com Vargas e Oliveira, 
projeto Pró-Cultura sobre festas populares, nos Estados 
de Sergipe, Ceará e Goiás, adotamos uma tipologia 
mista que considera, sobretudo, a proposta de festas 
de calendário, para a leitura dos ciclos natalino e junino, 
acrescentando as festas religiosas. Nestas festas cíclicas 
juninas e natalinas, identificamos as festas religiosas de 
referência, outras festas que ocorrem no ciclo, mas, que 
não se relacionam com  os santos e tampouco com os 
folguedos a eles associados e, as festas de entorno as ditas 
festas populares (VARGAS, 2013).

Os ciclos junino e natalino foram estabelecidos 
pelo calendário religioso demarcando rituais oriundos 
de Portugal e manifestos no Brasil, reforça-se, desde a 
Colônia. No nosso estudo, elas são nomeadas como festas 
de referência, ou seja, aquelas relacionadas aos ciclos, 
essencialmente religiosas e produzidas pelas comunidades 
cristãs. Elas encerram novenas, trezenas, tríduos, missas 
solenes e procissões, se manifestam no espaço religioso, 
impossível de ser representado pelo espaço geométrico, 
posto que elas conformam: “um movimento da existência 
que se direciona, se projeta, em torno da espacialidade 
religiosa vivida pelo homem [...] na relação intersubjetiva, 
na coexistência, no pertencimento a um mundo comum” 
(CAPALBO, 1999, p. 228-229).

No ciclo junino, a Igreja e as comunidades católicas 
festejam Santo Antônio, São João e São Pedro e, no ciclo 
natalino, o nascimento de Cristo e a chegada dos Reis 
Magos.
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A referência do ciclo junino com o calendário litúrgico 
dá-se por sua ocorrência após a celebração do Corpo de 
Deus, quando em todo o país reverencia-se o Divino. Essa 
referência é meramente cronológica, pois a demarcação é 
cosmológica, dada pela ocorrência do solstício de inverno 
no hemisfério Sul, coincidindo com final de colheitas, com 
fartura no campo e, portanto, motivo para celebrações.

As comemorações natalinas são demarcadas pelo fim 
do período do Advento que corresponde a quatro semanas 
antes do Natal e pelo início da Epifania quando se celebra 
a manifestação de Jesus aos Reis Magos. No entanto, no 
ciclo cosmológico, ocorre com o solstício de verão.

Em uma perspectiva antropológica, Da Matta 
(1980) assevera que a Igreja, enquanto instituição 
monopolizadora de relações espirituais tem o “controle 
social” durante os festejos religiosos ao congregar, lado 
a lado, o povo e as autoridades, “santos e pecadores, 
pobres e ricos, sadios e doentes”. Mas, desde a colônia, 
observa-se o caráter político, religioso e simbólico das 
celebrações religiosas e, como salienta Del Piore (2000, 
p. 26), “procuravam moldar a população à aliança entre 
Igreja e o Estado”. 

Na compreensão maior das festas, na pesquisa do 
Pró-Cultura já citada buscou aquelas cuja tradição da 
transmissão dos valores espirituais extrapolam os templos 
e reinventam os rituais em práticas festivas populares, 
nomeadas como festas de entorno. Estas festas populares 
foram o foco de maior interesse da pesquisa realizada. São 
as quermesses, os parquinhos e os leilões que, posicionados 
defronte às praças e largos dos templos constituem um 
território temporário, palco de manifestações que colorem 
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as ruas e retumbam sons e cânticos aos santos mais 
populares da igreja católica, no mês de junho e, ao Menino 
Jesus, no mês de dezembro. Identificamos em nosso 
estudo, em Sergipe, Ceará e Goiás: Arraial, Forró, Festas 
de escolas, Casamento caipira, Cortejo e cavalgadas, 
Folia, Folia de roça, Batalhão, Bacamarte, Batucada, pisa 
pólvora, Quadrilha, Sarandagem, Arrastão, Folia de Reis, 
Reisado, Pastoril, Taieira, Chegança, Cacumbi e Congada.

Cabe esclarecer que tendo em vista neste artigo 
procurar apresentar algumas festas latino-americanas nele 
adotará a apresentação do patrimônio festivo com ênfase 
na tipologia mais clássica de festas religiosas urbanas e 
festas religiosas-profanas. São estas especificidades que 
ressignificam os espaços de ocorrência deste patrimônio 
e mesclam o rural e o urbano.

4. Patrimônio Festivo no Brasil, Colômbia e México

A festa na América Latina adquire significados 
culturais, sociais e políticos específicos, o que torna 
inegável a disposição permanente do povo para a festa 
para festar e festejar. Isso é constatado pelo estrangeiro 
e pelos próprios da América Latina, confirmando, por 
fim, uma imagem social e uma autoimagem em que a 
disposição para festa constitui um traço marcante para a 
identidade latino-americana. 

Duas modalidades de festas populares se destacam: 
as festas de padroeiros e as festas profanas. Festejar os 
padroeiros é deixar o tempo profano do cotidiano para 
mergulhar no tempo sagrado ou tempo divino. Nas festas 
se reforça a devoção aos santos padroeiros, os santos da 
fé, e a identidade religiosa assume um lugar de destaque. 
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A comunidade se apresenta como capaz de contornar 
os empecilhos socioespaciais para a realização dos seus 
rituais, na medida em que esses santos pelos quais é grande 
a devoção se tornam uma referência para os lugares. 
E, assim, a comunidade também cria possibilidades de 
tornar a festa um evento de intercâmbio entre pessoas 
distanciadas pelos mais diferentes motivos. As festas 
profanas caracterizam-se pela ruralidade, pela mescla de 
religioso e profano com resquícios de práticas espanholas/
portuguesas e indígenas/africanas nos instrumentos, 
nas canções e seus ritmos, nos rituais de homenagear e 
celebrar os santos e pela abundância de comida.

Vejamos, pois, as representações e como as festas 
permitem captar os territórios do patrimônio festivo, 
além de fornecer uma dimensão simbólica da identidade 
latino-americana.

4.1.Festas religiosas 

Almeida (2011) relata sobre a festa de São Sebastião 
que, por exemplo, celebrada no dia 21 de janeiro, é 
dedicada ao padroeiro do município Campo Azul, em 
Minas Gerais. Santo tido como protetor das atividades 
agrícolas, sua celebração remonta às origens do povoado 
nos anos 1930. Na semana de São Sebastião intensificam-
se as atividades como as vaquejadas, os forrós, as orações 
e os leilões, culminando na procissão ao referido santo.

Na madrugada do dia 21 de janeiro, a alvorada do dia 
do campazulense é feita com muita música pelas ruas e 
um laudo café; as refeições são fartas e abundantes para 
todos, parentes e amigos vindos especialmente para esta 
comemoração. A festa também pode ser interpretada 
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como um momento para mostrar, tanto aos vizinhos 
como aos forâneos, que neste tempo não há lugar para 
a escassez ou para a pobreza; é dizer: rompem-se os 
limites impostos durante um tempo anual para oferecer o 
melhor, a fim de evidenciar certos ideais impossíveis de se 
materializarem na realidade quotidiana.

Também, a intensidade do empenho dos ausentes 
para estarem presentes em Campo Azul, em janeiro, 
permite afirmar que as festividades favorecem o 
fortalecimento dos laços identitários e dão visibilidade ao 
seu patrimônio cultural, uma vez que possibilita expressar 
a identidade de um grupo, para mostrar o que fomos ou o 
que pretendemos ser. Com isso, tem-se um rebatimento 
nas identidades territoriais. Reinventa-se o rural festivo, 
fortalecido pela existência palpável das solidariedades 
internas, e o principal: valoriza-se a imagem de Campo 
Azul aos olhos do exterior. Enfim, são ganhos políticos e 
de autoestima da população local. 

Por sua vez, a festa de la Viergen de la Asunción, de 
Xalatlaco – México –, que acontece no dia 15 de agosto, 
realiza-se com base na experiência e nas concepções de 
que cada um é um círculo e, assim, decidem suas atividades 
e formas de atuar para com a Virgem. Os habitantes de 
Xalatlaco mantêm seus ritos e cerimônias tradicionais 
na celebração da festa de “Mamá Chona”. A festa toca 
um ponto final e um começo, o caos e o cosmos. Ela é a 
vivência do tempo circular, que sempre volta a começar. 
Em Xalatlaco, se vive a festa acatando a divindade que se 
tem aos santos. Rende-se o culto, mas tem-se um grande 
respeito e temor ao castigo caso não se cumpram algumas 
promessas/rituais a favor da “Mama Chonita”. Essa forma 
de culto e de sentir a obrigação de participar de maneira 
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ativa na celebração da festa da paróquia tem fundamentos 
sólidos, que obedecem a um processo histórico-social, 
e também a todo um acúmulo de elementos culturais 
os quais constituem formas específicas de memória-
tradição, como sustenta Gimenez (2009). Essa festa tem, 
ainda, atraído uma massa significativa de visitantes do DF, 
o que nos leva a considerá-la um forte atrativo turístico. 
Os visitantes reforçam o reconhecer-se como membros 
de uma festividade e como organizadores de um ritual 
para celebrar a festa e a identidade de pertencimento 
a uma comunidade religiosa de celebração da Mama 
Chona. A função do fato social religioso, nesse contexto, 
é expressar e manter os laços de solidariedade entre os 
membros da sociedade.

No povoado de San Gregorio de Atlapulco, em 
Xochimilco, no sul da Cidade do México, realiza-se no dia 
15 de abril a festa do patrono São Gregorio. A celebração 
do santo padroeiro é uma maneira de fazer perdurar as 
tradições centenárias. Na festa há elementos culturais que 
resistiram aos embates do colonialismo, do modernismo 
e do urbanismo. 

Conforme pesquisa efetuada por Benitez e Levi 
(2012), a religiosidade popular em San Gregorio Atlapulco, 
embora ainda possua seus matizes locais, está imersa na 
dinâmica cultural de Xochimilco. No México, as tradições 
católicas chegaram com os franciscanos durante a colônia 
e mesclaram-se com os costumes herdados dos ancestrais 
pré-hispânicos. As festas religiosas locais convergem 
para a Igreja, porém são organizadas por comissões e 
“mordomos” que realizam todas as atividades necessárias 
ao festejo (arrecadação de fundos, música, alimentação, 
bailes, locais para leilões e prendas), a exemplo das 
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manifestações festivas de Campo Azul/MG, no Brasil.

Os “mordomos” têm a função de manter o 
rito religioso e são os depositários, por um tempo 
determinado, da imagem do santo. A eles cabem grandes 
compromissos com o santo e com a comunidade de 
elevados custos, dinheiro economizado durante anos. Em 
troca, os “mordomos”, uma figura comunitária, obtêm 
prestígio social e distinção, construídos a partir de sua 
participação religiosa. É uma figura comunitária que se 
apoia nas suas redes sociais, em particular de sua família, 
vizinhos e amigos. Constroem-se as redes baseados na 
reciprocidade e solidariedade, ancorados no parentesco 
que adquire sua singularidade em função de fatores 
econômicos, sociais e históricos, o que constitui, afinal, 
uma das estratégias culturais fundamentais para construir 
e reproduzir os vínculos com o local. 

É, também, um momento de encontro dos 
atlapulquenses com os familiares que migraram, com 
os amigos e compadres. Apesar de algumas igrejas não 
católicas proibirem a participação de alguns atlapulquenses, 
eles continuam colaborando e participando da festa de 
São Gregório, pois, além de expressar uma identidade 
religiosa, expressa um pertencimento espacial e cultural. 
Esta festa representa, notoriamente, um substrato de 
identidade com momentos de organização comunitária.

San Jerônimo é um município localizado no vale 
médio do rio Cauca cuja nascente está a distância 35 Km da 
cidade de Medellin. Há cerca de 25 anos, a comemoração 
de São Jerônimo tornou-se a mais importante festa 
municipal. Nela se concentram os maiores esforços 
econômicos, a pouca ou muita capacidade da Prefeitura e 
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da Paróquia para administrar recursos e a pouca ou muita 
energia coletiva para organizá-la. A festa inicia no dia 
20 de setembro e culmina-se no dia 30 do mesmo mês, 
dia dedicado ao São Jerônimo. O tempo da festa está 
estruturado como um novenário, uma herança da Colonia 
espanhola, cujoo objetivo é preparar os fieis para o grande 
dia dedicado ao santo. Cada dia da novena toca a uma 
associação, instituição, grêmio ou bairro organizá-lo.

O dia começa com uma alvorada às 5 horas com todos 
tipos de veículos circulando com grande alarido pelas 
ruas. Às 17 horas é a imagem do São Jerônimo que sai em 
procissão até a igreja paroquial na qual acontecem os atos 
religiosos. A partir das 19 horas, são os atos ditos de “rua”, 
seja com uma orquestra, seja com um conjunto musical a 
animarem a festa profana. Antecipadamente, vendedores 
de cerveja e outras bebidas alcoólicas instalam barracas 
nas quais oferecem e vendem seus produtos. O parque 
principal se transforma em uma grande pista de dança, 
em um local de encontro e socialização entre camponeses 
e citadinos. 

Pode-se afirmar que a festa ao padroeiro tem 
componentes não religiosos como os bailes e o consumo 
de bebida alcoólica. Elas sucedem às novenas, à missa, 
aos batismos, às comunhões. A personalidade do santo, 
que na juventude foi farrista, é alegada como uma razão 
para fazer o que lhe dava prazer. Isto introduz uma notável 
diferença com as demais festas de padroeiros que se 
celebram nos municípios vizinhos de Sopetrán e Santa Fé 
de Antioquia.

A figura do santo demarca, funda o próprio território 
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e traça distância com os vizinhos e também “assegura” o 
território, ou seja, protege os moradores de San Jerônimo 
das ameaças de potenciais inimigos, por questões 
políticas, de futebol.

Por meio do ritual religioso-festivo, os camponeses de 
São Jerônimo produziram e se reproduzem como sujeitos 
sociais pertencentes a uma comunidade historicamente 
situada de parentes, vizinhos, amigos e inimigos.

 4.2. As festas religioso-profanas e do meio rural

Além das festas religiosas, existem as festas do ciclo 
de verão e do ciclo de inverno, devido ao poder que existe 
nos solstícios de congregar ou dispersar os membros de 
um agrupamento, principalmente aqueles que vivem no 
meio rural. Araújo (2007) esclarece, período solsticial se 
refere àqueles dias que estão próximos, antecedendo ou 
sucedendo determinado dia. A Geografia é apenas uma 
ancilla folclórica, daí o uso da expressão solsticial – que 
vem ou sucede no solstício, para caracterizar um período de 
dias.

De modo geral, o homem rural cria vocábulos para 
distinguir as festas. Festa é a atividade de cunho religioso 
para os santos padroeiros; mas festa também é aquela de 
sentido religioso-profano, tais como a Festa do Mastro, 
a Festa da Folia, a Festa da Apartação para o caso de 
vaquejadas; usa-se ainda o vocábulo “festaria”, em 
algumas regiões brasileiras, para designar o conjunto de 
festas em que é ora parte religiosa, ora parte profana; já o 
termo “festança” é empregado para a festa profana. 

Normalmente a religião no meio rural assume a 
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função de reagrupar as pessoas nas festas ou naquilo 
que sobrou das suas tradições. A religiosidade parece 
conter elementos com características importantes – a 
fé, a necessidade de transcendência – para fortalecer 
as relações culturais e sociais. Com isso, os encontros 
continuam ocorrendo nas comunidades rurais e, nas 
tradições, continuam reunindo pessoas. Nestas ocasiões 
aqueles que fazem as festas se ajudam mutuamente, 
de acordo com pesquisas de Santos e Kinn (2009). Há, 
assim, um pacto informal movido por complexas relações 
que envolvem pertencimentos, parentesco, compadrio, 
uma devoção à tradição e uma identidade religiosa, 
ainda que sejam costumes que tenham sido esquecidos 
ou transformados, e os lugares desfigurados pela ação 
conjunta de diversos outros atores.

Como as pessoas mantêm vínculos fortes com o 
espaço da festa, por meio de símbolos ou de sentimentos 
de pertencimentos, as ações ou reações não ocorrem como 
fatos isolados e tomados independentemente do que 
era antes percebido. Ainda é a forma comunitária dessas 
festas, em certas localidades de arraigamento religioso 
e tradições, que as identificam em contraposição ao 
espetáculo. Dessa forma, as festas continuam acontecendo 
com representatividade para os que se envolvem com a 
sua construção, organização e persistência em acontecer.

Já destacado em estudos anteriores por Almeida 
(2010), os Kalunga são comunidades quilombolas, 
no Norte de Goiás, que vivem no Sítio Histórico de 
Patrimônio Cultural Kalunga. Com casas e comunidades 
dispersas, existindo por vezes a quilômetros de distâncias 
entre elas, os momentos festivos constituem ocasiões 
de reencontros significativos para a constituição da 
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comunidade kalunga. As festas, nitidamente de natureza 
rural, pelos seus aspectos interativos e populares, são 
sempre um importante instrumento de consolidação 
da identidade coletiva Kalunga. Realizando a festa, 
considerada tradicional, os “antigos” procuram manter a 
tradição, e para os “jovens” é uma excelente ocasião de 
fazer novos conhecimentos e efetuarem a integração às 
tradições religiosas.

Para os Kalunga, entre as festas consideradas como 
das mais importantes situam-se as folias, sendo em julho 
a de Santo Antônio, e em janeiro a de Santos Reis. Pode-se 
afirmar que a Folia de Santo Antônio tem como objetivo 
maior atrair os Kakunga, para que estes não se distanciem 
das tradições, sobretudo aqueles que se transferiram para 
centros urbanos em busca de trabalho e estudos. Durante 
a Folia de Santo Antônio, o encontro com o “Outro” faz 
com que eles se sintam mais ainda como Kalunga, e o 
turismo para essas festas passa a ser uma estratégia da 
visibilidade e do desenvolvimento local. A festa toma, sem 
dúvidas, feição de ser multifuncional.  Contudo, é válido o 
reconhecimento de como as folias ganham importância e 
são tradicionais para os Kalunga.

De acordo com Pessoa (2005), as folias são uma 
forma de saber, sendo, portanto, uma compreensão de 
mundo, realizada pelos sujeitos sociais que as praticam e 
as compõem voltadas para a solidariedade humana. Esta 
relação solidária se faz presente tanto no ritual quanto na 
contribuição financeira, material e de força de trabalho, 
para realização do almoço, da decoração das casas, dos 
altares, ou mesmo no traje dos foliões e nos “giros”. Isso 
permite afirmar que nas festas e nos “giros” de folia, a 
relação de pertencimento, confraternização e devoção se 
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misturam e fazem do momento festivo um “emaranhado” 
de sentimentos.

Os “giros” de Folias, que consistem na movimentação 
e no percurso dos foliões pelas casas e região, são feitos 
a pé ou a cavalo. Exige-se fé e resistência para estes 
deslocamentos. Durante o “giro” ocorrem os “pousos 
de folia”, que são almoços e jantares oferecidos pelos 
devotos; esta prática foi registrada por Brandão (2004). 
Para esse autor, a folia é “essencialmente uma prática 
religiosa coletiva e uma sequência de rituais entendidos 
como capazes de colocar em evidência a solidariedade 
entre todos os participantes” (BRANDÃO, 2004, p. 396).

Outra festa tradicional nos sertões da caatinga 
é a vaquejada. Essa festa, que teve origem no sertão 
nordestino com a labuta na criação de gado, expressa 
uma representação cultural arraigada do sertanejo, 
acabando por constituir-se em uma prática lúdica rural. O 
surgimento das vaquejadas tem a origem com a procura 
dos animais bravios na caatinga. Andrade (1986, p. 122) 
assim a relata:

o animal bravio selvagem, o “barbatão” que logo ganhava fama, 
atraindo os vaqueiros mais em sua perseguição. Para a sua captura 
convocavam-se vaqueiros das várias ribeiras que em verdadeira 
festa iam perseguir o animal bravio. O que o derrubava, além de 
grande fama recebia como prêmio, ou o animal vencido, ou uma 
importância em dinheiro.

Da apartação do gado nasce uma festa que perdura 
ainda na pós-modernidade. As vaquejadas consistiam em 
rituais de sociabilidade e entretenimento, não excluindo 
a presença dos fazendeiros. Esta é uma festa da cultura 
popular, organizada pelas camadas desfavorecidas da 
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sociedade. Como cita Chianca (2006, p. 34), “a festa é 
um dos momentos de realizar o encontro com as raízes 
fundantes, de estabelecer parceiros, de (re)construir 
uma humanização perdida”. O trabalho torna-se festa, a 
seriedade do trabalho como cumprimento da obrigação 
transforma-se em alegria. Essa alegria se reveste no 
encontro com os amigos, na demonstração de habilidade, 
de destreza e de vigor físico dos sertanejos. A festa é um 
jogo do qual todos participam, sendo considerada para 
os vaqueiros uma brincadeira. Menezes e Almeida (2008) 
relatam essa festa nos sertões de Sergipe.

Resistindo como a caatinga, essa tradição cultural 
típica do século XIX permanece no Sertão. As vaquejadas 
são organizadas pelas comunidades rurais. São divulgadas 
em panfletos ou de forma direta. Os atores são os típicos 
vaqueiros que vivem e sobrevivem nas áreas rurais, 
nos povoados e nos pequenos centros urbanos. Estes 
continuam a usar os seus trajes típicos, os conhecidos 
“ternos de couro”.  

Apesar da concorrência das festas reinventadas, a 
vaquejada tradicional resiste e a sua resistência está 
relacionada à identidade cultural, reforçada pelas 
relações de proximidade existentes nas comunidades 
rurais. Nessas terras de homens lentos, a vida social e os 
reencontros múltiplos ocorrem em escalas reduzidas. O 
predomínio das relações de vizinhança, de proximidade 
na comunidade e nas circunvizinhanças, é uma motivação 
para realizarem as vaquejadas e reelaborarem as relações 
durante as vaquejadas.

Com a inserção dos pastos plantados, há uma redução 
significativa de área de caatinga e das vaquejadas na região 
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nordestina. A festa é reinventada nas áreas urbanas, onde 
se utiliza o mesmo nome. Devido a isso, ocorre a inserção 
do rural no urbano. A discussão da reinvenção dessa festa 
foi realizada por Maia (2003). A festa reinventada tem 
o seu público, seus rituais e suas tradições, e o rural no 
urbano representa a forma moderna da festa do vaqueiro. 
Ela se torna um espetáculo apoiado em um marketing 
intenso e de forte apelo turístico. Ao mesmo tempo, torna-
se um fator de exclusão social e econômica do vaqueiro 
tradicional. 

  A festa reinventada nas cidades, entretanto, não 
eliminou o vaqueiro “encourado” em Sergipe, com suas 
festas de vaquejadas de tradição genuína. Atraentes para 
o turismo, a festa reinventada começa a delinear seu 
território e a avançar sobre a Festa do Vaqueiro, na qual 
já são inseridas novas atrações consideradas atuais, o que 
faz os espetáculos paralelos e o número de dias de festa 
crescerem. Assim, emerge-se um território turístico no 
sertão sergipano.

Para finalizar, tem-se ainda a Feria de la Tortilla e del 
maiz, que ocorreu em sua 23ª edição, no final de maio 
de 2012, em Santiago de Tepalcatlalpan, “pueblo” de 
Xochimilco. Sua população essencialmente agrícola se 
destaca na produção de milho, fato que motivou a ideia 
da feira, desde sua origem com um interesse em ampliar 
o comércio local. A feira uniu famílias de produtores 
agrícolas e comerciantes naquela iniciativa. O sucesso foi 
tanto que há 23 anos continuam fazendo a feira.

No evento de 2012, a Feira teve a organização feita 
por um “patronato oficial”, com dez membros do “pueblo”, 
sendo que sete destes membros foram convidados pela 
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diretoria por três anos. Institucionalmente a Feira teve 
apoio da Secretaria de Cultura da DF – México, que enviou 
atrações artísticas, sem contrapartida, e das Casas da 
Cultura de Tlalpan e San Mateo, que forneceram três 
atrações diárias musicais, bandas, grupos de dança 
e cantores. Por parte da Prefeitura, a contribuição se 
efetivou com a presença de policiais de caráter preventivo, 
com a permissão de barreiras nas ruas, para que fosse 
possível ocupá-las com jogos para diversão – a chamada 
“feira mecânica” – e com a disponibilização de oito garis 
para efetuarem a limpeza e a coleta diária do lixo.

A feira naquele ano ocorreu no Centro e contou com 
19 expositores; o foco foi a gastronomia, com vendedores 
disputando clientes para a oferta de pratos como: 
quesadillas, tacos, pozole, gorditas, moles rojo e verde, 
caldo de verdolagas com porco, verdolagas na salsa verde, 
sorvetes, cervejas em vários sabores, “michelada”, pulque 
etc. Nem todos os participantes são produtores rurais, 
mas, boa parte já tem a tradição de participar da feira. 
Pessoas circulavam a partir das 10 horas da manhã para 
comerem e assistirem aos shows que se revezavam no 
palco. Alguns eram estudantes adolescentes de pueblos 
próximos como Coyacan, San Mateus, Xochimilco, e 
mesmo de Puebla, distante cerca de 200 quilômetros. Um 
dos grupos que se apresentou trouxe danzas y tradiciones 
bolivianas, outros priorizaram a dança havaiana. Apenas 
um stand tinha fotos de milho em plantações, lendas, 
histórias, variedades, valor nutricional, formas de preparo. 
Contudo, não havia um informante no local, sendo um dos 
motivos do pouco interesse do público pelo stand. Entre 
as oficinas ministradas, ocorreram três sobre plantios de 
milho e chipangas. Pouquíssimos frequentaram. 
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Pode-se concluir que a feira distanciou-se de uma 
valorização das tradições sobre o milho. O propósito 
atual evidencia atrações culturais distantes deste produto 
agrícola e a intenção é a de atrair um público sem 
motivações tradicionais, mas propiciador de um ganho 
econômico. Assim, mesmo os organizadores negligenciam 
a promoção de oportunidades de informações para 
despertarem o interesse maior pelo milho como elemento 
tradicional. O mercado predomina e, neste sentido, a Feria 
de la Tortilla y del maiz sobrevive.  

Considerações Finais

“Desvelar a diversidade de formas de identificação 
que os grupos locais elaboraram de forma discursiva e 
simbólica, por meio de diferentes versões do “nós” que 
eles mesmos representam e se representam por ocasião 
das festas de sua localidade” é uma afirmação de Arcila 
(2009, p.18) que, acreditamos ter sido nosso norteador  
neste artigo.

Nos tempos atuais, de um avançado desenvolvimento 
científico e tecnológico, as tradições, muitas vezes 
vestidas de religião, constituem um contrapeso, o que dá 
sentido à vida, à comunidade e ao território. 

A religiosidade é um recurso simbólico-expressivo. 
Daí o interesse e importância em explorar os discursos 
mítico-religiosos permite conhecer as versões que os 
povos elaboraram de sua história particular. As festas 
religiosas, e particularmente dos santos padroeiros, são 
elemento central da organização social, um fator de 
vitalidade local, uma forma de reprodução do sentido 
comunitário e um componente-chave na identidade 
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cultural e pertencimento territorial no Brasil, na Colômbia 
e no México. A festa se converte em um mecanismo de 
resistência cultural, um instrumento por meio do qual 
se dá continuidade a tradições, a valores, a formas de 
organização social, de vinculação com a natureza e sua 
memória histórica.

As festas religiosas-profanas e em meio rural, pelos 
seus aspectos interativos e populares, são sempre um 
importante instrumento de consolidação das identidades 
coletivas. Realizando a festa, considerada tradicional, os 
“antigos” procuram manter a tradição e, para os “jovens”, é 
uma excelente ocasião de construir novos conhecimentos 
e efetuar a integração às tradições religiosas. Em ambos 
os países, as festas são instrumentos de coesão social 
que permitem a recuperação da memória histórica, dos 
valores, das tradições e das formas de vida, mesmo que 
sejam vulneráveis e susceptíveis à captura pelos novos 
interesses do mundo globalizado. 

A festa participa plenamente do processo de 
construção simbólica dos territórios da localidade. 
Construções simbólicas e construções políticas, porém, 
frequentemente estão juntas, porque o território se 
identifica, sempre, mais ou menos, a um instrumento de 
poder que se exerce sobre os homens, e a festa, na sua 
territorialidade, constitui uma manifestada forma de 
política conduzida pela comunidade.

Por isso, as festas continuam tendo um sentido 
fundamental para compreender o espaço e os grupos 
sociais que festejam e fazem dessas festas uma maneira 
de dialogar com o mundo.
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O Desafio De Ensinar Geografia Pela 
Cultura: Experiências Na Formação 

De Professores De Geografia 
No Estado Do Tocantins

Jean Carlos Rodrigues

Introdução

Este debate surgiu a partir de uma experiência que 
tivemos em lecionar a disciplina Geografia Cultural no 
curso de Geografia do Campus de Araguaína (TO) da 
Universidade Federal do Tocantins. Entretanto, esta 
disciplina foi ministrada para alunos provenientes do 
Programa PARFOR/CAPES/MEC no segundo semestre de 
2013. Estes alunos são provenientes de diversas cidades 
do interior do Estado do Tocantins e que se dedicam aos 
estudos nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 
cada ano a fim de obterem uma segunda licenciatura. 

A experiência em trabalhar com alunos deste 
programa foi gratificante na medida em que se tratam 
de professores que já atuam no Ensino Fundamental e 
Médio, na rede Municipal e Estadual, e que procuram 
a Universidade, por meio do referido programa, para 
cursarem uma segunda licenciatura. Assim, na turma 
em que trabalhamos, haviam alunos já formados em 
Pedagogia, História, Ciências e que almejavam serem, 
também, licenciados em Geografia. 

Ao longo deste artigo, vamos relatar as experiências 
destes alunos em trabalhar com a disciplina de Geografia 
Cultural, suas percepções bem como suas perspectivas 
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em abordar temáticas culturais em suas aulas, no Ensino 
Fundamental e Médio, nas aulas da disciplina de Geografia. 
Ao todo foram entrevistados 10 alunos/professores e 
os mesmos foram convidados a fazer uma avaliação da 
disciplina e das contribuições desta com suas atividades 
pedagógicas ao retornarem para seus lugares de origem.

O Pensar e Fazer Geográfico

O fazer e pensar geográfico estão na vida e no cotidiano 
das pessoas. Fazemos Geografia constantemente, mesmo 
que não percebamos isto. Nos trajetos diários nas ruas, 
avenidas e calçadas de nossas cidades; nas referências 
a lugares; na percepção das paisagens e no desejo de 
apropriação de parte do território (adquirir a casa própria, 
por exemplo) está embutido um agir geográfico que 
orienta nossas ações, nossos comportamentos e nossos 
sonhos. Na essência, somos sujeitos geográficos.

Não precisamos, portanto, de um título ou diploma 
para legitimar nosso agir cotidiano como geográfico. 
Muito embora nem todos tenham consciência dessa 
geograficidade vivida, seria difícil organizar os afazeres 
diários sem uma referência espacial que desse suporte, 
estrutura e segurança para o sujeito que dele se apropria. 
Nossa Geografia diária depende do lugar em que estamos, 
de onde nos situamos na dimensão espacial que nos cerca: 
o lugar de onde falamos é a baliza que orienta nossas 
interpretações do mundo em que vivemos.

Pode ser que falte às pessoas uma “consciência 
espacial” (MOREIRA, 2007), um domínio dos códigos 
e linguagens próprias da Geografia que permita a 
produção de uma reflexão acerca do espaço, sua 
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produção, significação e organização. Para muitos, isto 
que é relevante: os sujeitos não estão interessados nisso, 
pretendem apenas resolver seus problemas diários. A 
preocupação com o fazer científico da Geografia compete 
a nós, profissionais da área, os responsáveis por fazer uma 
Geografia científica que teorize sobre este agir geográfico.

Desta feita, o desafio está em propor um ensino de 
Geografia que instrumentalize alunos e professores a 
dominarem a linguagem geográfica para que adquiram 
uma consciência da geograficidade cotidiana presente na 
execução de seus afazeres; uma Geografia que permita 
a todos viver o/no espaço, mas também compreender, 
interpretar e participar ativamente de seu processo de 
produção e reprodução, pois fazer/pensar geografia 
também corresponde ao exercício pleno da cidadania na 
busca do direito ao espaço de forma digna e justa.

Se o ensino da Geografia nos moldes tradicionais 
já se coloca como um desafio, ensiná-la a partir de uma 
associação entre espaço e cultura é uma dificuldade 
ainda maior. As formas simbólicas se colocam como um 
desafio ao professor de Geografia como metodologia de 
ensino desta disciplina escolar, sobretudo, em função 
da dificuldade do professor em dominar sua linguagem. 
Escapar a tentação de apenas descrever paisagens 
retratadas em filmes, músicas e fotografias, por exemplo, 
é uma tarefa difícil ao docente pouco habituado a estas 
manifestações artísticas e com pouco domínio sobre seus 
códigos de linguagem.

E quando olhamos o lugar de onde fala, vive e trabalha 
este docente, a situação ganha uma dramaticidade 
ainda maior: lugares inacessíveis não faltam em nosso 
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país; lugares abandonados estão por todas as regiões; 
lugares esquecidos espalham-se por todos os estados 
federativos. E quando o assunto é acesso a bens culturais, 
as desigualdades regionais se intensificam em proporções 
alarmantes. 

Um exemplo é a distribuição de salas de cinema pelo 
país: no Estado do Tocantins, por exemplo, dados de 2012 
da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), órgão vinculado 
ao do Ministério da Cultura (MinC), revelam que existia 
apenas 14 salas de cinema disponíveis (0,56% do total 
nacional) para um estado com 139 municípios e mais de 
1,4 milhão de habitantes. Estas salas estavam distribuídas 
em apenas dois municípios: Palmas e Araguaina.

No mesmo ano, o Estado de São Paulo, em 
comparação, possuía 869 salas (34,53% do total nacional) 
e o Estado do Rio de Janeiro contava com 307 salas (12,20% 
do total nacional). Estas duas unidades da federação 
ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no 
número de salas de exibição disponível para a população. 
Em terceiro lugar, aparece o Estado de Minas Gerais, 
com 213 salas, correspondente a 8,46% do total nacional. 
Como podemos observar, somente três estados da Região 
Sudeste concentram 55,19% das salas de exibição de 
cinemas do país.  

Na outra ponta, os estados da Região Norte do 
país são os que possuem pior desempenho no ranking 
da ANCINE: os estados do Amapá e Roraima possuíam 
somente 6 salas de cinema cada (0,24% do total nacional) 
e o estado do Acre com apenas 4 salas disponíveis para sua 
população (0,16% do total nacional). Ou seja, no quesito 
acesso a salas de exibição de cinemas, os habitantes da 
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região norte do país estão em situação alarmante, pois a 
região concentra apenas 4,98% das salas de cinema do 
país.

Se o acesso a bens culturais é difícil no Estado do 
Tocantins, o ensino de Geografia por meio destas formas 
simbólicas é ainda mais delicado. Ao ministrarmos a 
disciplina de Geografia Cultural no curso de Geografia/
Modalidade PARFOR, constatamos o quanto é 
desafiador aos professores da Educação Básica (Ensino 
Fundamental e Médio) ensinar Geografia com uma 
proposta metodológica diferente tendo as manifestações 
simbólicas como recurso didático. E isso por vários 
motivos: falta de material didático, dificuldade de acesso 
a bens culturais, despreparo metodológico, dentre outros. 

O Ensino de Geografia e a Abordagem Cultural

Optarmos por ministrarmos a disciplina de Geografia 
Cultural no curso de Geografia da UFT/Araguaina foi 
uma escolha pessoal. Nossa preocupação estava em 
instrumentalizar nossos alunos/professores a abordar em 
suas aulas temas tão caros para a ciência geográfica em 
um passado não muito distante, mas que hoje latejam 
de vivicidade e anseiam ser abordados, explorados, 
entendidos e significados, inclusive nas salas de aula. 
Além disso, preocupa-nos aqui, no Norte do Estado do 
Tocantins, iniciar um debate em torno dos patrimônios 
goianos remanescente em terras tocantinenses que muito 
ajudam a compreender as historias dos lugares onde 
vivem e trabalham nossos licenciandos.

Construir este arcabouço exigiu esforço tanto de 
nossa parte como dos alunos/professores, já que muitos 
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sequer conheciam esta abordagem da Geografia. Estes 
alunos/professores são provenientes de uma Geografia 
ensinada de forma descritiva a qual exigia um esforço 
de memorização de fatos e eventos. Os conhecimentos 
geográficos eram quantificados, memorizados e 
reprisados, não exigia a construção de uma consciência 
geográfica, apenas de uma memória geográfica.

E, de repente, estes alunos/professores estavam 
participando de um debate em que se discutia a relação 
e a importância da música, do cinema, da dança, das 
festas e dos patrimônios para o ensino e aprendizado da 
Geografia. No início, certa estranheza, mas no caminhar 
da disciplina as novas percepções foram se desenhando 
de forma satisfatória e animadora. Segundo o relato de 
uma aluna/professora 

eu possuía uma noção superficial sobre a geografia cultural, 
sobre a cultura e os hábitos de cada região, o valor do patrimônio 
histórico, etc. Depois da disciplina vejo a geografia de forma 
mais profunda e com riqueza de detalhes (...) vejo o patrimônio 
material e imaterial de outra forma (...). 

Iniciamos nossos trabalhos com debate teórico em 
torno da gênese da Geografia cultural, seu declínio e 
renovação. Nesta etapa, o livro “A Geografia Cultural”, de 
Paul Claval (1999), foi de grande relevância. Partimos do 
pressuposto de que esta abordagem é importante para 
demonstrar aos nossos alunos/professores que a temática 
cultura na Geografia não é recente e que mesmo geógrafos 
não considerados “culturais” desenvolveram importantes 
e relevantes trabalhos ao longo de suas respectivas vidas 
acadêmicas. Situar o aluno/professor neste ambiente é 
salutar na medida em que permite ao mesmo conhecer e 
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identificar as diferentes noções de objetos culturais que 
orientaram os estudos geográficos desde o século XIX.

Com esta percepção, o próprio aluno/pesquisador 
compreende que a noção de cultura que orientou os 
estudos em geografia cultural se modificou ao longo do 
tempo. Esta constatação é importante, porque reflete no 
próprio olhar do sujeito sobre a ideia de cultura. Segundo 
o relato de uma das alunas/professoras: “a disciplina foi 
ótima, descobri o que realmente posso considerar como 
cultura, como os eventos dos quais já participei. Agora 
tenho outro olhar voltado para nossa cultura, tanto local 
como regional”.

Em nossa proposta metodológica, optamos por 
não apresentar aos alunos/professores um conceito 
de cultura, pronto e acabado. Tomamos a iniciativa 
de instrumentalizar-lhes de teorias, debates, ideias e 
representações e deixar que cada um construísse seu 
próprio entendimento de cultura. A leitura do livro “A 
interpretação das culturas”, de Clifford Geertz (2008), 
foi importante neste momento para tal embasamento. 
Embora a referência bibliográfica tenha um perfil 
antropológico, assim mesmo a consideramos relevante 
para o propósito da disciplina por nos permitir pensar 
os signos inerentes a cada formação social e a estimular 
nossos alunos a perceberem que o entendimento das 
manifestações culturais do outro passa, dentre outras 
coisas, pelo domínio de seus signos, repletos de sentidos 
e significados que, às vezes, possa nos parecer estranhos 
ou incoerentes.

A partir disto, levantamos questionamentos e 
apresentamos diversas situações-problemas (charges, 
reportagens, fotografias) nas quais o debate cultural se 
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realizava sem, entretanto, entregar-lhes uma conceituação 
rígida sobre cultura, permitindo que a conscientização 
fosse se formando a partir das percepções de cada aluno/
professor. Segundo uma de nossas alunas/professoras 

meu conhecimento em geografia cultural era muito pouco, ou 
quase nada. Não dava importância aos patrimônios material 
e imaterial, não dava importância para as memorias vividas 
em décadas anteriores. Hoje posso olhar com outros olhos os 
velhos casarões que ainda existem em minha cidade. É muito 
gratificante.

Dada a dificuldade de acesso a bens culturais no 
Estado do Tocantins, em geral, e na cidade destes alunos/
professores em particular, optamos por realizar um debate 
sobre patrimônio cultural e incentivá-los a reconhecer 
os patrimônios existentes em suas respectivas cidades. 
Embora o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) tenha tombado o centro histórico de 
apenas suas cidades tocantinenses (Natividade e Porto 
Nacional), a abordagem teórica com a qual discutimos 
esta temática nos permitiu pensar patrimônio para além 
do tombamento. 

Nossas referências foram textos escritos por diversos 
pesquisadores reunidos no livro “Valor patrimonial 
e turismo: limiar entre história, território e poder”, 
organizado por Everaldo Batista da Costa, e outros. Além 
destes textos, trabalhamos com dados publicados pelo 
IPHAN sobre patrimônio tombado em território nacional 
no qual os alunos/professores puderam perceber o quão 
desigual é a distribuição destes bens pelo país. Os dados 
trabalhados na disciplina estão disponibilizados a seguir. 
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A (Des)Igual Distribuição de Bens Patrimoniais no Brasil

De acordo com o IPHAN (2013), há 1.075 bens culturais 
tombados inscritos nos livros de tombos distribuídos por 
273 municípios de todas as regiões do país (Tabela 1). 
Estes números referem-se aos bens culturais materiais, os 
acervos pertencentes a estes bens culturais e, em alguns 
casos, tratam-se de conjuntos históricos e paisagísticos de 
cidades e seus entornos, de vilas inteiras, igrejas, teatros, 
conventos, casas ou mesmo de pequenos objetos, como 
as “duas jarras de louça da Fábrica de Santo Antônio do 
Porto”, tombadas em 1939, localizadas em Cachoeiras, no 
Estado da Bahia (BA). 

Tabela 1. Bens Culturais Tombados Por Municípios

LOCALIDADE
BENS 
TOMBADOS

MUNICIPIOS
MÉDIA DE BENS 
TOMBADOS/
MUNICIPIO

BRASIL E UF 
(+DF)

1.075 273 3,93

NORTE 37 11 3,36

NORDESTE 395 91 4,34

SUL 81 36 2,25

SUDESTE 526 117 4,49

CENTRO OESTE 36 15 2,40

    Fonte: IPHAN, 2013. RODRIGUES, J. C. (Org.).

 A Região Sudeste concentra a maior parte dos bens 
culturais tombados registrados nos livros de tombos 
do país, tanto proporcionalmente (48,93%), como em 
números absolutos (526 itens). Em oposição, a Região 
Centro-Oeste concentra apenas 3,35% dos bens culturais 
tombados (36 itens), acompanhada de perto pela Região 
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Norte, que é responsável por apenas 3,45% dos bens 
culturais tombados (37 itens) com registro nos livros de 
tombos (Tabela 2). 

Tabela 2. Proporção Dos Bens Culturais
 Tombados Por Região

BENS 
TOMBADOS
(ATE 2012)

BR NO NE S SE CO

Q % Q % Q % Q % Q % Q %

1.075 100 37 3,45 395 36,74 81 7,53 526 48,93 36 3,35

Estes dados revelam as desigualdades regionais 
do ponto de vista do tombamento dos bens culturais 
nacionais. As regiões Norte e Centro-Oeste do país 
ainda carecem de políticas de preservação e educação 
patrimonial consistentes e intensivas no sentido de 
preservar a memória material de importância histórica 
local, regional ou mesmo nacional. Esta temática 
adquire ainda mais importância no momento em que 
identificamos uma forte expansão capitalista por estas 
regiões (sobretudo com a expansão do agronegócio) e 
uma política equivocada de modernização urbana que 
aceleram o processo de destruição do patrimônio material 
local para ceder espaço para novas edificações nas cidades, 
como ocorre em Araguaina (TO), por exemplo.

Quando observamos a distribuição dos bens culturais 
tombados por municípios, a discrepância é ainda maior: 
dos atuais 5.570 municípios brasileiros apenas 273 
aparecem na lista dos bens culturais inscritos nos livros 
do tombo, o que equivale a 4,90% do total (Tabela 3). A 

  Fonte: IPHAN, 2013. RODRIGUES, J. C. (Org.).
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Região Norte é a que possui a menor proporção: apenas 11 
municípios, o que equivale a 2,44% do total para a região, 
possuem algum bem tombado registrado em algum dos 
livros do tombo. No Estado de Roraima, por exemplo, não 
há nenhum bem tombado registrado: é o único estado 
da federação brasileira nesta situação, o que colabora 
ainda mais para diminuir a média da Região Norte do 
país.  

Tabela 3. Proporção Dos Bens Culturais 
Tombados Por Município

BRASIL E UF 
(+DF)

MUNICÍPIOS

TOTAL
TOTAL 
COM BENS 
TOMBADOS OBSERVAÇÃO

Q % Q %

BRASIL 5.570 100 273 4,90

Percentual de 
municípios com 
bens tombados 
em comparação 
com o total de 
municípios no 
país.

NORTE 450 8,08 11 2,44 Percentual de 
municípios com 
bens tombados 
em comparação 
com o total 
de municípios 
na região 
correspondente.

NORDESTE 1.794 32,20 91 5,07

SUL 1.191 21,38 36 3,02

SUDESTE 1.668 29,95 117 7,01

CENTRO OESTE 467 8,39 15 3,21

         

 Proporcionalmente, a Região Sul do país é a que 
possui a segunda pior classificação na distribuição de 
bens culturais tombados por município: apenas 3,02% 

  Fonte: IPHAN, 2013. RODRIGUES, J. C. (Org.).
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(equivalente a 36 de um total de 1.191) dos municípios 
desta região possuem algum bem tombado com registro 
nos livros do tombo. A Região Sudeste, por sua vez, possui 
a maior concentração, tanto em números proporcionais 
como absolutos: 7,01% (ou 117) municípios da Região 
Sudeste possuem bens culturais tombados nos livros do 
tombo do IPHAN.

Embora esses dados sejam relevantes, ainda há 
muito a ser explorado no território nacional no que diz 
respeito a políticas de tombamento e preservação de 
bens culturais de relevância local, regional ou nacional. 
Considerando o rico, complexo e diverso processo de 
ocupação do território brasileiro bem como a diversidade 
de modos de vidas pertencentes a cada região do país 
em virtude de particularidades inerentes a cada contexto 
regional (temporal e espacialmente), consideramos baixo 
o numero de municípios com bens tombados registrados 
nos livros de tombo do IPHAN: apenas 4,90% (ou 273) de 
um total de 5.570, segundo o IBGE (2013). 

Diante deste quadro, consideramos que se faz 
jus uma política mais ambiciosa de tombamento, que 
adentre nos interiores de cada região, em busca de 
patrimônios perdidos, esquecidos ou “invisíveis” em 
cada localidade a fim de construirmos um legado cultural 
nacional consistente que revele os diferentes “gêneros de 
vidas” (LA BLACHE, 1911) vivenciados em cada contexto 
regional, resultantes de diferentes processos de ocupação 
do território nacional. 

Quando verificamos as cidades com maior número 
de bens culturais tombados com registros nos livros do 
tombo, verificamos que as duas primeiras capitais do 
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país possuem a maior quantidade destes bens (Tabela 
4). As cidades do Rio de Janeiro (150 bens culturais) e 
de Salvador (103 bens culturais) ocupam a primeira e a 
segunda posição, respectivamente, em quantidades de 
bens culturais tombados. Curiosamente, a terceira (e 
atual) capital do país, Brasília (DF) não aparece na lista por 
contar com apenas 5 (cinco) bens culturais tombados.

Tabela 4. As 5 cidades com maior numero 

de bens tombados do pais

POSIÇÃO MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO
BENS 
TOMBADOS

1
Rio de 
Janeiro

Rio de Janeiro Sudeste 150

2 Salvador Bahia Nordeste 103

3 Ouro Preto Minas Gerais Sudeste 47

4 Recife Pernambuco Nordeste 38

5 Cachoeira Bahia Nordeste 32

        

Entre as capitais de Estado, identifica-se uma 
concentração de bens culturais tombados entre as regiões 
Sudeste e Nordeste, embora a região Norte tenha uma 
representante: Belém (PA). Ainda entre as capitais de 
estado Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), 
Maceió (AL), Palmas (TO) e Rio Branco (AC) não possuem 
bens culturais tombados inscritos nos livros de tombo do 
IPHAN.

  Fonte: IPHAN, 2013. RODRIGUES, J. C. (Org.).
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Tabela 5. As 5 capitais de Estado com maior numero de 

bens culturais tombados

POSIÇÃO MUNICÍPIO ESTADO REGIÃO
BENS 
TOMBADOS

1 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sudeste 150

2 Salvador Bahia Nordeste 103

3 Recife Pernambuco Nordeste 38

4 Belém Pará Norte 22

5 São Paulo São Paulo Sudeste 22

       

No debate sobre as apresentações destes dados, 
inserimos um debate muito pertinente: a diferença entre 
patrimônio material e patrimônio imaterial. Sentimos a 
necessidade de incluir esta temática em nossas discussões 
a fim de esclarecer aos alunos/professores suas diferentes 
concepções e consequentes implicações a partir desta 
dicotomia. Já de início, a definição de patrimônio 
“imaterial” levantou discussão já que, na perspectiva 
de Meneses (2012, p. 34) esta deveria ser substituída 
por patrimônio “vivencial”. Diz o autor que patrimônio 
“imaterial” é uma “(...) definição incorreta para os bens 
identitários de natureza simbólica e representativa (...)” 
que o autor prefere chamar de “patrimônio vivencial”.

A partir da apresentação dos dados e dos debates 
realizados em sala de aula sobre patrimônio, tanto 
material como imaterial, interrogamos os professores 
como trabalhar esta temática em sala de aula com alunos 
habitando e vivendo em um estado federativo tão carente, 
tanto de bens culturais (cinema, por exemplo) como de 
patrimônio tombado. E o resultado foi surpreendente: 
mesmo que não haja nestas localidades patrimônios 
tombados na perspectiva definida e defendida pelo IPHAN, 

  Fonte: IPHAN, 2013. RODRIGUES, J. C. (Org.).
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isto não significa que estas localidades não contenham 
histórias e lugares a serem resgatados e valorizados por 
seus moradores como referência a memória local.

Quando questionados sobre a forma que pretendem 
desenvolver estudos sobre Geografia e cultura em suas 
disciplinas escolares, uma das alunas se manifestou 
dizendo que  

é necessário que os alunos conheçam a teoria para se familiarizar 
com a disciplina, mas também pode-se utilizar o patrimônio 
material e imaterial presente no cotidiano dos alunos para fazer 
a relação com a disciplina, além de leva-los, se possível, para uma 
aula de campo para ver na prática a presença dos patrimônios 
material e imaterial presentes na nossa cultura.  

Outro aluno se manifestou da seguinte maneira: “uma 
das formas para desenvolver esses conhecimentos [sobre 
patrimônio] no Ensino Fundamental e Médio seria usar o 
próprio local e estar identificando esses patrimônios como 
também comparando aos de outros lugares”. Um terceiro 
aluno sugeriu que a geografia cultural poderia ser inserida 
no Ensino Fundamental e Médio da seguinte maneira: 
“através de aulas expositivas e explicativas, explorando 
imagens e realizando aula de campo com conversas 
dirigidas a pessoas mais velhas ou mais experientes 
para que conte suas historias explorando as danças e os 
costumes culturais do lugar”.

Identificamos nestas falas um forte apelo ao lugar, em 
conhecer as manifestações e reconhecer os patrimônios 
locais. Esta preocupação é interessante por estimular os 
alunos/professores a pensarem nas circunstâncias de seus 
próprios lugares, a identificarem os patrimônios locais de 
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cada cidade do interior do Estado do Tocantins, mesmo 
que não sejam tombadas. E o desejo de transmitir isso a 
seus alunos e estimulá-los a repensarem suas relações com 
as rugosidades locais torna-se um exercício de cidadania, 
uma educação patrimonial, em torno do reconhecimento 
do valor da história e da memória do lugar.

Se, segundo Santos (2007, p. 107), “cada homem 
vale pelo lugar em que está”, é de grande importância a 
preservação da memória e da cultura deste lugar como 
forma de afirmação da própria identidade do sujeito. E 
nessa perspectiva, uma Geografia que volta seus olhares 
para a cultura pode ser de grande relevância para tal 
proposito. Uma Geografia que tenha na cultura um 
conjunto de possibilidades que permitam a apreensão dos 
sentidos e significados que os sujeitos atribuem ao espaço 
social uma vez que a cultura é “(...) o meio pelo qual a 
mudança social é experienciada, contestada e constituída” 
(COSGROVE; JACKSON, 2007, p. 136). 

Importante verificar como que nossos alunos/
professores construíram ao longo da disciplina uma 
consciência mais clara sobre as importâncias das práticas 
culturais para a comunidade local. Um de nossos alunos/
professores disse em depoimento que as formas de 
ensinar geografia pelo viés cultural são varias, mas a 
mesma não pode perder de vista e deixar de valorizar 
“(...) as danças regionais: o carimbo, quadrilha, festival do 
arroz, vaquejada, cavalgada, entre outras (...)”.  

É necessária uma Geografia que resgate as “geografias 
esquecidas”, conforme nos lembra Claval (2001, p. 65), de 
sujeitos, homens e mulheres, que veem na cultura uma 
forma de expressar suas diferenças e seus hábitos locais.  
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Seguindo essa proposta, devemos nos distanciarmos 
das classes e nos aproximarmos das pessoas. Segundo 
Cosgrove e Jackson (2007, p. 141), “a cultura é o meio pelo 
qual as pessoas transformam o fenômeno cotidiano do 
mundo material num mundo de símbolos significativos, 
ao qual dão sentidos e atrelam valores”. E isto se revela 
nas danças e festejos locais, próprios de cada comunidade, 
presente nos municípios tocantinenses.

Considerações Finais

A proposta em trabalhar com a Geografia cultural no 
curso de Geografia/Modalidade PARFOR no Campus de 
Araguaína da Universidade federal do Tocantins foi muito 
positiva. É por meio deste encontro com pessoas das mais 
várias regiões do Estado, de cada município presente no 
território tocantinense, que enriquecemos nosso olhar 
sobre este estado, sua população, seus festejos e suas 
manifestações populares, sempre ricas em cores, sons, 
símbolos e significados.

Estimular nossos alunos/professores a trabalhar 
com a Geografia cultural é incentivá-los, de certa 
forma, a conhecerem melhor seus lugares de origem, a 
compreender melhor suas festividades e a valorizar ainda 
mais suas manifestações. Estas, às vezes, são praticadas 
por gerações na mesma localidade, seguindo os mesmos 
rituais que remontam a tempos pretéritos, mas com 
códigos dominados por poucos, geralmente as pessoas 
mais velhas.

Ensiná-los a pensar o espaço como patrimônio e 
esperar que estimulem o mesmo em seus alunos na 
disciplina de Geografia em suas escolas é promover uma 
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educação patrimonial que permita ao educando enxergar 
as rugosidades da paisagem de seus lugares não como 
uma “casa velha”, mas como uma memoria presente no 
espaço urbano que permite a convivência de diferentes 
tempos históricos em um mesmo contexto.

Desta forma, a Geografia ensinada em um viés 
cultural revela a grandiosidade das manifestações 
humanas que trazem consigo identidades locais repletas 
de sentidos e significados as pessoas que compartilham 
daquele mesmo código, daquele mesmo signo, daquele 
mesmo ritual e que revela a vida dos lugares, a resistência 
das manifestações populares em um mundo onde a 
sedução da homogeneidade global bate a nossa porta. 
A Geografia cultural nos ensina e nos incentiva a resistir 
a este totalitarismo e a manter vivas as cores de nossa 
identidade, os sons de nossos ritmos, os cheiros de nossa 
terra, os sabores de nossos temperos, o orgulho de nossos 
lugares.
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As Representações de Espaço e Corpo
 na Cultura Visual

Camila Xavier Nunes
Nelson Rego

Imagens e representações

A sociedade ocidental moderna é marcada por uma 
cultura ocularcêntrica e tecnologicamente complexa 
que ampliou o domínio territorial por intermédio da 
percepção visual e do prolongamento óptico possibilitado 
pelo advento técnico. Em comparação com os outros 
sentidos humanos, o aparelho perceptivo visual foi 
superdimensionado através de uma matriz perspectivista 
“como a tecnologia que veio a expandir a habilidade 
humana para mapear o mundo e como extensão do olho 
cartográfico ocidental” (AZEVEDO, 2012, p. 51). 

A expansão colonial europeia sobre o mundo foi 
marcada pelo desenvolvimento de uma razão técnico-
instrumental que emergia desde o Renascimento. O 
modo hegemônico de pensar, associado a essa razão, foi 
chamado, contemporaneamente e retrospectivamente, 
de representacionismo, por Francisco Varela, Evan 
Thompson e Eleanor Rosch (2001). Caracteres basilares 
do representacionismo são a ideia de que o mundo está 
previamente dado em relação à experiência humana 
e de que o conhecimento, em suas diversas formas, é 
a representação fiel de uma realidade independente 
do conhecedor. Por consequência, a objetividade é 
privilegiada e a subjetividade é descartada como algo 
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que poderia comprometer a exatidão científica. Assim, 
as representações associadas ao modo hegemônico 
de pensar são consideradas como portadoras, em si 
mesmas, da verdade objetiva. O pressuposto da verdade 
adere a essas representações, torna-se, nessa medida, 
representacionista.

O hábito representacionista foi um fundamento 
legitimador para representações hierarquizantes acerca 
do espaço e do corpo, da promoção do conhecimento e 
da técnica como forma de exercer poder sobre o território 
e seus habitantes colonizados, sendo ainda recorrente 
sua presença no mundo contemporâneo, na forma, 
por exemplo, de colonialidades culturais. A concepção 
representacionista está tão arraigada à nossa cultura 
que já não conseguimos percebê-la apenas como um 
modo de interpretação da realidade, e sim como único 
modo confiável e possível – constantemente negamos 
certas representações impondo outras, sem ao menos 
ter a consciência de como esse processo é dotado de 
parcialidade. O representacionismo é um dos fundamentos 
da cultura branca e patriarcal ainda hegemônica e a 
produção visual de representações ocupa um lugar central 
na imposição de mensagens “objetivamente” formadoras 
de subjetividades.

 
Se a cultura não ocidental adotara processos pluralistas onde 
[sic] as imagens e a escrita caminhavam e misturavam com 
eficácia signos de imagens e de sintaxes abstratas, onde [sic] o 
modelo mental e individual era fundamentalmente politeísta e, 
por isso mesmo, receptivo às imagens (iconófilo), o Ocidente e 
sua verdade única quase sempre desafiaram as imagens. E o 
paradoxo reside exatamente no fato de ter sido o Ocidente que 
propiciou a técnica ao mundo estando, por outro lado e agarrado 
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à sua filosofia fundamental, demonstrando sua desconfiança 
iconoclasta. A mesma técnica que permitiria a construção da 
“civilização da imagem” num Ocidente iconófobo (OLIVEIRA, 
2002, p. 120)

A produção imagética possibilita a instituição de 
imaginários coletivos. De modo que muitas representações 
imagéticas ressignificadas ao longo da história ocidental 
compõem a cultura visual contemporânea. Camadas de 
significado foram sendo compostas e sobrepostas na 
produção de sentido e da subjetividade: “a herança da 
Antiguidade é como a própria natureza, um vasto espaço 
a interpretar, aqui e lá é preciso arrolar signos e pouco a 
pouco fazê-los falar” (FOUCAULT, 1992, 50).

A partir de uma análise da evolução das técnicas 
de representação compreende-se que a composição 
de espaços de representação para a representação dos 
corpos foi um projeto estratégico do período moderno. 
O “caldo de cultura” foi diluído para a reprodução de 
estereótipos culturais e de imagens idealizadas do 
corpo que contribuíram para a composição imagética de 
determinados lugares, o que pode ser percebido. Toda 
ética traz consigo uma estética e a cultura imagética que se 
configurou como um campo de representação fortemente 
estruturado que “veio centrar a ‘verdade da experiência’ 
no aparelho ocular e tecnologias decorrentes, tornando-a 
centro daquilo que pretendia representar” (AZEVEDO, 
2009, p. 35).  

Nesse caso, as teorias pós-coloniais trouxeram 
importantes contribuições para a emergência de 
geografias do corpo e da crítica ao representacionismo. O 
estudo da corporalidade ainda gera certo estranhamento 
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quando diretamente associado à produção do espaço 
geográfico. A abordagem da corporalidade é mais presente 
em pesquisas filosóficas, antropológicas, psicológicas, 
fisiológicas do que nas pesquisas geográficas, de modo 
que “pensar sobre o espaço através do corpo, por mais 
óbvio que seja, foi aquilo que a ciência geográfica não fez, 
pelo menos nos últimos dois séculos” (AZEVEDO, 2009, p. 
31). A importância da investigação dos códigos sociais que 
constituem o corpo se situa na dimensão política e cultural 
da experiência visual e da produção de subjetividades 
espacialmente situadas. O corpo contemporâneo se 
apresenta como um simulacro de signos com grande 
capacidade de encarnar novas significações, deslocar 
sentidos e constituir subjetividades.

De acordo com Debord (2000), estamos vivendo sob 
a era do espetáculo que se apresenta não apenas como um 
conjunto de imagens, mas converte-se em uma relação 
social mediatizada pelas imagens. Nesse ponto, o sentido 
de experiência turística trazido por Augé (2010), é bastante 
distinto da experiência como cognição corporalizada, uma 
vez que a prática de consumo do espaço está mais para 
reificação das representações já existentes do que para a 
emergência da experiência como ação corporalizada. Sob 
esse contexto, o turismo como prática de consumo é um 
exemplo interessante: roteiros de viagens são compostos 
por pontos turísticos percorridos por ônibus, com pausas 
programadas para composição de fotografias em série 
(os mesmos elementos registrados praticamente sob os 
mesmos ângulos) e compras de souvenirs.

As imagens produzidas tornam-se mais importantes 
do que vivenciar a experiência, já que são essas que 
asseguram o registro da presença em determinado evento/
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lugar. Fenômeno que pode ser amplamente visualizado 
especialmente nas redes sociais, como o Facebook: um 
perfil individual é composto por imagens intencionalmente 
selecionadas por meio de uma edição virtual da vida, 
como se realidades paralelas fossem vivenciadas – “o 
excesso de registro aponta para uma desidentificação e 
um apagamento da imagem” (FIGUEIREDO, 2007, p. 103). 
Os registros fotográficos e audiovisuais que surgem como 
instrumentos de compartilhamento da memória social 
passam a ser dispositivos de esquecimento da própria 
experiência; “trata-se de uma mediatização por meio 
de filtros que criam uma realidade editada, e não uma 
experiência a ser compartilhada, sentida e ressignificada” 
(COSTA; NUNES; VANIN, 2012, p. 73). Assim, quando uma 
imagem pode ser tão convincente ao ponto de a tomarmos 
como verdade inquestionável, o espaço pode converter-
se mais em um conjunto de visualidades globalmente 
veiculadas do que pela experiência vivenciada in loco. 

A hipervalorização do visual deixou outros modos 
de contatos subdimensionados. A grande influência do 
representacionismo em nossas vidas pode ser percebida 
pelo domínio da imagem como visualidade. A imagem, 
cognitivamente, não é apenas um dado visual, e sim uma 
composição elaborada por nosso sistema sensoriomotor, 
de uma complexidade que somente a visão não teria a 
competência para imagear. A visualidade está presente 
em nosso cotidiano desde o momento em que acordamos 
e nas ações que realizamos no decorrer de cada dia. As 
imagens não nos chegam isoladas, mas integram um 
conjunto de signos com suas coerências e incoerências. 
O representacionismo é um importante elemento do 
processo civilizatório no Ocidente e nas justificativas 
cabíveis para esse processo de imposição e controle, como 
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também nas subversões emergentes. 

Cada imagem condensa concepções, usos e 
diferentes modos de perceber e representar o espaço. Seus 
elementos visuais remetem a significados que dão sentido 
ao visual sem, nele, estarem visíveis e, nessa medida, a 
imagem está carregada e ultrapassada por um sistema 
de significação mais complexo, que vai muito além da 
própria imagem. Nesse ponto, a imagem converte-se em 
um sistema de signos, códigos e símbolos para dar sentido 
à existência e ao mundo que contextualiza a existência, 
e permite que cada indivíduo possa “olhar  o mundo 
com os próprios olhos” e elaborar suas representações 
“contaminadas” pelas representações já existentes. A 
maneira como percebemos o mundo está inscrita em 
nossos corpos, o compartilhamento de significados e a 
significação do espaço configuram ações cognitivas, que, 
apesar de se estenderem para além de nós, não podem ser 
encontradas separadamente de nossa corporalidade – “se 
não houvesse humanos na Terra, seria assim: chovia, as 
coisas se ensopavam sozinhas e secavam e depois ardiam 
secas ao sol e se crestavam em poeira. Sem dar ao mundo 
o nosso sentido” (LISPECTOR, 1998, p. 17). 

Produção do espaço como ação corporalizada

A abordagem neurobiológica e cognitiva do 
processamento das informações desafia os tradicionais 
dualismos do pensamento ocidental que concebe razão 
e emoção como antagônicas. De acordo com Varela, 
Thompson e Rosch (2001), o dualismo cartesiano está 
diretamente relacionado à formulação de seu problema 
de método que trazia a reflexão intelectual como 
essencialmente mental e desligada da vida corpórea. Em 
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termos cognitivos, cabe aqui destacar que a percepção 
do espaço se dá pelo fluxo das imagens1 decorrentes 
do diálogo corpo-cérebro-mente. Cada resposta vai 
depender da sua interação com o ambiente, uma vez que 
organismo e meio se especificam por meio de uma relação 
de coimplicação. Caso contrário, a mente responderia 
aos estímulos externos sem estabelecer correlações e 
categorizações essenciais para a construção de conceitos 
e metáforas. Por isso, para uma melhor compreensão da 
produção do espaço como ação corporalizada, é preciso 
se ater a algumas considerações: a atuação do corpo no 
processamento da informação ultrapassa a sua base física, 
a mente não possui uma estrutura fixa e nem atua como 
um programa computacional2. 

A mente opera por meio de um rol de significados e não 
com informações neutras, de modo que novas estruturas 
são compostas quando a mente se atualiza. Importa 
destacar que os conteúdos principais da mente surgem 
da capacidade de gerar mapas neurais no cérebro que 
são compostos por imagens visuais, auditivas, olfativas e 
táteis. Cada experiência ocorre por meio dos mecanismos 
cognitivos que integram a corporalidade e respondem aos 
estímulos externos ao corpo, nossa estrutura cognitiva 
realiza ações para compor imagens decorrentes dos 
mapas dos estados do corpo e dos mapas dos estados 
da mente. Conforme esses mapeamentos vão sendo 

1 São imagens internas que temos de nosso próprio corpo que estão diretamente 
associados as ações básicas de autorregularão do organismo.
2 De acordo com a abordagem cognitiva-gerativa – composta por Noam Chomsky em 
“Aspects of the theory of syntax” (1965) e aprimorada pelo seu discípulo Jerry Fodor 
em “The modularity of mind” (1983) – a mente é composta por vários módulos de 
processamento de informação. Em sua Teoria modular da mente, Fodor (1983) afirmava 
que esses módulos operavam de modo relativamente independente uns dos outros, 
processando somente um tipo específico de informação (corporal, auditiva, visual, 
linguística...); comparava o funcionamento da mente humana ao funcionamento de 
um computador que opera no sistema de input/output.
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realizados, os próprios circuitos do sistema nervoso vão se 
modificando: “o princípio básico é então que a cada forma 
de comportamento e de experiência podemos associar 
estruturas cerebrais diferentes” (VARELA; THOMPSON; 
ROCH, 2001, p.33). 

A imagem concebida como representação mental 
de qualquer tipo não se restringe a uma informação 
unicamente visual. Nossas impressões, antes de serem 
representadas imageticamente, existem sob a forma de 
imagens em construção, que são compostas por imagens 
internas do corpo baseadas em mudanças ocorridas no 
nosso organismo3. Cérebro e corpo estão quimicamente 
interligados por substâncias liberadas no corpo e 
conduzidas para o cérebro pela corrente sanguínea. A 
comunicação entre corpo e cérebro é uma dinâmica de via 
dupla, pois um depende do outro para atualizar os mapas 
que representam seu estado a cada momento – são mapas 
internos aos quais não temos acesso integral, já que grande 
parte de seu processo não é consciente4. Cabe destacar 
que a atuação desses mecanismos neurobiológicos está 
associada à capacidade de criação de imagens que se 
estabelecem no diálogo corpo mente cérebro e ambiente.

Aos usar o termo corporalizada pretendemos destacar dois 
pontos: primeiro, que a cognição depende dos tipos de 
experiência que surgem do facto de se ter um corpo como várias 
capacidades sensoriomotoras e, segundo, que estas capacidades 

3 O cérebro produz dois tipos de imagens do corpo: as imagens da carne, advindas do 
interior do corpo (vísceras e meio interior), e imagens de ondas especiais sensitivas 
derivadas dos órgãos sensitivos periféricos (retina e/ou ouvido) (DAMÁSIO, 2005).
4Consciência é o termo abrangente para designar os fenômenos mentais que permitem 
o estranho processo que faz de você o observador ou o conhecedor das coisas 
observadas, o proprietário dos pensamentos formados em sua perspectiva, o agente 
em potencial” (DAMÁSIO, 2000, p. 169).
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sensoriomotoras individuais se encontram elas próprias 
mergulhadas num contexto biológico, psicológico e cultural 
muito mais abrangente”. (VARELA; ROSCH; THOMPSON, 2001, 
p.226).

As imagens do corpo auxiliam a compor a orientação 
espacial por organizar as experiências e situá-las no 
presente, passado e/ou futuro. A construção conceitual 
se estabelece por meio de imagens perceptivas que 
são representações topograficamente organizadas da 
experiência, de imagens evocadas da memória ou de 
projeções. Um objeto pode conter diferentes níveis de 
significação, a depender do contexto e da cultura nos 
quais está situado. A subjetividade é elemento integrante 
de nossas experiências, uma vez que fazemos uso de 
nosso organismo, para elaborar nossas interpretações. 
Percepções diferenciadas ocasionam categorizações que 
estão diretamente associadas às experiências vividas 
no espaço – as noções de distância (perto/longe), de 
temperatura (calor/frio) e velocidade (rápido/lento) 
podem variar muito de pessoa para pessoa e são exemplos 
básicos de percepção do ambiente físico. 

As representações, basicamente, diferem-se 
pelo modo como são elaboradas e pelo seu uso. Uma 
representação objetiva e racional é uma representação 
no sentido fraco de algo interpretado anteriormente a 
uma nova experiência. Já uma representação no sentido 
forte é aquela resultante de representações mentais 
no interior do sistema cognitivo durante a experiência 
(VARELA; THOMPSON; ROCH, 2001). Importa saber 
que determinados objetos desencadeiam mais emoções 
do que outros, todavia, a maior parte dos objetos são 
culturalmente transformados em estímulos emocionais 
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de nossa experiência autobiográfica. Assim, não existem 
objetos emocionalmente neutros nem interpretação 
neutra.

Ao mesmo tempo em que é objeto, o corpo é também 
sujeito – é base material e simbólica. Base existencial da 
cultura, o corpo é composto por concepções em diferentes 
domínios, sejam mitológicos, religiosos, filosóficos; éticos 
e estéticos. O corpo é escala elementar, primeiro território 
e mídia comunicacional, no seu duplo sentido: o corpo é 
meio cognitivo vivo e experiência vivida. A experiência 
perceptual e cognitiva da cor e sua categorização 
línguístico-cultural, no âmbito da ciência geográfica, é 
um exemplo que pode envolver desde o comportamento 
espectral de alvos para o sensoriamento remoto até 
as convenções de cores utilizadas nas representações 
cartográficas. A ação corporalizada da cor atua sobre o 
ambiente como também dele receber sinais, atuação 
que pode ser estendida para os sons, cheiros, texturas: 
“o corpo é o ponto de localização dos sentidos; olhamos 
para o mundo do ponto de vista do corpo, e captamos os 
objetos dos nossos sentidos como estando espacialmente 
relacionados com o nosso corpo” (VARELA; THOMPSON; 
ROSCH, 2001, p. 99). 

A percepção da cor e a sua categorização pode 
variar bastante, a exemplo dos esquimós, que, em sua 
convenção de cores, são capazes de perceber dezenas de 
tons de branco, mas não conseguiriam distinguir as cores 
e luzes de um grande centro urbano, ou seja, a cor branca 
é também a experiência que se tem do branco. Nesse 
exemplo, a neve é o elemento predominante na paisagem 
que, para nós, poderia ser homogênea e monótona. 
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A experiência cognitiva com o branco levou ao 
desenvolvimento da habilidade para distinguir variações 
tão tênues que passam despercebidas para muitos de 
nós. Isso demonstra o quanto se soma à percepção 
individual os processos cognitivos específicos da cultura 
que estabelecem a cor também como um fenômeno 
linguístico. Cada um percebe a cor ao seu modo, mas 
por convenção aceita a sua categorização. De modo que, 
podemos estar em um mesmo ambiente, em contato com 
os mesmos objetos e sob a presença das mesmas pessoas, 
a vivenciar aparentemente a um mesmo acontecimento. 
Entretanto, cada um elaborará a experiência de acordo 
com a sua própria perspectiva, que, composta por 
atividades neuro-sensoriais, tornam cada experiência 
exclusiva e intransferível.

Para Damásio (2005), aquilo que concebemos como 
raciocínio não é resultante apenas de associações verbais, 
visuais ou auditivas, mas é também produto de nosso 
estado corporal, denominado de estado somático ou 
marcador-somático5. O marcador-somático, nesse sentido, 
marca uma imagem mental “que manifesta o significado de 
um determinado pensamento para um dado contexto de 
tempo, espaço, condições orgânicas, condições externas, 
interesses, emoções e necessidades” (NOGUEIRA, 2008, 
p. 34). Não podemos ter acesso à experiência do outro, 
porque não podemos acessar in loco o que se passa em 
sua mente, uma vez que não integramos os mecanismos 
cognitivos que compõem aquela mente. O acesso se dá 
por meio das representações que são compartilhadas: “a 
narrativa pode ser efetuada sem linguagem pela utilização 

5Do grego, soma significa corpo.
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de elementos representacionais do sistema sensorial e 
motor no espaço e no tempo” (DAMÁSIO, 2005, p. 274). 

As representações não são ações exclusivas da mente, 
porque são construídas com a participação do corpo inteiro. 
Tanto as representações produzidas “individualmente” 
em nossos corpos quanto às construídas socialmente 
influenciam no processo de produção de significado, 
que não é apenas fenômeno linguístico aplicado, mas é, 
acima de tudo, experiência corporalizada: “significado, 
pensamento e linguagem emergem das dimensões 
estéticas de atividades corporais e são inseparáveis das 
imagens, dos padrões de processos sensório-motores e 
das emoções” (GREINER, 2010, p. 89). As representações 
derivadas da experiência in loco e as produzidas a partir 
de outras representações possuem origens distintas, 
mas uma não se desliga da outra. Uma experiência 
simulada pode ser cognitivamente tão real quanto uma 
experiência vivenciada in loco – vide o papel da memória 
social e dos meios de simulação de realidade como a 
ficção, virtualidade, hiper-realidade. Conceber a própria 
experiência à parte torna-se insustentável. Conceber-
se incluído no conhecimento produzido na interação 
com o ambiente e com as outras pessoas possibilita a 
compreensão de que a fronteira entre sujeito e objeto é 
porosa e flexível. 

O corpo produz imagens que, transitam entre padrões culturais 
e novas imagens. Estas se inserem na qualidade de sistemas 
complexos, e sobrevivem exatamente da possibilidade de acordos 
que e negociações que mantém viva a multiplicidade, sobretudo 
no ambiente evolutivo da comunicação. Assim apresentadas, as 
imagens disparam também possíveis questões implicadas numa 
ação-pensamento político do corpo, tendo em vista que o mesmo, 
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em suas atividades, encontra-se comprometido com a diferença 
em suas representações (BITTENCOURT; SETENTA, 2005, p. 94). 

Subjetidade e diferença 

A diferença foi estigmatizada pelo discurso 
social moderno como um elemento a ser combatido 
para assegurar que a ordem e o progresso fossem 
assegurados. Somente nas últimas décadas, a diferença 
passa a ser considerada como importante elemento 
para a desconstrução de categorizações e hierarquias 
que fundamentaram a sociedade ocidental como 
forma de controle social. A emergência da diferença no 
pensamento contemporâneo está diretamente associada 
às críticas direcionadas a um modelo representacionista 
normatizador que, durante séculos, concebeu a diferença 
como patologia (anomalia, doença) e até mesmo 
subversão (moral e ética), principalmente no âmbito do 
discurso religioso-jurídico-médico da época. 

A concepção de sujeito genérico possuidor de uma 
identidade fixa e essencializada é, por um lado, uma 
construção ideológica moderna derivada de um discurso de 
identificação territorial, e, por outro lado, a fragmentação 
de vínculos pelo não reconhecimento da diferença. 
A identidade como representação inerente do “eu” é 
uma herança “material-objetiva” da tradição positivista 
fundada no essencialismo do modelo representacionista. 
Classificações e hierarquizações estão mais no campo 
das ideologias do que das ontologias, a concepção de 
igualdade reside na própria diferença: somos todos 
marcados pela diferença, seja de gênero, etnia, credos, fé, 
língua, ideologia, política, entre tantos outros aspectos. 
Cabe destacar que a diferença como conceito expandido 
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emerge de teorias pós-estruturalistas, através das obras 
de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques 
Derrida, entre outros6. O formalismo estruturalista e a 
noção de sujeito como individualidade essencializada 
foram substituídos por uma abordagem pós-estruturalista 
situada por sujeitos múltiplos que se constituem também 
na diferença. 

A diferença emerge de características próprias, o que 
supera a perspectiva de que o meio para estabelecer sua 
afirmação seja meramente composto por comparações, 
oposições e classificações. A diferença integra os 
processos de subjetivação e está presente na construção 
identitária, possibilita o reconhecimento de identidades 
múltiplas e, por vezes, efêmeras. A composição identitária 
pode conter uma multiplicidade em que os processos 
de identificação dependem tanto dos territórios, das 
relações estabelecidas e da produção de sentidos, como 
também da escala em que ocorrem. E, assim, ao invés de 
se ancorar em uma identidade fixa e inalterável, a própria 
concepção de identidade passa a ser reformulada: “a 
definição dos sujeitos como entidades corporizadas e a 
referência às formas culturais assumidas por identidades 
e subjetividades múltiplas e específicas” (AZEVEDO, 
2009, p. 51). 

Aceitar vários domínios de realidade e reconhecer 
diferentes discursos abre espaço para aceitação da 
diferença. No que se refere à produção de conhecimento 
geográfico, a diferença possibilita a multiplicidade de 

6 A filosofia francesa contemporânea trouxe importantes abordagens de cunho pós-
estruturalista e tem a diferença como centro de suas inflexões epistemológicas, ao 
ponto de ser denominada de “filosofia da diferença”.
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territórios, ambientes, lugares e paisagens que integram o 
mesmo espaço. Por isso, é necessário um esforço no sentido 
de reconhecer a diferença para “compreender e indagar a 
complexidade dos mundos materiais e intersubjetivos em 
que as políticas de corporização surgem como condição 
para a articulação dos espaços da diferença” (AZEVEDO, 
2009, p. 154). 

O caminho da identidade não é o único. Sem o devido 
cuidado, a afirmação da identidade pode transformar-se 
em uma imposição de seu modo de perceber o mundo 
e de se perceber no mundo. Podemos estar excluindo 
outros modos de estar no mundo e o reconhecimento 
da diferença possibilita diferentes maneiras de existir, e 
como afirma Santos (2000, p. 17): “a força da alienação 
vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas 
conseguem identificar o que os separa e não o que os une”. 
A identificação e o estranhamento são percepções móveis, 
a depender do contexto. O que causa estranhamento em 
certo lugar, em outro se torna habitual. A identidade e a 
diferença são perspectivas complementares, a existência 
de uma decorre da outra. Baumann (2001) criou a 
metáfora da liquidez para expressar como as relações 
podem ser efêmeras em nossa sociedade contemporânea, 
em que os sentidos são construídos e descontruídos em 
uma volatilidade sem precedentes. A virtualidade é o 
que caracteriza as relações que estão constantemente 
sendo produzidas e em aberto, e o que nos faz acreditar 
que seríamos livres para fazer e desfazer as identidades à 
nossa vontade:

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas 
de relance, de fora. A eventual solidez que podem ter quando 
contempladas de dentro da própria experiência biográfica parece 
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frágil, vulnerável e constantemente dilacerada por forças que 
expõe sua fluidez e por contracorrentes que ameaçam fazê-la em 
pedaços e desmanchar qualquer forma que possa ter adquirido 
(BAUMAN, 2001, p 98). 

A possibilidade de incorporar múltiplas identidades, 
sem alguma deixar de ser menos ou mais legítima do que 
a outra, direciona a uma noção de identidade como fluxo 
de processos de identificação. Somos iguais na diferença, 
e é partir do reconhecimento da diferença que a igualdade 
emerge, não apenas como prática discursiva, mas 
também como ação corporalizada. Assim, é emergencial 
nos despirmos da concepção do corpo como lócus de 
identidades essencializadas e que sustentam posturas 
e ações hieraquizantes, ultrajantes e discriminatórias 
para nos direcionarmos “do lugar como área circunscrita 
para um agregado de redes de relações sociais abertas e 
porosas” (AZEVEDO, 2009, p. 43).  

A diferença faz parte do processo identitário, já que 
a identidade é um processo composto de continuidades 
e descontinuidades, no qual a diferença tem participação. 
Trazer o sujeito para o centro da produção do espaço de 
modo algum retira seu caráter político; pelo contrário, pois 
reconhece a produção do espaço como processo localizado 
e situado. Quando o sujeito tem a si mesmo também 
como objeto, problematizar epistemologicamente é um 
modo de compreender-se melhor como unidade (sujeito-
objeto), e então certas divisões e categorizações serão 
entendidas mais como didáticas do que experiencialmente 
vivenciadas. Muitas vezes, é preciso sair do lugar para se 
ter a consciência dele. A Geografia da diferença reconhece 
como legítimas as manifestações em suas especificidades 
e situação os sujeitos no tempo e no espaço. 
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O ensino de geografia como reinvenção do cotidiano e das 
formas de perceber e representar o espaço, no qual o sujeito 
se coloca como centro relativo de uma geografia, permite o 
movimento de sair de si, de seu entorno, para conhecer outras 
geografias. A incorporação de imagens como recursos de leitura 
do espaço geográfico amplia a interpretação da realidade social, 
por trazerem consigo representações e serem compostas por 
sistemas de signos, que muitas vezes encontram-se inscritos no 
próprio corpo (REGO; NUNES, 2012, p. 104).

Algumas considerações

Qual o papel que a Geografia vem exercendo na 
composição de representações imagéticas? O que 
está além dessas representações e, nelas, implicado? 
Quais são as novas possibilidades de se trabalhar com 
representações? São questões que emergem quando 
nos direcionamos a complexidade dos elementos que 
integram o espaço geográfico e a cognição humana na 
experiência corporalizada. 

O espaço geográfico não é apenas composto de 
uma materialidade funcional, emerge também como 
mundo simbólico e agenciador do que os sujeitos-
objetos se tornam. O desenvolvimento da cultura visual 
contemporânea se situa sobre o mote midiático por 
meio de aparelhos, programas, aplicativos que exibem 
a vida em tempo real. A produção de sentido acaba se 
transformando mais em um processo de espetacularização 
do que um processo de compartilhamento do significado 
e do sensível. O ponto nelvrágico desse contexto é que 
até a mesmo a multiplicidade da experiência in loco pode 
estar sendo sequestrada por representações fetichizadas 
do espaço e do corpo: os mesmos elementos, captados 
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sob a mesma maneira, com tecnologias similares e tendo 
como objetivo o compartilhamento de imagens.

A Geografia é aqui compreendida como uma proposta 
de interpretação multissensorial do mundo, e o espaço 
como experiência corporalizada. Percebemos o mundo 
pelas contínuas atualizações do corpo, captamos os 
objetos como estando espacialmente relacionados com 
o nosso corpo. A significação do espaço como potência 
criativa e o agir simbólico como força que compõe o 
espaço banal e os lugares da existência também estão 
na produção de sentido, que emerge não apenas como 
um conhecimento pragmático, mas, como um percurso 
que, entre tantos outros existentes, se abre às inúmeras 
decodificações e interpretações como meio de chegar a 
um saber corporalizado.

Uma análise mais minuciosa da iconografia 
contemporânea nos faz perceber o corpo e o espaço da 
sobreposição de referências, da contínua manipulação 
e da multiplicidade dos meios que produz e veicula – a 
publicidade tem uma importante participação nisso. A 
produção de significados associada à experiência visual 
e perceptiva é possuidora de uma intensa capacidade de 
inventar conexões ainda não existentes, desorganizar 
modelos, estruturas, distorcer conceitos e imagens; 
desconstruir composições imagéticas que, enquanto 
mascaram desigualdades, apresentam uma igualdade 
que existe apenas como construção imagética. O espaço 
como experiência corporalizada multissensorial admite a 
participação das emoções como instituidoras de espaços 
de ação associados à produção linguística, sígnica e 
metafórica. Significar é também produzir espacialidade. 
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Livros Didáticos de História e 
Geografia de Mato Grosso

Elizabeth Madureira Siqueira1

O percurso dos livros didáticos no Brasil mantém 
estreita relação com o desenvolvimento da imprensa 
nacional, impulsionada pela vinda da Família Real para o 
Brasil (1808), momento em que foi fundada a Imprensa 
Régia, instituição responsável, durante o período imperial, 
pela editoração de obras de expressivo valor. Voltada 
quase que exclusivamente para a publicação de manuais 
de caráter militar e administrativo, a imprensa oficial 
incorporou, no volume expressivo de suas publicações, 
algumas de caráter didático, como Tesouro dos Meninos, 
tratado de moral e boas maneiras, dedicado a D. Miguel; 
Lições de Filosofia incorporando os clássicos gregos; 
História de ilusões extravagantes e influência sobrenatural, 
Elementos de Álgebra, de autoria de Euler (1809), 
Elementos de Geometria, de A. M. Le Gendre (1809), 
Tratado de Aritmética, de Lacroix (1810), Tratado elementar 
de Física, de Haüt (1810), Elementos de Álgebra, de Lacroix 
(1812), Elementos de Geometria descritiva extraídos da 
obra de Monge, por José Vitorino dos Santos e Souza 
(1812), Tratado elementar de Mecânica, de Francoëur 
(1812), Tratado de Ótica, de La Caille (1813), Elementos de 
Astronomia, compilados por Araújo Guimarães para a Real 
Academia Militar (1814), dentre muitas outras.

1Doutora em História da Educação (UFMT), Mestre em História (USP) e autora de obras 
didáticas sobre Mato Grosso. Membro do IHGMT e da AML. Curadora da Casa Barão 
de Melgaço.
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Algumas províncias acompanharam, de imediato, o 
modelo da Corte, como foi o caso da Bahia, precursora da 
atividade editorial (1810), tendo à frente Manuel António 
da Silva Serva, português, antigo comerciante de Salvador 
e emissor do primeiro Catálogo, mas também Minas 
Gerais, seguida do Maranhão, cuja elite algodoeira apoiou 
a instalação da imprensa na região que contava com 
extrema facilidade de contatos diretos com a Europa. O 
auge da produção literária da província do Maranhão se 
deu entre 1840 e 1880, quando foram editadas diversas 
obras de autores europeus, assim como estimulada 
a produção regional. Das províncias nordestinas, a 
pernambucana, paraibana e paraense compõem aquelas 
que tiveram livreiros e editores.  As demais, somente a 
partir da segunda década do século XIX, é que mereceram 
impulso editorial, momento em que foram instaladas as 
imprensas em São Paulo (1827), Rio Grande do Sul (1828), 
Goiás (1830), Santa Catarina (1831), Rio Grande do Norte 
(1832), Sergipe (1832), Espírito Santo (1840), Paraná 
(1853).  

Mato Grosso iniciou sua vida jornalística tendo como 
apoio a vizinha província de Goiás. No jornal A Matutina 
Meiapontense duas colunas eram exclusivas de Mato 
Grosso, “A Província de Mato Grosso” e “Miscelânia 
Cuibanense”.  Somente em meados do século XIX é que foi 
implantada a imprensa na província, porém, durante todo 
o citado século, não se registrou qualquer obra impressa. 
Dessa forma, tendo sua imprensa surgido praticamente na 
segunda metade dos oitocentos, os compêndios didáticos 
utilizados nas escolas mato-grossenses eram adquiridos 
na Europa e no Rio de Janeiro.
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Estevão de Mendonça

Cuiabano – 25/12/1869 a 02/12/1949
Fonte: Loja Maçônica Acácia Cuiabana apud Silva, 2013

A produção regional somente surgirá no início do 
século XX, mais precisamente no ano de 1906, quando o 
Decreto nº 463, de 17 de dezembro de 1906, que prescreveu, 
em seu Artigo 1º, os conteúdos a serem seguidos por todas 
as escolas mato-grossenses, compostos de literatura e 
escrita correntes; aritmética elementar: teoria e prática; 
geografia física; corografia do estado de Mato Grosso; 
noções da língua vernácula; e trabalho de agulha para o 
sexo feminino, ensejou os primeiros escritos publicados.

Nessa medida, amparado pela diretriz educacional do 
período, Estevão de Mendonça submeteu sua produção 
didática, o Quadro Chorographico de Matto-Grosso, ao 
Conselho Superior da Instrução Pública, em 7 de outubro 
de 1905, o qual emitiu o parecer favorável:

Além do mérito que revela pela correção e elegância de 
sua forma, [...] vem preencher uma das mais palpitantes 
necessidades do ensino público primário, fornecendo à mocidade 
os conhecimentos necessários da história e geografia do 
Estado, disciplinas estas que fazem parte das que constituem o 
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programa de estudos tanto nas escolas elementares como nas 
complementares; é de parecer que a mesma obra seja não só 
considerada de reconhecida utilidade [...], como adotada nas 
escolas públicas do Estado, tão logo seja impressa e exposta à 
venda. (MATO GROSSO, Ata..., 1905, p. 17).

Esse compêndio objetivou contemplar a Chorographia 
de Mato Grosso, que, de acordo com a definição de Bluteau 
(1712, p. 556 apud SILVA, 2013), 

Chorographia, ou Topographia, que no primeiro vocábulo, Cora, 
em Grego quer dizer Região, e no segundo, Topos, quer dizer 
Lugar, e em ambos Graphi significa Descrição. É pois Chorographia 
descrição de qualquer lugar, país ou Região particular. [...] 
Chorographia trata somente de alguma terra em particular, 
sem ordem, nem respeito às outras, empregando-se mais nos 
acidentes, e qualidades da terra, como são portos, quintas, 
edifícios, muros [...]. (grifos do original).
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Mendonça distribuiu os conteúdos da sua Chorographia, 
exatamente de acordo com a sua definição bluteauana, tendo 
Mato Grosso como centralidade.

 

Sumário do Quadro Chorographico de Matto-Grosso (1906), de 
Estevão de Mendonça. Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa 
Historia de Educação e Memória do IE/UFMT.

Interessante notar que na última parte descreveu, ele, 
apenas 14 cidades mato-grossenses, àquela época espalhadas 
por um imenso território que incluía os atuais estados de 
Mato Grosso do Sul e parte de Rondônia.

O segundo autor a se dedicar em organizar um livro 
didático sobre a História de Mato Grosso, foi o filho de 
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Estevão, Rubens de Mendonça (27/07/1915-03/08/1983), 
sob o título de História de Mato Grosso, publicação que foi 
editada no ano de 1979. Interessante notar que, na capa, 
o autor fez questão de estampar o dístico que marcou a 
fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso, no ano de 1919, Pro Patria cognita atque immortali 
(pela Pátria conhecida e imortal), criada por D. Francisco 
de Aquino Corrêa por ocasião da fundação da mesma 
instituição. Estevão e Rubens de Mendonça pertenceram 
a ela, sendo o primeiro fundador e, o segundo, secretário 
perpétuo da mesma.

 
Somente em 1980 é que surge o terceiro livro 

didático, também de História de Mato Grosso, 
de autoria de Octayde Jorge da Silva (03/02/1926 
1992), intitulado Extratos da História de Mato Grosso, 
porém, poucos anos depois, editou, especialmente para 
os alunos da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, Um 
estudo de História de Mato Grosso.
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Estevão, Rubens de Mendonça (27/07/1915-03/08/1983), 
sob o título de História de Mato Grosso, publicação que foi 
editada no ano de 1979. Interessante notar que, na capa, 
o autor fez questão de estampar o dístico que marcou a 
fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso, no ano de 1919, Pro Patria cognita atque immortali 
(pela Pátria conhecida e imortal), criada por D. Francisco 
de Aquino Corrêa por ocasião da fundação da mesma 
instituição. Estevão e Rubens de Mendonça pertenceram 
a ela, sendo o primeiro fundador e, o segundo, secretário 
perpétuo da mesma.

 
Somente em 1980 é que surge o terceiro livro 

didático, também de História de Mato Grosso, 
de autoria de Octayde Jorge da Silva (03/02/1926 
1992), intitulado Extratos da História de Mato Grosso, 
porém, poucos anos depois, editou, especialmente para 
os alunos da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, Um 
estudo de História de Mato Grosso.

 

 

A característica marcante dessas obras é que 
elas foram produzidas por estudiosos com formações 
diferenciadas, que não em História. Por isso, ao arremedo 
dos livros didáticos nacionais, se preocuparam em 
estampar uma história eminentemente cronológica, com 
destaque para aqueles que governaram e seus feitos, 
portanto, estamparam um percurso isento de violências, 
e onde os aspectos culturais, educacionais, sociais e de 

Essa produção serviu de 
estímulo para que outros 
mato-grossenses investissem 
na publicação de livros 
didáticos consubstanciando 
a trajetória histórica de 
Mato Grosso, como foi o 
caso, em 1985, de Lenine de 
Campos Póvoas (04/07/1921-
04/12/2003), com sua História 
de Mato Grosso.
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conflito não foram privilegiados.

O quinto livro didático, que nasceu no interior da UFMT, criada em 1970, 
projeto nascido no Departamento de História da mesma Instituição, 
levou a autoria de Elizabeth Madureira Siqueira, professora da 
mesma universidade, e de duas funcionárias da Secretaria de Estado 
de Educação, Lourença Alves da Costa e Kátia Coelho Carvalho. Essa 
composição teve por base o estabelecimento de interlocução entre a 
academia e o setor educacional do estado, visando a elaboração de 
uma obra que pudesse atender às necessidades de ambos os setores.

Inovadora, a obra procurou abordar a História de 
Mato Grosso de uma forma diferenciada, deixando de lado 
a cronologia e estruturando-a por temas e problemas, 
quando foram privilegiados: sistemas produtivos, 
movimentos sociais, fronteira e abastecimento e a 
questão indígena. Muito requerido por professores e 
alunos das redes pública e particular, o livro apresentou, 
no entanto, dificuldade na sua utilização em sala de 
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aula, uma vez que os professores faziam uso tendo por 
base não as temáticas, mas sim concebiam a obra como 
uma sequência natural do relato histórico. Ao contrário, 
deveriam trabalhar os temas concomitantemente, 
seguindo a ordenação cronológica existente no interior 
de cada um deles. Mesmo com esse empecilho, foram 
necessárias três edições que se esgotaram rapidamente.

Considerando um pouco frustrante sua primeira 
produção didática, a historiadora Elizabeth Madureira 
Siqueira investiu em uma segunda empreitada, 
elaborando um livro destinado ao ensino de jovens e 
adultos, intitulado Revivendo Mato Grosso. Abandonando 
o tratamento por temas, optou pela cronologia, uma vez 
compreender que ela, por si só, não poderia revolucionar 
a História, mas sim a forma de seu tratamento dos temas 
apresentados. O livro se esgotou em poucos meses, tendo 
sido farta e gratuitamente distribuído entre as escolas que 
ministravam o EJA.

O sexto livro didático, de autoria 
de Lenine de Campos Póvoas, 
saiu em dois volumes, intitulado 
História Geral de Mato Grosso. O 
autor inovou, se comparado à sua 
primeira produção, visto a inclusão 
de temas político-administrativos, 
mas também movimentos sociais, 
com ênfase na questão geopolítica.
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Para seu orgulho de Siqueira, três historiadores, ex-alunos do curso 
de graduação em História da UFMT, investiram na elaboração de 
material didático, Else Dias de Araújo Cavalcanti, Pedro Carlos 
Nogueira Félix e Giseli Dalla Nora, que escreveram História de Mato 
Grosso, representando, nessa medida, o olhar de uma nova e terceira 
geração de intelectuais. Else investiu novamente na produção de 
livro didático de História de Mato Grosso, dessa vez direcionado para 
concursos e exames vestibulares. 
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Anos depois, já em 2001, Elizabeth Madureira Siqueira, a partir de sua 
vasta experiência no campo da pesquisa e pós-graduação, investiu 
no seu terceiro livro de História, intitulado História de Mato Grosso: 
da ancestralidade aos dias atuais, proposta que, mesmo mantendo 
a cronologia, ampliou e diversificou temas e problemas, que foram 
da pré-história, perpassando por análises político-administrativas, 
econômicas, sociais, incluindo educação, cultura, folclore, arte e 
comunicação, e atingindo a contemporaneidade. O livro mereceu 
riquíssima ilustração e hoje se encontra esgotado.
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Na área da Geografia, essa evolução também foi 
realizada. Tendo Estevão de Mendonça como precursor, 
com seu Quadro Chorographico de Matto-Grosso, editado 
em 1906, as próximas produções na área foram de autores 
ligados às universidades. 

 Para concluir, posso garantir que, desde 1906, 
o  Mato Grosso vem investindo na produção de material 
didático pertinente à sua realidade. Foi a partir dessa 
produção que temas regionais acabaram sendo inseridos 
nos livros de História do Brasil. 

Nessas mesmas linhas de 
publicação, Marcos Amaral 
Mendes confeccionou uma obra 
aglutinando temas de História 
e de Geografia de Mato Grosso, 
editado em 2007. O autor é 
professor da rede pública de 
ensino, atuando, por ocasião da 
publicação, no município Mato-
grossense de Jaciara.

Produzido a partir de extensa 
pesquisa desenvolvida por Lenice 
Amorim e Leodete Miranda, esse 
importante material didático, 
hoje esgotado, circulou pelas 
instituições escolares, oferecendo 
mapas estampando diversos 
aspectos do cenário mato-
grossense.
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Ivane Inêz Piaia, geógrafa, produziu um livro sobre a Geografia 
de Mato Grosso, com diversas edições iniciadas em 1999. Foi um 
trabalho pioneiro e de grande aceitação no meio escolar e até mesmo 
acadêmico, uma vez que em uma única obra se condensou apenas 
aspectos da Geografia mato-grossense.

O livro Geografia de Mato 
Grosso: território, sociedade 
e ambiente foi organizado por 
três docentes da UFMT, Gislaine 
Moreno, Tereza Cristina de 
Souza Higa e Gilda Tomazini 
Maitelli, no ano de 2005, tendo 
o conjunto dos textos ficado a 
cargo de diversos autores. Com 
abordagem inovadora, a obra se 
encontra esgotada.
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O NEER, com a feliz iniciativa do Evento, reuniu, em 
Cuiabá, uma plêiade de pesquisadores e estudiosos de 
Geografia, mas também de áreas de conhecimento afins, 
fator que, sem dúvida, abriu um espaço importante para 
se estabelecer contatos e discutir conteúdos pertinentes à 
Geografia e suas relações com o contexto mais amplo das 
problemáticas tratadas por outras ciências. 

Cartografia Geoambiental do 
Parque Nacional de Chapada 
dos Guimarães – MT, de 2013, é 
mais uma produção da geógrafa 
Leodete Miranda, que dedicou 
seus resultados de pesquisa 
na análise de um dos mais 
importantes Parques de reserva 
ambiental brasileira.
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II Parte:
Escolhas existenciais
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Festa e Devoção Mariana em 
Representações Imagéticas: 

Comunicação Geográfica 
de Múltiplas Sacralidades

Christian Dennys Monteiro de Oliveira
Cristina Imaculada Santana de Oliveira

Introdução 
 
Aprendemos, ao longo da pesquisa geográfico-

educativa, e por intermédio de metodologias qualitativas 
e criativas, a lidar com as funções pragmáticas dos mitos. 
Segundo o magistério investigativo de um dos maiores 
mestres nessa arte exploratória, Joseph Campbell, é 
a função pedagógica da mitologia o maior provedor 
interpretativo das Ciências da Natureza Humana. Pois, 
além da função cosmológica, ilusória, e literária, um 
mito corrobora com o devir de nosso conhecimento 
ascendente e com autoridade e sedução, na justa 
medida do plausível, para conduzir-nos nas estradas 
tortuosas da sabedoria contextual. Mesmos que todos 
os seus obstáculos e desvios sugiram, por “a” mais “b”, 
um impressionante volume de procedimentos erráticos; 
exigentes indispensáveis aos passos científicos que levam 
dos obstáculos epistemológicos à retificação (Bachelard, 
1996). 

Aprendemos, também, no alerta dos erros primeiros 
do filósofo francês, a corrigir o rumo de pesquisas 
contemporâneas do fenômeno religioso no espaço 
geográfico. Rememorando o clássico do geógrafo 
Pierre Deffontaines (1894-1978), Geógrafie et Religions, 
encontramos a tendência majoritária de ler o espaço 
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geográfico, a partir de sua fixação (habitação), para só 
depois reconhecer sua mobilidade (peregrinações) como 
realidade a ser superada. Exatamente por desconfiar  do 
pós-cartesianamente de todo produto religioso, em um 
primeiro momento; e confirmar, no segundo, em nossa 
capacidade de seguir a velocidade das festas a fim de ler 
sua revelação/ocultação das formas de fé. Os “erros”, neste 
sentido, tornam-se nossos maiores parceiros. Ganhamos 
definitivamente a sua incondicional solidariedade. E nos 
tornamos solidários até mesmo com os pesquisadores 
que insistem em evitar “erros” para não cair na armadilha 
dos mitos.

Muito embora alguns desavisados do poder 
indispensável dos mitos teimem ainda em ignorar 
que a superfície da Terra crie uma trama de espaços 
religiosos tão seletivos quanto codificados. Espaços 
estes condicionados por especial adensamento de forças 
transumanas (transcendentes ou imanentes). Ali e acolá, 
tais lugares místicos – ou de mística ativação – acionam 
o princípio ontológico do sagrado; podendo fundar 
estruturas de ordenamento espacial, suficientemente 
forte para: gerar a convergência de ritos sacramentais, 
sustentar sistemas de crenças (religiões) e consolidar 
edificações como santuários (CLAVAL, 1999; 2008). 

Neste modelo de pensamento, uma Geografia 
do imaginário religioso, costumeiramente pauta-
se pelo reconhecimento do sagrado monotópico e 
fixo. Desenvolve, a partir de sua ritualização – seja 
formal, sacerdotal, profética ou mágica – um esquema 
centrífugo de revelação e expansão. Em contrapartida, 
uma expectativa linear de correspondências simbólicas 
vai requerer um proporcional esquema centrípeto de 
subordinação devocional monoteísta: onde um deus se 
manifesta um coletivo humano precisa coabitar. 
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O esquema referencial da maior parte dos estudos 
em Geografia do imaginário religioso sugere que o lugar 
do Sagrado só pode conter um único Ser Sagrado. Embora 
todos os desafios dos múltiplos estágios profanos (os 
que anunciam o Ser e os que o denigrem diabolicamente 
por Parecer) nos arredores dali se manifestem. O arranjo 
ilustrativo do jogo Sagrado (singular) X Profano (plural), 
elaborado pelo filósofo e historiador Mircea Eliade 
(1992), arrasta os debates a respeito de sua linearidade 
interpretativa, mas lidera a perspectiva da maior parte dos 
geógrafos da religião. Talvez porque pensar qualquer tipo 
de tempo-espaço religioso tende a ser menos angustiante, 
quando o ponto de partida mantém o mundo judaico-
helênico-cristão como base; e toda e qualquer forma 
simbólica de espiritualidade, como alvo. O embasamento 
teórico que subsidia essa leitura do sagrado “religioso” 
vem das ideias do filósofo espanhol Francisco García 
Bazán, reunidas no livro Aspectos Incomuns do Sagrado 
(Ed. Paulus, 2002, tradução de Ivo Storniolo). Em sua busca 
pelo posicionamento da linguagem religiosa, partindo 
do trio ritodoutrinamoral, o autor dá à ritualidade a 
condição de portal de entrada na ordem rítmica da Religião: 
o rito é inseparável da revelação primeira [...] assim fizeram 
os deuses, assim fazem os homens (GARCÍA BAZÁN, 2002, 
51).

Imitação para a plenitude. Por isso, certo estágio 
de “angústia”, enquanto desequilíbrio para viabilizar um 
novo fazer científico, também deve “sacudir” as formas de 
pensar do catolicismo cristão. Principalmente quando a 
eventualidade do lugar sagrado condensa-se no encontro 
de diferentes lugares em movimento; diferentes saberes 
rituais de imitação. Quando o tempo é senhor dos fluxos 
para fixar os espaços em categorias receptivas, toda 
ordem hierárquica do sagrado consegue manter o nível 
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profano no zoneamento periférico da geografia da fé. Do 
externo dos templos às praças de comércio e serviços, 
tudo vira profano complementar. Muito espaço religioso 
– discriminador dos ritos sagrados em oposição aos 
profanos – continuará compondo o cadastro de nossos 
artigos em Geografia da Religião. Trata-se de um caminho 
ainda promissor para os que traduzem – sem os alertas da 
retificação – monoteísmo em unicidade do objeto. 

Entretanto, como não perdemos o referencial crítico 
– seja no crer, no criar e no propor – desconfiamos mais 
uma vez aqui que tal caminho tornou-se muito limitado 
para nossas presentes/futuras pesquisas. Se de um lado 
aquilo que chamamos de “profano” engoliu boa parte 
do sagrado, convertendo nossos objetos festivos em 
dinâmicas de um verdadeiro conjunto sacroprofano; 
de outro o sagrado ganhou pernas, asas e ares de plena 
fluidez. O sagrado voltou a despertar a nossa atenção, 
não pela energia estável e superior que contém; mas pela 
incrível capacidade de se comunicar com o sagrado vizinho, 
tão próximo e distante; rival. Enfim todas as formas sacras 
de acionar sua mobilidade espacial. Seu aspecto incomum 
é sua capacidade de camuflar-se em profanações (atos e 
ritos dificilmente doutrinários) que projetam a festa da fé. 
Gostaríamos de pensar tais camuflagens como estratégias 
e entendimento no espaço imagético das festas marianas. 

Esse texto corresponde a uma conversa anárquica 
na busca de uma mínima ordenação frente à mobilidade 
radical do sagrado. Elege as festas marianas e a divindade 
“herege” do arquétipo feminino da Deusa-Mãe para 
conduzir tal conversação. E estrutura a caracterização 
de estratégias mundanas da devoção mariana, 
segmentando três processos heréticos (invasores), 
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plenamente desenhados no contraste entre o “religioso” 
e o “ideológico” (CLAVAL, 2008), escolhidos por nós como 
materialização dos vetores comunicacionais no estudo 
de lugares simbólicos (OLIVEIRA, 2011, 2012). São elas: 
a midiatização (estratégia multiplicadora da publicidade 
e da globalidade imaginária da festa mariana para muito 
além de seu tempo e espaço); a turistificação (estratégica 
captadora de novos e progressivos públicos distantes e 
construtora de parcerias e identificações entre lugares 
tão distantes ou distintos) e a carnavalização (estratégia 
promotora de arranjos artísticos espetaculares, forjando 
a virtualidade teatral do rito como bem comum à toda 
humanidade). 

Examinaremos, com detalhes, os três processos, 
na primeira parte da reflexão deste artigo. Na segunda, 
nos debruçaremos sobre dois casos de devoção a 
múltiplos santos, tendo em vista uma progressiva 
percepção de que se ampliam as formas de celebração 
em vários períodos do ano; incluindo as comemorações 
de “Todos os Santos” e “Dia de Finados”. Observou-se, 
por intermédio do noticiário regional, a Festa das Almas 
da cidade de Ocara (aproximadamente a 100 Km de 
Fortaleza), como um exemplo dessa articulação direta 
entre comunidade devocional com uma diversificação 
ímpar de composições do sagrado. O feriado de Finados, 
seguindo um postulado simbólico de grande parte dos 
estados mexicanos, é o momento de catarse coletivo, 
vivenciando paisagens rituais que reúnem homens (vivos 
e mortos) e suas múltiplas divindades. O evento nos 
traz alguns questionamentos: quais os reais motivos da 
representação cultural, de centenas de santos populares, 
não absorver tanta versatilidade de invocações como as 
da Virgem Maria? Ou porque o controle eclesial dificulta 
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uma representação mais popular da festa mariana? 

São questões endereçadas ao acompanhamento da 
progressiva valorização patrimonial, no tempo-espaço 
das efemérides globalizantes. Efemérides de 10, 50, 100, 
200, 300 anos que justificam a criação de eventos especiais 
para cada festejo. Eventos nos quais a política de projeção 
devocional das festas ganha – seja no clero ou nos fiéis – um 
espaço diferenciado para novas articulações geográficas 
do lugar simbólico. Para tais articulações, a multiplicação 
de representações do sagrado tornou-se por essa linha 
de investigação tão indispensável, quanto dependente 
de uma fundamentação teórico-metodológica centrada 
na periferia das imagens. O texto finaliza advogando 
a importância de se reconhecer no espaço educativo – 
escolas, centros sociais, culturais, bibliotecas – sejam eles 
públicos ou privados, os mais substantivos indicadores 
de avaliação da projeção simbólica dessas festividades. 
O que, em outras palavras, significa dizer: não se deveria 
planejar a expansão das festas religiosas (e em particular 
suas versões marianas), nos cenários regionais e globais do 
século XXI, sem ouvir, elementarmente, as representações 
sociais das comunidades educativas? Isto pelo simples 
fato de que, sem estas, toda questão patrimonial hodierna 
perde completamente o sentido tradicional da “herança 
simbólica”. Sentido rarefeito, pela mínima oportunidade 
de condensar razão e poética a partir de vivências 
contemporâneas; porém habitualmente ignorado na 
hora de justificar com toda imposição legalista (canônica 
ou jurídica), porque um tempo-espaço passado é mais 
patrimonial que um futuro. 
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Estratégias de representação vetorial e imagética na 
projeção das Festas

A concepção de estratégia traduz, na ciência 
geográfica, o que sua aplicação política permite 
reconhecer como um complexo de ações reorientadas 
para fins articulados. Pensamos, portanto, que um estudo 
do espaço sagrado, sensibilizado pelas mutações da 
contemporaneidade, remodela-se em uma investigação 
de geografia política da religião mediante a centralização 
da leitura devocional nos processos (ações) que a renova. 
Tais ações, diferentemente da leitura fundamentalista 
ou puritana, não se reduzem às formas seculares de 
cooperação com as distintas intenções dos agentes 
eclesiais. Considerando o sistema hegemônico cristão-
católico, ainda que isso se produza habitualmente, ler as 
estratégias pelo viés político como dicotômico do fomento 
evangelizador é reproduzir, por simplismo ingênuo a 
fórmula: a Igreja Carisma não é jamais a Igreja Poder! 
(BOFF, 1989). Será que poderíamos compreender a trama 
de motivações que a mantém como santa e pecadora 
em uma só tempo? Por apartheid, provavelmente não. 
Daí reter, no interior de uma investigação geográfica 
sobre o campo cultural do religioso, a ampla mediação da 
estratégia política.

Acumulando uma série de observações que vimos 
sistematizando em função do conceito espacial de 
“santuário” – expressiva articulação das tradições religiosas 
com as variações pós-modernas do imaginário turístico 
(os bens tecnológicos, naturais e festivos) – admitimos 
um forte potencial modelador de três forças que lhe são 
habituais. O mito, a política e a mídia. Como é possível 
observar estas três forças na modelação de um santuário 
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mariano, tendo em vista a crescente relevância desse 
arquétipo feminino em um sistema religioso marcado 
pelo simbolismo masculino da Santíssima Trindade? 

Sustentamos aqui uma correlação associativa dessas 
forças com três características de administração ritual 
do sagrado, no controle simbólico do que Rene Girard 
denomina como propensão violenta do poder sagrado. 
Para a força mítica, a contenção do religioso; para a força 
de fixação política (ou secular), a mobilidade da construção 
turística, herdeira das tradições nômades; e para a 
abstração virtual midiática, a concretude dos sistemas 
econômicos e ecológicos. Resultando disso, temos o 
reconhecimento de três vetores (como forças propulsoras 
de ampliação e retração) capazes de evidenciar o cenário 
padrão das estratégias devocionais, o que veremos 
adiante.

A) Vetor mítico-religioso: processo de carnavalização 
devocional 

Enraíza as tradições arquetípicas do que Garcia Bazan 
(2002) e Eliade (1992) reconhecem como “fundantes” 
do princípio humano, no parâmetro do divino. Neste 
sentido, a ação vetorial é impulsionada de dentro para 
fora, nascendo e avançando a partir da interioridade 
do ENTE em busca do SER. Contudo, assim como nos 
outros processos, a oscilação entre a intuição mítica e 
a racionalidade religiosa – notadamente nas religiões 
cristalizadas pelo “livro sagrado” (Bíblia, Alcorão, Torá, 
Baghavad Gita) e a organização clerical – projeta uma 
representação quase nunca linear, na qual os ritos ora 
se escondem nas intimidades dos microcosmos; ora 
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se revelam na ostentação dos macros espetáculos e 
celebrações. 

Pensando na multiplicação litúrgica dos meios 
de comunicação, associamos ao vetor a imagética do 
Carnaval – em sua trajetória de elitização e popularização 
brasileira – para ler o primeiro processo estratégico 
da expansão devocional. Por ela, temos vislumbrado 
em Aparecida (SP) e outros santuários, uma crescente 
mobilização pela aventura teatral das simbologias, como 
forma de externar, para a festa, a representação da 
complexa festividade interior. Torna-se “natural” observar 
andores de Santos e da Virgem ocupando, de tripés a 
trios elétricos, fartamente associáveis às alegorias dos 
desfiles carnavalescos. Isso para não falar dos cenários 
espetaculares, capazes de “repaginar” toda e qualquer 
celebração canônica habitual.        

B) Vetor político-turístico: processo de turistificação 
devocional 

Aquele que corresponde às forças propulsoras da 
relação direta entre coletividades internas e externas. 
Forças estas que operam o mundo prático da gestão 
cotidiana dos bens públicos e privados. Daí serem os atos e 
os movimentos mundanos uma representação mediadora 
de seu funcionamento concreto e ritual. Desta forma o 
vetor também poderia ser nomeado como pragmático-
ritual, se observado seu lado empírico; ou mesmo jurídico-
ritual, considerando sua regulação ética da conduta ideal. 
O importante é percebê-lo na prática das inconstâncias 
espaciais.  
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 Ainda que no mundo da “política” institucional, as 
representações oficiais estejam em permanente crise 
de legitimidade frente ao descompasso das complexas 
demandas modernas, a Política do Mundo (como espírito 
aplicado da Vontade) permanece mobilizando eventos, 
pessoas e decisões. Ampliando assim as tramas do poder 
societário, nos planos horizontal (por expansão) e vertical 
(por aprofundamento). Para tanto, o deslocamento 
multidirecional no espaço exterior torna-se uma condição 
indispensável de empoderamento e rearranjo democrático 
dos valores políticos diante da crescente interdependência 
mundial das decisões.

 Dá-se, então, o enquadramento “turístico” do próprio 
vetor, a fim de traduzir o peso desse fenômeno geopolítico, 
nos desafios à governança dos lugares, referentes à escala 
das comunidades, das nações e dos blocos continentais 
que modulam os “destinos” do planeta. Turismo, portanto, 
não é simplesmente sinônimo de viagem ou ócio, mas 
de ocupação ritual, de visita ou o encontro gestionário. 
E exatamente por este sentido intermediário – entre os 
vetores mítico e midiático – sua força ritualística adjetiva 
plenamente tanto o fazer político complexo do dia a dia, 
quanto os estereótipos institucionais da “política” pública. 
Um grande desafio para ler o intercambio das devoções 
atuais.     

C) Vetor midiático-ecossistêmico: processo de midiatização 
devocional

Trata-se da força vetorial mais evidente em termos 
informacionais vigentes na sociedade. Em princípio, estaria 
embasada na “aura” de que o mundo contemporâneo é 
liderado – apesar de todas as limitações – sob o império 
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da racionalidade científico-tecnológica e, apesar da 
complexidade humana, temos a condição substantiva 
de ajustar os demais vetores à lógica socioambiental do 
ecúmeno terrestre; tal qual um destino revelado pela 
ecologia (por princípio), a economia (por meio) e a justiça 
(por finalidade). Considerando o perfil ontológico das 
expectativas otimistas que leem os anos informáticos 
do século XX como um paradoxo autorresolvido no 
reconhecimento de um mundo melhor, advogamos 
pelos alertas irônicos e trágicos do filósofo Luiz Felipe 
Pondé (2010) para definir esse como o mais ilusionista 
dos vetores simbólicos. Quanto mais evidente seu êxito 
e sua demonstração artificial dos avanços humanísticos, 
mais perigosa a desfaçatez em prol de devoções vazias de 
sentido religioso. 

O vetor midiático é, ao contrário do mítico, o mais 
antirreligioso e ao mesmo tempo-espaço, o menos 
comprometido com a efemeridade necessária do 
poder político visitante, posto sua onipresente busca 
de eternidade e totalidade. É um vetor da realidade 
ultramoderna. E, por isso, mesmo capaz de traduzir a 
força devocional em uma unanimidade telúrica e cósmica. 
Em sua dimensão imanente e espiritual, o vetor poderia 
condensar as múltiplas identidades culturais em cada 
indivíduo ou coletividade como uma espécie de energia 
coesiva. Entretanto, sua elevada projeção comunicacional 
faz o lado transcendente e retórico predominar e nos 
convencer – equivocadamente – da utopia da Consciência 
Total, para além de qualquer reino dos céus projetado nos 
outros vetores.   
Santidades Múltiplas: adequação do Cristianismo à 
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Contemporaneidade
 

Abrimos esse tópico resgatando a reflexão de um 
professor de filosofia da Universidade de Princeton, Bas 
Van Frassen, cujo trabalho teórico denominado A imagem 
científica ajuda-nos a pensar o processo devocional 
católico como um empirismo construtivo. 

A ciência visa dar-nos teoria que sejam empiricamente 
adequadas; e a aceitação de uma teoria, envolve como crença, 
apenas aquela de que ela é empiricamente adequada. Esse é o 
enunciado da posição antirrealista que defendo. Vou denomina-
la de empirismo construtivo. [...] Por hora, vou dar apenas uma 
explicação preliminar de que uma teoria é empiricamente 
adequada exatamente se é verdadeiro o que ela diz sobre as 
coisas observáveis e eventos no mundo – exatamente se ela 
“salva os fenômenos” (VAN FRASSEN, 2007, 34)

A frente de combate epistemológico do autor é 
o exame exaustivo dos argumentos construtores do 
realismo científico, como discurso da verdade teórica da 
ciência em sua decodificação da realidade onipresente. 
Nestes termos, observação, explicação, probabilidade – 
como campos de evidenciação dos limites desse realismo 
(predominante e ingênuo), posicionam mal o instrumental 
pragmático da teoria na ciência. O modelo teórico precisa 
estar subordinado à adequação empírica, provisória e 
provedora da compreensão do fenômeno que se busca 
evidenciar.  

[...] de acordo com o empirismo construtivo, a única crença 
envolvida em aceitar uma teoria científica é a crença de que 
ela é empiricamente adequada: tudo o que é tanto real quanto 
observável encontra lugar em algum modelo da teoria. Assim a 
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medida que se diz respeito à adequação empírica, a teoria seria 
apenas igualmente boa se não existisse de forma alguma nada 
que fosse ou inobservável ou não-real [...] a adequação empírica 
não requer a verdade; a meu ver a ciência visa apenas a adequação 
empírica; e nada além disso é relevante para seu sucesso. (VAN 
FRASSEN, 2007, 344).

É nesse espaço de releitura do modelo Sagrado 
X Profano, por intermédio dos elementos que as 
manifestações populares absorvem como sacroprofanas 
(e não distinguíveis no modelo), que atualizamos a 
possibilidade de discutir o marianismo cristão como uma 
“adequação” de sacralidades múltiplas.  

    
Pensaremos a concepção de “sacralidade múltipla”, a 

partir dos estudos iniciados e desenvolvemos em Sevilha 
e Huelva (Sul de Espanha – 2011/2013), em torno da anual 
peregrinação de mais de 100 irmandades devotadas à 
Virgem del Rocio. Na ocasião, foi possível perceber a 
forte valoração que os peregrinos expressavam, em certa 
medida, tanto na direção da Virgem em seu santuário 
tradicional (localizado na Aldeia de Almonte), quanto no 
apego ao símbolo maior da comunidade: o estandarte 
da Virgem, chamado pelos Hermanos de “Simpecado”. 
A Festa de Pentecostes (na primavera andaluza) é nesta 
região tão sagrada quanto profana. E toda a ritualização 
do encontro, entre a imagem mariana da Virgem e a 
carruagem ou comitiva que transposta o estandarte (da 
Virgem da comunidade), justifica a ideia de multiplicação 
de lugares e tempos sagrados. 

Avançamos nessa passagem para observar algumas 
características de uma festa religiosa que tende a traduzir 
essa mesma dimensão rocieira, de diversidade na fé e na 
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festa, na base do catolicismo. A festa de finados.

O portal do Santuário de Aparecida assim define sua 
origem litúrgica.

Na festa de “todos os santos” a Igreja não pretende lembrar 
somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados, mas 
de todos aqueles que estão nos céus, de todos aqueles que só 
Deus conhece a santidade. A Igreja nesse dia comemora todos os 
homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e por isso 
mesmo intercedem por nós a todo o momento. De fato todos os 
homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram 
obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo são santos diante de 
Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados 
em listas canônicas. A celebração começou no século III na Igreja 
do Oriente e ocorria no dia 13 de maio. A festa de Todos os Santos 
ocorreu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 609 
quando o Papa Bonifácio IV transformou o templo de Partenon, 
dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja 
em honra à Virgem Maria e a todos os Santos. Oficialmente a 
mudança do dia da festa de Todos os Santos, de 13 de maio para 
o dia primeiro de novembro, só foi decretada em 1475, pelo do 
Papa Xisto IV. Mas o importante é que a solenidade de todos os 
Santos enche de sentido a homenagem de todos os finados, que 
ocorre no dia seguinte. 
(http://www.a12.com/santuario-nacional/santuario-virtual/
santo-do-dia/01/11) 

A historiadora Maria Teresa Lemos, em seu artigo 
sobre Práticas religiosas e representações simbólicas 
(2009), investiga o contexto mexicano da correlação 
entre cristianismo e festa de Todos os Santos (inclusiva 
do Dia dos Mortos). Menciona também o mês de agosto 
na localização temporal pré-colombiana dos festejos. O 
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que nos permite ampliar os vínculos entre as festividades 
religiosas cristãs e os múltiplos momentos de inclusão e 
conexão intermundana. Neste sentido, a proximidade 
mortos/santos/vivos sinaliza um festejo possível em 
múltiplos momentos. 

Deve-se ressaltar que os mortos, colocados sob a proteção dos 
santos e de suas relíquias, desempenham uma dupla função. Além 
de ajudar os outros mortos que acabavam de chegar ao local, 
eles também atendiam aos pedidos dos vivos. A estreita relação, 
instituída pelo cristianismo, entre vivos e mortos explica a criação 
da festa de Todos os Santos e, depois, da dos Mortos. O seu caráter 
coletivo subtendia a continuidade do laço entre vivos e mortos, 
fato que foi confirmado pela instauração da festa dos Mortos. 5 
[...] No México pré-hispânico, os enterramentos seguiam quase a 
mesma ordem. Eram realizados em lugares sagrados, perto dos 
cerros ou templos, junto com seus deuses, representados por 
pequenas estátuas, além de um cachorro, que acompanhava o 
morto para que ele não errasse o caminho para o Mictlán (lugar dos 
mortos). Uma vez por ano, em agosto, retornavam para rever seus 
familiares e participar das festas organizadas em sua homenagem 

No Brasil, não se evidencia uma “tradução” 
generalizada das celebrações de Todos os Santos/Finados 
em festejos populares significativos. É provável que o 
peso introspectivo que as ordens religiosas denotaram 
para tais celebrações tenha afastado uma possível 
tendência comemorativa dessas festas religiosas. Morte 
e Ressurreição desafiam planos opostos da mística cristã, 
favorecendo discursos e práticas festivas em torno da 
segunda simbologia. Denota-se disto a força do Carnaval, 
da Páscoa, de Pentecostes e de Corpus Christi. Mas 
como em todo padrão hegemônico de cultura, são as 
variações que alimentam a riqueza de seu entendimento 
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– lembremos, por exemplo, a recente valorização do 
“Halloween”, o dia das Bruxas nórdico e norte-americano 
e das efemérides progressivas de “famosos” (políticos, 
acadêmicos, artistas, esportistas, etc.) – midiatizados 
para observar como as sacralidades se multiplicam e se 
permitem recompor em espaços para manifestações 
populares efusivas.

Vejamos o caso do município de Ocara (CE) e sua 
combinação específica de resistência interiorana e 
entretenimento coletivo. A caracterização da festa, 
aqui noticiada (Figura 1) pela central de rádio da cidade 
de Quixadá - CE, registra o forte investimento do poder 
público municipal no fortalecimento progressivo da 
Festa; independentemente da participação direta da 
Igreja Católica. A ênfase encontra-se nas representações 
econômicas e culturais da festa como bem público, cada 
vez mais aberto a demarcar seu espetáculo local em escala 
estadual. 

Poucos são os estudos que registraram 
sistematicamente os processos de popularização e 
transformação da localidade, destacando essa projeção 
contemporânea de eventos como os de Ocara, cidade do 
Sertão Central, distante 95 Km de Fortaleza. A monografia 
de Maria Auricélia Alves (2002) – atual secretária de Cultura 
do Município – anterior ao desenho das celebrações como 
Festa das Almas, contudo, já denotara o envolvimento e 
os conflitos entre as dimensões popular e institucional da 
festa religiosa.  
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Figura 1- Festa das Almas de Ocara-CE

 
 

As celebrações de Ocara estão constituídas em 
um exemplar esboço do que devemos atualizar como 
“catolicismo popular” na Pós-Modernidade. Trata-se da 
reconstrução permanente de um cristianismo cultural, 
contextualizado por todo conjunto de fatores públicos 
e privados que, em um só tempo, mantém o referencial 
político-religioso da Igreja Católica e favorece a negociação 
simbólica com todos os demais nichos de valorização 
devocional, especialmente aqueles “aspectos incomuns 
do sagrado”, orientados pela leitura da continuidade 
mística e espiritualista investigada por Garcia Bazan, que 
torna a devoção individual/familiar mais dialógica e mais 
pragmática que a doutrina pastoral da própria Igreja. 

Tal leitura interpretativa não dispensa – ao contrário, 
demanda de maneira crescente – o conhecimento empírico 
permanente da trajetória que uma festa como esta 
ocupa na projeção de novas modalidades devocionais. O 

DIA DE FINADOS 
FESTA DAS ALMAS MOVIMENTA 
SETORES LOJISTAS EM CARA. 
O evento, que hoje faz parte do calendário 
cultural da cidade, começou a partir de 
1919 no município

Ocorre hoje neste município a tradicional Festa 
das Almas. Em sua oitava edição com este 
nome, o evento já ocorre desde a década de 20 
e movimenta o comércio local, com realização 
da Prefeitura Municipal de Ocara, por meio da 
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. 
Tem apoio da Sociedade dos Amigos de Ocara 
e patrocínio do Governo Federal, Banco do 
Nordeste e da Caixa Econômica. A visitação 
aos túmulos do cemitério local, na noite de 

hoje até a madrugada de amanhã, é um dos pontos altos da comemoração que 
ampliou a agenda de atividades, conciliando religião, cultura e lazer. A VIII Mostra 
da Cultura Popular, "Ocara Vivendo a Cultura de Corpo e Alma", terá início às 18 
horas com a realização do Terço das Almas, no Cemitério Público. Já às 20hs, 
na Praça de Eventos, acontecerão apresentações culturais, feira de artesanato, 
comidas típicas e muito forró com as bandas Solteirões do Forró, Forró Pé de 
Ouro e Robertinho do Acordeon. A festa, que hoje faz parte do calendário cultural 
do Ceará, começou entre 1919 e 1924, com a construção do primeiro cemitério do 
local, que não possuía muros, apenas cercas. Foi então que um dos fundadores 
da cidade conhecido como Pai Dodó, iniciou uma campanha para a realização de 
um leilão. As prendas foram doadas pela população e o dinheiro dos arremates 
seria utilizado na construção da murada do cemitério. Desde então, todos os 
anos passaram a ser realizados eventos para melhorias no local. Durante os dias 
que antecedem a festa, a cidade realiza a maior feira livre do ano, onde se reúnem 
comerciantes de todo o Estado. Uma das novidades de representantes deste ano, 
de acordo com a secretária de Cultura, Esporte e Juventude, Maria Auricélia Alves, 
é a marca Handara, representada pela primeira vez na festa. O município de, 
aproximadamente, 24 mil habitantes, tem expectativa de reunir um público para 
este ano de 40 mil pessoas, movimentando assim o comércio local. "O mercado 
cresceu principalmente no ramo de pousadas, mas, mesmo assim, ainda não 
consegue dar conta de todos os visitantes, que acabam se alojando na casa de 
amigos e parentes. Como a devoção dos visitantes é alta, isso acaba facilitando 
que haja esse tipo de acomodação", afirma ela. O público dobrou desde a primeira 
edição, contribuindo para o forte desenvolvimento do município, influindo 
inclusive nos índices de desenvolvimento, segundo a secretária. Com o aumento 
do público, o espaço onde as atrações culturais ocorrem também passou por 
modificações, sendo necessária a reforma e ampliação da praça e alguns outros 
pontos. Cerca de 50 funcionários integram a comissão organizadora do evento.

Fonte: http://centralquixada.blogspot .com.br/2012/11/dia-de-finados-festa-das-almas.html
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interessante do processo é verificar o peso dos caminhos 
tortuosos na construção dos meios de espacialização 
simbólica utilizados por uma comunidade para mobilizar 
sua fé. Claro que uma Festa como a do Padroeiro – Santo 
Antônio, em Ocara – poderia absorver toda uma vantagem 
operacional, coparticipando, inclusive dos períodos de 
alta temporada (festiva e turística) proporcionado pelos 
Festivais Juninos. Mas o interessante na fenomenologia 
criativa dos eventos religiosos está na provocação de 
novas metodologias de gestão do conteúdo devocionais. 
O Cristianismo teria sido enterrado nas catacumbas da 
pureza e do exílio – sem reinventar-se em seus infinitos 
apocalipses – caso não conseguisse conviver, e muito 
bem, com tanto contágio alienígena ou gentio. 

Assim como os Mortos e os Santos de Ocara foram 
promovidos a Almas participativas e multicoloridas, em 
um festival maior que as proporções do município, um 
processo equivalente de absorção (estranha e bem-vinda) 
é disseminado no mundo devocional do catolicismo. Trata-
se da força irradiadora da fé nas invocações imagéticas 
e proféticas de Maria de Nazaré, capaz de reticular 
o intercâmbio permanente de muitas festividades e 
localidades brasileiras. E se manter – a revelia de toda 
expressividade cultural – relativamente à margem das 
percepções acadêmicas da ciência geográfica. Veremos, 
no item seguinte, como essa defasagem inicia seu 
processo de mudança.         

Entre todos os Santos, a Santa Multiplicadora de 
Sacralidades

Como já citado, a devoção mariana e suas festividades 
locais, reeditadas ao longo do ano, demarca um peso 
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diferenciado e massivo nas representações do catolicismo 
popular. Entretanto, a rarefação com que o tema da 
religiosidade é explorado nos estudos geográficos possui, 
paradoxalmente, neste campo específico, um filão para 
significativa atração de novos olhares.

Se teologicamente, a figura de Maria fundamenta 
uma mística mediadora frente à divindade de Cristo 
– e apenas pela diversidade dos homens em suas 
culturas torna justificada a multiplicidade de invocações 
– geograficamente é possível pensar e sentir as 
representações marianas como um complexo de 
decodificação das múltiplas sacralidades (enquanto 
relações indispensáveis) do Homem/Terra ou Mulher/
Humos. Existe um campo para explorar a espacialidade 
dos saberes geográficos, considerando o que Eric Dardel 
(2011) denominou por Geografia Mítica, no tocante a uma 
anterioridade das relações humanistas na Terra, e que Carl 
Jung ampliou para os símbolos místicos ou divinais. Diz 
ele:

[...] as principais figuras simbólicas de uma religião constituem 
sempre a expressão da atitude moral e espiritual específica que 
lhe são inerentes. Cito, p. ex., a cruz e seus diversos significados 
religiosos. Outro símbolo principal é o da Trindade. Seu caráter 
é exclusivamente masculino. O inconsciente, no entanto, o 
transforma em quaternidade, que é, ao mesmo tempo uma 
unidade, da mesma forma que as três pessoas da Trindade 
são um só e o mesmo Deus. Os antigos filósofos da natureza 
representavam a Trindade — enquanto imaginata in natura 
(imaginada através da natureza) — como os três asomata, spiritus 
ou volatilia, ou seja, água, ar e fogo. A quarta parte integrante 
era o somaton, a terra ou o corpo. Eles simbolizavam esta última 
por meio da Virgem. Desta maneira, acrescentaram o elemento 
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feminino à sua Trindade física, criando, assim, a quaternidade ou 
o círculo quadrado, cujo símbolo era o Rebis hermafrodita, o filius 
sapientiae (o filho da sabedoria). Não há dúvida de que o quarto 
elemento dos filósofos medievais se referia à terra e à mulher. 
(JUNG, 1978, 68)   

 Este “quarto elemento” telúrico e feminino, por 
identificação “mater” (no sentido de palpável ou revelado 
sem mediações) constitui-se de um poder místico altamente 
significativo para a formulação de uma geografia política 
da religião. Não cabe, neste breve exercício acadêmico, 
conjecturar os caminhos equivalentemente “tortuosos”, 
como os marianos, que outras confissões religiosas vêm 
tomando para alcançar essa linguagem simbólica do 
inconsciente, mas é pertinente aqui apresentar alguns 
dados sobre o peso de tal dimensão no universo católico 
contemporâneo; lembrando o quanto a realidade da Igreja 
Católica Romana no Brasil não arrefeceu, se quer por um 
momento das últimas décadas – tão representativas das 
mutações religiosas de nossa sociedade – a primazia 
onipresente da santidade especial de Maria Mãe de Deus.  

Assim como em uma confluência de eventos possíveis 
na celebração de “Todos os Santos”, as festas marianas, 
mesmo direcionadas por uma invocação específica ou 
local da Virgem, contém uma celebração de “Todas 
as Santas Marias”. O Santuário de Aparecida – como 
principal exemplificação mariana catalisadora de nossas 
análises, nos últimos 15 anos – denota o reforço a essa 
concepção inclusiva das invocações no salão de exposição 
das padroeiras dos países da América Latina, situado na 
nave sul da Basílica Nacional. Este conjunto de imagens 
de padroeiras também é encontrado em Quixadá, no 
Santuário diocesano da Rainha do Sertão, como uma 
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mesma homenagem que faz parte da ornamentação do 
próprio templo (Figura 2).

Figura 2.  Santas Marias da América Latina

 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2013).
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A perspectiva aqui exposta, na concepção de uma 
invocação marianas para todas as santas invocações, 
confere legitimidade à primazia da representação da 
mística de Maria frente a outras possibilidades devocionais 
de escala mundial. Mesmo a santificação popular da 
devoção a Cristo, não absorve tamanha variedade de 
invocações; muito embora, no plano geral seja as igrejas 
cristãs um celeiro aberto ao universo mais amplo possível 
de santos, canonizados ou não. O que se manifesta aqui é 
a possibilidade inigualável da comunicação geográfica de 
uma imagem mariana “ativar” a presença de tantas outras 
localidades e regionalidades ali representadas. 

Essa multiplicidade identitária nos templos e 
datas comemorativas também se faz presente nos 
festejos religiosos. Sejam tais celebrações estritamente 
paroquianas, centradas um uma só comunidade; sejam 
grandes festividades, cujo alcance vetorial mais observado 
(carnavalização, turistificação e midiatização) atinja 
escalas internacionais.

Para refletir sobre essa excelência mariana 
na catalisação de múltiplas sacralidades locais, 
sistematizamos algumas informações quantitativas 
proporcionadas pela consulta ao Anuário Católico (versão 
2012), do Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações 
Sociais (CERIS). 

Verificamos o real peso de dois conjuntos de 
invocações marianas nas 17 províncias episcopais do 
Brasil, diante de todas as demais formas de nomear 
“Santa Maria”. São eles: a) o Grupo Imaculada-Conceição-
Aparecida; b) o Grupo Rosário-Fátima. Ambos os grupos 
lideram as invocações pelas raízes lusitanas de nossa 
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formação religiosa. De um lado o peso da Padroeira 
de Portugal, N.S. da Conceição, atualizada tanto pelo 
dogma da concepção virginal (sem pecado) de Maria, 
em 1858, como pela proclamação de Aparecida, rainha 
e padroeira do Brasil, em 1904 e 1930, respectivamente. 
De outro, N.S. do Rosário, também com fortes raízes 
coloniais e dominicanas, é atualizadas pela aparição, 
no início do século XX, de virgem do rosário em Fátima, 
Portugal. O grupo poderia ser ampliado com a invocação 
correlata de N.S. da Vitória, invocação historicamente 
ligada às festividades do Rosário. Mas como não se 
tratava de uma atualização contemporânea, preferiu-se 
fixar no levantamento, a seguir (Figura 3), apenas as duas 
invocações mencionadas.

Figura 3. Tabela das Paróquias e Grupos por Regiões Episcopais

Regiões
Episcopais

Paróquias Marianas e Grupos Aparecida (1) e 
Fátima (2)

Estados Paróquias Marianas (1) (2) % %

Nordeste 1 CE 336 152 44 14 29% 9%
Nordeste 2 RN, PB, PE, 

AL.
883 358 117 46 33% 13%

Nordeste 3 SE, BA 779 308 94 22 31% 7%
Nordeste 4 PI 222 85 19 11 22% 13%
Nordeste 5 MA 253 88 34 9 39% 10%

Norte 1 AM, RR 162 55 12 7 22% 13%
Norte 2 PA, AP 282 96 29 11 30% 11%
Leste 1 RJ 629 250 79 41 32% 16%
Leste 2 MG, ES 1722 590 174 76 29% 13%

Sul 1 SP 2431 744 244 92 33% 12%
Sul 2 PR 835 280 88 36 31% 13%
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Sul 3 RS 738 251 49 48 20% 19%
Sul 4 SC 356 107 27 18 25% 17%

C. Oeste GO,TO,DF 660 254 68 28 27% 11%
Noroeste 123 48 15 6 31% 13%

Oeste 1 MS 135 54 21 8 39% 15%
Oeste 2 MT,TO 174 68 21 10 31% 15%

Totais 10720 3788 483 30% 13%

Fonte: Elaboração dos autores com base no Anuário Católico do 
CERIS 2012

A tabela possui uma série de indicadores regionais 
específicos, que mereceriam maior detalhamento para 
cada uma das regiões episcopais. É interessante notar 
que os estados mais populosos possuem um número 
mais elevado de paróquias, correspondendo também ao 
volume de sua fragmentação administrativa; e pode ter 
oscilações tanto no número de devoções paroquianas à 
Virgem Maria (ver dado percentual no Figura 6 adiante) 
quanto na representatividade dos grupos principais. 
Contudo, é na padronização das proporções entre os dois 
grupos destacados e o montante geral que podemos inferir 
a força da festividade mariana em todo país. Variando de 
30% (Sul 4, em Santa Catarina) a 45% (Nordeste 1, no 
Ceará – Figura 4), encontramos uma representatividade 
média nacional acima de 1/3. O que pode significar, 
independentemente da maior ou menor vinculação 
desses montantes às devoções marianas líderes (Figura 5), 
uma situação favorável às práticas religiosas de múltiplas 
sacralidades. Afinal, em uma paróquia onde a Mãe de 
Deus exerce a proteção maior, o espaço de outros(as) 
santos(as) estaria mais aberto ao convívio de festividades, 
marianas e não marianas. 

Continuação.
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Figura 4. Percentuais Marianos nas Dioceses do Ceará (NE 1)

Fonte: Elaboração dos autores com base no Anuário Católico do 
CERIS 2012.

O Grupo 1 (Imaculada Conceição Aparecida) com 30% 
das paróquias marianas é seguido, a certa distância, pelo 
Grupo 2 (Rosário/Fátima) com 13% das invocações. Seria 
preciso somar o número de paróquias de N.S. das Graças, 
do Perpétuo Socorro e das Dores (ou do Carmo), para 
atingirmos uma nova cifra de 12%. O que já não poderia 
conter a mesma equivalência dos pesos dos dois primeiros 
grupos entre as 17 regiões episcopais.  
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Figura 5. Total de paróquias marianas por grupos de devoção

Fonte: Elaboração dos autores com base no Anuário Católico do 
CERIS 2012.

As demais invocações apresentadas na Figura 5 – 
N.S. de Lourdes, Auxiliadora, da Glória e do Grupo “Mãe” 
(dos Pobres, Rainha, de Deus, Jesus, etc.) e Piedade – 
somadas às anteriores, correspondem à seleção de 2.583 
paróquias, 68% do total de paróquias marianas. Cada 
uma dessas 11 invocações possui no total de 60 a 1135 
denominações paroquianas no Brasil inteiro, o que indica 
a existência de um especial conjunto, formador do 1º 
escalão devocional; aquele com maior possibilidade de 
favorecer a multiplicidade de outras devoções correlatas, 
seja pela inclusão de outras devoções marianas regionais 
e locais – de N.S. da Abadia (52 invocações), da Penha 
(52), de Nazareth (52) até de Copacabana (2), do Resgate 
(2), do Sião (2) – ou até pela coparticipação em paróquias 
de outros santos não marianos. Neste universo de 1.205 
devoções (32% das paróquias marianas), a multiplicidade 
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torna-se horizontal e vertical pelo simples fato da 
especificidade local agir como um nó na teia “católica” 
(universal). 

Já a Figura 6 nos permite visualizar as 17 regiões 
episcopais, confirmando os pesos econômicos e 
populacionais dos estados com maior concentração de 
paróquias marianas. O que permite reconhecer os estados 
de São Paulo, Minas Gerais/Espírito Santo, Bahia/Sergipe, 
somados, com 45% de todas as paróquias brasileiras 
devotadas a Maria; e gestoras de muitas das festas 
religiosas que traduzem a sacralidade múltipla no interior 
do catolicismo contemporâneo. 

Figura 6. Paróquias Marianas por Região Episcopal

Fonte: Elaboração dos autores com base no Anuário Católico do 
CERIS 2012.
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É a partir de uma contextualização específica do 
Grupo 1, líder na devoção popular pela representatividade 
da invocação da Padroeira do Brasil, que desdobramos 
um projeto de investigação sobre estratégias devocionais. 
A ideia é fazer a transferência dessa relação fixo/fluxo das 
devoções à Santa Maria para o intercâmbio (material e 
simbólico) entre o Santuário Nacional de Aparecida e 
os outros 38 santuários, nas diversas regiões episcopais 
do país, também devotados à Imaculada Conceição 
Aparecida.  Considerando que nos estados de São Paulo e 
de Minas Gerais concentram-se 20 deles – portanto, mais 
da metade – pode-se supor que os processos integrados de 
urbanização e municipalização têm favorecido a expansão 
geográfica de devoções referenciais. A irradiação 
devocional, resultante dessa expansão, proporciona a 
criação de itinerários de visitação litúrgica; o que confere 
ao conhecimento de um distrito, cidade ou município-
santuário (como preferimos nomear) o cenário ampliado 
da ritualização peregrina para múltiplas sacralidades. 

A Figura 7 sintetiza uma seleção de registros 
fotográficos para eleição de pontos turístico-religiosos 
dessa roteirização, no âmbito Santuário Nacional de 
Aparecida. Sua intencionalidade principal encontra-
se na indicação topológica de paisagens-cenas, como 
uma concepção teatralizada dos lugares (PAVIS 2008, 
MAFESOLI 2004). 
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Figura 7. Representações Imagéticas no Roteiro de Aparecida

1) Igreja de São Benedito (em frente a Rodoviária Municipal); 2) Rua 
da Matriz (ligação da Igreja de São Benedito à Matriz Velha); 3) Praça e 
Igreja da Matriz; 4) Passarela da Fé; 5) Basílica (lado norte) com Capela 
das Velas; 6) Basílica (lado sul) arcos imitando a Praça de São Pedro no 
Vaticano; 7) Basílica (subsolo) – Sala das Promessas; 8) Estacionamento 
do Shopping com chegada de caravana religiosa; 9) Centro de Eventos; 
10) Parque Presépio 

Fonte: Elaboração dos autores (2013) a partir de imagem do 
programa Google maps.
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Foram selecionados dez topos representativos 
de uma mínima observação da diversidade do cenário 
festivo; seu ordenamento desenhou a interconexão 
entre lugares funcionais (a pequena Igreja de São 
Benedito, no entroncamento entre estação rodoviária 
e o núcleo comercial e de serviços da cidade) e lugares 
eventuais (a área de expansão de lazer da Basílica Nova 
até a acrópole do Parque presépio). O critério escolhido, 
para a roteirização, foi a experiência de percepção das 
mutações do município-santuário de Aparecida-SP; do 
distrito interconectado à cidade de Guaratinguetá para a 
construção de uma Capela em louvor à Nossa Senhora; 
depois a recomposição mítica de narrativa sobre a pesca 
da imagem até o sonho monumental de uma basílica 
“maior que a cidade”, e finalmente a reconstrução de 
uma cidade-shopping no estacionamento sul da Basílica 
circundada por cenografias de apoio aos espetáculos 
internos e externos.    

Semelhante perspectiva de roteirização exposta 
nessa composição imagética pode acentuar os meios 
de demonstração das sacralidades múltiplas de outros 
santuários marianos. No projeto em curso, daqueles 
santuários diretamente associados à invocação de 
N.S. Conceição Aparecida, mesmo que a maioria deles 
não explicite uma funcionalidade/eventualidade tão 
marcadamente turística, suscita uma questão: em que 
medida tal montagem poderia ser readaptada para que 
as representações imagéticas das festividades marianas 
assumissem a condição de procedimento metodológico 
associativo?    
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Considerações Finais: Paróquias, 
Santuários e Festejos à Virgem.

O mergulho nas águas turbulentas que vertem o 
espaço religioso contemporâneo não nos permite acreditar 
que o conhecimento essencial dos fenômenos sagrados 
imite um processo batismal. Não basta afundar a cabeça no 
Rio Jordão das festas cristãs; pois tanto a cabeça, quanto 
o rio e as festas estão absolutamente contaminados de 
fenômenos imunes aos antídotos da sacralidade habitual. 
É preciso considerar as inversões, momentâneas ou 
permanentes; que multiplicam percepções e concepções 
de realidade; e tornam simultâneas as encenações do 
mundo, das imagens e das imaginações. 

De certa forma, se a mística da cristã Santíssima 
Trindade, amplia em três as representações devocionais 
do monoteísmo, são os dogmas e a tradição mariana 
dessa mística que proporciona tal multiplicação de 
tais representações. Contudo, isso não se dá sem o 
alto preço das interpretações simultâneas: paróquias, 
santuários e festividades religiosas alimentam-se da 
convergência de múltiplos bens sagrados. A intenção 
fundamental desse artigo foi mostrar como tal dimensão 
pode ser capturada nas transformações mais recentes do 
complexo Dia dos Mortos/ Todos os Santos e na irradiação 
devocional das paróquias marianas. Ocara e Aparecida 
são representações que demandam novos projetos de 
investigação sobre a linguagem espacial do patrimônio 
religioso contemporâneo. De que forma tais projetos 
forjam vasos comunicantes entre o campo religioso 
específico e as dimensões culturais e ambientais do 
patrimônio geográfico mais amplo?



 227

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

O questionamento é subsidiado pelos elementos 
simbólicos que não limitam – pelo contrário, articulam 
– o trânsito constante entre as dimensões cotidianas e 
espirituais da devoção à Virgem. A título de exemplificação 
deste “trânsito” vale lembrar ao menos uma das variações 
que a projeção local/regional de uma devoção nacional 
permite operar nessa vertente de análise que vai do 
fixo paroquial ao fluxo festivo (e se retroalimenta no 
intercâmbio). 

No dia 31 de julho de 1954, um caminhão tanque 
chocou-se com um trem misto (de carga e passageiros) 
de oito vagões, no município de Ourinhos-SP. O endereço 
on-line http://aparecidavq.wordpress.com/2010/07/24/
historia-2/ correspondente a um dos serviços de 
divulgação do Santuário diocesano atesta que o episódio 
do acidente rodoferroviário foi um testemunho trágico 
de duas interferências divinas: a mudança da direção dos 
ventos, que reduziu o impacto das perdas provocadas 
por grande incêndio dos vagões e o achado de uma 
caixa, indicadora dos pertences de família em mudança 
e portadora da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A 
condição intacta da Imagem, que emergiu das chamas 
(por seu eficiente armazenamento) foi imediatamente 
reconhecida como um sinal de proteção para a cidade: 
Nossa Senhora protegerá Ourinhos. 

Embora a Capela só fosse inaugurada em 1979 e sua 
elevação a Santuário Diocesano, feita no limiar do novo 
século XXI, a mística devocional foi capaz de reinventar 
o mito fundador do lugar e a época de celebração da 
festa da Padroeira do Vagão Queimado: última semana 
de julho. Sem, contudo, deixar de se perceber como 
parte integrante da rede de comunidades diretamente 
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interligada à devoção nacional de Aparecida. Fatos como 
este se propagam pelas localidades mais remotas de 
nosso país, aonde algumas “modernidades” ainda não 
chegaram, mas que não se isolam do universo devocional 
porque o elo que os une é maternal e confortador. É 
a fé mariana que realmente “remove montanhas” e 
reconfigura a paisagem geográfica. 
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Uma Análise Da Expansão Da Produção 
Científica Da Geografia Das 

Sexualidades No Brasil

Joseli Maria Silva

INTRODUÇÃO

Este texto examina o processo de produção científica 
sobre sexualidades na Geografia brasileira1, tendo como 
base a constituição de redes dos principais autores, temas 
de interesse e referências conceituais. Para vencer este 
desafio foi utilizado o banco de dados sobre a produção 
científica brasileira, mantido pelo Grupo de Estudos 
Territoriais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Este banco de dados faz parte de um projeto de pesquisa 
mais amplo sobre epistemologia da Geografia brasileira 
e cobre um período de 1939 a 2012, em que já estão 
catalogados todos os periódicos científicos classificados 
nos quatro primeiros níveis no ranking estabelecido pela 
‘Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior’ (CAPES)2.

1 Partimos assim a investigação publicada em revistas cientificas geográficas com a 
consciência do recorte que fazemos e das ausências que provocamos. A investigação 
sobre sexualidade, espaço e território atravessa as ciências sociais e humanas estando 
presente também na sociologia, na antropologia, na psicologia social e nos estudos 
culturais. Da nossa experiência enquanto investigadores pode se denotar uma 
tendência de intercâmbios entre investigadores destes diferentes campos disciplinares 
nomeadamente na publicação de textos de não geógrafos em revistas geográficas 
(Bruno Pucinelli e Isadora Lins França são exemplos disso), bem como eventos 
científicos onde se cruzam esses campos disciplinares como foi o I Seminário Latino 
Americano de Geografia e Gênero. 
2O banco de dados sustentado pelo Grupo de Estudos Territoriais (GETE) atualmente 
conta com 6904 artigos científicos que cobre um período temporal de 1939 a 2012 da 
produção científica brasileira na área de geografia, conforme a relação de periódicos 
avaliados pela área da geografia da CAPES em um total de 102 revistas. Até este 
momento levantamos a totalidade de artigos de revistas brasileiras na área de 
geografia com a classificação A1, A2, B1 e B2. 
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Com base neste banco de dados, pudemos constatar 
que a produção científica que envolve as sexualidades 
no Brasil teve seu início apenas em 1995 e se manteve 
até 2012, embora apresente grande variação de 
comportamento em termos de intensidade de produção, 
bem como de referenciais teóricos. No referido período, 
foram encontrados trinta e quatro artigos que serviram de 
base para a construção desta análise. 

A metodologia de análise de redes sociais foi utilizada 
para identificar temas centrais e periféricos que revelam 
a topologia de interesses da produção científica sobre 
sexualidades no Brasil. Esse procedimento foi realizado 
com base nas palavras-chave indicadas pelos autores dos 
artigos analisados. Além disso, estabelecida a relação 
entre autoria e as referências bibliográficas utilizadas 
nos artigos. O estabelecimento destas redes permitiu 
conhecer as influências teóricas nas interpretações dos 
fenômenos analisados, bem como o estabelecimento de 
comunidades de diálogo acadêmico entre determinados 
pesquisadores3.

 O texto está estruturado em duas partes. Na 
primeira parte do texto são exploradas as configurações 

3 O detalhamento da metodologia é aqui exposta no intuito de socializar o processo de 
pesquisa: 1) Foi realizado o levantamento dos artigos nas revistas brasileiras nos quatro 
níveis considerados de melhor qualidade pelo governo brasileiro no Sistema Qualis - 
CAPES. 2) Os textos disponíveis na internet em PDF foram convertidos para o formato 
TXT. 4) Os arquivos de texto foram inseridos em um software de análise qualitativa 
(RQDA) em que foi possível criar categorias de análise de dois tipos: palavras-chave e 
referências bibliográficas. As palavras-chave foram agrupadas, considerando sinônimos 
que expressavam um mesmo sentido e perspectiva teórica. Foram consideradas as 
referências bibliográficas que foram citadas em mais de dois artigos. 6) As categorias 
foram exportadas para uma planilha no formato genérico CSV. 7) Para padronizar as 
palavras-chave e as referências bibliográficas foi utilizado o ‘google refine’ que evitou 
uma possível duplicação de citações e distorção dos nós das redes a serem criadas. 8) As 
planilhas formaram as bases para criação de redes por meio de um software de análise 
de redes sociais chamado Gephi na versão 0.82. Optou-se por criar uma rede direcional 
onde a fonte é o autor e o destino é constituído pelas referências bibliográficas e as 
palavras-chave.
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das redes que estruturam a produção da geografia 
das sexualidades no Brasil, evidenciando os principais 
pesquisadores, a emergência de diferentes abordagens 
temáticas, bem como a influência que determinadas 
concepções conceituais passaram a ter sobre a produção 
acadêmica do país. 

As Redes da Produção Científica sobre Sexualidades na 
Geografia Brasileira

A produção científica na área de sexualidades no 
Brasil representa apenas 0,49% do universo de artigos 
levantados4. Além de uma pequena representatividade 
na produção geográfica brasileira, os artigos sobre 
sexualidades são publicados em periódicos de menor 
prestígio acadêmico, segundo o sistema de avaliação 
científica do governo brasileiro e estão concentrados em 
revistas jovens, criadas recentemente. 

Em 1995, ocorreu a publicação do primeiro artigo na 
área das sexualidades, de autoria de Rogério Botelho de 
Matos e Miguel Ângelo Ribeiro na Revista Boletim Goiano 
de Geografia. Posteriormente, em 1998, o geógrafo 
Miguel Ângelo Ribeiro continuou a publicar sobre o tema 
na Revista GeoUerj5, tornando-se o geógrafo pioneiro nos 
estudos das sexualidades no Brasil. 

O acesso à bibliografia estrangeira foi sendo 
paulatinamente propagado no Brasil apenas nos anos 
2000, com o processo de popularização da internet no 

4 O universo considerou os 6904 artigos científicos publicados em revistas científicas 
consideradas pela área de geografia da CAPES no triênio 2010-2012 nas classificações 
A1, A2, B1, B2.
5 Nos anos de 1996 e 1998 o mesmo texto, com pequenas modificações foi publicado na 
Revista Território, cuja publicação foi interrompida em 2004.
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final dos anos de 19906. Além disso, foi durante os anos 
de 1990 que ocorreu a consolidação do processo de 
redemocratização na sociedade brasileira, possibilitando 
maior expressão de movimentos populares, inclusive da 
Comunidade LGBT, facilitando assim a disseminação dos 
debates em torno das sexualidades.

A produção geográfica deste período está fortemente 
marcada pela hegemonia de referenciais teóricos 
nacionais, de bases marxistas, como Milton Santos (1992) 
e Roberto Lobato Corrêa (1989). As referências não 
nacionais foram apresentadas nas publicações dos anos 
de 1990 em versões já traduzidas para o português, como 
é o caso dos livros de autoria de Claude Raffestin (1993) e 
Edward Soja (1993). Apenas a obra de Robert Sack (1986), 
Human territoriality, é referenciada na língua original, o 
inglês. 

Os textos pioneiros escritos por Miguel Ângelo Ribeiro 
exploram a prostituição no Rio de Janeiro, dando ênfase 
às relações comerciais geradas pela atividade sexual. Os 
grupos que exercem a atividade (mulheres, homens e 
travestis) se apropriam de determinadas áreas da cidade 
e estabelecem entre si segmentações provocadas por 
disputas espaciais e relações de poder. O território é um 
conceito geográfico pioneiro na análise das geografias 
das sexualidades e foi amplamente sustentado pela 
perspectiva francesa de Raffestin (1993), mas também 
pela obra de Marcelo Lopes de Souza (1995). 

6 Foi apenas no ano de 1995 que os ministérios das Comunicações e da Ciência e 
Tecnologia criaram, por portaria, a figura do provedor de acesso privado à Internet e 
liberaram a operação comercial no Brasil. 
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A primeira publicação de um artigo sobre 
sexualidades em um periódico brasileiro, cujas referências 
eram hegemonicamente anglófonas foi o texto de Xosé 
M. Santos Solla, publicado em 2003, sob o título ‘Espacios 
disidentes em los procesos de ordenación territorial’. 
O autor, professor na Universidade de Santiago de 
Compostela, na Espanha, publicou seu artigo na Revista 
Pegada7, sem, contudo ter estabelecido qualquer impacto 
na produção sobre sexualidades na geografia brasileira. 
Apesar deste artigo estar publicado em uma revista 
científica brasileira, o autor desconhece a publicação e 
nem mesmo se recorda de ter tido a intenção de publicar no 
Brasil. Após esforçar sua memória lembrou que conhecia 
a editora da época e ‘possivelmente’ havia permitido à 
colega a republicação do artigo no Brasil. Embora seja 
este o marco da introdução de referências anglófonas 
no Brasil, ele é fruto de um acaso, sem a intenção por 
parte do autor de estabelecer diálogo com pesquisadores 
brasileiros. 

Os anos 2000 foram marcados por uma política 
governamental de expansão de programas de pós-
graduação no Brasil8 e, consequentemente, um aumento 
da pluralidade temática das pesquisas que até então eram 
realizadas no campo da Geografia no país. Grande parte da 
pesquisa brasileira é desenvolvida nos programas de pós-
graduação. O processo de expansão da pós-graduação em 

7 O artigo é uma republicação, pois já havia sido publicado anteriormente na revista 
Documents d’anàlisi geogràfica. 
8 Conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), a pós-
graduação em geografia no Brasil é muito recente. O primeiro curso foi criado em 1971 
na Universidade de São Paulo e em 1972 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 
meados dos anos 90 o Brasil já contava com 11 cursos de pós-graduação na área de 
geografia e em 2011 já possui 47. 
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Geografia no Brasil trouxe a possibilidade da emergência 
de pesquisadores oriundos de universidades periféricas, 
em geral, os produtores de pesquisas no campo das 
geografias das sexualidades. O aumento dos programas 
de pós-graduação foi acompanhado por um concomitante 
crescimento de novos periódicos científicos que, de certa 
forma, também permitiram a expressão das geografias 
das sexualidades. Do total de 102 periódicos científicos 
que fazem atualmente parte da área de conhecimento 
da geografia, cadastrados pela CAPES, cerca de 20% já 
existiam até o início dos anos 2000. O restante, 80%, é 
posterior. 

A vitalidade do campo das sexualidades na Geografia 
brasileira também pode ser apontada pela aliança 
estabelecida entre pesquisadores das sexualidades e 
de gênero. No Brasil, ambas as abordagens, feministas 
e sexualidades, têm sido desenvolvidas de forma 
concomitante e colaborativa. As redes estabelecidas 
fortaleceram a posição dos pesquisadores em suas 
instituições locais e possibilitou a criação de cursos 
e disciplinas específicas sobre as geografias das 
sexualidades. A primeira disciplina regularmente oferecida 
em um curso de pós-graduação em Geografia no Brasil 
foi lançada em 2013 no Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O 
desenvolvimento de ações de ensino tem despertado 
questionamentos que alimentam a abertura de novos 
caminhos de pesquisa e o envolvimento de um maior 
número de pesquisadores. 

No final da primeira década dos anos 2000, as 
conexões e o acesso ao mundo acadêmico internacional 
foi facilitada, se comparada com os anos anteriores. A 
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geógrafa brasileira Joseli Maria Silva, vinculada a outros 
dois geógrafos Almir Nabozny e Marcio Jose Ornat, 
ambos seus orientandos de pós-graduação, introduziram 
na geografia brasileira das sexualidades, em 2008, um 
referencial teórico anglo-saxão, como Judith Butler, 
Gillian Rose, Gill Valentine e Jon Binnie. Os textos 
apresentados por ela são versões originalmente escritas 
em inglês. O texto ‘A Cidade dos Corpos Transgressores 
da Heteronormatividade’, publicado na Revista Geo-Uerj, 
é um marco desta tendência que, posteriormente, foi 
reforçado pela produção científica de Marcio Jose Ornat 
em torno das travestilidades. (ORNAT, 2008a, 2008b, 
2009, 2010, 2012). 

No ano de 2010, as redes de produção científica da 
geografia das sexualidades foi ampliada e complexificada, 
mesclando referências tanto nacionais como 
internacionais.  Entretanto, pode-se afirmar que as ideias 
de Judith Butler (2003), Michel Foucault (1984a, 1984b, 
1985, 1988) e Stuart Hall (1992) foram as mais influentes 
no campo científico sobre sexualidades no Brasil. Vale 
destacar que as obras dos referidos autores, utilizadas pela 
maioria dos autores brasileiros, são as versões já traduzidas 
para o português. O conceito de gênero performático 
foi fundamental para instituir na Geografia brasileira a 
ideia desnaturalização da linearidade entre sexo, gênero 
e desejo (SILVA, 2010a, 2010b). As identidades fluídas, 
bem como a ideia de sexualidade e dispositivos de poder 
multidirecionais, criaram importantes caminhos teóricos 
aos geógrafos brasileiros para a análise espacial de grupos 
que não estavam alinhados à heteronormatividade. 
 

A rede de citações de autores representada na 
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Figura 19 evidencia a hegemonia da influência teórica de 
Michel Foucault e Judith Butler, teóricos que dispensam 
qualquer tipo de explanação sobre a importância de suas 
elaborações teóricas para os estudos das sexualidades. 
Entretanto, é importante destacar a influência de um 
importante antropólogo argentino, que migrou para o 
Brasil nos anos de 1980, Néstor Perlongher. Um ativista 
político, poeta, mas também um pesquisador pioneiro 
sobre as sexualidades, tendo como principal obra ‘O 
negócio do michê: a prostituição viril em São Paulo (1987) 
fruto de sua dissertação de mestrado, defendida em 1986, 
na Universidade Estadual Paulista (UNICAMP). 

Essa obra foi elaborada em plena fase de abertura 
política no Brasil e a emergência dos primeiros grupos 
organizados para a conquista de direitos sexuais, ao mesmo 
tempo em que se alastrava a AIDS. Néstor Perlongher 
(1987) trouxe a noção de territorialidade, baseado nas 
ideias de Deleuze e Guatarri. O território para Perlongher 
é produzido por meio de processos de subjetivação, 
tomando como base a sua análise da prostituição 
masculina. Os territórios subjetivos se fazem por meio de 
sujeitos, corpos, desejos e códigos sociais específicos em 
movimento em determinados espaços da cidade. Assim, 
sujeito e território se produzem mutuamente, se fazem e 
desfazem, trazendo a ideia de movimento e complexidade 
das identidades sexuais em sua relação com o espaço.

9 Esta rede foi construída com base em 136 autores citantes e citados (nós da rede) 
que entre si, estabelecem 270 relacionamentos (arestas da rede). Para facilitar a 
visualização, o rótulo de 81 autores foi suprimido pelo fato de terem sido citados até 
duas. 
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Figura 1. Redes de influências teóricas de 1995-2012 na 
literatura sobre sexualidades na ciência geográfica brasileira.

  

A análise das redes de influência teórica na produção 
sobre Geografia das sexualidades no Brasil evidencia 
a hegemonia de autores estrangeiros em detrimento 
aos brasileiros. Entre os brasileiros, destacam-se alguns 
geógrafos que realizam análises conceituais sobre espaço 
urbano e território como Marcelo Lopes de Souza, Milton 
Santos, Rogério Haersbaert e Roberto Lobato Corrêa. Os 
autores brasileiros que são referenciados especificamente 
por realizarem estudos sobre sexualidades são Joseli 
Maria Silva, Miguel Ângelo Campos Ribeiro, Luiz Mott e 
Benhur Pinós da Costa.

Apesar da expansão de publicações na área de 
sexualidades, não se pode afirmar que o campo científico 
geográfico brasileiro acolheu a temática. Os artigos 
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estão concentrados em poucos periódicos científicos, 
destacando-se a Revista Espaço e Cultura, Geo – UERJ, 
Terr@ Plural e a Revista Latino-americana de Geografia 
e Gênero. Cabe lembrar que os dois últimos periódicos 
citados foram criados e coordenados pelo mesmo grupo 
editorial. Após a criação da Terr@ Plural, o grupo concluiu 
a necessidade de um periódico específico para área de 
gênero e sexualidades e, em 2010, houve a criação da 
Revista Latino-americana de Geografia e Gênero. Este 
periódico científico contribuiu para a ampliação da 
expressão científica das geografias das sexualidades no 
Brasil e, também, tem servido de veículo de publicação 
para pesquisadores estrangeiros que exploram as 
realidades latino-americanas. Este periódico foi uma 
importante ação estratégica para expandir a visibilidade 
da produção científica das geografias das sexualidades 
e superar o preconceito temático promovido por 
avaliadores de outros periódicos. É importante destacar 
que ele concentra 62,85% do total de artigos sobre as 
sexualidades na Geografia brasileira, todos publicados 
após seu lançamento, em 2010.

Outra estratégia de resistência dos pesquisadores 
de geografia das sexualidades é a produção de livros. 
Em 2002, Miguel Ângelo Ribeiro lançou o livro ‘Território 
e Prostituição na metrópole carioca’ e, em 2011, a obra 
‘Território, sexo e prazer: olhares sobre o fenômeno da 
prostituição na geografia brasileira’ em conjunto com 
Rafael da Silva Oliveira. 

A produção da coleção ‘Geografias feministas’, da 
qual faz parte Silva (2009), Silva e Pinheiro da Silva (2011), 
Silva, Ornat e Chimin Junior (2011 e 2013), é sustentada 
financeiramente pela doação de recursos de membros do 
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Grupos de Estudos Territoriais, formado por pesquisadores 
da área de gênero e sexualidades. A maior parte da 
produção de livros é distribuída gratuitamente para todas 
as bibliotecas de universidades públicas brasileiras, via 
correio. A expressão das geografias das sexualidades tem 
sido menos regulada na forma de livros do que na de artigos 
científicos. Esta última modalidade está subordinada aos 
conselhos de avaliadores, muitas vezes, temerosos pela 
expansão do campo das sexualidades na geografia. 

Conceitos e tópicos de interesse na Geografia das 
Sexualidades no Brasil

 
As perspectivas das geografias das sexualidades 

produzidas no Brasil têm sido desenvolvidas a partir de 
certos temas e conceitos representados na Figura 210.

Figura 2 . Topologia temática da produção científica 
geográfica brasileira sobre sexualidades entre 1995-2012. 

 

10 Esta rede foi construída com base em relacionamentos de 53 palavras-chave citadas 
por 21 autores dos 34 artigos considerados.
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A intensidade da utilização do conceito de espaço 
urbano em torno dos estudos das sexualidades deve-se à 
longa tradição marxista que imperou sobre a Geografia, 
associada à temática da atividade da prostituição. 
Tal atividade adquiriu privilégio nos estudos sobre as 
sexualidades, pela ideia de exploração da vulnerabilidade 
social e econômica de grupos de mulheres e travestis.

No início dos anos 2000, com a expansão da 
Geografia cultural no Brasil, o espaço urbano também foi 
compreendido a partir das vivências identitárias, entre 
elas, as sexualidades dissidentes. A Figura 2 evidencia a 
centralidade da intensidade de trabalhos que associam 
a palavra-chave sexualidade com a homossexualidade 
(quase que totalmente masculina) e ainda às travestis. 

Os estudos geográficos das sexualidades dissidentes, 
majoritariamente sobre gays e travestis, foi também 
fortemente sustentada pelo conceito de território, cuja 
compreensão sofreu transformações pela influência da 
Geografia cultural. As sexualidades, compreendidas como 
elementos identitários, ao serem exercidas pelas pessoas, 
desencadeiam processos de apropriação de porções 
da cidade, tornando tais espaços em territórios. Assim, 
a noção de território aparece na literatura científica 
como um espaço apropriado por grupos sociais que não 
compartilham a heteronormatividade, tornando algumas 
áreas da cidade um local de resistência a sua exclusão. 

Os estudos sobre a relação entre o homoerotismo 
masculino e o espaço urbano, notadamente nas 
pequenas cidades teve a expressão do geógrafo Benhur 
Pinós da Costa (COSTA 2010a, 2010b, 2010c, 2012a, 
2012b, 2012c). O autor traz a proposição do conceito de 
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‘microterritorialização’ para evidenciar a apropriação 
da cidade pela prática homoerótica. O autor define a 
‘microterritorialização’ como 

a expressão dos atributos da interação homoerótica. Por ela 
perpassam aspectos da construção consensual estabelecida pelos 
diferentes indivíduos em interação, ou seja, a cultura (práticas 
consensualizadas, mesmo que seja uma relação de tempo 
efêmero), que produz a condição singular do acontecimento, 
e as concordâncias e discordâncias dos diferentes sujeitos 
que o compõe. Além do consenso estabelecido ocorrem 
transversalidades de interesses e representações dos diversos 
sujeitos que produzem o ato interativo. (COSTA, 2010, p. 36)

Além da homossexualidade masculina, as vivências 
espaciais de travestis é outro forte eixo de produção 
científica das geografias das sexualidades no Brasil. 
Travesti é um termo de autoidentificação de pessoas que 
buscam a expressão integral da feminilidade, incluindo-
se além da vestimenta, da maquiagem e de adereços, 
o conjunto de comportamentos sociais. Elas também 
fazem transformações em seus corpos, mediante o uso 
de hormônios e silicones, para modificar suas formas e 
chegar o mais próximo possível da feminilidade desejada, 
sem que essa condição caracterize, entretanto, uma 
transgenitalização. Embora haja atualmente a adoção do 
termo ‘transgender’ por parte de alguns intelectuais para 
definir as travestis, há resistências por parte do grupo em 
adotar tal definição de identidade.

As travestis definem suas experiências espaciais a 
partir da seguinte frase: ‘os mesmos homens que fecham 
as portas para nós durante o dia, abrem suas pernas para 
nós durante a noite’. Assim, parte da afirmação travesti 
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‘as portas que se fecham durante o dia’ foi estudada por 
Joseli Maria Silva, produzindo a ideia de ‘espaço interdito’. 
A outra parte, ‘as pernas que se abrem para nós durante 
a noite’ ou o desempenho da atividade de prostituição 
travesti foi investigada por Marcio Jose Ornat, produzindo 
a noção de ‘território descontínuo paradoxal’. 

O espaço interdito está baseado na ideia foucaultiana 
de discurso (Foucault, 1996). O espaço é tanto discurso 
como faz parte dele. O espaço discursivo se produz 
em meio de relações de poder e, sendo assim, torna-
se hegemonicamente heteronormativo. Os grupos 
dissonantes da ordem sofrem com o jogo que se estabelece 
em torno dos três tipos de interdições propostas por 
Foucault (1996) (Tabu do objeto, Ritual da circunstância e 
Direito privilegiado do sujeito que fala). 

Os espaços, do ponto de vista relacional, formam 
uma grade densa e complexa que impede ou dificulta 
que os grupos dissonantes da sexualidade hegemônica 
produzam seus próprios discursos espaciais, os quais são 
permitidos apenas em algumas circunstâncias específicas, 
no caso das travestis brasileiras é, em geral, a prática da 
prostituição noturna, em locais degradados ou longe de 
áreas residenciais. 

O espaço discursivo travesti, entendido como 
uma trama de ações que possuem significados lidos 
e interpretados por outros grupos, é constantemente 
interditado. O espaço interdito às travestis não é algo que 
possa ser facilmente detectado materialmente, pois não 
se pode colocar placas e avisos proibitórios à sua entrada. 
Mas esse espaço se faz no efeito das ações regulatórias, 
um conjunto de práticas que são lidas e interpretadas por 
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elas como sendo espaços dos quais elas não têm o direito 
de fazer parte. Tais práticas podem ser sutis, como olhares 
de reprovação e de desprezo, como atos de extrema 
violência, chegando até ao assassinato. Assim, 

o espaço interdito é concebido como o efeito da ordem discursiva 
espacial em que práticas regulatórias são desempenhadas por 
aqueles que se julgam dentro da ordem e possuem o poder 
de exercê-la, bem como o de estabelecer as formas com que 
determinados sujeitos devem ser excluídos. O espaço interdito 
é efeito das relações de poder que são onipresentes e, assim, 
sua constituição é vista como algo natural, sendo incorporado 
por todos que fazem parte do campo discursivo. Ele se revela 
com toda sua força quando a ordem é desafiada, e as tentativas 
de transgressão da ordem revelam os limites espaciais que não 
devem ser ultrapassados para que a ordem se mantenha. (SILVA, 
2013, p. 145)

Todo o processo de interdição que o grupo sofre 
durante toda a sua existência, na casa da família, na 
escola, nos hospitais, nas instituições legais e assim por 
diante cria um forte processo de identificação entre elas 
que é partilhado na constituição de territórios em torno de 
uma das poucas oportunidades de existência do grupo na 
sociedade brasileira, a prostituição. Assim esta atividade 
ultrapassa a simples viabilização econômica, mas é um 
espaço de vida, em que elas constroem amizades, jogam 
com o desejo dos clientes e estabelecem suas redes de 
poder e subversão.

Marcio José Ornat explorou o processo de identificação 
do ser travesti a partir da constituição dos territórios da 
prostituição que funcionam em várias escalas espaciais. 
Desde a escala intraurbana, até conexões intermunicipais e 
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internacionais. Ornat (2013) se apoia na ideia do ‘território 
descontínuo’ do geógrafo brasileiro Marcelo Lopes de 
Souza (1995), evidenciando que a prostituição travesti se 
estabelece pela formação de um território multiescalar 
com fronteiras móveis e em diferentes temporalidades. 

Contudo, Ornat (2013) refuta a ideia de um território 
que se faz na oposição entre insiders/outsiders, com 
base nos argumentos da célebre frase travesti já citada 
anteriormente. Os clientes das travestis são, muitas 
vezes, as mesmas pessoas que durante o dia as criticam 
negativamente e lhes retiram os direitos cidadãos. Assim, 
o autor busca apoio na ideia de “paradoxo” nos termos de 
Rose (1993), instituindo um movimento intenso de forças 
que localizam sujeitos em centro e margem para compor 
a configuração territorial da prostituição travesti que para 
ele é descontínua e paradoxal. 

O território nesta perspectiva é resultado do discurso 
produzido pelas próprias travestis em atividade de 
prostituição. Não é preexistente, tampouco passível de ser 
concebido por aqueles que observam o fenômeno de fora, 
mas se faz na ação dos sujeitos que o vivenciam. O poder 
é componente fundamental na apropriação espacial. 
Contudo, ele não é oposicional na relação insider/outsider, 
mas um feixe de tensionamentos entre sujeitos que pode 
produzir diferentes posições móveis, de centro e margem, 
nas relações de poder. 

Os elementos que compõem as relações de poder 
instituidoras do território da prostituição travesti não 
possuem um sentido unívoco, ou uma única posição. Por 
exemplo, a travesti cafetina pode ser um elemento positivo 
quando considerada como componente facilitador de 
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contatos para o estabelecimento de fluxos entre diferentes 
cidades e até mesmo entre países. Mas a cafetina pode, 
simultaneamente, ser um elemento negativo, quando se 
considera suas ações de violência contra as travestis a ela 
subordinadas para o controle do território da prostituição. 
Nesse sentido, 

(...) o território descontínuo paradoxal se define como um 
espaço produzido discursivamente, simultaneamente conectado 
/ desconectado, instituído por difusas e instáveis relações de 
poder, exercidas de forma multiescalar, gerando, assim, a 
plurilocalização dos diversos sujeitos que reivindicam para si o 
direito ao espaço. (ORNAT, 2013, p. 215).

Além destes conceitos fundamentais, a Geografia 
das sexualidades no Brasil tem ampliado seu escopo de 
interesses. A Figura 2 evidencia ainda que várias palavras-
chave como ‘queer’, ‘interseccionalidade’, ‘reflexibilidade’ 
e ‘corporeidade’, comuns na literatura anglófona, não 
fazem parte de forma central da produção Geográfica 
brasileira, sendo utilizadas apenas marginalmente. 
O termo ‘queer’, por exemplo, aparece na produção 
científica publicada no Brasil por autores ingleses ou ainda 
por outras ciências sociais e humanas que já incorporaram 
culturalmente o termo. Outra especificidade é a ausência 
da palavra ‘transgênero’, comum na literatura anglófona e 
não absorvida culturalmente pela comunidade geográfica 
brasileira. 

Apesar de pequena, as geografias das sexualidades 
no Brasil expressam um rápido desenvolvimento, 
evidenciando elementos específicos, mas que 
paulatinamente estreita seus laços com as redes 
contemporâneas de produção científica. Contudo, é ainda 
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necessário refletir sobre a posição que os estudos sobre 
sexualidades podem ocupar em tempos de exigências 
de aumento de produtividade científica, já que é comum 
a resistência e o preconceito à temática. Portanto, as 
chances de publicar artigos que abordam as sexualidades 
são raras. 

Considerações finais

A geografia das sexualidades no Brasil tem se 
expandido, embora ainda não seja um campo científico 
reconhecido e respeitado academicamente. Pode-se 
apontar que o contexto político da última década, com 
o crescimento da visibilidade do Movimento LGBT e os 
debates públicos sobre direitos sexuais e trabalho sexual, 
associados ao crescimento das redes de comunicação, 
bem como a expansão da pós-graduação brasileira foram 
fatores que influenciaram positivamente para que as 
sexualidades pudessem ser exploradas na geografia.

Entretanto, são muitos os mecanismos que ainda 
incidem para a manutenção da invisibilidade das 
sexualidades na geografia. Em tempos de expansão da 
estrutura de pós-graduação brasileira e de implantação 
de mecanismos cada vez mais rigorosos para medir 
a produtividade científica, destoar das concepções 
hegemônicas que dominam as instituições científicas é 
uma opção de risco. Esse fator é certamente um importante 
elemento de inibição para a expansão da abordagem das 
sexualidades, considerado um tema marginal no Brasil.

A pesquisa se operacionaliza por meio de elementos 
concretos como financiamentos, bem como de 
necessidade de publicização dos resultados que passam 
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por uma complexa estrutura editorial. Vencer os poderes 
que dominam tais mecanismos de controle para introduzir 
temas ainda polêmicos na sociedade brasileira não é 
tarefa fácil, pois, como fazedores de ciência, estamos 
inexoravelmente submetidos a eles. 

A comunidade acadêmica cria seus próprios 
mecanismos de controle da ordem do discurso científico, 
selecionando as ideias que devem ou não ser disseminadas 
no campo. Um dos mecanismos mais eficientes de 
regulação, travestidos de ‘formas neutras e objetivas de 
validação científica’ são os pareceres de artigos científicos.

Por mais que desejemos escapar à estrutura de 
poder de organização da ciência, fazemos parte dela. 
Estamos submetidos, como pesquisadores geógrafos, 
às regras de produção científica, atualmente pautada 
pela produtividade acadêmica, e, assim, buscamos os 
periódicos melhor posicionados no ranking criado pelo 
governo brasileiro para medir a ‘qualidade científica’ no 
Brasil. 

Em uma cultura acadêmica produtivista, a 
necessidade de publicar artigos científicos é diretamente 
proporcional à necessidade de não destoar do discurso 
que vem sendo legitimado pelo campo de saber. É preciso 
‘não criar problemas e dissidências’ para ser aceito com 
mais frequência e facilidade e explorar as sexualidades é 
uma dissidência que deve ser controlada. 
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Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele  

 o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
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Introdução

A compreensão de subjetividades marcadas no 
espaço é sempre muito desafiadora. Esta epígrafe traduz, 
neste artigo, um pouco do que vivemos, convivemos, 
compartilhamos, partilhamos e dialogamos, tornando 
momentos significativos de pesquisa em possibilidades 
instauradoras de transformação dos espaços e da 
construção de outras possibilidades políticas: coletivas, 
solidárias, cidadã. 

Os caminhos traçados no decorrer da pesquisa 
visaram identificar marcadores territoriais do bairro 
Restinga/Porto Alegre/RS e suas possibilidades com a 
educação geográfica. Os projetos4 foram desenvolvidos 
em parceria com a escola municipal Larry José Ribeiro 
Alves, bem como com a sua equipe de professores, 
funcionários, alunos, pais e lideranças da comunidade. 

As narrativas e cartografias dos marcadores territoriais 
vêm se construindo em diálogo entre comunidade e 
universidade, valorizando a troca de saberes populares e 
acadêmicos. Por meio deste diálogo, procura-se romper 
efetivamente com as fronteiras entre universidade e 
comunidade. O mapeamento compõem as espacialidades 
significadas em torno de dificuldades, de lutas e conquistas 
vivenciadas e ganham forças nos dizeres de Paulo Freire: 
“Ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos na 
prática social de que tomamos parte” (FREIRE, 2001, p. 
87-88).

4  Os projetos integram o NEGA (Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente – UFRGS) 
e contam com a atuação dos bolsistas Ben-Hur José Soares, Isabel Perez, Matheus 
Eilers Penha, Daniele Vieira Machado, 
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Além disso, a dialogicidade entre pesquisa com a 
comunidade abre um caminho para relacionar a educação 
geográfica com dimensões territoriais a partir de questões 
socioculturais que perpassam a Restinga desde sua 
constituição histórica até os dias de hoje e fortalecer a 
identidade e o pertencimento ao bairro. E assim contribuir 
para desmistificação de uma série de preconceitos que ao 
longo dos anos foram sendo ligados aos moradores de 
bairros periféricos das grandes cidades brasileiras. 

Nesse contexto, alguns pressupostos epistemológicos 
favorecessem a compreensão do espaço, bem como a 
escolha de criação de procedimentos metodológicos 
que melhor exprimissem a vivencias nele.  Assim, o 
campo teórico se situa na rede conceitual na perspectiva 
de Milton Santos onde o espaço é o resultado e, ao 
mesmo tempo, condição da reprodução social. Para 
Milton Santos (1999), a ideia central da interpretação da 
produção espaço situa-se na combinação entre os objetos 
e as ações. Isso porque, os movimentos da totalidade 
social modificam as relações entre os componentes da 
sociedade, alteram processos e incitam funções. Neste 
sentido, é a ideia de movimento da totalidade no tempo 
e no espaço que fundamenta a concepção de que o 
espaço é produzido no e pelo movimento estrutural da 
sociedade. Essas, por sua vez, ao se combinarem para 
atender as necessidades geradas pelos “efeitos” de 
reestruturação dos processos de organização das relações 
sociais, produzem espaço. Essa passagem torna-se 
importante porque, a ocupação do espaço, denominado 
Restinga, iniciou como uma “solução” urbanística na 
perspectiva de um planejamento tecnocrático, na 
década de 1960, baseada no processo de remoção, 
higienização e valorização das áreas centrais de Porto 
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Alegre. (AIGNER e PIRES, 2012). Essa ação se constituiu 
de uma cartografia silenciada, ou seja, o silenciamento 
a que as pessoas removidas foram submetidas: pela 
exclusão, pelo planejamento da cidade, pela mobilidade, 
pela corporeidade, pela palavra. Silenciadas, tiveram 
que constituir um novo espaço, significado por um novo 
cotidiano e novas relações socioculturais, construindo 
novas espacialidades, desenhando novas cartografias: 
in(visíveis). Invisíveis porque ainda não são reconhecidas, 
visíveis porque significam sua espacialidade pela luta por 
melhoria da qualidade de vida, pelas atividades culturais 
praticadas, pelo cotidiano. 

A totalidade espacial expressa por Milton Santos 
se articula com as geografias pessoais expressas 
por Lowenthal (1985) quando nos diz que a imagem 
compartilhada do mundo é relevante à vida de cada 
participante. È composta de experiência pessoal, 
aprendizado, imaginação e memória. Dessas experiências 
compartilhadas, as geografias fazem e se refazem pelos 
sentidos de se autoafirmar, existir e resistir no e pelo 
espaço.

ALGUNS CAMINHOS...

Nossa caminhada foi se construindo a partir de 
narrativas constituídas e contadas por moradores que 
revelaram a Restinga a partir de suas trajetórias de vida e 
de luta. Além de contar suas memórias vividas com outras 
pessoas e a Restinga, nossos narradores grafaram, numa 
imagem de satélite obtida pelo google earth do bairro, os 
lugares mais significativos vividos no espaço. 

Cada lugar, memória grafada (marcada) no espaço 
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representa um pontinho na história de vida e na geografia 
do bairro. Espaço-tempo indissociável na compreensão 
e leitura das espacialidades. Em cada momento desta 
grafia, o lápis indicava a intensidade de suas vivências. 
Em cada ponto abria-se um caminho de possibilidades. 
Estas narrativas não representam formação histórica do 
bairro, mas como as trajetórias de vida destes narradores 
se entrelaçam na, pela e com a Restinga, proporcionando 
o entendimento de suas histórias. Para Wrigtht apud 
Lowenthal (1985), ao falar sobre a terra cógnita pessoal, 
o autor destaca:

Nada sei sobre a microgeografia da maior parte da crosta terrestre, 
um pouco sei da soma de conhecimento comum sobre o mundo 
como um todo e suas partes mais amplas, mas sei bastante sobre 
aquela delgada fração do globo na qual vivo; não simplesmente 
dos fatos que poderiam ser inferidos do conhecimento geral 
e verificados por visitantes, mas dos aspectos de coisas que 
ninguém, caso falhe minha experiência, poderia entender como 
eu. (Wrigtht apud Lowenthal, 1985: 118)

Nossas visões de mundo transcendem a realidade 
estruturada e estruturante, assim como uma 
compreensão linear do tempo. Milton Santos (1999) já 
problematizava os cortes rígidos do tempo e que não se 
pode ficar condicionado a uma determinação de períodos 
selecionados a partir da ótica econômica ou somente das 
relações sociais. Para a sua compreensão, a materialidade 
e o próprio dinamismo do território que registra uma 
complexidade de fatos sociais, culturais, políticos e 
econômicos em seu espaço geográfico, bem como o 
vínculo indissociável desse espaço com os diferentes 
tempos são imprescindíveis. 
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Entretanto, acrescenta-se que a imaterialidade, 
a subjetividade constroem marcas e assim o espaço 
ganha corporeidade a partir de relações sócio-espaciais 
e culturais que estão sempre em movimento, evanescem 
no tempo-espaço ininterrupto. Lowenthal (1985) abre 
uma discussão epistemológica importante nessa relação 
entre geografia e experiência. O autor, ao falar sobre 
paisagem, por exemplo, nos coloca que esta depende de 
todas as circunstâncias, em que cada sentido é afetado 
pelos outros. Essa experiência relaciona-se com nossa 
percepção, cognição, imaginação e nossas memórias que 
vão compor a visão particular de mundo de cada indivíduo. 
O autor nos auxilia neste caminho e também coloca: o que 
as pessoas percebem, sempre pertence ao mundo “real” 
compartilhado, embora particular e única, esta percepção 
está sempre em movimento e em transformação e por 
isso podem, também, ser distorcidas. (Lowenthal, 1985).

Metodologicamente exige-se um roteiro um roteiro 
ou caminho (que vamos discuti-lo mais adiante), porém 
não é um processo linear e único, tendo em suas etapas 
certa flexibilidade que se modifica segundo as diferentes 
realidades ou dinâmicas do processo. Ela enseja 
uma concepção de mundo e de vida que pressupõe a 
aproximação de realidades diferentes. Caracteriza-se por 
fazer leitura, percepção e apreensão da práxis cotidiana. 
Valoriza as formas e modos de viver comuns, que no 
paradigma positivista não seriam considerados. Estuda 
e analisa grupos e suas necessidades que proporcione a 
análise dos problemas cotidianos, unindo teoria e prática, 
visando à melhoria da situação ou realidade concreta, 
no campo social, cultural, político, educativo. Nesta 
perspectiva, Buttimer (1985) nos aproxima de alguns 
caminhos relacionados às experiências de mundo. Baseada 
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nos pressupostos fenomenológicos, a autora discute 
duas noções que foram importantes para compreender 
a pesquisa. A noção de “corpo-sujeito” que trata das 
relações diretas entre corpo humano e seu mundo vivido e 
de “intersubjetividade” que constroem um diálogo entre a 
pessoa e seu espaço, em termos de herança sociocultural, 
bem como o papel assumido de cada dia. O espaço é o 
horizonte da própria existência.

Nesse caminho, as marcas da vida estavam 
impressas no espaço com suas angústias, alegrias, 
tristezas, vivências, conflitos. Nesse sentido, o espaço 
não pode estar aprisionado na relação com o tempo, 
ele é movimento. O relato que segue discute um pouco 
destes caminhos e estrutura-se em três partes: a primeira 
contextualiza a história do bairro Restinga em Porto Alegre 
e a aproximação com a escola onde foram realizadas as 
narrativas e o mapeamento comunitário. A segunda parte 
descreve os caminhos da pesquisa e as primeiras reflexões 
teóricas. E, na terceira parte apresentamos um dos seus 
resultados – o conto e as suas contribuições para estudos 
de geografias existenciais.  

  
Textos em seus contextos: Restinga

A partir de meados do século XX, a cidade de Porto 
Alegre passava por profundas transformações em busca 
de modernização e desenvolvimento. Grandes obras 
transformavam a paisagem urbana: abertura do viaduto 
da Av. Borges de Medeiros (que ligaria o centro a zona sul 
da cidade), alargamento de avenidas, reurbanização de 
áreas ocupadas pelas “vilas de malocas”, entre outras.
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Em nome da harmonia estética e do desenvolvimento, 
a partir de meados da década de 1960, diversas vilas 
foram removidas para dar lugar ao progresso. Sob o 
slogam de “Remover para Promover” os moradores das 
vilas Dona Theodora, Ilhota, Marítimos e Santa Luzia, 
foram os primeiros a sofrerem o processo de remoção, 
sendo reassentados na Restinga. Os deslocamentos eram 
feitos de maneira traumatizante e brutal, sem consulta 
as populações, não muito diferente das políticas de 
reassentamentos atuais.

Localizada a 26 Km do centro da cidade, a Restinga – 
área destinada a “abrigar” a população das “malocas” – não 
contava com nenhum tipo de infraestrutura, possuindo 
características predominantemente rurais. A ocupação 
inicial ocorreu na área hoje denominada Restinga Velha, 
a qual passou a ser chamada assim após a construção da 
1ª unidade vicinal da Restinga Nova, planejada pelo poder 
público e ocupada por famílias de maior poder aquisitivo, 
gerando disparidades entre os de “origem” e os que 
chegaram depois. 

Reportagens de jornais da época evidenciam o 
descaso do poder público com relação à população 
removida. […] Nem luz, nem água, nem comércio, nem 
hortas, nem indústria… nem trabalho. […] A Restinga não 
tem coisa alguma. Isto é, tem gente […] (FAILLACE, Zero 
Hora, 18.05.67, p. 12-13). Em recente pesquisa Gamalho 
(2010, p.74-75) retratou a falácia do Programa “Remover 
para Promover”, o qual justificava a remoção como meio 
para a ressocialização dos moradores. Este processo 
contribuiu para a desconexão do bairro com a cidade, 
reforçando a fragmentação territorial.  
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fizeram remeter ao contexto urbano pelo qual a cidade 
de Porto Alegre passava em meados dos anos 1960. As 
referências bibliográficas nos indicaram os jornais da 
época como fonte para averiguar algumas transformações 
e anseios da urbe. Para tanto, recorremos ao acervo de 
jornais antigos, ainda não digitalizados, constante no 
arquivo do Museu da Comunicação – Hipólito José da 
Costa.

Fonte: Zero Hora, 19.12.1966, p.7.
Dados da Pesquisa, 2013.  
Museu da Comunicação – Hipólito José da Costa.

Figura 1. Reurbanização Ilhota.
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Fonte: Zero Hora, 14/12/1966, p.5  –  Museu da Comunicação 
Hipólito José da Costa.

Figura 2. Modernização da Cidade.
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Fonte: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa.

Figura 3 . Jornal Folha da Tarde.
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O conteúdo das notícias reproduzidas nas Figuras 
1, 2 e 3 demonstram que na segunda metade da década 
de 1960 a capital gaúcha passava por um processo de 
transformação urbana, buscado modernizar-se. As 
transformações também explicitavam a necessidade de 
reorganizar o espaço urbano para adequar a cidade ao 
elevado incremento populacional recebido a partir dos 
anos 1940, decorrente do êxodo rural.  

Contudo, já se passaram mais de quarenta anos 
desde que as primeiras famílias foram removidas para 
Restinga, e, durante este período, muitos vínculos 
identidários foram fortalecidos, apesar da representação 
do bairro estar, principalmente, na mídia impressa 
e televisiva, constantemente associada à violência e 
drogas, estereótipo transferido aos seus moradores. 
Essas representações do imaginário social são repletas 
de interpretações distorcidas sobre aquela realidade 
por parte de quem não é morador e/ou frequentador do 
bairro. Contudo, no âmbito do bairro, existem outras 
representações como, por exemplo, de orgulho pelas 
melhorias em infraestrutura, as quais estão muito 
associadas às lutas das organizações comunitárias 
(Bonetto,2013)5

Assim, além da história expressa em registros de 
noticias e das representações que a cidade faz sobre 
a Restinga, buscou-se observar, compreender e expor 
aquelas dos seus moradores, sobretudo daqueles que 

5 BONETTO, Helena. Dissertação de Mestrado em Geografia (UFRGS). 
As Percepções topofílicas/topofóbicas das lideranças comunitárias 
do bairro Restinga antes e depois da implementação do orçamento 
participativo.
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estão estritamente vinculados a historia do bairro. Essa 
é apresentada, então, entrelaçadas com trajetórias 
individuais e de vivências coletivas e destacam momentos 
significativos no bairro e a expressão desses eventos em 
lugares, paisagens e territórios.

Para compreender as espacialidades do bairro 
Restinga e sua urbanidade, recorre-se ao tempo e ao 
espaço desse território que são, acima de tudo, social, 
cultural, político e econômico. Durante nossa caminhada 
no processo de pesquisa, destacamos a pesquisa de campo 
que constitui para o geógrafo um ato de observação da 
realidade do outro, interpretada pela lente do sujeito na 
relação com o outro sujeito (SUERTEGARAY, 2002, p. 
65). Compreendendo o trabalho de campo na perspectiva 
hermenêutica, percebemos a ida a campo como a interação 
do sujeito com o objeto, na qual o objeto se transforma, 
transformando também ao sujeito pesquisador. Assim, 
sujeito e objeto se reconstroem mutuamente.

Ao longo da pesquisa, foram realizados diferentes 
momentos que envolveram o trabalho de campo. Abaixo 
descreveremos cada um deles e suas contribuições. 

Primeiro momento: produção de narrativas e 
mapeamento comunitário

Em maio de 2013, iniciamos uma série de encontros 
com os moradores da Restinga, os quais foram realizados 
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na Escola Larry Ribeiro Alves6. Esses encontros tinham 
o objetivo de resgatar as memórias e as transformações 
históricas e geográficas do bairro. Para esse resgate, 
foram utilizados dois procedimentos metodológicos: 
o primeiro deles consistiu na produção de narrativas a 
partir de Lindón (2012) e Lowenthal (1985). As narrativas 
para Lindón consistem na reconstrução das experiências 
vividas. As pessoas desvelam o espaço e a espacialidade 
de diferentes formas. O narrador se vale do espaço 
para a simples localização dos fatos, para atribuição de 
lembranças carregadas de significados, para a afirmação 
de si mesmo quando esse lugar está relacionado com 
prestigio ou para depreciação de si mesmo, quando 
esse lugar é perigoso. Acrescenta-se a essa discussão a 
perspectiva de Lowenthal que valoriza a experiência o 
mundo cotidiano até aqueles que parecem remotamente 
distanciados. 

Nossos narradores foram quatro moradores do 
bairro, que habitam na Restinga em diferentes momentos 
históricos. A primeira narradora chegou ao bairro na 
década de 1970 e passa a residir na Restinga Velha. Nosso 
segundo narrador chega ao bairro em 1977, para morar 
na terceira unidade vicinal7. Nossas terceira e quarta 

6 Dentro do bairro, optou-se por trabalhar junto a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Larry José Ribeiro Alves que iniciou suas atividades em 04 
de Maio de 1987, como CIEM (Centro Integrado de Educação Municipal). A Escola 
foi inaugurada oficialmente no dia 24 de Novembro de mesmo ano. Sua proposta 
pedagógica inicial dava-se pela formação seriada, onde o ensino fundamental durava 
8 anos. A partir dos anos 2000, a escola passou por uma mudança na sua concepção de 
ensino, denominada ciclos de formação e a duração do ensino fundamental passou a 
ser 9 anos. (AIGNER, 2001).

7 Unidades de Planejamento Territorial a que o bairro foi submetido dividido em cinco 
unidades de planejamento correspondente aos processos de ocupação da Restinga. 
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narradoras moram no bairro desde o final dos anos 1970 
e início dos 1980. 

Na produção das narrativas podemos elencar 
particularidades que se repetem e se destacam ao 
longo das falas que nelas encontramos: a ausência de 
equipamentos, a distância do bairro ao centro da cidade, 
a união dos moradores para a conquista de melhores 
condições de se viver, os ensaios da escola de samba, 
as semanas da Restinga, entre outros. Esses elementos 
significativos foram grafados no espaço do bairro por meio 
do mapeamento comunitário e é importante destacar que 
a produção das narrativas se deu simultaneamente ao 
mapeamento. 

A elaboração cartográfica se insere na compreensão 
de Acserlrad (2008) de mapeamento comunitário, o qual 
envolve diretamente os membros das comunidades em 
levantamentos do uso da terra e das fronteiras de seus 
domínios. Nas versões mais simples, são utilizados mapas 
tridimensionais, tendo por base os contornos de mapas 
oficiais ampliados, onde os membros das comunidades 
locais podem representar as informações desejadas. Em 
outros casos, o processo de mapeamento comunitário 
adota técnicas de geoprocessamento, como o uso de 
GPS, e se aproxima dos processos de levantamento 
convencionais (DE PAULA, 2013).

No contexto em questão, utilizou-se uma base 
cartográfica do software Google Earth, devidamente 
georreferenciada pelo ArcGis ®, com a sobreposição do 
shape file dos principais logradouros do bairro. Esta foi 
impressa em tamanho A0 (84,1cm por 118,9cm) de forma 
que ficou visível o conjunto do bairro. A Figura 4 representa 
o tipo de imagem que foi utilizada na pesquisa.
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Figura 4. Imagem área da Restinga

Em cada atividade, utilizou-se laudas de papel 
vegetal sobre a base cartográfica, na qual se buscava 
identificar os marcadores territoriais na medida em que 
os participantes os mencionavam em suas narrativas. 
Quanto a essas marcações, cabe destacar que se 
convencionaram símbolos que representavam moradias, 
espaços comunitários, espaços de serviços públicos, 
espaços de cultos religiosos, espaços de vivências, etc. 
Também adotou cores diferentes para marcar os tempos 
em que essas vivências espaciais foram significantes. 
Ainda houve possibilidade de estabelecer delimitações, 
as quais expressaram, sobretudo, tensões e conflitos 
territoriais.
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Figura 4. Imagem área da Restinga

Em cada atividade, utilizou-se laudas de papel 
vegetal sobre a base cartográfica, na qual se buscava 
identificar os marcadores territoriais na medida em que 
os participantes os mencionavam em suas narrativas. 
Quanto a essas marcações, cabe destacar que se 
convencionaram símbolos que representavam moradias, 
espaços comunitários, espaços de serviços públicos, 
espaços de cultos religiosos, espaços de vivências, etc. 
Também adotou cores diferentes para marcar os tempos 
em que essas vivências espaciais foram significantes. 
Ainda houve possibilidade de estabelecer delimitações, 
as quais expressaram, sobretudo, tensões e conflitos 
territoriais.

Figura 5.  Marcadores Territoriais

Essa proposta metodológica de diálogo entre 
narrativas espaciais e mapeamentos comunitários ocorreu 
em diversos momentos da pesquisa. Podemos destacar 
este diálogo por meio dos seguintes pontos: 

A) Primeira narrativa e mapeamento: realizado 
com uma antiga liderança comunitária que participou 
ativamente na construção do Clube de Mães da Restinga 
e possui uma trajetória de luta por melhorias no bairro 
há mais de 40 anos. Narra a história de sua vida desde 
o momento que ela escolheu se mudar para bairro. 
Enquanto ela conta sua trajetória, grafa no papel vegetal 
sobreposto a imagem os espaços que mais significaram 
para ela – e para o bairro.
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Figura 6.  Mapeamento comunitário com a participação de Maria 
Clara (moradora). 

             Fonte: Helena Bonetto.

C) Segunda narrativa e mapeamento com a liderança 
comunitária que há mais de 30 anos atua nas revindicações 
por equipamentos urbanos para Restinga, participa do 
Orçamento Participativo e também lutou pela construção 
do Hospital da Restinga.

Figura 7 . Mapeamento comunitário  com a participação de José Carlos 
dos Santos (morador).

Fonte: Helena Bonetto.
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B) Terceira e Quarta narrativas e mapeamento com as 
moradoras do bairro há muito tempo. A terceira narradora 
tem uma atuação política muito importante para a 
Restinga, batalhando pela implementação do Instituto 
Federal da Restinga, do Hospital e também no Orçamento 
Participativo. A quarta é moradora desde criança e 
participava de uma das escolas de samba da Restinga. 
Atualmente, atua em projetos na escola municipal prof. 
Larry Alves. Elas também nos deram suas narrativas de 
vida e uma cartografia delas no bairro.

Finalizando a produção de narrativas e do 
mapeamento comunitário, iniciou-se a análise dos dados 
obtidos por meio desses dois procedimentos. É importante 
destacar que todo o processo que envolveram os pontos 
descritos foi registrado pelo uso de gravador digital, 
câmera fotográfica e câmera de vídeo. Além disso, todos 
os pesquisadores envolvidos relataram a experiência 
por meio da construção de cadernos de campo, os quais 
possibilitaram a reconstrução da trajetória da investigação. 

Além desses recursos clássicos que são comuns em 
projetos de pesquisa, devemos registrar aqui a utilização 
da criação de um grupo em uma rede social. O grupo 
permitiu aos pesquisadores concentrar seus relatos dos 
momentos do trabalho de campo, trocar informações 
sobre o andamento da pesquisa, bem como a postagem 
de textos teóricos, fotos e vídeos. 

O grupo virtual também contava com a participação 
dos narradores da pesquisa, o que permitiu o 
campanhamento de todos os passos e decisões tomadas 
pelos investigadores. Acreditamos na importância de 
compartilhar este recurso, pois se constitui em mais 
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um canal permanente de diálogo entre pesquisadores, 
narradores e outros pessoas envolvidas com o projeto.

Apesar das redes sociais serem amplamente utilizadas 
pelo pessoas no nosso cotidiano, ainda são uma novidade 
para os envolvidos no projeto. Uma das contribuições que 
podemos salientar é a possibilidade do contato rápido 
com grupo envolvido na pesquisa, a troca de informações 
e possibilidade de concentrar o material em um ambiente 
virtual.

Segundo momento: marcadores territoriais

Após a produção das narrativas e do mapeamento 
comunitário, foi possível realizar o levantamento de dados 
que envolvia especialmente os principais marcadores 
territoriais dos nossos intercutores. Entendemos os 
marcadores territoriais a partir da leitura feita por 
Henriques (2003, p. 9) como o elemento identificador 
de um espaço geográfico, que pode ser neste caso tanto 
histórico quanto simbólico.

Os marcadores territoriais inicialmente identificados 
giram entorno de aspectos ambientais, tais como: bicas, a 
figueira, morro São Pedro, entre outros. De infraestrutura: 
posto de saúde, caixa d’água, escolas, transporte e pontos 
culturais: locais de encontro para os ensaios da escola de 
samba, ensaio de circo, semanas da Restinga. Contudo, 
ainda se faz necessário maior aprofundamento sobre estes 
marcadores territoriais e as possibilidades que oferecem 
para reconstruir a história e a geografia do bairro. 

 A análise inicial dos dados permitiu a construção 
um conto que possibilitou expressar as representações 
identitárias e sua relação inseparável da dimensão espaço/
tempo dos narradores.  Na próxima seção, discorremos 
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sobre a construção do conto, um dos resultados do projeto 
de pesquisa aqui apresentado.

Terceiro momento – um conto: desvendando a Tinga

O processo que vem constituindo esta pesquisa parte 
de uma construção coletiva e de troca de saberes cujas 
experiências entre comunidade, universidade, escola, 
alunos, professores foram traçadas para dar conta do 
desafio de relatar a história da Restinga.

Para isso percorremos diferentes procedimentos 
metodológicos que resultaram em um conto que mistura 
histórias de vida, marcadores territoriais, transformações 
no espaço-tempo da Restinga. Entre seus personagens, 
encontramos nossos narradores, alunos e professores da 
escola Larry Ribeiro Alves. 

O conto foi redigido por muitas mãos, com base nas 
narrativas e marcadores territoriais a equipe do projeto 
elaborou, conjuntamente, um esboço do conto, contudo 
sempre esteve aberto a críticas e correções dos nossos 
narradores, bem como de todo grupo de pesquisa. 

O pano de fundo do conto é um caminho percorrido 
pelos personagens que passa pelos principais marcadores 
territoriais e onde encontram os narradores que 
dialogam sobra o bairro. Os personagens fictícios são 
crianças com idade escolar de ensino fundamental e com 
características semelhantes das que tivemos contato 
na escola em questão. Os narradores que ajudam as 
crianças a percorrerem o citado caminho são os próprios 
entrevistados.
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Pré-apresentação dos resultados da pesquisa com 
a participação da comunidade. Este foi um momento 
de leitura e escuta das narrativas das entrevistas, bem 
como apresentar a ideia do livreto para popularização dos 
resultados da pesquisa. Envolveu os narradores (lideranças 
comunitárias, alunos e professores da Escola Municipal 
Larry José Ribeiro Alves juntamente com o grupo de 
pesquisa da Universidade) dialogaram, dando indicações 
sobre o que mais gostariam que o conto abordasse e 
outras formas de escrever a história.

Figura 8 . Leitura do Conto com Narradores.

Fonte: Helena Bonetto.
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Considerações iniciais

A trajetória da pesquisa brevemente relatada 
neste artigo representa uma pequena parte de todos os 
caminhos que foram trilhados pelo grupo de pesquisa, 
narradores, alunos e professores da escola Larry Ribeiro 
Alves. O diálogo entre a produção de narrativas e o 
mapeamento comunitário possibilitou a identificação de 
marcadores territoriais que grafam ou grafaram o espaço 
aspectos materiais e simbólicos que carregam diferentes 
significados no tempo-espaço da Restinga.

Observamos que as narrativas produzidas configuram-
se em expressões, subjetivas e complexas, da experiência 
de vida do sujeito, as quais permitem reconhecer a 
dimensão espacial da vida social. O mapeamento 
comunitário como estamos denominando inicialmente as 
cartografias dos marcadores territoriais realizado durante 
as narrativas possibilitou a identificação e apreensão do 
movimento espaço-tempo a partir do mundo vivido. O 
grande destaque desta caminhada foi a construção de um 
conto que de alguma forma vai popularizar as narrativas e 
contribuir para o fortalecimento da identidade do bairro, 
por meio da valorização do lugar e dos seus aspectos 
socioculturais.  

Esse conto problematizado no cotidiano escolar  
proporcionará reflexões a cerca da geografia do lugar, 
em que substitui conhecimentos mais genéricos por 
um detalhamento de contrastes territoriais do bairro 
e se relaciona com conteúdos mais específicos, não 
somente com a geografia, mas com outras disciplinas. 
Além de favorecer o desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares nas escolas tende à um contexto 
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transdisciplinar, uma vez que, expressando experiências 
e vivências de moradores do bairro, repercute na própria 
Restinga que reconhece sua trajetória e dialoga com o 
conto. 

Nesse sentido, observa-se que a relação ensino-
pesquisa na prática escolar pode contribuir com 
elementos que permitem refletir sobre o papel do projeto 
político-pedagógico da escola e a inserção da mesma 
em um determinado bairro ou lugar, apontando para 
transformações do cotidiano. 
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Identidades territoriais
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Pantanal Mato-Grossense: Patrimônio 
Cultural E Sustentabilidade Ambiental 

Onélia Carmem Rossetto

La encrucijada de nuestro tiempo es el encuentro de diversos 
tiempos: de los ciclos de la naturaleza – de la vida y la evolución; 
la emergencia y la novedad; los cambios tecnológicos y las 
transformaciones históricas. Allí se inscriben los tiempos internos – 
los de la verdad y el sentido – marcados por la muerte ineluctable y 
la finitud de la existencia, y tiempos que cristalizan en la diversidad 
étnica, en la heterogeneidad de culturas y tradiciones. Estos 
tiempos internos y externos se entrelazan en un caleidoscopio de 
mundos de vida, reconfigurando sentidos existenciales através de 
nuevos códigos éticos, valores culturales e identidades subjetivas 
(LEFF, 2000, p. 07). 

1 - Introdução

As representações do Pantanal brasileiro entre os 
distintos grupos sociais são marcadas pela subjetividade 
e, também, pelos múltiplos interesses que perpassam as 
políticas públicas, especialmente aquelas direcionadas 
a preservação e conservação do meio ambiente. A 
Constituição Federativa do Brasil (1988) considera o 
Pantanal Mato-grossense como patrimônio nacional e 
exige que sua utilização seja realizada sob os auspícios da 
legislação principalmente devido à singularidade dos seus 
elementos naturais. 

Em 2000, o Pantanal brasileiro foi reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) como patrimônio natural da 
humanidade que, compreende, 
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...os monumentos naturais constituídos por formações físicas 
e biológicas ou por conjuntos de formações de valor universal 
excepcional do ponto de vista estético ou científico; - as formações 
geológicas e fisiográficas, e as zonas estritamente delimitadas que 
constituam habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de 
valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 
os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas 
detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista da 
ciência, da conservação ou da beleza natural (UNESCO,2003,p.4 )

É incontestável a grande diversidade biológica 
da fauna e da flora pantaneira, local onde a paisagem 
se transforma a cada estação sazonal. Na época das 
secas, o cerrado veste-se de marrom e amarelo e os ipês 
(Tabebuia serratifolia) floridos evidenciam uma beleza 
ímpar, a natureza está enfeitada de brincos e colares, 
representados por flores com matizes de todas as cores. 
Quando as águas chegam, o verde toma conta do cenário 
e os tons vão das variações do verde ao azul, tudo é água 
e, o sol nela refletido, torna-se mais quente, perdem-se os 
caminhos e é necessário conhecer muito bem os rumos 
para poder se locomover com segurança. O Pantanal 
Mato-grossense foi denominado por Rondon (1972) como 
um grande teatro inundável (grifo nosso) em alusão às 
modificações sazonais com seus cenários ora secos, ora 
inundados, que impõem, de certa forma, ritmos à vida da 
fauna, da flora e dos seres humanos.  

Nesses lugares, marcado pelas cheias, secas e 
vazantes vive uma população que, por longo tempo, 
mantinha as relações sociais majoritariamente no âmbito 
familiar, uma vez que as distâncias e as dificuldades de 
locomoção eram obstáculos ao convívio com outros 
grupos sociais.  Assim, até meados da década de 90 do 
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século XX, em muitos lugares não havia energia elétrica, 
o principal meio de comunicação era o rádio de pilhas e 
o transporte era feito a cavalo, carro de boi e através do 
batelão, espécie de canoa grande com capacidade de até 
dois mil quilos de carga e a montaria, canoa pequena, 
usada de forma análoga ao cavalo, apropriada para 
deslizar nos campos alagados e trabalhar o gado durante 
o período das águas. 

Tais características possibilitaram o surgimento de 
uma cultura peculiar, pautada no profundo conhecimento 
da natureza e no desenvolvimento da indústria doméstica, 
elementos que integram a tradição pantaneira e que aos 
poucos vão sendo esquecidos ou transformados com o 
advento da modernidade. Assim, é possível afirmar que, 
além da exuberância da fauna, da flora e da beleza cênica 
os pantaneiros desenvolveram saberes que integram seu 
patrimônio cultural imaterial entendido como,

....as práticas, representações, expressões, conhecimentos 
e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e 
lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, 
os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio 
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade 
e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana [...] se manifesta em particular 
nos seguintes campos:  a) tradições e expressões orais, incluindo 
o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; b) 
expressões artísticas; c) práticas sociais, rituais e atos festivos; d) 
conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 
e) técnicas artesanais tradicionais. (UNESCO, 2003, p.4)
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O patrimônio cultural dos pantaneiros ainda não foi 
legitimado legalmente, entretanto, Rossetto (2004) coloca 
que a manutenção do bioma Pantanal com baixo grau de 
impacto ambiental, por cerca de dois séculos deve-se, 
entre outros fatores, aos saberes e as práticas econômicas 
e culturais desenvolvidas por seus habitantes. Dessa 
forma, é importante registrar aspectos da cultura material 
e imaterial do Pantanal, haja vista que, as transformações 
desvelam a existência de diferentes espaços e tempos, de 
aspectos novos e velhos que se misturam continuamente, 
sugerindo que o tradicional modo de vida do pantaneiro, 
sua adaptabilidade aos ciclos de cheias e vazantes, as 
técnicas de produção da pecuária extensiva e as formas de 
convivência social terão um breve tempo de permanência. 

Nesse sentido, compartilha-se das preocupações 
de Barros (1998, p.09) que, ao escrever sobre a gente 
pantaneira, profetiza “... a única paisagem a que me 
atenho é o homem, o pantaneiro. Ele é o meu tema, seus 
costumes, suas origens, seus anseios, sua vida e sua lida. 
Tenho pressa em cumprir essa tarefa, pois cada vez me 
parece mais nítida a ideia de que o homem pantaneiro 
constitui a única espécie em extinção nesse santuário 
ecológico”.

Assim, ressalta-se a necessidade de atualizar 
a abordagem dada à cultura no bojo do discurso 
ambientalista, passando a considerar realmente os 
anseios locais, admitindo transformações nos grupos que 
mantiveram a tradição por longo tempo, enfim, acatando 
a modernização como um desafio para o desenvolvimento 
sustentável no sentido de que a proteção ecológica 
caminhe simultaneamente com as transformações 
culturais e os anseios econômicos.



V NEER

286

Mediante esse contexto, no decorrer deste artigo, 
pretende-se registrar aspectos da cultura material e 
imaterial pantaneira, assim na primeira parte, os aportes 
teóricos relacionados ao tema são revisitados, na segunda 
busca-se efetuar a descrição do conhecimento dos 
pantaneiros sobre a dinâmica dos elementos naturais 
e suas formas de organização da paisagem  cultural; na 
terceira e última sessão, descreve-se a cultura material e os 
saberes que integram o patrimônio cultural do Pantanal.

Paisagem Cultural e Sustentabilidade Ambiental

No campo teórico, Berque (1998) entende que 
a paisagem não se reduz ao mundo visual, pois a 
subjetividade do observador supera sua condição de 
um simples ponto de vista ótico, assim, nas palavras do 
autor, ela é formada por objetos concretos, ao qual ele 
denomina de suporte objetivo, dessa forma, a perspectiva 
da paisagem não reside somente no objeto ou somente 
no sujeito, mas na interação entre os dois. 

A paisagem pode ser considerada matriz ou marca 
de forma simultânea, “[...] matriz, visto que a organização 
e as formas que estruturam a paisagem contribuem para 
transmitir usos e significações de uma geração à outra; 
marca, visto que cada grupo contribui para modificar o 
espaço que utiliza e gravar aí os sinais de sua atividade e 
os símbolos da sua identidade”. (CLAVAL, 1997, p. 102-3).  

Nessa perspectiva, Claval (2001, p.14) reafirma a 
condição da paisagem como um documento que permite 
a compreensão das culturas, “[...] a paisagem traz a marca 
da atividade produtiva dos homens e de seus esforços para 
habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades. Ela é 
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marcada pelas técnicas materiais que a sociedade domina 
e moldada para responder às convicções religiosas, às 
paixões ideológicas ou aos gostos estéticos do grupo”.

Cosgrove (2003) contribui para a discussão do 
conceito de paisagem através do arcabouço teórico 
marxista, onde a paisagem deve ser apreendida por seus 
aspectos simbólicos criados pelos meios de produção de 
uma sociedade, responsáveis também por consolidarem 
visões de mundo e múltiplas percepções da relação seres 
humanos e natureza.

No campo dos instrumentos legais, a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 entende que o 
patrimônio cultural é 

 [...] formado por bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico (Op.cit.1988).

Com base no texto constitucional e considerando que 
os efeitos da globalização colocam em risco contextos 
de vida e tradições locais e que o aparato legal nacional 
sobre o patrimônio natural e cultural entendidos de forma 
desarticulada não contemplam integralmente a amplitude 
implícita na paisagem cultural, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN,  emitiu em 30 de 
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abril de 2009 a Portaria Nº 127, de 30 de abril de 2009 que 
estabelece a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 
assim definida: “ [...] é uma porção peculiar do território 
nacional, representativa do processo de interação do 
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência 
humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.”. 

A chancela da paisagem cultural brasileira admite que 
a cultura possua um caráter dinâmico interligado com as 
transformações inerentes ao desenvolvimento econômico 
e social sustentáveis, optando pela gestão compartilhada 
que envolve a sociedade civil e a iniciativa privada. Nessa 
perspectiva, o conceito de paisagem cultural no Brasil, 
passa a ser entendido como um instrumento de gestão e 
planejamento.

As discussões sobre a cultura nos processos de 
desenvolvimento sustentável aliadas ao embate 
internacional para integrá-la às políticas de 
desenvolvimento das nações, vêm assumindo grande 
importância na contemporaneidade, como correlato, 
os aspectos culturais assumem o status de quarto 
pilar do desenvolvimento sustentável, precedida pelo 
desenvolvimento econômico, social e pela proteção 
ambiental.

Rossetto (2004) conclui que o termo sustentabilidade 
cultural (grifo nosso) não significa a manutenção de 
aspectos materiais e imateriais da cultura inalterados, 
enfatizando a dinamicidade das relações sociais, admite 
a permanência dos aspectos culturais que resistem 
às inovações e, também, de outros elementos que 
se apropriam e/ou transformam os conhecimentos 
e valores construídos através dos tempos.  Assim, a 
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sustentabilidade cultural é vista sob a égide da ética 
ambiental, parafraseando Leff (1998), os grupos sociais 
possuem o direito de optar em conservar ou não aspectos 
da sua cultura e tradições e o direito de direcionar seu 
próprio destino, participando da gestão dos recursos 
naturais que integram as paisagens onde vivem.

2 - Conhecimento da dinâmica dos elementos naturais e 
organização da paisagem cultural pantaneira
         

As identidades pantaneiras tradicionais 
desenvolveram, através do um estilo de vida particular, 
conhecimentos minuciosos dos processos naturais, 
principalmente da topografia do relevo e da sazonalidade 
climática que altera as paisagens pantaneiras de acordo 
com a época do ano. 

Através da observação empírica conhecem as reações 
dos mananciais aquíferos, ao mencionar o caminho do 
Rio Paraguai, os pantaneiros fazem distinção entre as 
áreas alagadiças de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
afirmando que, na medida em que o rio se aproxima de 
Corumbá (MS), a baixa altimetria do relevo provoca 
inundações maiores e com maior permanência. Este 
argumento é utilizado para diferenciar o Pantanal norte 
Mato-grossense do Pantanal sul mato-grossense. 

A expressão “lá (Mato Grosso do Sul) é ‘pantanar baxo‘, 
é diferente daqui”, surge constantemente nos discursos. 
O termo ”baxo” é utilizado pelo pantaneiro tradicional 
para designar os locais que têm como principal fonte de 
inundação as águas dos rios. Percebe-se nas falas a sua 
utilização como sinônimo de ‘pantano’, ou ‘verdadeiro 
pantanar’ representando locais alagados durante grande 
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parte dos meses do ano, impossibilitando a entrada dos 
rebanhos em oposição ao ‘firme’, onde a inundação está 
associada aos índices pluviométricos anuais e a influência 
dos rios. 

Devido às pequenas diferenças nas feições do relevo, 
na época da seca, torna-se difícil distinguir áreas mais 
altas ou mais baixas, suscetíveis ou não às inundações. Os 
pantaneiros possuem a capacidade de definir estes locais 
com segurança, delimitando os lugares destinados às 
moradias, aos currais, enfim, à infraestrutura destinada à 
habitação, à conservação dos instrumentos de trabalho e 
ao manejo do gado.  Conhecedores da dinâmica das águas 
pluviais e fluviais associadas à topografia local priorizam 
a construção das residências próximas às baías alegando 
a impossibilidade das águas atingirem a moradia, fato 
comprovado pela convivência no local na época das cheias 
e pela observação da marca da água nas árvores após o 
período das enchentes.

Conseqüência das sucessivas observações empíricas, 
estes conhecimentos respaldam e são respaldados por 
estudos científicos. Arruda (2001) afirma que as inundações 
na planície pantaneira ocorrem de forma diferenciada 
entre a porção norte e sul, com uma defasagem de até 
cinco meses entre a vazão de entrada e saída das águas. 
Nos municípios localizados ao norte da bacia do Rio 
Paraguai (Cáceres, Lambari do Oeste, Poconé, Santo 
Antonio de Leverger e Barão de Melgaço), ou seja, no 
Pantanal de Mato Grosso, as enchentes ocorrem entre 
novembro a março, quase que concomitantemente ao 
período das chuvas. Nos municípios pantaneiros de Mato 
Grosso do Sul as enchentes ocorrem entre maio e agosto.                         



 291

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

Segundo Silva (1990), a ocorrência desse fato se 
dá porque grande volume de água, oriundo da porção 
norte, estende-se vagarosamente sobre a planície, 
levando aproximadamente este tempo para percorrê-la. 
As precipitações pluviais associadas à baixa altimetria 
do relevo com declividades que “variam de 0,5 a 0,3 m/
km nos sentidos leste para oeste, e de 3 a 0,5 cm/km, de 
norte para o sul, onde o gradiente é quase nulo” (BRASIL; 
ALVARENGA, 1988, p. 66), dificultam o escoamento 
das águas, formando lâminas sobre locais antes secos e 
acumulando-se nos lugares mais baixos. 

As porções das propriedades divididas com cercas 
são denominadas piquetes ou invernadas, usualmente são 
campos de grandes extensões e no sistema tradicional são 
recobertas por pastos nativos.  O tamanho dos referidos 
locais é justificado também através da sazonalidade 
climática. Na época das secas, é necessário que o gado 
tenha liberdade de andar pelo campo em busca de água 
e boas manchas de pastagens naturais; na época das 
águas e do frio, os capões são a única forma dos animais 
protegerem-se. 

O trabalho com o gado no campo exige que os 
vaqueiros se desloquem em grandes extensões com 
fitofisionomias vegetais semelhantes. A vegetação 
predominante no Pantanal de constitui-se de Savana 
Arborizada, Savana Gramíneo- Lenhosa Arborizada e 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (BRASIL, 1997-d, 
p. 221).  

A semelhança da vegetação associada ao 
desaparecimento das estradas na época das águas dificulta 
os deslocamentos, entretanto o pantaneiro conhece o 
ambiente natural de forma admirável e orienta-se no 
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campo percebendo marcas com significados individuais, 
raramente perdendo-se. 

No sistema de pecuária extensiva tradicional é 
comum os bovinos ficarem isolados por longo tempo na 
imensidão dos pantanais, tornando-se bravos, no linguajar 
local, transformando-se em ‘boi baguá’. O trabalho dos 
peões e proprietários consiste em capturar e domar estes 
animais, algumas vezes perdendo-se no mato. Quando 
isso acontece, é utilizado um assobio denominado 
‘capoeira’, feito com as mãos em concha e os polegares 
juntos. O som é gerado entre os polegares e atinge longas 
distâncias, produzido repetidas vezes e respondido pelos 
demais, orienta a formação do grupo novamente.

Para conduzir os animais baguás até as invernadas, 
costuma-se amarrar uma venda em seus olhos para que 
não enxergue e seja conduzido por um vaqueiro, outra 
alternativa é ‘ajojar’ o animal, ou seja, amarrá-lo a outro 
boi manso para que não possa correr; ou colocar uma corda 
no chifre e em uma das pernas dianteiras, assim, caso o 
animal dispare acaba caindo. O rebanho é conduzido até 
a sede das propriedades através do ‘vaquejador’, uma rota 
criada pelos próprios vaqueiros durante anos consecutivos, 
habituando o gado a transitar pelo mesmo caminho. Para 
aqueles que trabalham no campo, o vaquejador orienta a 
chegada na sede da fazenda.

A denominação ‘rodeio’ é dada ao local onde se 
pratica a ação de ‘rodear o gado’ para conduzi-lo de um 
local para outro. O sistema consiste em jogar sal no cocho 
ou em sua ausência, no chão e toca-se o berrante ou a 
buzina com o objetivo de atraí-los. O gado ao escutar o 
som produzido, sabe que tem sal e aproxima-se.    Este 
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momento é destinado à marcação dos bezerros com o 
símbolo do proprietário, à escolha de animais destinados 
a venda, a ‘desterneirar’ bezerros, ou seja, desmamar 
afastando-os das vacas e, na atualidade, vacinar contra 
febre aftosa e outras mazelas. 

Em função da grande extensão dos campos, os 
vaqueiros procuram pegar o gado dentro da ‘malhada’, 
denominação dada ao lugar onde ele se concentra para 
dormir. Na época das águas, acredita-se que o gado 
reunido exala um cheiro característico que espanta os 
mosquitos, em razão disso, alguns animais silvestres 
abrigam-se junto a eles. A convivência dos pantaneiros 
com a sucessão do ciclo cheia-vazante-seca possibilitou 
o surgimento de técnicas específicas que permitiram, 
durante aproximadamente dois séculos, sua sobrevivência 
e a prática da pecuária extensiva como principal atividade 
econômica. 

Os currais tradicionais são construídos com 
espécies vegetais nativas como a  aroeira (Myracrodruon 
urundeuva). Esta preferência se dá porque este tipo de 
madeira apresenta-se regular, com uma mesma bitola, 
comprida e resistente e, quando exposta às intempéries 
dura aproximadamente de três a quatro anos (fig.1). 

Figura 1.  Curral pantaneiro tradicional.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.
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Os currais são construídos geralmente com três 
divisórias e um corredor. A boiada chega e é fechada no 
primeiro lance, que é o maior. Seguindo pelo corredor, o 
gado vai sendo separado: rebanho para venda, ‘refugo’ 
(gado que vai voltar ao campo), vaca para dar cria, entre 
outros. Algumas ferramentas de trabalho foram por muito 
tempo confeccionadas no próprio local e são produzidas 
em algumas fazendas até os dias atuais, a exemplo das 
cordas e laços.

O processo de confecção das cordas utilizadas para 
amarrar porteiras e dos laços utilizados no manejo do 
gado começa no momento em que se retira o couro do 
animal, com cuidado para não danificar. Este é ‘especado’ 
ou seja, estendido e fixado com doze estacas de madeira 
em todas as suas pontas. Nestas condições, o couro fica 
uma semana sob o sol, quando ocorre a secagem (fig.2).

O passo seguinte é cortar todas as pontas, deixando-o 
arredondado, colocar um pouco de cal no couro e deixá-
lo exposto ao sol por aproximadamente um dia para 
amolecer o pelo. Em seguida, raspa-se com uma faca e a 
olho nu retiram-se as correias, deixando-as de molho em 
água. No dia seguinte esticam-se as correias molhadas 
e, com o auxílio de uma ‘garga de madeira’, ou seja, uma 
ripa que desempenha a função de régua, as correias são 
cortadas em várias tiras do mesmo tamanho e dobradas 
em forma de ‘cachimbo’ para facilitar a trança.
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É costume deixar as correias no sereno durante a 
noite para que este amoleça o couro; por volta das quatro 
da manhã, os laços são trançados. Quando questionados 
sobre os motivos da opção por este período, as fontes 
orais esclarecem que é o momento das horas vagas, das 
conversas e, para ‘ocupar o tempo’, desempenham este 
trabalho. 

Os laços são confeccionados em vários tamanhos, 
podendo medir entre dez a doze braças. Os vaqueiros 
sentem a diferença na hora de laçar; se for uma rês brava, 
o laço tem que ser comprido para poder dar segurança ao 
vaqueiro. Este instrumento de trabalho é usado na garupa 
do vaqueiro, preso à chincha do cavalo através da ‘eapa’, 
uma peça confeccionada com couro cru colocada no 
começo do laço para fazer a ligação entre este e a barriga 
do animal. Para amarrar a rês é usado o ‘maneador’, uma 
corda chata curtida com casca de angico (Anadenanthera 
colubrina) retirada no mês de agosto porque acredita-

Figura 2. Couro bovino secando ao sol; matéria-prima para confecção 
de cordas e laços.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.
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se que a seiva ‘está mais forte no tronco’. No período 
das águas, esta substância começa a ficar mais rala. É 
necessário colocar o couro, água e por cima a casca deste 
vegetal, deixando descansar por pelo menos uma semana.

Ao final deste processo, o couro é retirado, 
apresentando cor roxa e textura macia. Após secar ao 
sol, aplica-se uma camada de sebo de boi para conservar 
e impermeabilizar. O maneador é amarrado na frente da 
sela com o objetivo de dar maior estabilidade ao vaqueiro. 
Este instrumento serve também para amarrar os pés dos 
animais ou prendê-los em árvores caso haja necessidade. 
Os laços não são utilizados para amarrar os animais porque 
são confeccionados sem curtir o couro, são duros, cortam 
ou machucam. Já o maneador, com sua forma achatada e 
sua textura macia, é o instrumento adequado.

Além dos instrumentos de trabalho descritos, alguns 
pantaneiros entrevistados confeccionam a buzina, objeto 
utilizado para chamar o gado. A buzina é feita com um 
único chifre bovino, inteiro, onde na ponta é perfurado 
um buraco de aproximadamente10 mm para sair o som. 
Este artefato difere-se do berrante, que é maior, sendo 
utilizado dois ou mais chifres na sua fabricação.

3. Cultura Material e Saberes Pantaneiros    

Os objetos que integram a cultura material pantaneira 
resultam de saberes oriundos da miscigenação cultural, 
do isolamento em relação às áreas urbanas e, também, 
das condições naturais, originando formas específicas de 
utilização da biodiversidade.

Corrêa Filho, em 1955, ao descrever as propriedades 
rurais ressaltou aspectos da cultura material dos 
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habitantes pantaneiros não-índios, tais como, os potes de 
barro e as cuias feitas de cabaça (fig. 3 e 4), tais objetos 
integram os utensílios domésticos das moradias e são 
utilizados para manter a água fresca e armazenar leite, 
farinha de mandioca e cereais como feijão e arroz. O 
guaraná (Paullinia cupana) ralado, originário da Amazônia 
e adquirido no comércio das áreas urbanas, é um vegetal 
preparado com água fresca, após o bastão ser ralado na 
grosa, seu lugar dentro da organização dos utensílios 
domésticos é sempre próximo aos potes de água para 
facilitar seu preparo.  

Figura 3.  Pote de barro 
utilizado para armazenar 
água. Na mesa  ao lado, 
o  rádio de pilhas e, 
sobre a bandeja, o 
guaraná ralado.

Figura 4. Pote de barro utilizado para 
armazenar farinha de mandioca.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.
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Pesquisas arqueológicas comprovam que os potes 
de barro representam vestígios do legado cultural de 
habitantes pré-históricos, possivelmente indígenas. No 
Pantanal existem sítios arqueológicos que evidenciam 
sua ocupação por grupos ceramistas datados do ano 800 
da Era Cristã. Os resquícios destes povos são compostos 
também por fragmentos e utensílios cerâmicos de 
variadas dimensões.

O pilão, (fig.6), objeto comum da cultura material 
pantaneira é usualmente esculpido com madeira mais mole 
e utilizado para socar a carne seca, fritada previamente, 
acrescida da farinha de mandioca, transformando-se na 
tradicional paçoca de pilão; também é comum seu uso 

Figura 5.  Pantaneiro Tradicional ralando guaraná na grosa.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.
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para socar o arroz que será utilizado na confecção do bolo 
de arroz; ambas iguarias típicas da região. 

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.

Figura 6. Pilão de madeira.

Figura 7. Cabaça vegetal.
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Durante gerações, a fonte de iluminação utilizada nas 
casas foram os candeeiros e as lamparinas. Os candeeiros 
eram feitos com sebo de boi retirado ‘de cima das tripas, 
do bucho de uma rês gorda’ que bem amassado apresenta 
uma consistência pastosa, sendo modelado de forma 
arredondada ou outra qualquer; no meio é colocado 
um barbante, um fio de rede velha para formar o pavio. 
As lamparinas eram mais raras, pois necessitavam do 
querosene como combustível. Para confeccioná-la era 
necessário uma garrafa limpa e “tecido de uma colcha 
velha; ensopa o tecido no querosene e deixa só um pequeno 
pedaço de fora para o combustível não subir e queimar aos 
poucos”.

A carne bovina foi, por muito tempo, a base da 
alimentação nas fazendas pantaneiras sendo consumida 
em forma de charque, no linguajar local, ´carne-seca’. 
Seu preparo consiste em salgá-la na proporção certa e 
dependurá-la no ‘tendá’, espécie de armação de madeira 
semelhante a um varal (fig.8) ali permanecendo por 
aproximadamente três dias, só então é armazenada nas 
despensas e atrás das portas das cozinhas (fig. 9). 

Não raro encontra-se passando pelo mesmo processo 
carnes de animais silvestres como a anta (Tapirus terrestris) 
e o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) incluídos, 
segundo os entrevistados, esporadicamente na dieta 
cotidiana (fig.10).
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Figura 8. ‘Tendá’, armação de madeira utilizada para secar carne 
bovina.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.

Figura 9.  Carne seca armazenada atrás da porta da cozinha. 
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A carne bovina encontra-se presente desde a primeira 
refeição da manhã denominada ‘quebra-torto’, que ocorre 
por volta das 8:30 horas e tem como prato principal 
empamonado, iguaria feita do filé refogado e engrossado 
com farinha de mandioca, paçoca de carne-seca socada 
no pilão, farofa de banana, carne ou ovos. Geralmente 
acompanhados de ‘mandioca ferventada’, banana frita e 
chá mate.

Os seres humanos sentem a necessidade de dotar 
a paisagem de significados particulares. A estrutura das 
casas e a disposição de determinados objetos no interior 
das moradias possuem sentidos simbólicos que conduzem 
ao desvelar dos significados culturais. As pequenas capelas 
de madeira com traços semelhantes entre uma moradia e 

Figura 10. Carne de anta (Tapirus terrestris) em processo de secagem. 

Fotografia: ROSSETTO, O. C., 2001.
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outra estão dispostas normalmente em lugar de destaque, 
na parte frontal da casa, ou seja, nas salas e varandas, 
permitindo ao visitante avistá-las de imediato, afastando 
as mazelas e dando proteção a tudo e a todos que habitam 
o local. Usualmente possuem imagens de diversos santos 
da fé católica, entre eles o ‘santo padroeiro’ da fazenda, 
objeto de culto e festividades que obedece ao calendário 
imposto por essa religião (Figura 11).

        
Figura 11.  Capela de madeira com a imagem de São Sebastião.

Fotografia: ROSSETTO. O. C. 2001.  
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Rosendahl (1999) utiliza o termo espaço sagrado 
para diferenciar estes lugares dos demais, destacando-
os como meios distintos daqueles nos quais transcorre 
a existência diária. Como tal é um espaço criado pela 
cultura, resultado de uma manifestação do sagrado, 
revelada concretamente na paisagem. 

         Entre as famílias pesquisadas, o campo religioso 
é dotado de grande sincretismo. Ao mesmo tempo em 
que os santos da fé católica são cultuados, contata-se a 
existência das superstições tais como o ato de pregar uma 
ferradura de cavalo atrás das portas, principalmente das 
cozinhas, objeto simbólico que, para a população local, 
atrai a sorte para a família fazendo com que os resultados 
da produção pecuarista sejam positivos.         

Embora escassas na atualidade, as “festas de santo” 
são apontadas como elemento de convívio social no 
grupamento da vizinhança. Para Canclini (1983), as festas 
expressam o cotidiano dos grupos, estão relacionadas 
à sua organização produtiva, sintetizando a totalidade 
da vida de uma comunidade.  Segundo os pantaneiros 
tradicionais, os dias santos do calendário cristão sempre 
foram respeitados, principalmente a Sexta-Feira Santa 
que representa a paixão e morte de Jesus Cristo. Nessa 
data, os santos eram cobertos com um pano, as carnes 
vermelhas abolidas das refeições e qualquer repreensão 
às crianças, por exemplo, deveria ser adiada para o dia 
subsequente. Tais práticas permaneciam até o sábado, 
quando se comemorava a festa, ou seja, a aleluia pela 
ressurreição de Jesus Cristo.

A principal festividade que ocorre no Pantanal 
de Cáceres é a reza de São Sebastião, comemorada 
anualmente no dia 20 de janeiro. Segundo os pantaneiros 
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tradicionais, as invocações a esse santo começaram a 
ser realizadas no local quando ainda não existiam as 
vacinas contra as doenças que atacavam o rebanho, 
principalmente a febre aftosa. As orações pedem a 
intercessão de São Sebastião para controlar os períodos 
de seca e cheia, mantendo a boa qualidade das pastagens 
e a sanidade do rebanho. 

Por ocorrer em janeiro, época das águas, muitas 
vezes, quando não existiam as estradas, a vizinhança não 
conseguia reunir-se, pois os caminhos ficavam submersos, 
o deslocamento só era possível de canoa, cavalo ou carro 
de boi. Entretanto, os habitantes locais contam que 
as festas aconteciam independentemente da vinda de 
convidados, com a presença da família e de alguns peões 
que porventura estivessem ali residindo.

As festas de santo no Pantanal mesclam aspectos do 
sagrado, através das rezas, e do profano, com ‘fartura’ em 
comidas, bebidas e também, do baile que dura entre dois 
a três dias. No entardecer o altar já está arrumado com a 
imagem do santo e demais objetos para acompanhar o rito 
sacro, como vasos de flores, bíblia e velas.   A reza começa 
ao cair da noite, ‘puxada’ por uma rezadeira especializada 
convocada especialmente para esse fim. Inicialmente 
reza-se a Ladainha de Nossa Senhora, em seguida, a 
oração do santo festejado. As palavras são cantadas de 
forma chorosa, permeadas por termos em latim.
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 Ladainha de Nossa Senhora    

(...)
Privie: eleison
Chiste: eleison
Rhiste: eleison
Rhiste: cuidinos
Parte e de elles é Deus miserere
(...) 
Espírito Santo é Deus miserere nobis
(...)
Santa, Santa Maria horas pronobis
(...)
Estrela matutina; horas pronobis
Salus enfermorium; horas pronobis
Refugium pecatórium; horas pronobis
Consolatros afritorium; horas pronobis
(...)
Agnus dei que todos pecado
Mundo ezadime dominé
Agnus dei que todos pecado
Mundo miserere nobis.

(Trechos da Ladainha de Nossa Senhora. Acervo de uma rezadeira 
tradicional)
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Reza de São Sebastião

Dia 20 de janeiro lhe amarraram
Em um moirão, lhe cravejaram de frecha
Meu senhor São Sebastião
O vosso sagrado olhos
Declinado pelo chão
Para nós livrai das peste
Meu senhor São Sebastião
Aquela mardita frecha
Feriu vosso coração
Para nos livrai das guerras
Meu senhor São Sebastião
O vosso sagrado sangue
Derramado pelo chão
Para nos livrai da fome
Meu senhor São Sebastião
(...)
Socorrei os pecadores filho de Eva e Adão
Tirainos do cativeiro
Meu senhor São Sebastião
Glória ao padre, glória ao filho
O divino amor também
Para nós livrai da culpa
Todos para sempre amém.

(Trechos da Reza de São Sebastião. Acervo de uma rezadeira 
tradicional) 

 
O sotaque local misturado com as palavras em latim 

soam incompreensíveis para os visitantes, entretanto 
a fé manifesta através das feições compenetradas das 
rezadeiras e das pessoas presentes demonstra a certeza 
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que as mazelas serão afastadas dos rebanhos, a seca e 
a cheia ‘virão no tempo certo’ e a vida transcorrerá sem 
imprevistos.

As danças que começam após a reza, ocorrem 
durante todo o período da festa. Nesse momento o 
espaço simbólico que assegura uma certa distância entre 
as famílias de menor e maior poder aquisitivo é mantido, 
porém, observa-se que as danças ocorrem entre os mais 
jovens independentemente do status social de cada um.

Durante a noite, no linguajar local, ‘é servido vários 
tipos de bolo’, como: bolo de queijo, de fubá, de arroz e 
outros, acompanhados de ‘aluá’, uma bebida feita com 
milho que depois de cozido é socado no pilão, coado e 
misturado com água fresca e açúcar. Para o almoço do 
dia seguinte o cardápio consiste em churrasco, mandioca, 
paçoca de pilão, arroz, feijão, banana frita.  A maioria dos 
presentes pernoita na propriedade devido à dificuldade 
de deslocamento. As redes são armadas e distribuídas 
em todos os lugares possíveis e os visitantes já vêm 
prevenidos com pelegos e cobertores para ‘rebuçar’, ou 
seja, cobrirem-se, protegendo-se do frio da madrugada.          

No Pantanal estes momentos de convívio social vêm 
se tornando cada vez mais raro, as relações de vizinhança 
transformando-se ou simplesmente deixando de existir, 
daí a importância de se registrar as formas de convívio, os 
modos de vida como legado cultural para que as futuras 
gerações tenham conhecimento da grande riqueza da 
paisagem cultural pantaneira.
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4 - Considerações Finais

Os pressupostos que envolvem a sustentabilidade 
ambiental necessitam gerenciar as transformações, 
inclusive nos aspectos culturais, propondo alternativas 
preventivas e proativas para os diferentes grupos que 
possam de alguma forma, influenciar no desenvolvimento 
sustentável do Pantanal, principalmente a população local 
e o poder público. Assim, ressalta-se a necessidade de 
atualizar a abordagem dada à cultura no bojo do discurso 
ambientalista, passando a considerar realmente os 
anseios locais, admitindo transformações nos grupos que 
mantiveram a tradição por longo tempo, enfim, acatando 
a modernização como um desafio para o desenvolvimento 
sustentável no sentido de que a proteção ecológica 
caminhe simultaneamente com proteção do patrimônio 
cultural.  
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Espaço e Representação: Delineando 
Saberes Sobre asFestividades 

dos Bois no Brasil

Salete Kozel 
Maisa França Teixeira

INTRODUÇÃO

Ao abordar o tema “Espaço e representação: 
delineando saberes sobre as festividades dos bois no Brasil”, 
tem-se como objetivo desenvolver reflexões no campo 
da ciência geográfica, em especial da Geografia Cultural, 
sobre a temática que vem despertando grande interesse 
de pesquisadores das mais diversas áreas das ciências: as 
festas. Devido ao seu dinamismo, as festividades inserem-
se em um temário amplo e diversificado. As festividades 
relacionadas aos bois são um exemplo desse dinamismo, 
geralmente, pouco valorizado pela comunidade local e 
pela população brasileira como um todo. O boi é a figura 
principal em festividades realizadas em todo o território 
nacional, o que é uma característica rural, em princípio, e 
igualmente de espetáculos significativos, como Parintins 
e os grandes rodeios de Barretos.

Na região Norte, Parintins possui a grande festa 
do boi, divulgada turisticamente em âmbito nacional e 
internacional. Nela, dois grupos disputam literalmente a 
primazia do festejo. O encarnado e o azul enfrentam-se não 
mais nas ruas, mas em recinto fechado, o “bumbódromo”. 
É interessante ressaltar que o festejo outrora acontecia 
como uma brincadeira de rua trazida por nordestinos 
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que migraram para trabalhar nos seringais e tentar 
melhores condições de vida na Amazônia. Em Guajará-
Mirim, município da região Norte brasileira, no estado 
de Rondônia, também ocorre festividade semelhante, 
conhecida por Duelo da Fronteira, a qual envolve duas 
agremiações, no caso a Flor do Campo (vermelho) e o 
Malhadinho (azul). Semelhante festividade foi escolhida 
como objeto de estudo pela pequena visibilidade e pela 
relação estabelecida com Parintins 

Ao pesquisar a festividade dos bois, em Parintins, 
constatamos que sua origem é nordestina, aliás, ela é 
oriunda, mais especificamente, do bumba meu boi do 
Maranhão.

Assim, outro importante eixo de pesquisa no Nordeste 
é o bumba meu boi no Maranhão, considerando-se sua 
diversidade e peculiaridades que, em alguns lugares como 
a Baixada Maranhense, remontam a mais de cem anos de 
história. É uma festividade impregnada de significados no 
que concerne ao seu ritual. Os festejos relacionados ao 
bumba meu boi caracterizam-se como lazer, religiosidade, 
misticismo e drama. Ele é considerado uma manifestação 
cultural inerente aos festejos juninos, ou seja, a um 
contexto que lhe atribui significado. Essa afirmação é 
importante para o entendimento da grande visibilidade 
do sincretismo religioso presente no boi, pois os festejos 
juninos, no Maranhão, agregam representações tanto do 
catolicismo (o caso do batismo, o respeito a São João), de 
lendas e de encantamento, quanto da influência africana. 
Ademais, o bumba meu boi consiste em uma festa-
espetáculo, sobretudo para os brasileiros, diferentemente 
do Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim.
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No Centro-Oeste, encontramos a festividade do 
boi à serra, em Mato Grosso, a qual, como em outras 
localidades, tem o boi como figura principal da festa. 
De acordo com Loureiro (2006, p. 88), há relatos de 
ocorrência do boi à serra, em 1900, em Rosário Oeste, 
nos escritos de Max Schmidt, e em outras cidades do 
Vale do Rio Cuiabá, como Santo Antônio do Leverger/
MT, Engenho Velho/MT, Bom Sucesso/MT, Varginha/MT, 
dentre outros. O autor afirma também que “a dança do boi 
à serra consegue, ainda hoje, manter suas características 
originais na localidade de Varginha, no município de Santo 
Antônio do Leverger”. Vale salientar que, diferentemente 
de São Luís do Maranhão, o boi à serra é considerado uma 
manifestação cultural dos festejos carnavalescos e detém 
pouca visibilidade até mesmo entre os próprios mato-
grossenses.

No sul do Brasil, o auto do boi de mamão é uma prática 
social também com pequena visibilidade e, no Paraná, uma 
pequena parte da população mantém viva essa tradição, 
embora poucos paranaenses conheçam o folguedo. 
A figura principal do boi de mamão é o boi, ainda que 
apareçam outros personagens como o Barão, a Bernunça, 
Carneiro e a Mariola. O boi de mamão, paranaense é 
semelhante ao folguedo catarinense, pois se constitui de 
cenas, nas quais são apresentados personagens e animais 
muito peculiares, anunciados pelos cantadores.

Portanto, o temário das festividades relacionadas 
ao boi visa ao fortalecimento da pesquisa em Geografia 
Cultural, tendo como foco principal o estudo da 
espacialidade e das representações dos festejos do boi 
que ocorrem em vários recantos do território brasileiro, 
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como supracitado. 
As Ciências Humanas e Sociais, nas últimas décadas, 

têm focalizado, sobretudo estudos relacionados à 
abordagem cultural, e, nesse aspecto, ressaltamos as 
festividades brasileiras. Essa temática tem-se distinguido 
num espaço instigante e propício a investigações, já que, 
por meio das manifestações festivas, podemos detectar 
e compreender múltiplos aspectos da cultura de nossa 
sociedade.

A Geografia Cultural, cuja origem remonta aos 
anos de 1920 com a chamada Escola de Berkeley (Carl 
SAUER), preocupou-se, até os anos de 1970, com o estudo 
de grupos e formações culturais. Dela, originaram-se 
abordagens interligadas com os estudos da Antropologia 
e da Sociologia, como os community studies (Robert 
REDFIELD, HERSKOVITS e outros). No Brasil, a Geografia 
Cultural desenvolve-se com certo alinhamento às idéias 
de Gilberto Freyre — que conhecia e estimava Carl SAUER 
—, cuja expressão constituía-se tanto na Geografia 
Cultural de Antônio DIEGUES como também nos tipos 
culturais divulgados pela Revista Brasileira de Geografia. 
Da mesma tradição, são as matrizes culturais de Darcy 
RIBEIRO. A Geografia brasileira adotou essa abordagem 
principalmente nas pesquisas das formações agrárias 
(Leo WAIBEL, Orlando VALVERDE e outros). Todas essas 
abordagens caracterizaram-se pela definição da cultura 
com base em interações pessoais e em comunidades 
que compartilham costumes, práticas, além de, 
eventualmente, ressaltando a etnicidade entre os seus 
membros.

Nessa perspectiva, alguns pesquisadores delineiam 
a chamada “Nova Geografia Cultural” (COSGROVE, 
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DUNCAN e, no Brasil, CÔRREA, ROSENDAHL, GIL 
FILHO, ALMEIDA, KOZEL) em busca dos significados e 
das representações, enfatizando as dimensões simbólicas 
e suas manifestações culturais. Nesse contexto, surgem 
grupos de pesquisa, como o NEPEC, na UERJ (Lobato e 
Rosendahl), e o NEER (Núcleo de Estudos sobre Espaço 
e Representações), os quais integram pesquisadores de 
diversas instituições do Brasil. 

Atualmente, os estudos relacionados às festas têm 
sido valorizados nas Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas. As festividades remetem-nos à construção 
de identidades e, as singularidades, aos recantos do 
espaço brasileiro. Destarte, pretende-se evidenciar as 
representações existentes nas festividades dos bois de 
Norte a Sul do Brasil, envolvendo, em especial, quatro 
estados: Rondônia, Maranhão, Mato Grosso e Paraná. 

Pretende-se evidenciar elementos relacionados ao 
patrimônio imaterial das festas de bois como símbolos 
representativos do território brasileiro.

GEOGRAFIA CULTURAL E REPRESENTAÇÕES: AS 
FESTIVIDADES NO BRASIL

Tendo como suporte a geografia das representações, 
salienta-se que o termo “representação” é compreendido 
por Kozel (2005, p. 140-141) “como o processo pelo 
qual são produzidas formas concretas ou idealizadas, 
dotadas de particularidades que possam também se 
referir a outro objeto, fenômeno relevante ou realidade”. 
Nesse contexto, as representações, dentro da Geografia 
Cultural-Humanista, são um importante aporte para o 
entendimento do espaço construído socialmente e da 
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ação dos agentes que o produzem. 
A pesquisa sobre as representações festivas converge 

para a experiência vivida pelos agentes sociais a partir dos 
processos culturais ocorridos nas localidades selecionadas, 
tendo em vista o entendimento das representações 
simbólicas. 

De acordo com Kozel (2005), toda representação 
é considerada uma forma de linguagem, ressaltando-
se a importância dessa quando nos referimos às 
representações. A linguagem, segundo Gil Filho (2005), 
pode ser entendida como função do pensamento que 
reapresenta o mundo concreto imediato como outro, 
um mundo de ressignificações. Portanto, nesse caso, a 
linguagem coloca-se como “a mediação necessária entre 
as coisas e seus significados mais ocultos”. (GIL FILHO, 
2005, p. 75).

A opção pelo desenvolvimento desse enfoque dá-se na 
medida em que as representações se inserem nas análises 
geográficas, incorporando aspectos subjetivos analisados 
nos discursos e práticas socioespaciais. Segundo Kozel 
(2005), as representações advêm do simbólico, de modo 
que perpassam construções mentais decorrentes da 
apreensão de significados, que raramente são revelados 
pela razão. Para a autora, é possível afirmar que as pessoas 
constroem sentido sobre determinados espaços ou coisas 
não somente pela atividade consciente de pensamento 
teórico, mas, sobretudo, pelo conhecimento intuitivo por 
ele expresso. Dessa maneira, os sentidos expressam o 
cultural e o social, produtos de seu entendimento sobre 
o espaço vivido, percebido, sentido, amado ou rejeitado. 
Portanto, essas duas instâncias interpenetram-se, 
impossibilitando a separação, pois perfazem um mundo 
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cultural/social, que é visto e experienciado não como uma 
soma de objetos, mas como um sistema de relações no 
qual estão imbricados valores, sentimentos, atitudes, 
vivências e manifestações. 

E, nesse contexto, têm-se as manifestações culturais 
caracterizadas pelas festas que ganham destaque, uma 
vez que se encontram presentes em todo o território 
brasileiro, de modo que o estudo delas e o de suas 
práticas sociais são relevantes para a compreensão da 
distribuição e da organização dessas culturas nos espaços 
concebidos e vividos. As culturas estabelecem paisagens, 
organizam territórios e determinam, por via de signos e 
representações, as territorialidades.

Os signos presentes nas festividades são destacados 
por Kozel (2008) como construídos por intermédio das 
imagens, dos sons, formas, odores e sabores. Para a 
autora, o caráter significativo dos signos “prescinde de 
uma forma de linguagem para ser comunicado”. 

As festas tornam-se um dos principais componentes 
da cultura, no âmbito da Geografia Cultural. Busca-se, 
neste artigo, compreender e decifrar as relações que o boi 
mantém com o universo simbólico. A Geografia Cultural 
emerge com a necessidade de entender as representações, 
opiniões e crenças e ressignificar o conhecimento espacial.

Assim, as manifestações culturais ganham força, o 
que leva à reflexão sobre o espaço humano e seus aspectos, 
sobre o diferente, a cultura, as particularidades e os 
modos de vida, que ganham valorização e representação 
dos indivíduos. A Geografia Cultural, associada às 
manifestações culturais, destaca os aspectos materiais 
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e imateriais, as representações simbólicas, os modos de 
existência e as experiências da sociedade humana.

Disso decorre o entendimento de que a Geografia 
Cultural fez do homem o centro de suas análises, primando 
por três eixos necessários e complementares: o primeiro, 
partindo das sensações e das percepções; o segundo, 
tratando a cultura por meio da ótica da comunicação e, 
o terceiro, discutindo a cultura apreendida na construção 
de identidades e o papel do indivíduo nas dimensões 
simbólicas da vida — ressaltado por Corrêa (2003, p. 
13) acerca da “[...] importância da Geografia Cultural 
renovada, centrada na perspectiva dos significados”.

A Geografia Cultural considera experiências e 
pensamentos que discutem as dinâmicas espaciais, 
valorizando as áreas, as paisagens, as ecologias culturais 
e, principalmente, as manifestações culturais. Esta 
abordagem evidencia, pois, a distribuição, no tempo e no 
espaço, da cultura e de seus elementos, materiais, sociais, 
intelectuais e os simbólicos.

Entende-se aqui a Geografia Cultural como um 
ramo da Geografia preocupada com a distribuição 
espacial das diversas manifestações culturais. O espaço 
torna-se produtor de atividades humanas valorizadas 
e caracterizadas por atributos funcionais estruturais e 
efetivos. O espaço torna-se visível a partir da instância 
social, evidenciando os aspectos simbólicos e afetivos 
atribuídos aos grupos. Assim propomos relacionar as 
manifestações culturais inerentes às festividades do boi 
no contexto da Geografia Cultural.

Nesse sentindo, a cultura é uma construção humana, 



 321

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

formada por conhecimentos adquiridos ao longo da vida, 
por via das experiências expressas no cotidiano, traduzidas 
nas formas de agir, vestir e de ser. As manifestações 
culturais são entendidas como práticas espaciais, e o 
espaço é analisado de acordo com singularidades e 
particularidades dos agentes sociais que o compõem.

A Geografia passa a privilegiar a subjetividade, 
a intuição, os sentimentos, as experiências e os 
simbolismos, acentuando, assim, as particularidades e as 
singularidades, visando à compreensão do mundo e do ser 
humano. O espaço, antes visto como homogêneo, passa a 
ser interpretado como “espaço vivido pelas experiências 
humanas, cada ser humano em sua individualidade”. 
Por isso, as categorias “paisagem” e o “lugar”, são 
ressignificadas e passam a fazer parte dos debates sobre a 
objetividade e a subjetividade na Geografia (TUAN, 1983).

Para Cosgrove (1998) uma Geografia efetivamente 
humana precisa ser   crítica e relevante, e contribua 
para a construção de uma educação humanista: melhor 
conhecimento e compreensão de nós mesmos, dos outros 
e do mundo que compartilhamos. 

Quando nos propomos a estudar a festividade do boi 
como representação, é importante considerar a realidade 
cultural de cada povo, seus hábitos e costumes, sobretudo 
como construções históricas. E, nessa perspectiva, 
refletimos sobre as festas e os signos produzidos nas 
paisagens onde ocorrem.

Portanto, a abordagem cultural é extremamente 
importante para desvendar-se o arcabouço existente nos 
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espaços das festas e aqui especialmente; em Rondônia, 
Maranhão, Mato Grosso e Paraná, ou seja, delinear a 
cultura festiva desses espaços.

As festas dos bois, considerando-se o tempo e 
o espaço, tornam-se parte da memória e da tradição 
daqueles que festejam. A memória e a tradição contribuem 
para a preservação do passado e, ao permanecerem, 
constituem-se em vivências sociais. Entretanto a cultura 
é dinâmica e agrega novos elementos às festividades dos 
bois.

Ao considerar as festas e a sua representação espacial, 
nota-se a reconstrução das diferentes relações sociais 
implícitas no território brasileiro, e sua dinamicidade 
em virtude das práticas socioculturais, religiosas e 
econômicas. Essas dinâmicas reúnem as representações 
culturais, como é o caso das festas de boi, com 
temporalidades diferentes. A identidade desses grupos 
reflete peculiaridades inerentes ao lugar que originam.

Conforme Bailly et al. (1991), pode-se dizer que a 
Geografia prima pelo espaço dos significados, topofilias 
e subjetividades, permitindo-nos, a partir de análises 
das representações sociais, desvelar discursos, práticas 
e sentimentos enraizados no lugar, nesse caso, no lugar 
festivo.

Sobressaem-se, também, as expressivas contribuições 
científicas de autores como Amaral (2009), Da Matta 
(1997), Del Priori (1994), Di Meo (2001), Duvignaud 
(1983) e Bakhtin (2008), que retratam a importância das 
festas como acontecimentos únicos. Fernandes (1989), 
Cascudo (2001), Brandão (2003) e Araújo (1964) enfatizam 
o folclore na cultura brasileira. Outros autores influentes 
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para o estudo proposto são Kozel (2012), Farias (2005), 
Braga (2002) e Rodrigues (2006), que analisam a festa do 
boi no contexto brasileiro.

 
Como apoio para os temas cultura, saber, símbolos e, 

principalmente, identidades culturais e suas manifestações 
e representações, destacam-se autores como Almeida 
(2011), Tinhorão (1981), Machado (1994), Holanda (1975), 
Canclini (2000), Burke (1989), Bourdieu (1989), Bhabha 
(1998), Magnani (1984) e Tuan (2008), que outorgaram 
notável contribuição ao estudo proposto. 

Desse modo, propõe-se dar visibilidade às Festas dos 
Bois (Rondônia, Paraná, Mato Grosso e Maranhão), como 
possibilidades de representação de paisagens festivas 
brasileiras.

ESPACIALIDADES FESTIVAS DOS BOIS 

Apresentamos apenas um recorte, de maneira 
sucinta, de algumas festividades que ocorrem no território 
brasileiro — uma vez que prescindimos de outros olhares 
e pesquisas inerentes às festividades do boi e suas 
peculiaridades — para uma análise mais profunda do 
referido território.

1- O Festival Folclórico de Guajará-Mirim em Rondônia

Em Rondônia, a festa do boi é realizada no Festival 
Folclórico de Guajará-Mirim (figura 1), conhecido 
também como “Duelo na Fronteira”, tendo em vista sua 
localização na fronteira do Brasil com a Bolívia. Trata-se 
da disputa entre duas agremiações, o boi Flor do Campo 
é caracterizado pela cor vermelha e, o Malhadinho, pelo 
azul. 
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Figura 1. Festival – Duelo da Fronteira. 

Fonte: Prefeitura de Guajará-Mirim - Rondônia.

A festa teve sua origem em 1995 e espelha-se nos 
grupos de Parintins, porém nota-se, na comunidade, 
que o boi já estava presente no cotidiano dos moradores 
desde 1960. Existia uma proximidade com o bumba meu 
boi nordestino por meio das brincadeiras nas ruas das 
cidades, realizadas no mês de junho.

De acordo com FURLANETTO; FILIZOLA (2012 p. 
60), 

O “Duelo na Fronteira” exprime, com força crescente, os sentidos 
que os sujeitos atribuem à sua relação com o espaço amazônico, 
sua cultura e seus componentes paisagísticos. Seja por meio das 
toadas, das indumentárias, das alegorias e das encenações, tanto 
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a história de Guajará-Mirim e de Rondônia, como as lendas e os 
contos amazônicos, revelam que a cultura desempenha um papel 
na estruturação do espaço local e na formação identitária dos 
sujeitos.

Assim, o Duelo demonstra as características do 
espaço amazônico, das culturas e, também, de seus 
simbolismos compostos na festividade. Observam-se tais 
representações nas toadas, nas alegorias, encenações e 
até mesmo nas indumentárias (figura 2).

Figura 2. Festival – Duelo da Fronteira 

Fonte: News Rondônia

As representações simbólicas da festa são marcadas 
pela história da cidade de Guajará-Mirim, com seus 
contos, lendas e sua cultura, que estruturam o espaço 
representativo do Duelo da Fronteira rondoniense.

A cidade possui um bumbódromo que é utilizado para 
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o festival. Fora desse período, a festividade é realizada no 
entorno do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, do 
grupo Flor do Campo, demarcado pela cor vermelha. Do 
outro lado da cidade, tem-se o domínio do azul, do boi 
Malhadinho.

2- A brincadeira do boi de mamão

No sul do Brasil, o destaque é o boi de mamão, 
caracterizado por uma brincadeira de diversão 
composta por vários grupos de boi, principalmente em 
Santa Catarina. Além de manter a tradição cultural da 
brincadeira, a festa é relevante como atração turística. 
No Paraná, a festividade tem pequena expoência, poucas 
pessoas conhecem a manifestação, entretanto um 
pequeno grupo esforça-se para manter viva a tradição. 
Identificaram-se quatro grupos em cidades do litoral 
paranaense que apresentam a festividade relacionada às 
comemorações carnavalescas. Os grupos são Boi Barroso 
e Boi do Norte, em Antônia/PR, o Boi de Mamão, do Grupo 
Folclórico de Guaratuba, e o Boi Mandicuera (figura 3), da 
Ilha de Valadares/PR.
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Acredita-se que migrantes de Santa Catarina 
trouxeram a brincadeira relacionada ao folguedo do boi ao 
fixaram-se no litoral do Paraná. De acordo com Furlanetto 
e Kozel (2011), 

“Os personagens, as narrativas, as indumentárias, os 
instrumentos, o ritmo, a coreografia, as relações sociais, 
as espacialidades dos grupos, enfim, toda a riqueza do 
folguedo do boi parece cantar os atributos culturais locais, 
como temas de uma partitura musical, despertando 
múltiplas interpretações. É interessante apontar que o 
enredo e os personagens do folguedo — o boi, o nanico, 
o fazendeiro, o médico, a enfermeira, o palhaço, a rainha 
e o toureiro — seguem a tradição instituída em 1920, e a 
narrativa do boi que morre porque estava comendo a 
plantação de outro fazendeiro”. 

Figura 3. Grupo Mandicuera – Boi de Mamão em Paranaguá.

Fonte: Gazeta do Povo – Jornal de Londrina.
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Furlanetto (2011, p.10) complementa ao dizer que 
“apesar das apresentações ritualísticas reafirmarem o 
mito, e da presença de alguns elementos referentes à 
religiosidade no boi-de-mamão, percebeu-se a ênfase dos 
aspectos cômicos em detrimento da dimensão sagrada”.

O boi, assim como em outras festividades, é 
caracterizado por animais fantásticos, personagens que 
representam a morte e a ressurreição, constituindo-se 
numa representação simbólica sagrada. 

3-Boi à serra: um folguedo mato-grossense

O boi, assim como em outras festividades, é 
caracterizado por animais fantásticos, personagens que 
representam a morte e a ressurreição, constituindo-se em 
uma representação simbílica sagrada. (FURLANETTO, 
2011, p. 10). Complementa ao dizer que, apesar das 
representações ritualísticas reafirmarem o mito, e da 
presença de algunas elementos referentes à religiosidade 
no boi-de-mamão, percebeu-se a ênfase dos aspéctos 
cômicos em detrimento da dimenssão sagrada. 

A serra é uma festividade cujo folguedo é variante 
de outros estados brasileiros, a qual ocorre sobretudo 
no carnaval Mato-grossense (figura 4), em especial no 
município de Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso. 
Além de exposições únicas, o grupo, juntamente com o 
Siriri, apresenta-se por todo o estado mato-grossense. 
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Organização: TEIXEIRA, Maisa (2014) Fonte de Dados: Banco de 
Imagens da Festa do Boi à Serra em Santo Antônio do Leverger/MT .

O estado de Mato Grosso denota uma variedade de 
manifestações, festas e rituais em todo o seu território. 
Nele, vários exemplos de festas e danças revelam a 
influência do período colonial e da mineração nas práticas 
culturais do estado, Grando (2002), em Cultura e dança em 
Mato Grosso, destaca como exemplo a Folia de Reis, São 
Gonçalo e as festas em geral. 

Teixeira (2012, p. 85) ressalta que,

Figura4. Grupo de Boi à Serra – Boi Estrela - Carnaval Santo Antônio do 
Leverger/MT. 
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a música é um grande elemento da festividade do Boi a Serra, 
sendo um instrumento de sentimentos, lembranças e memórias. 
As toadas na festa do boi contemplam a beleza e a diversidade 
do gosto popular brasileiro em que as melodias e letras vinculam-
se as emoções no espaço, promovendo então, uma relação da 
comunidade com as identidades entre os brincantes e outros 
personagens.

Conforme anteriormente citado a ocorrência do boi 
à serra de acordo com alguns autores data de 1900, em 
Rosário Oeste, nos escritos de Max Schmidt, e em outras 
cidades do Vale do Rio Cuiabá, como Santo Antônio do 
Leverger, Engenho Velho, Bom Sucesso, Varginha, dentre 
outros. De acordo com Assis (1982) o boi à serra foi um 
folguedo bastante difundido no Mato Grosso, sobretudo 
na região do Rio-Abaixo, onde os engenhos eram a 
atividade econômica predominante. Loureiro (2006) 
acrescenta que “a dança do boi à serra consegue, ainda 
hoje, manter suas características originais na localidade 
de Varginha, no município de Santo Antônio do Leverger”. 

O boi, principal personagem da festa, é montado por 
uma estrutura de madeira (taquara) flexível e leve, coberto 
normalmente por um pano de chita estampada ou por um 
cobertor tipo “seca-poço”— a seda também é utilizada, 
raras vezes, para enfeitar o animal construído. A cabeça 
é feita da caveira do próprio boi, a qual recebe arranjos 
nos olhos e o rabo do animal também é enfeitado. Ela é 
pintada com tons semelhantes às cores dos animais e dos 
panos escolhidos, formando, então, a estrutura do corpo 
do brinquedo. Atualmente, devido à constante presença 
de crianças no folguedo, faz-se a cabeça de isopor, por 
consistir em um material mais leve e flexível para ser 
transportado por elas (figura 5).
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Organização: TEIXEIRA, Maisa (2014). Fonte: Banco de Imagens da 
Festa do boi à serra em Santo Antônio do Leverger/MT.

A festa inicia-se quando todos os brincantes “vestem-
se” da estrutura e saem dançando. Logo, ao carregá-la, dá-
se vida ao boi — que brinca com os visitantes/turistas ou 
os próprios colegas —, que avança, como se fosse chifrar 
os que observam e amedrontam as crianças pequenas, 
etapa que também faz parte da brincadeira. Afora os 
personagens que integram o grupo ou bloco, como o bico-
de-brasa, a mãe-do-morro, o mascarado (figura 6), a ema, 
o toureiro e a cabeça-de-apá, há outros animais, como 
aranhas, borboletas, dentre outros. A presença dessas 
figuras varia de acordo com o grupo. Loureiro (2006) 
acrescenta que essas figuras estão “todas ligadas aos 
costumes, mitos e lendas regionais e ao ambiente rural”, 
o que se aplica ao boi à serra, folguedo composto por 

Figura 5. Oficina de construção do boi à serra.
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diversas territorialidades decorrentes de processos que 
garantem suas dimensões simbólicas e culturais inseridas 
no território mato-grossense. 

Figura 6. Mascarados – Grupo boi à serra Estrela - Carnaval Santo 
Antônio do Leverger/MT. 

Organização: TEIXEIRA, Maisa (2013). Fonte de Dados: Banco de 
Imagens da Festa do boi à serra em Santo Antônio do Leverger/MT. 

4- O bumba meu boi no Maranhão

No estado do Maranhão, o bumba meu boi é 
caracterizado por um folguedo popular presente nos 
festejos juninos, porém nota-se que a brincadeira do boi 
é realizada durante o ano todo, exceto na quaresma, ou 
seja, no período da Paixão de Cristo.

As representações e, em especial, as singularidades 
do bumba meu boi estão nos sotaques, entre os quais 
se destacam cinco. Os sotaques são determinados pelas 
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características próprias e pelo ritmo, como, por exemplo, 
o sotaque de Zabumba (figura 7), conhecido como de 
origem africana e considerado um dos mais originais. O 
que dá origem ao nome é o instrumento musical utilizado, 
no caso, a zabumba.

Figura 7. boi de Zabumba - Maranhão.

Fonte: Site do Passeio Urbano.

O Sotaque de Matraca (figura 8) utiliza as matracas, 

na Ilha de São Luiz. O Sotaque da Baixada é cadenciado e 

os instrumentos utilizados são os pandeiros e as matracas. 

O destaque fica por conta da indumentária, composta por 

fitas coloridas, e dos personagens na brincadeira.
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Figura 8. boi de Maracanã – Sotaque de Matraca.

Foto: Flora Dolores/O Estado.

O boi de Orquestra possui instrumentos de sopro ou 
metais na apresentação, além de cordas, o que possibilita 
a execução de coreografias e, consequentemente, a 
ocorrência de mudanças significativas ao longo do tempo. 
O Sotaque Costa de Mão, da região de Cururupu, contém 
pequenos pandeiros tocados nas costas das mãos.

A história do folguedo ou da brincadeira é originária 
da lenda segundo a qual Mãe Catirina estava grávida e 
desejava comer a língua do boi mais guerreiro da fazenda. 
Pai Francisco, marido de Catirina, conseguiu realizar o 
desejo da mulher. Após isso, o amo da fazenda descobriu 
o crime e passou a ameaçar Pai Francisco caso o boi não 
voltasse à vida. O pajé e sua tribo fizeram com que o boi 
renascesse, assim a festa inicia, composta por música, 
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dança, teatro e outras linguagens artísticas.

CONCLUSÃO

O folguedo do boi no território brasileiro encerra 
diversas singularidades de norte a sul do País. Para 
tanto, compõe-se de representações festivas diversas, 
constituídas por símbolos e simbolismos relacionados aos 
valores brasileiros. Como criação coletiva, a brincadeira do 
boi releva atributos específicos de espacialidades distintas 
no espaço brasileiro, exprimindo sentidos e símbolos 
associados à relação espaço e representação. A riqueza 
das representações está nas narrativas das brincadeiras, 
como o boi vinculado a um bloco carnavalesco, o mito da 
morte e ressurreição, as associações dos objetos míticos 
da região, dentre outros.

Ao associarem-se as festividades dos bois às 
representações no espaço, considera-se que as 
brincadeiras permitem identificar traços culturais relativos 
às tradições brasileiras.

Os bois representados nacionalmente tornam-
se elementos simbólicos demarcados por uma base 
representativa de ambientes singulares. Nos “espaços 
representativos do boi”, observa-se que as manifestações 
delimitam signos e simbolismos representados no 
território brasileiro. Investigar as festividades dos bois 
abre possibilidades de desvendar essas peculiaridades, 
simbolismos e significados relacionados à espacialidade 
brasileira.
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Território Tradicional Dos Chiquitanos

Aloir Pacini

Começo este meu escrito1 com três observações 
introdutórias. A primeira é que existe uma invisibilidade 
dos Chiquitanos em Mato Grosso desde a invasão dos 
bandeirantes aos territórios indígenas em Cuiabá, Vila 
Bela da Santíssima Trindade e Cáceres. As duas últimas 
vilas foram fundadas com participação expressiva dos 
Chiquitanos, pois foram fundadas em território tradicional 
dos mesmos. Porém estava acontecendo uma invasão 
sistemática dos territórios da Missão de Chiquitos pelo 
governo português. Os Chiquitanos estavam neste 
processo colonizador, quem tinha o poder das armas e 
do capital eram os bandeirantes e seus representantes, 
nomeadamente os primeiros Governadores do Mato 
Grosso, Rolim de Moura que fundou Vila Bela em 1552 e 
Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres que fundou 
a Vila Maria, em 1778. Rolim de Moura decidiu estabelecer 
a capital na margem do Guaporé porque Chiquitos tinha 
fundado Santa Ana nas proximidades e na margem direita 
do Guaporé já existiam alguns pueblos da Missão de Mojos. 
Os Chiquitanos não podiam reivindicar desde então 
sua pertença a uma etnia indígena porque esta era uma 
herança abominável na sociedade e cultura da época até a 
Constituição cidadã do Brasil de 1988. Isso quer dizer que 
em quase trezentos anos os Chiquitanos foram abafados 
e não se pode desmerecer os efeitos dessa pressão nos 
seus descendentes até nos dias de hoje. Até o momento 
atual, quando se quer desprezar os Chiquitanos, chamam-

1 Este escrito tem origem no V NEER: “As Representações Culturais no Espaço: 
perspectivas contemporâneas em Geografia” no qual participei e foi instigante para 
pensar a fronteira com a Bolívia.
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nos de bugres ou bolivianos para abolir qualquer cidadania 
e continuar dominando-os propositadamente de forma 
dramática. Facilmente encontramos pessoas dizerem 
que os Chiquitanos têm que ir para a Bolívia e liberar seu 
território tradicional para os brasileiros, pois foram feitos 
alguns Tratados entre Espanha e Portugal, entre Brasil e 
Bolívia que passou parte deste território no qual viviam 
tradicionalmente para o Brasil. 

Esta invisibilidade teve um resultado perverso, 
pois aparentemente as relações eram pacíficas entre 
fazendeiros e militares ao colocarem os Chiquitanos para 
trabalharem em suas casas e fazendas. Passou-se a ideia 
de que não existiam índios nesta fronteira porque os 
“permissionários” nas fazendas escondiam sua herança 
étnica chiquitana. Somente com uma lei mais favorável, o 
que aconteceu com a Constituição de 1988, é que se pode 
romper o silencio. Aos poucos e com o peso de 300 anos 
de opressão, esta barreira está sendo rompida!

A segunda observação advém da primeira: é que 
falar do território tradicional dos Chiquitanos é um grande 
risco. Poderia ser quase expresso no dito popular: “Não 
se deve entregar ouro para o bandido de mão beijada!”. 
Ou seja, estes dados expressos claramente fazem com 
que os fazendeiros que tomaram as terras tradicionais 
chiquitanas procurem formas de associar-se para não as 
devolver. Aparentemente a invisibilidade parecia ser uma 
saída do conflito, porém trata-se de uma falácia. Se os 
Chiquitanos não existissem, de certa forma não seriam 
importunados. Se não fossem indígenas esta questão 
étnica não lhes daria o direito ao território tradicional 
e poder-se-ia usurpar suas terras e os bens que elas 
encerram e serem explorados para o trabalho como vinha 
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acontecendo até bem pouco.

A terceira observação é que existem somente três 
núcleos de Chiquitanos atualmente que ousam levantar a 
cabeça e assumirem-se como tais. Correm o risco de serem 
apagados do mapa rapidamente. Primeiro porque as 
forças políticas e econômicas do Mato Grosso não querem 
esta identificação e a maioria dos Chiquitanos prefere não 
correr o risco do conflito instalado, por isso permanecem 
no anonimato. E falar aqui dos anônimos não posso, 
posso somente falar dos que se assumem como indígenas 
e lutam pelo seu território tradicional. Sei dos riscos que 
estes Chiquitanos correm toda vez que aparecem em 
seminários ou locais oficiais pedindo a demarcação do seu 
território tradicional. As consequências desta visibilidade 
das reivindicações na aldeia e nos espaços políticos do 
Estado do Mato Grosso são dramáticas pois os processos 
de demarcação da terra tradicional sofrem grande 
resistência atualmente no Mato Grosso. 

As informações levantadas no Censo Demográfico 
do IBGE (2010) no que diz respeito aos indígenas de Mato 
Grosso e suas características sociodemográficas como 
sua distribuição etária e migração chegou ao resultado: 
Chiquitanos, 324. Esta invisibilidade dos Chiquitanos no 
Brasil parecia-me estranha, por isso não me contentei 
com estes dados.

População, localização e situação das terras

No Brasil, os Chiquitanos vivem especialmente no 
Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na fronteira 
com a Bolívia, principalmente nos municípios de Vila Bela, 
Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Corumbá. 
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Na Bolívia, estão localizados no Departamento de Santa 
Cruz, nas províncias Ñuflo de Chaves, Velasco, Chiquitos 
e Sandoval. Os Chiquitanos são o grupo indígena mais 
numeroso da Bolívia oriental, estimados entre 200 e 
220 mil indivíduos. Há indicações que os Chiquitanos 
constituam no Brasil uma população de cerca de vinte mil 
pessoas, dos quais a maioria vive nas áreas urbanas dos 
municípios citados. 

Os censos trazem quantidades diferentes e a 
FUNASA apresentou em seu relatório de 2009 somente 
325 Chiquitanos2, a maioria do Portal do Encantado e Vila 
Nova Barbecho. A maioria não é computada porque não 
assume sua origem étnica ou propositadamente não lhes 
foi perguntado se são Chiquitanos, algo legítimo segundo 
a Constituição de 1988. Na tese da Áurea Santana (julho 
de 2012), p. 66, é apresentada a população atendida 
pela FUNASA em 2009 (325 pessoas) e na nota ao pé-de-
página, dados de 2012. Contudo, comenta que os dados 
não batem um com o outro, e preferiu usar os de 20093, 
pois até 2012 houve um aumento de 40% de Chiquitanos 

2 Quanto aos Chiquitanos, totalizaram no Estado somente 305 declarados, sendo 184 
residentes na Terra Indígena Portal do Encantado e 121 fora da Terra Indígena. Quanto 
aos municípios citados, os Chiquitanos estão distribuídos da seguinte forma: Cáceres 
=> 27; Porto Esperidião => 245; Vila Bela da Santíssima Trindade => 6. Os demais 
estão distribuídos por outros municípios de Mato Grosso, em número menor do que 
5 indivíduos em cada. Estes dados fornecidos pelo Censo de 2010 estão longe da 
realidade encontrada por nós no trabalho de campo. 
3 A Funasa (2009) menciona 325 Chiquitanos habitando as comunidades conforme 
demonstrado no Quadro de Áurea Santana: Aldeia Vila Nova Barbecho 12 famílias, 93 
pessoas; Acorizal 27 famílias e 103 pessoas; Central 05 famílias e 41 pessoas; Fazendinha 
22 famílias e 88 pessoas. Total 325. Os dados da Funasa mudam rapidamente por causa 
da dinâmica de atendimento à saúde e da própria vida. Em 23 de março de 2012, na 
listagem da Funasa da população do Polo-Base Chiquitano constava uma população 
de 467 indivíduos, sendo 142 pessoas (cerca de 44%) a mais do que nas informações de 
2009. Os nascimentos entre 2009 e 2011 somam 18 crianças. 
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(467 pessoas), ou seja, mais 142 pessoas se assumiram 
como tal neste período, entre eles estão os Chiquitanos 
de Pescaria Monte Cristo e Santa Aparecida que se 
filiaram ao Polo-Base de Saúde Indígena do Portal do 
Encantado. Também a demanda reprimida de 132 que se 
afirmaram Chiquitanos em documento lavrado e pediram 
a demarcação de suas terras no bairro aeroporto da Vila 
Bela da Santíssima Trindade em 23/8/2007, não foram 
atendidos pela FUNAI.

A antropóloga Joana Aparecida Fernandes (2000: 
121) fez um levantamento provisório das aldeias 
ou comunidades rurais chiquitanas que chamou de 
“estabelecimentos”, espalhadas na região fronteiriça do 
Mato Grosso com a Bolívia. Chegou a 22 estabelecimentos 
diferentes entre si, porém com similitudes internas 
que os identificam com esta unidade étnica chamada 
Chiquitano. Foram organizados em sete eixos ou núcleos 
principais, agrupados de acordo com a distância entre 
os estabelecimentos, laços de parentesco, trocas e 
participação em festas comuns que aqui vou atualizar 
para pensar a formação do território chiquitano nos dias 
de hoje:

A - Núcleo Limão: com três comunidades ou aldeias 
vulneráveis, sendo duas delas na margem da estrada 
(Sítio São Sebastião de Dito Chaves); Beira de Estrada 
(com cinco famílias) e uma em área do destacamento 
militar, a Corixa Grande. Este núcleo está no município 
de Cáceres e foi se desfazendo progressivamente pela 
pressão contra esta identificação chiquitana. Limão é 
uma comunidade rural próximo ao rio Jauru no local onde 
está uma ponte na estrada asfaltada que liga Cáceres a 
San Matias, na Bolívia. Limão fica nas margens da rodovia 
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e tornou-se um assentamento do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que deu títulos 
de pequenos lotes não apenas aos Chiquitanos e a duas 
famílias de Bororos4 e Guatós, mas também a migrantes 
do Nordeste do Brasil para esta região. Em uma distância 
relativamente próxima havia, na época da coleta de 
dados (1998), um pequeno agrupamento de oito famílias, 
que acamparam na beira da estrada após terem sido 
expulsas por um fazendeiro da região. Ali construíram 
suas casas, plantaram suas roças e viviam na forma típica 
dos Chiquitanos. A comunidade de Corixa Grande localiza-
se no ponto geográfico da fronteira da Bolívia com o 
Brasil, na zona neutra entre os dois países e tem uma 
população predominantemente de Chiquitanos. Junto 
ao Destacamento Militar de Corixa Grande, está o local 
mencionado tradicionalmente na bibliografia histórica: 
“em uma estreita faixa neutra da fronteira entre os dois 
países, vivem cerca de 22 famílias permissionárias” (Silva, 
2000: 18). Esta região foi identificada por Nheque, um 
morador de Corixa Grande e agenciador de trabalhadores 
Chiquitanos para as fazendas, como o “reino dos 
Chiquitanos” (Silva, 1998: 46). 

B - Núcleo Fortuna, cujo nome remete ao Destacamento 
Militar Fortuna. Este é o núcleo mais forte em termos 
de afirmação étnica dos Chiquitanos, hoje conhecido 
como Terra Indígena Portal do Encantado, já criada pelo 
Ministério da Justiça em 30-12-2010, mas ainda não 
demarcada, principalmente dentro do município de Porto 
Esperidião. Os Chiquitanos que ali vivem conseguiram 

4 São Boes (Bororos ocidentais), considerados extintos pela literatura que vivem no 
meio de uma maioria Chiquitana. Ambos mantiveram no passado relacionamento com 
a fazenda. Descalvados, servindo de mão de obra para este empreendimento pecuário.
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certa tranquilidade de posse de parte da terra tradicional 
que havia sido tomada pelo Quartel Fortuna, em 
1943. Com a devolução de cerca de 4 mil hectares aos 
Chiquitanos, eles se mantêm ali até que seja demarcada 
o total do Portal do Encantado que está tomado pelos 
fazendeiros, muitos deles propositadamente devastam 
o Parque Estadual de Santa Bárbara para não deixar a 
natureza intacta para os Chiquitanos. Este núcleo abriga 
as comunidades da Fazendinha (22 famílias em 2000) 
e Acorizal (20 famílias), ambas “permissionárias” do 
Destacamento Fortuna. Sua sobrevivência baseia-se na 
agricultura e pecuária. Muitos homens trabalham nas 
fazendas próximas, oportunidade que diminuiu depois da 
identificação de suas terras tradicionais, pois as tensões 
acirraram-se com os fazendeiros.

C - Núcleo São Fabiano5 com cinco aldeias ou 
comunidades. Aqui Vila Nova Barbecho tomou a dianteira 
na luta pela afirmação étnica. Vila Nova Barbecho, próxima 
a Acorizinho, Figueirinha e São Pedro é constituída de 
uma população que foi expulsa da aldeia Barbecho, 
limítrofe com a Bolívia onde ainda estão duas famílias 
extensas no lado do Brasil e uma comunidade inteira na 
Bolívia chamada San Antonio del Barbicho. Vila Nova 
Barbecho é a aldeia mais articulada, com 15 famílias, que 
ficaram encurralados em 25 hectares, na beira da estrada 
por um acordo provisório em Cáceres enquanto a FUNAI 
não encaminha o processo de identificação desta Terra 
Indígena Barbecho. Estão sofrendo grandes pressões do 
fazendeiro que pretende que as terras de Barbecho sejam 
suas. Neste Núcleo, apenas Asa Branca6 ou São Sebastião 

5 São Fabiano foi citado pelo primeiro prelado de Cáceres (Galibert) já no início do 
século XX.
6 Asa Branca foi mencionada in: RONDON, Major Frederico. Na Rondônia Ocidental. 



 347

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

possui relações mais estreitas com o Quartel Santa Rita. Ao 
lado do Destacamento Militar vivem famílias Chiquitanas 
com terras também tituladas pelo INCRA. A comunidade 
Asa Branca ressente-se da invasão dos migrantes, 
tem casas dispostas ao longo de duas pequenas ruas, 
com pouco espaço para agricultura. São Fabiano7 é um 
“assentamento” organizado pela Diocese de Cáceres com 
auxílio de voluntários italianos, tem cerca de vinte e duas 
famílias Chiquitanas que não se identificam oficialmente 
como tais, mas pela origem histórica é possível perceber 
que têm a mesma história dos demais Chiquitanos da 
região. Talvez um dos motivos que os levam a evitar a 
autoidentificaçao de “índios” seria porque perderiam os 
lotes individuais. No outro lado da estrada a comunidade 
de Acorizinho que já teve até escola, também teve suas 
terras loteadas pelo INCRA e somente restam ali três 
famílias chiquitanas.

D - Núcleo Osbi. Aqui foram aglutinados sete aldeias 
ou comunidades (Nossa Senhora Aparecida, São Miguel8, 
Santa Clara9, As Cruz10, Morrinhos11, São Simão e Santa 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936.
7 Trata-se talvez do local considerado mais tradicional e mais “fechado” para o mundo 
exterior, dentro da Gleba da União Santa Rita, município de Porto Esperidião.
8 São Miguel tinha cerca de nove famílias por ocasião da visita de Joana Fernandes 
em 1998, que “estão sendo ameaçadas por um fazendeiro (Pedro Ramos) que deseja 
expulsá-los das terras que ocupam há muito tempo”. Um casal de idosos relatou que 
o fazendeiro tentou levá-los para Cáceres, mas eles se recusaram porque não teriam 
como sobreviver. Atualmente esta comunidade já não existe mais, somente algumas 
poucas casas chiquitanas isoladas.
9 Atualmente existem ali muitas casas do programa do governo federal e é o núcleo 
maior de moradia na região.
10 Oito famílias, “somadas com a de um professor (também Chiquitano), todas ligadas 
ao patriarca. As Cruz fica a cerca de 21 km de Ponta do Aterro” (Silva, 2000: 22).
11 Cerca de 33 famílias com lotes cadastrados no INCRA em 1997, “que também 
construiu casas de alvenaria e cobertas com folhas de zinco, incomparavelmente 
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Mônica), as duas últimas próximas ao destacamento 
militar São Simão. O Destacamento Militar São Simão 
instalou-se em 1964 onde os Chiquitanos já viviam, e 
estes se instalaram próximo formando as comunidades 
chiquitanas Santa Mônica e São Simão, que se concebe 
como uma só comunidade com dois patronos. Este é o 
local mais forte em termos de população rural chiquitana, 
porém a identificação étnica explícita acontece somente 
em Santa Aparecida (cerca de 60 famílias) e Santa Mônica 
(cerca de 50 famílias). O acesso à sede do município de Vila 
Bela é precário, por isso ficam bastante isolados e sofrem 
grande pressão local para não se identificarem com esta 
herança étnica chiquitana. São grandes comunidades que 
sofrem pressões extremas dos fazendeiros que procuram 
legalizar estas terras o quanto antes pelo programa do 
governo Terra Legal, pois trata-se de Glebas da União 
destinadas aos Chiquitanos, pois, em geral, os Chiquitanos 
trabalham como peões nestas fazendas. 

E - Núcleo São Sebastião: inclui São Sebastião12 e 
Bocaina13, no caminho do Trevo para Pontes e Lacerda. 
Em 2000, moravam cerca de dezessete famílias em São 
Sebastião, que tinham chegado por volta de 1950, quando 
era “sertão bruto”, mas foram expulsos pela chegada 
da fazenda São João do Guaporé. Os relatos colhidos 
apontam para uma região densamente povoada, mas 

mais desconfortáveis do que as casas com padrão arquitetônico que talvez possa ser 
definido como Chiquitano” (Silva, 2000: 21).
12 São Sebastião, com 17 famílias, já próximo ao rio Alegre é acessível através da estrada 
que vai para o Matão, a partir de Pontes e Lacerda, mas pertença ao município de Vila 
Bela. “Afirmaram terem chegado na região em 1954 e quando entraram na área em que 
vivem atualmente era sertão bruto. Moravam no lugar onde hoje está a fazenda São 
João do Guaporé” (Silva, 2000: 25).
13 A cerca de 20 quilômetros de São Sebastião, este núcleo de Chiquitanos tinha em 
2000 17 famílias (em 1954, cinco famílias).
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esvaziada a partir de 1976, pelas novas fazendas como 
Triunfo. Os moradores relatam nesta região uma intensa 
expulsão de Chiquitanos para as periferias das cidades.

F - Núcleo Palmarito com cinco aldeias ou comunidades 
(Matão; Nova Fortuna14; Cantão), dois em área militar 
(Palmarito15 e Casalvasco16). Neste local pertencente 
ao município de Vila Bela toda manifestação étnica foi 
abafada. Soraya Campos de Almeida (2000: 56) menciona 
que muitos moradores de Palmarito provenientes de San 
Ignacito, onde viviam mais de 60 famílias quando houve 
a definição da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Muitas 
famílias desta região mudaram-se para um loteamento do 
INCRA, chamado Nova Fortuna.

G - Núcleo Roça Velha com aldeias ou comunidades 
não bem identificadas (Roça Velha, Baía Bela, Morrinho 
etc.). Estes locais já bastante despovoados pela pressão 
colonizadora fizeram com que muitas famílias fossem 
morar em Porto Esperidião ou em Cáceres. Roça Velha e 
Morrinho tiveram suas terras tituladas pelo INCRA e, em 
1998, se indignaram com o fato de serem identificados 
como índios.

14 Nova Fortuna é um assentamento do INCRA a cerca de 6 quilômetros de Cerrito, já na 
Bolívia e 30 quilômetros de Palmarito.
15 O INCRA reservou uma área de aproximadamente 40 hectares para as 25 famílias que 
moram em Palmarito e como a área tomada pelo Destacamento é muito pequena, não 
há permissionários.
16 Nas margens do rio Barbados o governador da capital Vila Bela do Matto Grosso, em 
1783, desapropriou a fazenda de Alferes Bartolomeu da Cruz de 1760, e estabeleceu um 
aldeamento chiquitano (deserdados) para trabalhar na Fazenda Nacional Casalvasco. 
Criou depois ali o destacamento Militar Casalvasco (cf. Arquivo Público de Mato Grosso, 
Estêvão Mendonça, Datas mato-grossenses. Typ. Salesiana. 1919: 185). Em 2000, foi 
constatado que a maioria dos Chiquitanos foram expulsos desta Gleba da União 
chamada Casalvasco: “apenas cinco famílias são permissionárias” (Silva, 2000: 23).
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Os Chiquitanos nas fronteiras das cidades

Depois de olhar o processo de êxodo rural forçado 
dos Chiquitanos não é estranho que aumentasse 
drasticamente a população de Chiquitanos nas periferias 
das cidades da região fronteiriça. Grande é a população 
urbana de Chiquitanos que vive em Cáceres, Porto 
Espiridião, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e 
Lacerda. Por exemplo, estranha muito o censo de 2010 
indicar em Vila Bela somente 6 Chiquitanos, quando 
tenho documentos que comprovam uma grande 
população na área rural e na cidade, claro que ainda não 
censada, pois não houve ainda um estudo sério sobre eles 
principalmente nestas condições urbanas. As informações 
sobre essa população emanam dos trabalhos de campo e 
das entrevistas realizadas assistematicamente. Sempre 
há pais, mães, tios e avós que se referem a filhos ou 
netos que vivem nessas cidades; a maior parte deles 
migrou pressionada pelos fazendeiros que expulsavam 
os moradores Chiquitanos das terras tradicionalmente 
ocupadas sem documentação oficial. No caso de 
moradores próximos aos Destacamentos Militares (Corixa 
Grande, Santa Rita, Fortuna, São Simão, Casalvasco 
e Palmarito), parte das novas famílias constituídas foi 
obrigada a mudar-se para a área urbana, uma vez que 
o exército não concedia permissão para novos casais 
construírem suas casas e fazerem suas roças enquanto 
seus pais eram “permissionários”. Trabalho primoroso é 
o de Adriana Nezeir de Almeida Duarte (O Chiquitano de 
Cáceres-MT: contribuições para a constituição da escola 
como fronteira interétnica e intercultural, dissertação de 
Mestrado em Educação pela UNEMAT, 2014), pois mostra 
uma invisibilização planejada desta presença chiquitana 
em Cáceres. Em geral, eles moram em periferias, 



 351

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

realizam trabalhos braçais e as mulheres trabalham como 
empregadas domésticas.

O Bairro Aeroporto em Vila Bela tem grande 
contingente de Chiquitanos. Em 23/08/2007 132 pessoas 
adultas assinaram ou deixaram a digital em declarações 
individuais “Declaro, para os devidos fins de direito e 
sob as penas da Lei, que sou de origem INDÍGENA 
CHIQUITANO da fronteira, entre o Brasil e a Bolívia, 
sendo que estou requerendo os meus direitos quanto 
a terra em destinação.”. Muitos deles colocaram o nome 
dos filhos no verso. Este movimento assustou a própria 
FUNAI onde foram protocolados estes documentos, mas 
ainda não fez nenhum encaminhamento que resultasse 
em benefício destes Chiquitanos.

A formação do território chiquitano no Brasil segue 
uma ocupação tradicional, porém, com a definição das 
fronteiras entre o Brasil e a Bolívia 

“cem por cento das movimentações territoriais obedeceram ao imperativo de 

buscar um novo lugar depois da expulsão de agrupamentos pelos fazendeiros que se 

instalaram na região. [...] No processo de regularização das terras reivindicadas por 

novos fazendeiros as populações que já ocupavam as áreas há muitos anos, eram 

expropriadas de seu território e permaneciam com pequenos módulos regularizados 

para as famílias nucleares. Isso teve algumas consequências graves: a diminuição do 

território de sobrevivência, a deterioração das relações mais tradicionais que eram 

estabelecidas através da proximidade física e a fragilização decorrente da quebra 

trazida pela individualização da propriedade da terra.” (Silva, 2000: 26). 

Para facilitar os detalhes de compreensão das 
representações culturais dos Chiquitanos no espaço 
geográfica das fronteiras, o quadro abaixo é ilustrativo:
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Quadro publicado no PDPI – Diretoria de Assuntos 
Fundiários (FUNAI, 2002) com o nome das Comunidades 
Chiquitanas indicadas no mapa a seguir. 

Município Cáceres: 1 Abandonado (Sítio São Sebastião); 2 “Beira de 
Estrada”; 3 Porto Limão; 4 Corixa Grande; 5 Roça Velha; 6 Baía Bela; 
7 Morrinho; Município Porto Esperidião: 8 Asa Branca; 9 São Fabiano; 
10 Vila Nova; 11 Acurizinho; 12 Barbecho; 13 Acorizal 14 Fazendinha 
/ Lagoa; Município Vila Bela da Santíssima Trindade: 15 Nossa 
Senhora Aparecida; 16 Santa Lúcia; Município Pontes e Lacerda: 17 
Furnalinda;18 Vila Nova; 19 Bocaina; 20 São Sebastião; 21 São José; 
Município Vila Bela da Santíssima Trindade: 22 São Miguel; 23 São 
Sebastião; 24 “As Cruz”; 25 Morrinho Tarumã; 26 Santa Mônica; 27 
Palmarito; 28 Matão; 29 Nova Fortuna; 30 Casalvasco; 31 Cantão.

As histórias de vida, a memória dos Chiquitanos está 
cheia de relatos que mostram como os fazendeiros com 
a conivência dos poderes políticos e militares chegavam 
nas famílias Chiquitanas e diziam que tinham comprado 
as terras por eles habitadas e que eles deveriam ir para 
outro lugar que era indicado como “devoluto”. Só que 
uma vez desenraizados dos seus lugares tradicionais, 
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os fazendeiros já estavam combinados para expulsá-los 
novamente do lugar indicado e isso acontecia com mais 
facilidade, porque não tinham a mesma história de relação 
com o lugar para onde se mudavam. Os que resistiam 
eram expulsos a força ou propositadamente conseguia-se 
criar um conflito, geralmente seguido de morte de algum 
Chiquitano, o que fazia com que a família migrasse para 
as periferias das cidades. Frequentemente, os grandes 
fazendeiros tomam as terras tradicionais dos Chiquitanos 
porque estes não possuíam papéis de cartório destas 
terras. As comunidades que são desfeitas pela pressão 
dos fazendeiros ficam na memória dos Chiquitanos que 
migram para as beiras das estradas ou para as periferias 
das cidades.

Atividades Econômicas

Uma importante fonte de renda dos Chiquitanos 
no Brasil é o trabalho assalariado executado na maioria 
das vezes em fazendas mais ligadas à pecuária do que à 
agricultura. Como os Chiquitanos tradicionalmente são 
também agricultores, ressalta à vista de quem chega 
onde moram, os quintais das casas onde moram cheios 
de plantas cultivadas17. Os Chiquitanos se dedicam com 
grande apreço à agricultura que, mesmo quando moram na 
beira das estradas, fazem suas roças de milho, mandioca, 
feijão, abóbora, batata-doce entre outras. Mesmo com 
um nível de pobreza e simplicidade em que vivem, os 

17 A grande fonte de sobrevivência dos Chiquitanos é a agricultura que garante o 
alimento na mesa e eventualmente a venda de alguns excedentes. Em uma vasta 
região, no Vale do Rio Barbados, no município de Vila Bela, as roças dos Chiquitanos 
são ilhas férteis no meio de um mar de áreas de pastagens. Curiosamente, apesar de 
serem praticamente os únicos agricultores da região, são vistos como preguiçosos e 
geralmente chamados de bugres, quando se quer humilhá-los.
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que ainda têm terras conservam sua independência dos 
poderes públicos e sobrevivem com dignidade. O grande 
problema que relatam é a pressão sobre suas terras e as 
dificuldades de acesso a tratamento médico e educação 
escolar de qualidade. 

As mulheres também trabalham como domésticas 
nas sedes das fazendas ou em cidades próximas e as que 
já vivem nas cidades exercem tal profissão com grande 
apreço de quem as contratam porque são muito habilidosas 
e honestas no trato das coisas alheias. A entrevista feita 
no dia 2/02/2008 com Maria Generosa Leite Miranda que 
deixou a digital do polegar direito no documento, na 
época, com 91 anos de idade, dá conta da comunidade 
do Buriti onde nasceu e onde seu pai morava atualmente 
próximo da aldeia Vila Nova Barbecho, pois era mercador 
entre San Ignacio (Bolívia) e Cáceres justamente a meio 
caminho, um mês com os carros de boi para um lado e 
outro mês para outro (PACINI, 2012: 322-323). 

Os migrantes brasileiros vindos de outros lugares 
do Brasil expulsaram as comunidades chiquitanas para 
tomarem seu território tradicional e formar grandes 
fazendas de gado em terras da União, em geral com 
titulação ilegítima dada pela INTERMAT. Usaram o 
trabalho dos Chiquitanos que conheciam muito bem esta 
atividade e conseguiam ainda manter uma rocinha com 
os produtos básicos da agricultura. Em um momento 
mais preciso da história das linhas telegráficas porque 
registrado com documentos, o Major Frederico Rondon 
passou por estes lugares em 1911. Está registrado no 
seu livro (Na Rondônia Ocidental. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional. 1936) que encontrou ali as comunidades 
de Mutacu, Tarumã, Barbecho e Buriti. Mutacu hoje é 
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Acorizal na Terra Indígena Portal do Encantado, Tarumã e 
Buriti eram aldeias que foram destruídas pelos fazendeiros 
locais com grande perversidade. Barbecho foi cortada pela 
linha da fronteira e parte ficou Brasil e parte na Bolívia. 

Com as definições melhores das fronteiras no 
século passado, conforme registro na Carta Etnográfica 
de Rondônia, (Roquette-Pinto, 1938) percebeu-se que 
a comunidade Barbecho ficava dividida entre os dois 
países. Com as condições precárias de vida na parte da 
comunidade que ficou do lado do Brasil e os conflitos 
provocados pela fronteira com o lado que ficou na Bolívia, 
por insistência do Padre Maurício que acompanhava 
a comunidade, uma parte da comunidade Barbecho 
desceu o morro em 1999 para o lugar antigo onde era a 
comunidade de São Pedro, antes de existir a Fazenda São 
Pedro adquirida por seu Edir Luciano Manzano, ou seja, 
seus moradores atuais são habitantes tradicionais na 
região, descendentes das comunidades antigas de Buriti, 
São Pedro, Tarumã, Acorizinho e Figueirinha. É nesta 
comunidade antiga chamada São Pedro que morou José 
Turibio Tossué18 que era grande parteiro e artesão, fazia 
potes para toda a região, pois ali existe um veio de argila 
própria para isso e que se estende para o lado da atual 
Fazenda Buriti.

Esta região dos Chiquitanos chamada Gleba Santa 
Rita, foi requerida pelo governo federal por ser terra de 
fronteira e é Terra da União. Com a definição melhor das 
fronteiras dos países, também na região se instalaram 
os Quartéis militares, nomeadamente o Destacamento 
Militar Santa Rita e o Fortuna (em 1941). Vila Picada surgiu 

18 A Escola José Turíbio na Vila Nova Barbecho é uma homenagem a este grande 
personagem que ali viveu.
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muito recentemente por causa dos assentamentos rurais 
do INCRA, que inclusive fez desaparecer a comunidade 
de Acorizinho, Tarumã e Buriti, fica a 7 quilômetros da 
Vila Nova Barbecho. A construção da nova estrada nos 
anos de 1970, a MT 265, com tratores tornou o trajeto 
mais reto, o que fez com que os lugares antigos dos 
Chiquitanos ficassem fora da rota e estes foram sendo 
remanejados, aos poucos. A sede do distrito do município 
de Porto Esperidião chamado Vila Picada acompanha a 
dinâmica da zona rural, ou seja, com o advento da criação 
dos assentamentos rurais, consequência do aumento 
da população rural assentada pelo INCRA em terras 
tradicionais chiquitanas, ou seja, propositadamente 
fizeram desaparecer muitas comunidades chiquitanas 
anteriormente ali existentes.

Os casos dramáticos são os dos Chiquitanos que 
são os das famílias moradoras nas áreas de servidão das 
estradas que vão de Cáceres a San Mathias, de Porto 
Esperidião para o Quartel São Simão, de Pontes e Lacerda 
até o Trevo ou na região de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. Outros se colocam na “zona neutra” da divisa 
entre o Brasil e a Bolívia. Esta população expulsa de seus 
territórios tradicionais vai para a beira das estradas ou 
periferias das cidades e conseguem ainda plantar uma 
rocinha e trabalham nas fazendas para ganhar o sustento 
de suas famílias.

O trabalho com os Chiquitanos tem por fim mostrar 
um empenho de fundo com a defesa dos territórios e 
da identidade das etnias indígenas em geral, o que é 
fundamental dentro das atividades desenvolvidas, isso 
diante dos desafios que a realidade apresenta. A fala 
abaixo mostra a malícia da argumentação do Parlamentar 
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Homero Pereira, PSD-MT, com clareza:

“Ninguém é contra índio, nós queremos conviver em harmonia 
com nossos irmãos indígenas que são os habitantes originais de 
nosso país. No entanto nós não podemos agredir o produtor rural, 
áreas produtivas que estão com agricultura, com agropecuária, 
hoje estão sendo invadidas e a grande maioria não é por demanda 
dos índios, é por demanda de ONGS internacionais é por 
demanda de interesses escusos. É que querem atrapalhar nossa 
logística, são invasão de índios de outros países. Agora tá vindo 
índio do Paraguai, índios boliviano, como os Chiquitanos lá no 
Mato Grosso, que não tem nada a ver com o Brasil, então tem que 
dar um basta”19.(entrevista em Brasília).

A Frente Parlamentar agropecuária que era 
representada pelo referido parlamentar (falecido em 
21/10/2013), exterioriza o conceito que a bancada tem 
sobre os povos indígenas e questiona a nacionalidade dos 
Chiquitanos, colocando-os na condição de estrangeiros 
que buscam usurpar o território que já foi tomado para a 
agropecuária nos últimos anos. Ao mesmo tempo, tenta 
recolocá-los na condição de estrangeiros, o que é comum 
na região de fronteira, pois assim a cidadania indígena fica 
suspensa. Até bem pouco os Chiquitanos permaneciam 
no campo como trabalhadores que não reivindicavam seu 
território tradicional, portanto serviam aos interesses do 
capital na região e não “incomodavam”.

O processo de reivindicações de seus territórios 
tradicionais deflagrado por essa etnia é respaldado pelas 

19  Trecho de entrevista do parlamentar ao defender o Projeto de Emenda Constitucional 
215 – PEC 215, que transfere para o legislativo a demarcação de Terras Indígenas. Fonte: 
http://www.fpagropecuaria.com.br/noticias/16052013-frente-agropecuaria-pede-a-
suspensao-da-demarcacao-de-terras-indigenas. Acessado em: 20/5/2013. 
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leis atuais. Buscamos na historiografia, através de diversos 
documentos da Missão de Chiquitos, em viajantes do 
período colonial, mas principalmente na realidade vivida 
por estas comunidades nos dias atuais, em estudos 
acadêmicos de cunho histórico-antropológicos dados que 
assegurem a presença livre e soberana dos Chiquitanos 
nessa região.

Isto tem maior relevância pelo fato dos Chiquitanos 
terem sido calados durante séculos, principalmente os 
Chiquitanos brasileiros que serviram de mão de obra 
barata na edificação das fazendas e cidades de toda a 
fronteira oeste do Mato Grosso antigo, desde Corumbá 
até Vila Bela da Santíssima Trindade. Eles assumiram a 
estratégia de invisibilidade para poderem sobreviver no 
Brasil até bem pouco, e agora assumem publicamente 
uma reivindicação identitária que possui consequências 
concretas em termos de direito à educação e saúde 
diferenciada, pois o calcanhar de Aquiles ou a pedra de 
toque é o direito ao território tradicional: conforme 
a Constituição Federal do Brasil de 1988, por serem 
indígenas, possuem direito ao seu território tradicional e 
este direito é anterior a qualquer outro direito. Contra isso 
se levantam as forças do agronegócio no Mato Grosso e no 
Brasil. Quando Blairo Maggi assumiu como governador, 
conseguiu um compromisso do Ministro da Justiça que não 
se demarcasse mais terra indígena no Mato Grosso, e esta 
política do Estado continua até os dias de hoje. O Projeto 
de Lei nº. 349/2013, da senadora de Kátia Abreu (PSD-
TO) tem como objetivo impedir que terras ocupadas por 
indígenas em processo de retomada sejam demarcadas 
ou continuem os estudos para constituição como Terras 
Indígenas. Impressionante é no Brasil a ofensiva do 
agronegócio contra os indígenas. A Frente Parlamentar 
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em Defesa dos Povos Indígenas pede para suspender a 
tramitação da PEC 215 que transfere a demarcação de 
terras indígenas ao Congresso em tramitação na Câmara 
dos Deputados. A ela se somam outros projetos de 
emenda constitucional que ferem os direitos indígenas 
como o projeto de Lei parlamentar PLP 22720.

Para não ficarmos somente em informações gerais 
vamos ao concreto. Aqui vou focar mais a aldeia Vila Nova 
Barbecho que acompanhamos mais de perto. Atualmente 
Fernandes Muquissai Soares (65 anos) é o cacique da Vila 
Nova Barbecho. Tem 5 filhas mulheres e 8 filhos homens. 
Teve 15 filhos com sua esposa Elizabete, 2 já falecidos. 
Com o auxílio de sua esposa consegue acompanhar a 
família e a comunidade porque já está aposentado. Disse 
que tudo que acontece dentro da aldeia tem que ter a sua 
permissão e há boa compreensão para esta função de 

20  O PLP 227 foi elaborado pelo deputado Homero Pereira (PSD/MT), enviado para 
votação na Câmara dos deputados “contradiz a própria Constituição”. Isso porque, 
em vez de regulamentar uma situação extrema, “os ruralistas pretendem legalizar 
latifúndios, assentamentos rurais, cidades, estradas, empreendimentos econômicos, 
projetos de desenvolvimento em terras indígenas com o pretexto de uma situação 
excepcional, prevista pela Constituição para ser realizada numa situação de guerra ou 
epidemia, que viessem a implicar um tipo de restrição à ocupação indígena” (Márcio 
Santilli à IHU On-Line. Sexta, 19 de julho de 2013). O deputado federal Homero 
Pereira (falecido em 21-10-2013) fazia coro com o senador Blairo Maggi e deputados 
estaduais na campanha contra os Chiquitanos: “O nosso serviço de inteligência me 
passou um relatório bastante extenso, onde demonstra claramente as pressões que as 
pessoas aqui vêm sofrendo, de querer criar aqui uma reserva chiquitana, onde não existe 
índio. Onde as pessoas não querem ser índio.” Zeca D´Ávila dá entrevista na Audiência 
Pública: “Tem produtor rural instalado há mais de 50 anos e nada apareceu. Ao bel 
prazer de um antropólogo, a pedido de FUNAI, que se achar uma canela de cachorro 
morto, fala que é de índio e aí quer se instalar uma aldeia, uma comunidade indígena 
neste lugar.” José Riva chegou a escrever ao Ministro da Justiça Tarso Genro como 
presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso afirmando que os Chiquitanos 
não são índios e cidadãos do Brasil. Nesta Audiência Pública dá entrevista: “Entendo 
que é uma agressão ao cidadão, especialmente aqueles que acreditaram nessa região, 
querer transformar essa imensa área de fronteira em reservas indígenas.”
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liderança. São cerca de 100 pessoas na Aldeia Vila Nova 
Barbecho, entre adultos e crianças, quase todos parentes. 
Vivem em comunidade, uns ajudando os outros. Ali todos 
se respeitam, o que observo como um sinal diacrítico 
de sua identidade étnica, trata-se de um aspecto da 
resiliência chiquitana que permite viverem juntos até com 
pessoas que estão do lado do fazendeiro. Outro aspecto 
importante é que tudo discutido em comunidade, tomam 
sempre as decisões a respeito do qualquer assunto em 
reunião, juntos. 

O cacique Fernandes Muquissai falou na cúpula dos 
povos em 2012 no Rio de Janeiro que sua esposa Elizabete 
Muquissai Tossuvé é cacique com ele, ou seja, ela tem 
funções específicas deste lugar de esposa do cacique. São 
as mulheres que cuidam da casa, das crianças e trabalham 
nos cultivos agrícolas, na lavoura. Explicou o cacique 
que não são obrigadas, mas elas gostam de plantar 
milho, banana, mandioca e de lidar com a terra. O lugar 
dos homens é diferente, possuem o dever de trabalhar 
para garantir o sustento da sua família, eles caçam, 
pescam e trabalham também nas lavouras, mas em geral 
conseguem trabalho nas fazendas para ter dinheiro para 
comprar o que não conseguem produzir na aldeia.

A assessoria aos Chiquitanos é para que permaneçam 
nos seus territórios tradicionais e não migrem para as 
cidades. Isso significa estar junto quando o fazendeiro que 
expulsá-los, financiar poço artesiano quando o fazendeiro 
põe o gado dentro das nascentes e rios utilizadas pelos 
indígenas, construir escola específica e diferenciada 
quando as crianças são insultadas pelos colegas, filhos 
dos fazendeiros e isso aconteceu na aldeia Vila Nova 
Barbecho... Dar subsídios para que as violências contra os 
Chiquitanos cheguem ao Ministério Público e se caminhe 
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no processo de demarcação de suas terras tradicionais 
para usufruto exclusivo dos Chiquitanos. Acompanhamos 
também os Chiquitanos que vieram estudar na 
Universidade Federal do Mato Grosso, oportunidade de 
articulação entre os Chiquitanos em Cuiabá com as aldeias 
que reivindicam seus direitos nas instâncias do Governo 
instalados na capital.
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Comunidades Quilombolas no 
Pantanal Mato-grossense: Cultura, 

Territorialização e Reterritorialização

Giseli Dalla Nora 
Onélia Carmem Rossetto

1. Introdução

O ser humano é um ser social e produz e reproduz a 
cultura em suas múltiplas dimensões, diante disso, muitos 
conflitos se apresentam quando algumas sociedades 
tentam impor sua cultura sobre a do outro, a exemplo 
da xenofobia, do apartheid e do holocausto, ações 
que denotam a intolerância e o extremismo perante a 
diversidade cultural.

Desde a apropriação espacial do Brasil, há mais 
de 500 anos, pelos europeus, os povos nativos e os 
afrodescendentes vêm sofrendo a sobreposição de 
ideais religiosos e culturais, entretanto, também criaram 
e mantiveram múltiplos mecanismos de luta para 
manter seu direito legítimo de apropriar-se dos lugares e 
organizá-los conforme seus valores e práticas culturais. As 
etnias africanas foram introduzidas no Brasil via migração 
forçada para desempenhar trabalho escravo, a principal 
forma de resistência negra registrada na historiografia 
remete aos locais denominados Quilombos, conceituados 
por Moura (1981) como organizações políticas localizadas 
em todos os estados do Brasil com maior ou menor grau 
de capacidade organizativa, inclusive para, depois de 
destruídos reaparecerem em outros lugares, além de base 
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econômica que permitisse a sobrevivência de um grande 
grupo.

Assim, os quilombos eram locais de liberdade 
conquistada no cotidiano por meio de embates que 
traduziam a luta dos escravos fugidos contra um sistema 
opressor. Aos negros se juntavam etnias indígenas e 
brancos pobres unidos pelo anseio de autonomia e pela 
perspectiva de construir um lugar e uma identidade. Com 
a abolição dos escravos em 1888 ocorreu um processo 
de desterritorialização da etnia negra e a consequente 
busca pela reterritorialização num contexto marcado pela 
segregação social, econômica e cultural. 

Apenas em 1988 com a reformulação da constituição 
brasileira as terras de quilombos adquiriram o direito de 
serem reivindicadas juridicamente por meio do artigo 
nº68 direcionado aos “... remanescente das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos.”(BRASIL, 1988).

Entre outros preceitos, a referida legislação afirma 
que o Estado deverá garantir “a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). 
Além disso, “...protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
” (BRASIL, 1988). O decreto 4.887 de 20 de novembro 
de 2003 regulamenta os procedimentos necessários à 
“identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 
e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 
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comunidades dos quilombos” de que trata a Constituição 
Brasileira (1988).

Tal aparato jurídico contribui para que os territórios 
remanescentes de quilombos se configurem como 
espaços a serem conquistados inaugurando uma nova 
pauta no cenário político nacional. Atualmente existem 
549 comunidades remanescentes de quilombos no Brasil 
segundo os dados da Fundação Palmares. (2014). Mas 
deste total grande parte ainda não tiveram suas terras 
certificadas e regularizadas.

Um território remanescente de quilombolas 
representa a luta pela liberdade de seus antepassados 
e a continuidade da luta por igualdade de etnias, assim, 
“as comunidades quilombolas são grupos étnicos 
predominantemente constituídos pela população negra 
rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações 
com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as 
tradições e práticas culturais próprias” (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (2014).

 No Estado de Mato Grosso, conforme dados do INCRA 
(2012) existem 63 áreas remanescentes de quilombos 
com processos de solicitação de reconhecimento, dos 
quais quase 50% localizam-se nos municípios do Pantanal 
mato-grossense, liderados por Poconé, com 80% das 
comunidades do pantanal, seguidos por Nossa Senhora 
do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Cáceres. 

O pantanal apresenta características singulares, 
pois as estações climáticas anuais se dividem em cheia, 
vazante e seca, como correlato, por cerca de seis meses 
anuais, as águas cobrem a planície tornando-a a maior 
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área alagadiça do planeta com 138.183 Km², localizada 
nos Estados de Mato Grosso (35,36%) e Mato Grosso do 
Sul (64,64%). (VILA DA SILVA e ABDON,1998). Na borda 
do pantanal estão as maiores altimetrias do relevo, 
denominadas localmente de “pantanal alto”, lugares onde 
o pulso de inundação não atinge ou atinge parcialmente. 
Nesses locais geralmente estão os núcleos habitacionais, 
entre elas a Comunidade Afrodescendente de Capão 
Verde – município de Poconé, campo empírico da presente 
pesquisa. Esta região é conhecida como Morraria, ou 
seja, é a parte alta do município de Poconé que não é 
influenciada pelas cheias do Pantanal. 

O município de Poconé criado em 1777 devido à 
descoberta de ouro, apresenta uma população absoluta 
de 31.779 habitantes (IBGE, 2010), a população de Capão 
Verde é de apenas 54 habitantes distribuídos em 14 
famílias e foi fundada por Vitor Teodoro dos Santos, em 
1935, aproximadamente.  Segundo Pereira (2012), Vitor 
Teodoro dos Santos era soldado desertor da segunda 
guerra mundial e, com medo de ser aprisionado, resolveu 
adentrar pelo sertão brasileiro, onde teve a oferta de 
compra de 450 hectares de uma sesmaria denominada 
Para tudo que adquiriu juntamente com seus irmãos. Dessa 
forma, os habitantes de Capão Verde são descendentes 
dessa família, que foi ensinada desde a mais tenra idade 
que a terra “...não era para vender, era para criar neto, 
filho, neto, bisneto. (op.cit.p.115) ”.

Apesar da trajetória histórica descrita, a Comunidade 
Quilombola de Capão Verde, só foi assim reconhecida em 
2007 e a singularidade da produção da cultura material e 
imaterial descortina um universo permeado de saberes 
que, pela necessidade de sobrevivência, transformam-
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se em mercadorias para a manutenção do grupo social 
e do território em um espaço marcado por conflitos e 
tensões contemporâneas da sociedade globalizada. Tal 
perspectiva é o objeto central de análise do presente texto 
que, na primeira parte apresenta os conceitos teóricos que 
subsidiaram a pesquisa, na segunda descreve a questão 
dos quilombos em Mato Grosso e por fim apresenta a 
comunidades de Capão Verde e sua trajetória de luta e 
sobrevivência. 

2. TERRITÓRIO, CULTURA E RETERRITORIALIZAÇÃO
 

A cultura é resultado da construção coletiva que 
uma dada sociedade em um determinado tempo social. 
Nesse sentido a cultura para Geertz (1989. Pg. 30) “não é 
um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente 
os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 
dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos 
de forma inteligível”. O sistema de códigos e símbolos 
de uma cultura está ligado diretamente ao seu território 
e este território representa suas manifestações e suas 
múltiplas dimensões. 

O território é dotado de política, poder e história. 
É no território que se apresentam os fatos históricos, 
geográficos e políticos. O conceito de território herdado 
da modernidade é frágil, pois a abordagem se foca no 
território em si e não em seu uso, sua relação política e 
o resultado dessa relação. Para Santos (2005, p.15) “é o 
uso do território, e não o território em si mesmo, que faz 
dele objeto da análise social”. Nesse contexto o território 
é alvo de muitas exigências e contradições. É nele que se 
manifestam as relações sociais e se expressam as relações 
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culturais de dada sociedade.

Para Milton Santos (2007, p. 18) “O território é o lugar 
em que desembocam todas as ações, todas as paixões, 
todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, 
isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a 
partir das manifestações da sua existência”.

Para Haesbaert apud Sack (2004) “A territorialidade, 
além de incorporar uma dimensão estritamente política, 
diz respeito também às relações econômicas e culturais, 
pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas 
utilizam a terra, como elas próprias se organizam no 
espaço e como elas dão significado ao lugar”. 

Nesse sentido as comunidades quilombolas lutam 
pelas suas terras e resistem conseguindo paulatinamente 
a legalização de seus territórios provocando o fenômeno 
da reterritorialização neste sentido “A vida é um constante 
movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou 
seja, estamos sempre passando de um território para outro, 
abandonando territórios, fundando outros” (HAESBAERT, 
2004, p. 372). E neste ocupar e reocupar os conflitos se 
aguçam e a identidade se reforça, estabelecendo laços e 
diálogos na construção de seu cotidiano e território.  

3. QUILOMBOS EM MATO GROSSO 

A descoberta das minas de ouro em Cuiabá no século 
XVIII e a necessidade de braços para o trabalho influenciou 
a introdução de negros escravos que eram obrigados a 
desenvolver as mais diversas atividades, destacando-se o 
trabalho nas minas e o plantio de roças. A existência e uso da 
mão-de-obra cativa perduraram em Mato Grosso do século 
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XVIII até 1888 (fim do século XIX), ano que marca o fim da 
escravidão no Brasil (ALEIXO, 1984).

As comunidades quilombolas no estado de Mato Grosso 
sofrem uma grande pressão política.
Como correlato, as solicitações para o reconhecimento 
das terras remanescentes de quilombos localizam-se nos 
territórios que, em períodos ancestrais, constituíram-se em 
lugares de resistência negra com destaque para os municípios 
do Pantanal mato-grossense que lideram as iniciativas de 
solicitação para o reconhecimento das terras remanescentes 
de quilombos: Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo 
Antônio do Leverger e Cáceres; seguidos pelos municípios 
originários do período colonial, Chapada dos Guimarães (1751) 
e Cuiabá (1719), Vila Bela da Santíssima Trindade (1752) Várzea 
Grande (1867). (Quadro 1).

Quadro 1 - Comunidades Quilombolas em Mato Grosso - 2012.

Nome da 
Comunidade

Ano de 
abertura Município Atual Situação (1)

Aldeias 2005 Acorizal RTID não iniciado

Baús 2005 Acorizal RTID não iniciado

Buriti Fundo 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Voltinha 2007 Barra do Bugres Anexado a outro processo

Morro Redondo 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Vãozinho 2007 Barra do Bugres RTID iniciado em novembro de 2012

Tinga 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Queimado 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Vaca Morta 2005 Barra do Bugres RTID não iniciado

Baixio 2005 Barra do Bugres RTID não iniciado

Camarinha 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado
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Quadro 1 - Comunidades Quilombolas em Mato Grosso - 2012.

Nome da 
Comunidade

Ano de 
abertura Município Atual Situação (1)

Aldeias 2005 Acorizal RTID não iniciado

Baús 2005 Acorizal RTID não iniciado

Buriti Fundo 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Voltinha 2007 Barra do Bugres Anexado a outro processo

Morro Redondo 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Vãozinho 2007 Barra do Bugres RTID iniciado em novembro de 2012

Tinga 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Queimado 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Vaca Morta 2005 Barra do Bugres RTID não iniciado

Baixio 2005 Barra do Bugres RTID não iniciado

Camarinha 2007 Barra do Bugres RTID não iniciado

Vermelhinho 2005 Barra do Bugres RTID não iniciado

Chapadinha 2005 Cáceres Processo encerrado após realização 
de Audiência Pública

Exú 2005 Cáceres RTID não iniciado

Ponta do Morro 2005 Cáceres RTID não iniciado

Santana 2005 Cáceres Processo encerrado após realização 
de Audiência Pública

São Gonçalo 2005 Cáceres RTID não iniciado

Arica-Açu 2005 Chapada dos Guimarães RTID não iniciado

Cachoeira do 
Bom Jardim 2005 Chapada dos Guimarães RTID não iniciado

Cansanção 2005 Chapada dos Guimarães RTID não iniciado

Itambé 2005 Chapada dos Guimarães RTID não iniciado

Lagoinha de 
Baixo 2005 Chapada dos Guimarães

RTID publicado em 2007. Atualmente, 
está na fase de avaliação dos imóveis 
rurais de ocupantes não-quilombolas

Lagoinha de 
Cima 2005 Chapada dos Guimarães RTID não iniciado

São Gerônimo 2005 Cuiabá RTID não iniciado

Abolição 2005 Cuiabá RTID iniciado em maio de 2012

Aguassú 2005 Cuiabá RTID não iniciado

Coxipó-Açú 2005 Cuiabá RTID não iniciado

Entrada do 
Bananal 2005 Nossa Sª do Livramento RTID não iniciado

Barreiro 2005 Nossa Sª do Livramento RTID não iniciado

Campina Verde 2005 Nossa Sª do Livramento RTID não iniciado

Cabeceira do 
Santana 2005 Nossa Sª do Livramento RTID não iniciado

Mata Cavalo 2004 Nossa Sª do Livramento
RTID publicado em 2007. Atualmente, 
está na fase de avaliação dos imóveis 
rurais de ocupantes não-quilombolas.

Jacaré de Cima 2005 Nossa Sª do Livramento RTID não iniciado

Aranha 2005 Poconé RTID não iniciado

Cágado 2005 Poconé RTID não iniciado

Campina 2 2005 Poconé RTID não iniciado
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Campina de 
Pedra 2005 Poconé

RTID publicado em 2009. Atualmente, 
encontra-se na Procuradoria 

do INCRA, para julgamento das 
contestações à publicação do RTID. 
Previsão de publicação da portaria 

de reconhecimento do território para 
este ano de 2013.

Canto do 
Agostinho 2005 Poconé RTID não iniciado

Capão Verde 2005 Poconé RTID não iniciado

Céu Azul 2005 Poconé RTID não iniciado

Chafariz e 
Urubamba 2005 Poconé RTID não iniciado

Chumbo 2005 Poconé RTID não iniciado

Coitinho 2005 Poconé RTID não iniciado

Curralinho 2005 Poconé RTID não iniciado

Imbé 2005 Poconé RTID não iniciado

Jejum 2005 Poconé RTID iniciado em dezembro de 2012 
(lote 2)

Laranjal 2005 Poconé RTID iniciado em dezembro de 2012 
(lote 2)

Minadouro 2 2005 Poconé RTID não iniciado

Monjolo 2005 Poconé RTID não iniciado

Morrinhos 2005 Poconé RTID iniciado em dezembro de 2012 
(lote 2)

Morro Cortado 2005 Poconé RTID não iniciado

Pantanalzinho 2005 Poconé RTID não iniciado

Passagem de 
Carro 2005 Poconé RTID não iniciado

Pedra Viva 2005 Poconé RTID não iniciado

Retiro 2005 Poconé RTID não iniciado

Rodeio 2005 Poconé Processo encerrado a pedido da 
comunidade.

São Benedito 2005 Poconé RTID não iniciado

Sete Porcos 2005 Poconé RTID não iniciado
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Tanque do 
Padre Pinhal 2005 Poconé RTID iniciado em dezembro de 2012 

(lote 2)

Varal 2005 Poconé RTID não iniciado

Bigorna e 
Estiva 2007 Sto. Antonio de 

Leverger RTID não iniciado

Boqueirão 
Vales do 
Rio Alegre e 
Guaporé, Porto 
Bananal

2006 V. Bela da Stma. 
Trindade RTID iniciado em outubro de 2012

Bela Cor 2005 V. Bela da Stma. 
Trindade RTID reiniciado em outubro de 2012

Capão do 
Negro 2007 V. Bela da Stma. 

Trindade Anexado a outro processo 

Manga 2005 V. Bela da Stma. 
Trindade RTID não iniciado

Vale do Alegre 
Vatenlin e 
Martin

2007 V. Bela da Stma. 
Trindade

RTID iniciado em outubro de 2011 
(lote 1)

Capão do 
Negro Cristo 
Rei

2009 Várzea Grande RTID não iniciado

Bocaina 2011 Porto Estrela RTID não iniciado

(1) Apresenta diferentes situações, porém, a predominante é o RTID 
(Relatório Técnico de Identificação e Delimitação) não iniciado. Fonte: Setor 
Quilombola – INCRA/SR-13/2012.

Como correlato, as solicitações para o reconhecimento 
das terras remanescentes de quilombos localizam-se nos 
territórios que, em períodos ancestrais, constituíram-se 
em lugares de resistência negra com destaque para os 
municípios do Pantanal Mato-grossense que lideram as 
iniciativas de solicitação para o reconhecimento das terras 
remanescentes de quilombos: Poconé, Nossa Senhora 
do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Cáceres; 
seguidos pelos municípios originários do período colonial, 
Chapada dos Guimarães (1751) e Cuiabá (1719), Vila Bela 
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da Santíssima Trindade (1752) Várzea Grande (1867).  Os 
municípios citados tiveram sua origem correlacionada 
com ciclos econômicos vigentes na época, como era o 
caso do ciclo do ouro, da borracha e poaia. (Moreno, 
2005). Durante o período da escravidão em Mato Grosso 
vale destacar que os ciclos econômicos dos municípios 
mais antigos ficavam a cargo da extração mineral e 
posteriormente vegetal.  

Dentro do histórico de luta pela terra e reconhecimento 
das comunidades quilombolas cabe destacar que Vila 
Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Estado 
de Mato Grosso, que tem em sua história o marco do 
negro escravo e uma luta política dotada de superação e 
reconhecimento de sua identidade cultural. 

Após a abolição da escravatura, aliada à desigualdade 
social presente na história do Brasil, criou-se um cenário 
caótico relacionado aos negros no país. O racismo, 
o preconceito e a marginalização transformaram os 
escravos, agora homens livres, em andarilhos, sem rumo 
dentro da nação. Voltando a pauta, depois de muitas 
manifestações, com a Constituição Federal de 1988. 
Reconhecendo seu papel e sua importância na construção 
social e cultural do Brasil.

Após este importante passo no avanço de valorização 
e reconhecimento das comunidades renascentes de 
quilombolas, refletido nas pesquisas e consequentemente 
na demarcação das terras quilombolas, tem – se como 
ganho social e cultural o seu território. 

A comunidade de Capão Verde, objeto de análise 
deste texto é reflexo deste processo tendo sua demarcação 
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efetivada recentemente, e somente posterior a isso 
conseguiu se organizar produtivamente, mudando o uso 
do seu território e consolidando sua cultura.    

4. RETERRITORIALIZAÇÃO E CULTURA QUILOMBOLA 
COMO ELEMENTOS DE RESISTENCIA: O CASO DE 
CAPÃO VERDE.

A desterritorialização, segundo Haesbaert (2004) 
pode estar atrelada a fragilidade das fronteiras estatais, 
nesse sentido a perspectiva do território está centrada no 
campo da política, contudo, quando a desterritorialização 
está ligada à hibridização cultural, influenciando no 
reconhecimento das identidades, o território passa a ter 
uma conotação simbólica. Nesse sentido, os habitantes de 
Capão Verde foram desterritorializados devido às pressões 
dos fazendeiros das áreas circunvizinhas pela posse das 
terras e muitos deixaram a comunidade, afastando-se e 
não mais se autodenominando como quilombolas. Com a 
chancela de remanescente de quilombo obtida em 2007 
alguns voltaram para a comunidade residindo inclusive 
nas antigas moradias dos seus antecessores acreditando 
em novas oportunidades de melhoria de qualidade de 
vida, ocorrendo o que Haesbaert (2004) denomina de 
reterritorialização, uma vez que, para o autor, em um 
processo de desterritorialização é sempre necessário 
refletir sobre as reterritorializações, ou seja, não há 
desterritorialização sem que haja uma reterritorialização. 

O território é utilizado pelos remanescentes de 
quilombos como símbolo na luta pelo acesso a terra, é 
através dele que estes vão retornando às áreas tradicionais 
ocupadas pelos antepassados, por vezes repetindo as 
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práticas culturais presentes há muitas gerações, entre 
elas, o uso comunal da terra. A historiografia registra 
que, durante o processo de ocupação territorial brasileira 
diversos grupos sociais estabeleceram relações de uso 
comum com os elementos naturais, tal fato possibilitou 
a construção de identidades, relações sociais e cultura 
material e imaterial singulares. 

Rossetto (2004) coloca que no pantanal Mato-
grossense até meados de 1980 as propriedades rurais 
eram contínuas, não havia cercas que delimitassem seu 
território, embora os limites estivessem estabelecidos 
nas relações sociais, onde cada proprietário reconhecia 
o seu gado, apesar destes não apresentarem marcas 
identificatórias. O sistema coletivo se justificava pela 
sazonalidade das inundações, onde, na época das secas, 
o gado tinha que percorrer longas áreas em busca de 
água, presente nas baías permanentes, da mesma forma, 
a alimentação, que dependia da pastagem nativa, exigia 
a busca dos melhores lugares com forrageiras em bom 
estado, garantindo a nutrição do animal.

Em Capão Verde, as terras são de uso comum, sem 
titularidade individual, entretanto, observa-se a presença 
de cercas que delimitam os territórios, onde cada habitante 
tem a sua roça e a sua criação de bovinos e muares. Tal 
fragmentação do território caracteriza-se pelo limite 
pactuado através do código de ética do grupo que proíbe a 
intervenção de terceiros. As relações sociais de produção 
são marcadas pelas parcerias entre os membros de uma 
mesma família ou entre aqueles que mantêm relações de 
amizade e compadrio. 
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A cultura quilombola como elementos de resistência 
e manutenção das famílias na localidade se dá 
principalmente pela busca de alternativas econômicas 
voltadas a melhoria da qualidade de vida. A agricultura é 
a principal atividade econômica praticada, nas roças são 
cultivadas espécies como a mandioca, a batata, a abóbora 
e o milho entre outras, contudo, atenção especial é dada 
ao cultivo da banana da terra (musa paradisíaca) (fig.3), 
pois, através da Associação dos Agricultores e Agricultoras 
Afrodescendente da Comunidade Tradicional de Capão 
Verde (fig. 1) está sendo agregado valor a este produto 
primário que é transformado em da banana chips, bala de 
banana  e farinha de banana (fig. 5).

Figura 1. Prédio da Agroindústria 

Fonte: Nora, 2013.

Fonte: Nora, 2013

Figura 2. Banner promocional da Associação dos 
Agricultores e Agricultoras Afrodescendente 
da Comunidade Tradicional de Capão Verde - Agriverde.
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O surgimento da associação em 2006 resultou 
basicamente da interferência de mediadores políticos, 
conceituados por Neves (2008, p. 31) como “... indivíduos 
dotados de posição ou função, segundo atribuições 
definidas em específicos campos de significação (...). 
Ele contribui intencionalmente na reordenação e 
transformação da vida social, torna viáveis as condições 
de representação política...”. Ainda segundo a autora, 
os mediadores podem se engajar tecnicamente e atuam 
mediando as relações entre instituições públicas que 
almejam materializar políticas e programas e beneficiários.  
No caso da organização social em foco, a estrutura física da 
agroindústria de beneficiamento adveio da compensação 
ambiental da Empresa Eletronorte, em atendimento a 
prerrogativa legal de incorporação dos custos sociais e 
ambientais da degradação gerada por empreendimentos 
como a construção de usinas hidrelétricas. 

 A agroindústria é dotada infraestrutura parcial 
necessitando de alguns equipamentos para o seu 
funcionamento e os produtos manufaturados não estão 
articulados em uma cadeia produtiva que resulte em 
ganhos financeiros para a comunidade, colocando em 
questão o papel dos mediadores políticos e sua relevância 
nas formas de organização e capacitação comunitária, 
haja vista que, na Comunidade de Capão Verde, tais atores, 
não tiveram sucesso na formação de interlocutores que 
assegurem a autonomia financeira. (fig. 4).
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Figura 3. Bananeira (Musa 
Paradisíaca).

Fonte: Nora, 2013.

Figura 4. Roça. 

Fonte: Moreira, 2013. 
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A desarticulação da cadeia produtiva e a ausência 
de orientações técnicas contribuem para que a banana 
plantada nas roças não seja suficiente para a manufatura 
na agroindústria, como correlato, tal matéria-prima tem 
que ser adquirida nas comunidades vizinhas, encarecendo 
o produto e diminuindo a margem de lucro. Em geral, 
os produtos são comercializados nos restaurantes das 
margens da rodovia e em alguns estabelecimentos 
comerciais de Cuiabá por meio de consignação. 

Ademais, apenas cinco famílias estão associadas uma 
vez que o resultado financeiro é pequeno e insuficiente 
para sua manutenção. Alguns moradores buscam o 
trabalho acessório em propriedades ou estabelecimentos 
comerciais das áreas circunvizinhas e as políticas de 
distribuição de renda provindas do Estado, como 
aposentadoria e bolsa-escola são elementos essenciais na 
complementação da renda familiar.      

É interessante ressaltar, os significados assumidos 
pelos objetos materiais da vida social e cultural quando 
passam a ser tratados como mercadoria, é o caso da 
mamona (Ricinus communis L.), planta cultivada na 
comunidade que, após passar por técnicas especiais de 
preparo, aprendida com os antepassados resulta no óleo 
de mamona, fitoterápico para o tratamento de doenças 
relacionadas ao pulmão.  (fig. 6). Sua comercialização 
complementa a renda das famílias e ocorre de maneira 
informal, quando a população externa toma conhecimento 
e se dirige para a comunidade a fim de realizar a aquisição. 
Dessa forma, o conhecimento tradicional passa a ser 
mercantilizado e, paulatinamente, o seu valor simbólico 
vai sendo transformado, como correlato, as gerações 
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mais jovens passam a ter outras perspectivas em relação 
aos saberes ancestrais.

Em Capão Verde, a falta de retorno financeiro das 
atividades econômicas e as precárias condições de vida, 
impulsionam os mais jovens a migrarem para as áreas 
urbanas, a exemplo de Cuiabá, em busca de oportunidades 
de trabalho e estudo, assim, na localidade, habitam os 
velhos, as crianças e alguns adultos que ainda acreditam 
na agroindústria e na terra, como possibilidade de vida.

Assim, as condições materiais de existência da 
Comunidade Quilombola de Capão Verde, expressam 
elementos que contribuem para a desterritorialização dos 
seus membros e reafirmam a estreita relação entre cultura 
e política, onde a primeira, revela estruturas de significados 

Figura 5. Produtos resultantes da manufatura da banana.                                                                          

           Fonte: Nora, 2013.
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e a segunda, se traduz em um poderoso meio de tornar 
tais estruturas de domínio público. (GEERTZ,1989).

Fonte: Moreira, 2013.        

Figura 6. Óleo de mamona produzido na comunidade. 

Nas palavras de Cosgrove (2003), a produção e 
reprodução da vida material é mediada na consciência 
e sustentada pela produção simbólica – língua, gestos, 
costumes, rituais, artes e “toda atividade humana é, 
ao mesmo tempo, material e simbólica, produção e 
comunicação” (op.cit.p. 103). Assim, a cultura material e 
imaterial da comunidade de Capão Verde, traduz o saber e 
o fazer herdado dos antepassados e expressa a influência 
da política contemporânea na construção dos territórios.

Haesbaert e Limonad (2007) ressaltam que duas 
dimensões articuladas entre si são essenciais para a 
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construção do território: a material relacionada a esfera 
política e econômica e a imaterial ou simbólica, ligada a 
esfera da cultura, símbolos e valores de um grupo social. 
Nessa perspectiva, há,

... três possibilidades na fundamentação dos territórios, 
conforme estejam mais ligados a uma ou outra destas três 
esferas da sociedade. Num sentido mais material-funcionalista, 
o território pode estar vinculado tanto ao exercício do poder e ao 
controle da mobilidade via fortalecimento de fronteiras, quanto 
à funcionalidade econômica que cria circuitos relativamente 
restritos para a produção, circulação e consumo. Num sentido 
mais simbólico, o território pode moldar identidades culturais 
e ser moldado por estas, que fazem dele um referencial muito 
importante para a coesão dos grupos sociais (op.cit.p. 49).

A realidade econômica da comunidade evidencia 
circuitos de comercialização restritos e, na esfera política, 
a comunidade se sente excluída das políticas públicas. 
Associado a esse elemento, existem problemas como a 
carência de informações, assistência técnica e acesso às 
tecnologias que aumentem o valor agregado dos produtos 
assegurando a competitividade no mercado.         

Os objetos da cultura material indissociados dos 
saberes para produzi-los continuam a ser utilizados no 
circuito doméstico. O forno de barro, antes utilizado 
diariamente para o cozimento das refeições diárias e o 
fogão a lenha (fig. 7 e 8) que atualmente são utilizados em 
menores proporções haja vista, a presença do fogão a gás. 
Assim, a utilização do forno se limita ao período das festas 
quando é necessário assar um volume maior de bolos e 
biscoitos. 

Figura 08: vista lateral 
do fogão a lenha

Fonte: Nora, 2013
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Fonte: Nora, 2013.

Figura 7: Forno de Barro de Capão Verde.

Fonte: Nora, 2013.

Figura 8: Vista lateral do fogão a lenha.
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A cultura de Capão Verde tem também como patrimônio 
cultural outro utensilio muito utilizado: a gamela. Utilizada 
como bacia abriga água e alimentos. É muito comum em 
espaços para lavar a louça (Figuras 9 e 10). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988 assumiu como 
prioritário a demarcação de terras indígenas e 
remanescentes de quilombolas na tentativa de valorizar 
culturas e manter viva a diversidade sociocultural. 

Mas para que isso aconteça muitas lutas e 
reinvindicações, conflitos e manifestações são necessários 
para que o poder público cumpra esta determinação. 
O estado deve delimitar o mais rápido possível estas 
terras, além de criar condições para a permanência dessas 

Fonte: Nora, 2013Fonte: Nora, 2013

Figura 9: Gamela de madeira utilizada 
como lavatório nas cozinhas. 

Figura 10. Gamela de Capão Verde.
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pessoas lá. É no território, historicamente marcado, 
que há o reconhecimento e se aflora o sentimento de 
pertencimento. Só assim é possível preservar a cultural e 
conservar o ambiente natural e cultural. 

É o território dotado de poder e política que ao ser 
delimitado para estes povos não ser torna somente 
político, mas é humano e social, não agrega apenas valor 
financeiro, mas agrega valores morais, de luta, de fé e 
esperança no devir. É no território que as relações de 
poder, se tornam relações de perseverança e educação. 
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As Questões Identitárias e as 
Especificidades Culturais da Bahia 

Expressas Na Literatura e na Musicalidade: 
Um Olhar Geográfico

Janio Roque Barros de Castro

Introdução

Identidade cultural é um conceito polêmico e 
complexo que alimenta acalorados debates no mundo 
acadêmico, em diferentes segmentos das Ciências 
Humanas e Sociais. Sob a ótica geográfica, muitas 
vezes busca-se um referente espacial para nortear o 
enfoque analítico, por isso, muita das vezes opta-se pela 
abordagem da identidade territorial em uma dimensão 
escalar nacional, regional, local ou mesmo ancorada em 
uma dimensão política / espacial da unidade federada. 
Nesse contexto, as obras literárias, as poesias, as músicas 
podem ter um papel importante na invenção / cimentação 
dessa identidade, assentada no discurso sobre as 
peculiaridades culturais. Tanto na literatura quanto na 
musicalidade notam-se menções a estados que destoam 
do ponto de vista cultural no contexto nacional, como a 
Bahia.

No presente trabalho, pretende-se analisar de que 
forma algumas obras literárias do escritor Jorge Amado e 
algumas músicas do cantor e compositor Dorival Caymmi 
expressam, de diferentes formas, os diferentes lugares 
da Bahia, com especial ênfase em Salvador, sua capital. 
Objetiva-se discutir como algumas obras literárias e 
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musicais importantes desses autores expressaram e ainda 
expressam os elementos da afro-baianidade e alguns 
aspectos identitários do povo baiano.
  
A questão identitária e o recorte espacial: uma 
apreciação preliminar

O que é identidade? Como falar de identidade 
em um mundo no qual os recursos comunicacionais e 
informacionais se mostram tão diversos e ao mesmo 
tempo tão híbridos, tão mesclados? Quais seriam os 
caminhos para a abordagem geográfica da questão 
identitária, a partir das especificidades culturais de 
um estado brasileiro? Tenho o hábito de fazer artigos 
levantando problematizações e questões no transcurso 
do texto, no entanto, a temática que me proponho a fazer 
uma breve apreciação analítica é tão complexa, abarca 
tantas variáveis, que se optou por problematizar desde o 
início.

A identidade é um conceito clássico das Ciências 
Sociais, e, mesmo nessa área do conhecimento, é difícil 
de ser trabalhada. Na Geografia é mais complicado 
ainda. Esse conceito, considerado “escorregadio”, 
complexo, fugidio, muitas vezes, é abordado de forma 
superficial em alguns trabalhos acadêmicos. No presente 
texto, não se pretende ousar na tentativa de apresentar 
respostas prontas e simplistas para questões complexas. 
Não se pretende definir identidade; busca-se fazer uma 
abordagem a analítica sobre as especificidades de uma 
a leitura geográfica para a questão identitária a partir do 
contexto sociocultural da Bahia, com especial ênfase na 
sua capital, fazendo-se uso de obras literárias e de músicas 
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de dois baianos consagrados nessas duas vertentes 
artísticas e culturais.

Segundo Canclini (2005) a identidade é uma 
construção que se narra e que estabelece acontecimentos 
fundadores quase sempre relacionados a apropriação 
de um território por um povo ou a independência obtida 
através do enfrentamento dos estrangeiros. De que 
forma as ações do passado alimentam o imaginário 
coletivo do presente? Tanto os livros didáticos quanto as 
obras literárias trazem para o presente, fatos, situações, 
embates territoriais do passado, contribuindo assim para 
a construção ideológica da identidade territorial que pode 
ser nacional, regional no sentido do discurso instituído 
ou regionalista, em uma perspectiva separatista. Para 
que essa cimentação identitária regional se processe, 
faz-se uso tanto de elementos imateriais, como a língua 
e o sotaque, por exemplo, como também de elementos 
simbólicos e materiais, a exemplo de bandeiras, como 
destacou Pierre Bourdieu (2000).

A criação de uma identidade nacional para se justificar 
a existência de determinados países, muitas vezes, 
acontece de forma dura e violenta. A imposição vertical 
do estado nacional suprime os grupos culturais locais. Os 
regionalismos ou localismos acabam sendo vistos como 
uma ameaça à integridade nacional. Essa situação difere 
da proposição de leitura identitária aqui proposta, que 
está ancorada no sentimento do (a) baiano (a), na leitura 
e releitura do seu estado, não apenas como uma unidade 
federada no sentido político-administrativo, mas como 
um uma terra no sentido da relação cultural, afetiva e 
identitária. 
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A partir de uma abordagem mais dura sobre a relação 
entre identidade e cultura, Henry-Pierre Jeudy (2005) 
afirma que a identidade cultural não tem necessidade de 
ser representada ou reivindicada, ela está lá, e manifesta-se 
de maneira soberana. Essa leitura de Jeudy se contrapõe a 
discursividade reivindicatória e midiatizada da identidade 
e da peculiaridade cultural da atualidade. Faz-se apologia 
as diferenças culturais e a diversidade cultural a partir de 
uma projeção turística, e, para isso, faz-se uso, inclusive, 
de trechos de clássicos da literatura e da musicalidade 
local para lastrear esse discurso da identidade cultural 
local, regional, ou até mesmo ancorada em unidade 
federada ou na sua capital, por exemplo.

O que faz as pessoas se sentirem baianas, mineiras, 
paraibanas, gaúchas, paranaenses? As pessoas usam 
com orgulho e defendem o gentílico com uma paixão 
pátria; aliás, em muitos casos, consideram o gentílico do 
estado mais importante que o gentílico pátrio nacional, 
ou seja, às vezes, a convicção identitária do ser baiano se 
sobrepõe a do ser brasileiro. Quantas vezes não se torce 
com mais convicção para o clube de futebol do estado 
do que para a própria seleção brasileira? Evidentemente 
que, no caso do mundo futebolístico, o fato do torcedor 
do clube rival possivelmente morar ao lado ou mesmo 
residir dentro da mesma casa, acirra os ânimos das 
torcidas. Inegavelmente, a paixão clubística, além das 
rivalidades em âmbito estadual, traz consigo toda uma 
carga identitária de promoção do seu estado, a começar 
pela denominação do clube de futebol e pelas suas cores. 
O Esporte Clube Bahia, fundado em 1931, além de levar 
o nome do estado, tem os seus padrões indumentários 
nas mesmas cores da bandeira do estado de origem.  No 
Ceará, os dois clubes mais importantes do estado prestam 
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homenagem nas suas denominações à unidade federada 
e a sua capital.

As especificidades culturais dos lugares se manifestam 
na forma de fazerem as festas, nas danças, na forma de 
falar. Uma viagem pela geografia linguística do território 
baiano nos faz perceber os diferentes sotaques e entonação 
da fala. Como a Bahia é um estado de grande extensão 
territorial, a sensação que se tem é que o extremo sul da 
Bahia é um “mundo”, e que as regiões oeste e norte são 
outro. Falar isso é importante, porque uma pessoa pode 
tentar ver esses elementos da chamada “baianidade” na 
cidade de Porto Seguro, por exemplo, e não conseguir. 
Porto Seguro e Salvador são muito diferentes. A leitura 
dos visitantes que optam por passar as férias em Porto 
Seguro, esse badalado polo turístico brasileiro, pode ser 
positiva no sentido da apreciação do conjunto paisagístico, 
e um pouco frustrante do ponto de vista da expectativa 
criada para se encontrar a Bahia cantada, literaturizada 
e poetizada por artistas que circulam pela grande mídia 
desde a década de 30 do século passado.

Diferentemente de outros países como Rússia e 
Espanha, por exemplo, no Brasil não existe uma questão 
nacionalista de cunho separatista. Por outro lado, existe a 
questão macrorregional do Nordeste que, muitas vezes, 
aparece em obras literárias e em letras de músicas. 
Para milhares de migrantes que fizeram o translado do 
Nordeste para o centro sul do país, com destaque para São 
Paulo e Rio de Janeiro como polos receptores, no contexto 
dos pontos cardeais priorizam-se o norte e o sul no seu uso 
cotidiano. Isso aparece claramente nas músicas do cantor 
e compositor Luiz Gonzaga, como mostra este trecho de 
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um clássico do seu repertório musical, composto pelo 
poeta Patativa do Assaré:

A triste partida

Meu Deus, meu Deus 
Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós, 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai
(....)
Distante da terra 
Tão seca mas boa 
Exposto à garoa 
A lama e o paú 
Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 
Tão forte, tão bravo 
Viver como escravo 
No Norte e no Sul 
Ai, ai, ai, ai

Letra: Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva). Música 
cantada por Luiz Gonzaga.

Essa música foi composta no início da década de 
1950 pelo poeta e compositor Patativa do Assaré e 
notabilizada nas rádios por Luiz Gonzaga. Ela expressa 
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o sofrimento do pequeno proprietário nordestino que 
foi expulso da sua terra natal pela seca e pela expansão 
da cerca dos latifúndios capitalistas e que, ao chegar ao 
centro sul, se transforma em um operário brutalmente 
explorado pela ganância do mesmo sistema capitalista. 
O poeta, primeiro, fala em Nordeste, referindo-se a 
um recorte regional instituído; e, ao finalizar a música, 
fala em “nortista”, em norte que, do ponto de vista da 
regionalização formal corresponde a região amazônica. O 
poeta capta os elementos do rico vernáculo sociocultural 
cotidiano, por isso fala-se em norte e em sul, que é a 
forma como os migrantes nordestinos falam no seu dia 
a dia. Nessa época, a Bahia integrava a extinta região 
Leste. Por isso, no contexto das rivalidades regionais 
no território nordestino ainda aparecem provocações 
da seguinte natureza: a Bahia é Nordeste? Em primeiro 
lugar, do ponto de vista institucional, a Bahia é Nordeste e 
sobre isso não paira nenhuma dúvida. Em segundo lugar, 
deve-se considerar a complexidade do território baiano. 
O extremo sul da Bahia, do ponto de vista sociocultural 
e econômico, é completamente diferente do norte do 
estado, como já foi dito, que se assemelha muito com os 
outros estados nordestinos; e isso é perceptível quando se 
observa os sotaques locais / regionais. 

Quando se afirma que uma determinada novela 
ou minissérie ambientada na Bahia, de que Bahia se 
fala afinal? As diferentes manifestações culturais, assim 
como as diferentes formas de se falar no território baiano 
nos levam a concluir que temos muitas Bahias dento 
da Bahia. Muitas vezes, escutam-se alguns baianos 
e baianas afirmarem que não falam daquela forma 
como as personagens falam em determinadas novelas 
televisas; evidentemente que para compreender esses, 
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digamos, descompassos identitários entre a realidade e 
representação, deve-se fazer a devida contextualização 
geográfica. O sotaque da personagem Gabriela, na novela1 
de mesmo nome, deve-se ao fato dela ser originária do 
sertão baiano; todavia, o sotaque de grande parte da 
população de Ilhéus é parecido com o dela. Na verdade, 
os outros personagens da trama deveriam apresentar um 
sotaque diferente daquele da protagonista. Aquela forma 
de falar lembrava mais os habitantes do sertão norte do 
estado da Bahia.  A maioria das obras literárias de Jorge 
Amado e das músicas de Dorival Caymmi expressa a Bahia 
a partir de Salvador, com algumas incursões pela região do 
Recôncavo, que corresponde a ao seu entorno imediato, 
por isso, no transcurso do texto, aborda-se com especial 
ênfase a capital baiana.

A cidade de Salvador e a questão da baianidade

Os paradoxos da contemporaneidade nos levam a 
falar de cosmopolitismo e de particularismos identitários 
ao mesmo tempo. Os dilemas entre o geral e o específico 
envolvem a abordagem cultural em um plano transescalar. 
Dessa forma, pode-se falar em especificidades culturais 
da Bahia, que são coletivizadas na literatura e nas 
músicas. Essas especificidades não se apresentam no 
território da unidade federada como um todo e sim em 
um recorte regional que mais expressa esses elementos 
culturais evidenciando os traços da baianidade, que pode 
ser Salvador e o seu entorno imediato, onde a presença da 
cultura negra é o traço mais marcante.

1 Novela exibida pela Rede Globo no ano de 1975 e reprisada várias vezes nessa 
emissora. Inspirada no Romance Gabriela Cravo e Canela (1958), escrito por Jorge 
Amado, foi reexibida recentemente na mesma emissora com outros atores.
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Sobre Salvador, Jorge Amado escreve 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 católicas, as basílicas e aqui estão os grandes 
terreiros de candomblé, o coração das seitas fetichistas dos 
brasileiros (AMADO, [1945] 2012, p. 28)

 O potencial cultural de Salvador faz a capital baiana 
destoar como centro urbano na rede urbana brasileira. 
Dessa forma, Jorge Amado nos faz pensar 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 subculturalização depreciativa. A partir, sobretudo da 
década de 1990, houve um alargamento na concepção de 
cultura que faz justiça às manifestações culturais do povo 
negro, dando-lhe o devido valor identitário.

Referindo-se novamente a Salvador, Jorge Amado 
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 
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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, na ótica de Jorge Amado.

Por meio de alusões a eventos do passado, busca-
se justificar as raízes identitárias de um povo. A língua e 
a história seriam elementos de coesão, de cimentação 
para se configurar a nação, não como “insularidades” 
geográficas, mas como um macrogrupo dotado de uma 
relativa “coesão identitária”. Essa leitura aplica-se a 
países. E quando a matriz linguística de uma população é a 
mesma? Quando todos, pelos menos oficialmente, falam 
o mesmo idioma? No caso do Brasil, a língua portuguesa 
com seus milhares de verbetes e estilos, reflexo dos 
diferentes contextos socioculturais, apresenta-se como 
uma expressiva forma de evidenciar as especificidades 
das diferentes regiões do país. Evidentemente que se 
falam dezenas de outros idiomas indígenas no território 
brasileiro, muitos dos quais apresentam expressões que 
foram incorporadas ao idioma considerado oficial, a 
exemplo de vários topônimos.

A toponímia, inegavelmente, expressa elementos 
identitários dos diferentes lugares do território brasileiro. 
Na Bahia há uma clara relação entre a toponímia e 
especificidades culturais locais que, muitas vezes, andam 
em descompasso com tentativas redenominação de 
bairros e logradouros públicos. Um exemplo disso é um 
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bairro populoso de Salvador que até a década de 1980 
era chamado de Beiru, mas que em meados do mesmo 
decênio passou a se chamar Tancredo Neves, que, na 
época, foi eleito presidente da República pelo Congresso 
nacional e faleceu antes de tomar posse. Beiru, segundo 
Dorea (2006), fundamentando-se em Rêgo (1980), seria 
um nome cuja origem é africana; uma corruptela popular 
de Gberu, que foi um dos reis africanos, da região de Oyo. 
Tem-se aqui um caso típico no qual a substituição de uma 
toponímia calcada em elementos de matriz identitárias 
e diaspóricas é sobreposta por um antrotopônimo de 
natureza política, que, no Brasil, é muito recorrente; 
todavia, questiona-se essa prática em uma cidade que, 
desde a década de 1940 do século passado, Jorge Amado 
vem afirmando, de forma enfática, que sua principal 
potencialidade é a força das suas matrizes culturais afro-
brasileira e a afro-baiana, e a toponímia, inegavelmente, é 
um reflexo desse contexto.

Jorge Amado terce duras críticas à situação de 
pobreza de Salvador e faz questão de destacar que o seu 
potencial e sua especificidade cultural lhe dão o caráter 
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 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-
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me as 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 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.

Muitas vezes, assistindo a partidas de futebol, 
escutei os locutores do centro sul fazerem referência à 
Bahia como sendo a “Boa Terra”. Qual seria o sentido 
dessa expressão? Olhando pelo aspecto positivo, pode-se 
afirmar que essa expressão está ancorada naquela ideia de 
que a Bahia é o estado das festas. Esse mesmo estado da 
festa seria o estado da preguiça, na medida em que quem 
vive fazendo festas não teria tempo para trabalhar. A 
pesquisadora Elisete Zanlorenzi refuta de forma enfática 
essa ideia. Essa autora, que, em 1998, defendeu uma 
tese de Doutoramento na Universidade de São Paulo, 
afirma que a preguiça expressa por artistas baianos como 
Dorival Caymmi refere-se ao “jeito de ser baiano”, a uma 
cosmovisão, que os intelectuais chamam de baianidade, 
caracterizada como um ritmo peculiar, um traço 
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diferenciador, constituindo-se, assim, num dado positivo 
da cultura. Essa peculiaridade cultural, lida no cotidiano 
e apreendida em entrevistas de Zanlorenzi no transcurso 
da sua pesquisa, teria fortes influências na forma de ver 
o mundo de alguns grupos culturais orientais, que não 
vivem a ditadura da racionalidade do tempo determinada 
pelo relógio. Em uma obra de Jorge Amado, publicada na 
década de 1940 e reeditada em décadas subsequentes, há 
uma passagem, referindo-se a Salvador, que sintetiza essa 
concepção de tempo:

Eis uma cidade onde se conversa muito. Onde o tempo não 
adquiriu a velocidade alucinante das cidades do Sul. Ninguém 
sabe conversar como o baiano. Uma prosa calma, de frases 
redondas, de longas pausas esclarecedoras, de gestos comedidos 
e precisos, de sorrisos mansos e gargalhadas largas. Quando um 
desses baianos gordos e mestiços, um pouco solene e um pouco 
moleque, a face jovial, começa a conversar, quem fechar os olhos 
e fazer um pequeno esforço de imaginação poderá distinguir 
perfeitamente o seu remoto ascendente português e seu remoto 
ascendente negro, recém-chegado um da Europa colonizadora, 
recém-chegado outro das florestas da África. (AMADO, 2012, 
[1945], p. 23).

Zanlorenzi ressalta que a preguiça destacada pela 
classe dominante de Salvador e por algumas pessoas 
do Sudeste é diferente dessa concepção ancorada na 
perspectiva da baianidade. Segundo uma das hipóteses da 
autora, a elite local e não baianos relacionam a indolência 
com a composição étnica predominante: Salvador é mais 
negra das grandes capitais do Brasil. Dessa forma, deve-
se tomar cuidado quando se ouve, pretensamente por 
brincadeiras, que o baiano é preguiçoso ou que só vive 
fazendo festas. Como se falar em tempo mítico e não 
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olhar para o relógio em um país onde o sistema capitalista 
estimula a leitura de tempo cronológico numa linearidade 
progressiva?

Em um trecho de obra literária, que consta em um 
artigo, no qual Castro (2003) analisa a cidade no romance 
“Atire em Sofia”, trama literária de autoria de Sônia 
Coutinho, que também cenariza a cidade de Salvador, 
enfatiza-se a dimensão mítica do tempo:

Subdesenvolvimento, como viver em outro tempo anterior. Como 
voltar ao passado. O lugar subdesenvolvido, percebe João Paulo, 
permanece como um bolsão do passado, de comportamento e 
situações arcaicos. De repente, é como voltar a outro século. O 
tempo aqui é circular (...). Um tempo mítico, tempo de antigas 
civilizações, que ainda não tinha noções de histórias como marcha 
para frente... (CONTINHO, 1989, p. 85).

Pode-se constatar que o livro Baía de Todos os 
Santos, de Jorge Amado, está em consonância com a ideia 
de uma Bahia idealizada e peculiar, que reforça o discurso 
identitário da baianidade como um aspecto sociocultural 
positivo. No trecho do livro Atire em Sofia, o personagem 
João Paulo parece incomodado com a leitura que ele 
faz do tempo e do mundo subdesenvolvido. A ideia de 
tempo para ele é como a marcha linear, para frente. Nessa 
mesma obra, uma das personagens afirma que se vivia 
uma época na qual não se podia olhar para trás sob pena 
de se transformar em estátua de sal. Poder-se-ia afirmar 
que muitos dos personagens amadianos estariam vivendo 
esse tempo mítico e circular, visto como algo positivo para 
o autor, enquanto que a elite ou até mesmo parte da classe 
média concebia esse mesmo tempo como algo negativo. 
São duas diferentes abordagens para a questão temporal.
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No livro de Sônia Coutinho, o personagem João Paulo 
aborda o “mundo oriental” como algo etnocentricamente 
negativo. Esse trecho se aproxima muito de outro no qual 
Jorge Amado compara os problemas sociais de Salvador 
com os de cidades orientais, ao afirmar que há qualquer 
coisa de oriental na miséria das classes pobres da Bahia. 
Quando volta o seu olhar para o bairro da Liberdade, uma 
área predominante negra, no centro da capital baiana, 
afirma que:

Entrada da Liberdade estendia sobre a miséria oriental dos 
bairros trágicos. Deram-lhe nomes que recordam tragédias do 
outro lado da terra: Japão, Machúria, Shangai. Parece que alguém 
quis ligar no sentido de universalidade a miséria desses bairros 
baianos aos povos mais terrivelmente desgraçados do oriente. 
Falta a Índia com suas massas camponesas. Mas não estará ela 
presente por acaso nos sertanejos que descem tangidos pela seca 
e vem conhecer uma nova miséria sobre a luz dos postes elétricos 
na Estrada da Liberdade? (AMADO, 2012, [1945], p. 86).

Por que será que os moradores colocam nomes de 
países ou cidades orientais em alguns bairros populares de 
Salvador? Para Jorge Amado, existiria uma clara correlação 
entre o estado de pobreza e a menção toponímica, ou seja, 
é como se o estado de miséria de bairros da capital baiana 
se assemelhasse aos mesmos problemas de regiões do 
mundo oriental. A Índia, além da pobreza, poderia ser 
lembrada pela dimensão mítica e mística de grande de 
grande parte da sua população que ritualiza suas práticas 
religiosas com a valorização de elementos da natureza 
como os rios (muitos são considerados sagrados), uma 
prática também adotada pelas religiões de matriz africana 
abordada por Jorge Amado em várias obras literárias. O 
autor parece não se preocupar em buscar essas origens 
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toponímicas na complexidade identitária do mundo 
oriental na medida em que as identidades diaspóricas 
afro-brasileiras seriam o suficiente para a consolidação das 
especificidades culturais do povo baiano, notadamente de 
Salvador. 

Dimensões míticas da identidade baiana

O estado da Bahia e conhecido no contexto nacional 
e internacional pelo seu potencial cultural material e 
imaterial e também por questões práticas religiosas e 
tradições ancoradas em elementos míticos. As obras 
de Jorge Amado divulgaram no território nacional e em 
vários países essas questões de natureza mítica, na qual, 
em muitas situações, o cotidiano, a materialidade e o 
transmundano se interpenetram.

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 uma vez que os 
aléns afloram em lugares especiais revestindo esses locais 
de sacralidade: são os Santuário.

Essa abordagem de Claval para a questão sagrado 
/ profano é pertinente para leitura / análise de cidades-
santuários, todavia, não se aplica para o entendimento 
das especificidades do território baiano, sob a ótica 
de algumas obras de Jorge Amado. Nota-se, de forma 
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recorrente, a menção a personagens míticos das tramas 
literárias que se deslocam por espaços da circularidade 
cotidiana. Ou seja, nas obras amadianas, não é necessário 
ter um lugar sagrado específico para o além aflorar 
(Santuário); essa transcendentalidade aflora nos espaços 
profanos e funcionais das ruas, becos e edificações. No 
entanto, isso não acontece em qualquer lugar; há os 
lugares significativos, numa expressão de Tuan (1983), 
dotados de uma carga simbólica efetiva, consolidada. 
Um desses lugares é o Pelourinho, o centro histórico de 
Salvador. No livro os Pastores da noite, no qual o Jorge 
Amado traz uma trama sobre a vida noturna de Salvador 
com menções a algumas cidades da região do Recôncavo, 
há uma passagem que faz menção à relação entre a 
dimensão transmundana e o centro histórico da capital 
baiana:

O Orixá subiu o Pelourinho em meio a maior agitação. Indócil, 
tentando arrancar-se das mãos de Doninha, experimentando 
passos na rua. De quando em quando, soltava uma gargalhada 
porreta, ninguém resistia, riam todos com ele. (AMADO, 2009 
[1964], p. 179).

Nessa obra literária, o autor transita pelos espaços de 
circulação do malandro cabo Martim na primeira parte, 
enquanto que a segunda parte a trama gira em torno do 
batizado do filho do negro Massu, tendo como padrinho o 
Orixá Ogum.  As ladeiras do Pelourinho, Universidade da 
cultura popular, na visão de Jorge Amado, são conhecidas 
internacionalmente, e o ato de subir e descer nesses 
aclives e declives é uma prática rotineira da cotidianidade 
de quem ali vive (viveria) e de quem visita aquele espaço 
com toda sua simbologia, força cultural e elementos 
de “lugaridade”. O Orixá estaria adotando práticas 
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cotidianas e “humanalizadas” ao subir o Pelourinho e 
ao soltar suas gargalhadas ao lado de sujeitos sociais do 
lugar. Dessa forma, nas obras de Jorge Amado, não existe 
uma separação mecânica entre o transmundano e sua 
dimensão mítica e mística e o mundo material da capital 
baiana com suas formas espaciais e práticas cotidianas.

No contexto da relação entre a divindade e a 
materialidade em Salvador, há menções em algumas 
obras amadianas, como Mar Morto2 ([1936] 2008) 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) 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. As 
práticas culturais, rituais e devoções de um povo revelam 
suas raízes e perfil identitário.

Musicalidade, identidade e baianidade

As especificidades culturais alimentam a inspiração 
dos compositores que escrevem canções sobre a Bahia, 
com especial ênfase em Salvador. Um dos grandes 
nomes que cantaram a Bahia real, imaginada, profana, 

2 Mar Morto é uma obra literária publicada por Jorge Amado na década de 1930 e que 
conta a trama romântica entre o pescador Guma e a bela Lívia.
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mítica e mística foi Dorival Caymmi. Os elementos que 
o inspiravam estavam no seu entorno e nos espaços de 
circularidade quando ele morava na Bahia e continuaram 
presentes no seu imaginário quando ele se mudou para o 
Rio de Janeiro no final da década de 1930. No início daquele 
mesmo decênio, o cantor e compositor Luiz Gonzaga 
chegara jovem ao Rio de Janeiro, cidade aonde viria a 
cantar os hábitos, costumes, peculiaridades e problemas 
do Nordeste brasileiro.

No livro a Bahia de Todos os Santos, Jorge Amado 
afirma que “a Bahia se carrega na cabeça”. Mais uma vez, 
esse autor traz para as páginas dos seus livros aspectos da 
cotidianidade de Salvador; flagrantes de uma época que 
mais parecem uma fotografia em forma de texto. Durante 
décadas a imagem da Bahia mais conhecida no mundo 
era a da famosa cantora e dançarina Carmem Miranda 
carregando na cabeça seus adereços. Uma das músicas 
mais conhecidas de Caymmi ajudou a divulgar a imagem 
da Bahia a partir das peculiaridades das vestes das suas 
baianas:

O Que É Que A Baiana Tem? 

O que é que a baiana tem?  
Que é que a baiana tem? 
Tem torço de seda, tem! Tem brincos de ouro, tem!  
Corrente de ouro, tem! Tem pano-da-Costa, tem!  
Tem bata rendada, tem! Pulseira de ouro, tem!  
Tem saia engomada, tem! Sandália enfeitada, tem!  
Tem graça como ninguém  
Como ela requebra bem!  
Quando você se requebrar Caia por cima de mim  
Caia por cima de mim  
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Caia por cima de mim  
O que é que a baiana tem?  
Que é que a baiana tem?  
Tem torço de seda, tem! Tem brincos de ouro, tem!  
Corrente de ouro, tem! Tem pano-da-Costa, tem!  
Tem bata rendada, tem! Pulseira de ouro, tem!  
Tem saia engomada, tem! Sandália enfeitada, tem!  
Só vai no Bonfim quem tem  
O que é que a baiana tem? 
Só vai no Bonfim quem tem  
Um rosário de ouro, uma bolota assim  
Quem não tem balangandãs não vai no Bonfim  
Um rosário de ouro, uma bolota assim  
Quem não tem balangandãs não vai no Bonfim  
Oi, não vai no Bonfim  
Oi, não vai no Bonfim 
Um rosário de ouro, uma bolota assim  
Quem não tem balangandãs não vai no Bonfim  
Oi, não vai no Bonfim  
Oi, não vai no Bonfim

Autoria: Dorival Caymmi. Música cantada por Carmem Miranda.

As vestes e os adereços por si só não seriam capazes 
de mostrar as especificidades identitárias das baianas, 
por isso a música traz a estética material das vestes como 
parte de uma estética da ginga dançante, evidenciada no 
requebrado típico e nas performances sensualizadas da 
letra, muito bem interpretada por Carmem Miranda.

Por mais que a música fale da ginga sensual e da 
vaidade da baiana, hábitos considerados “mundanos”, a 
música desemboca na menção ao templo católico mais 
importante na hierarquia do carisma popular de Salvador: 
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a igreja do Senhor do Bomfim, edificação e lugar simbólico 
da capital baiana. Trata-se de uma forma espacial situada 
em um local elevado, cujo raio de visibilidade é expressivo, 
assim como é elevada a sua carga simbólica. No trecho 
em destaque da música “São Salvador”, Dorival Caymmi 
faz menção direta ao papel do Senhor do Bomfim como 
“guardião” da cidade de Salvador:

São Salvador

São Salvador, Bahia de São Salvador  
A terra do Nosso Senhor  
Do Nosso Senhor do Bonfim  
Oh Bahia, Bahia cidade de São Salvador  
Bahia oh, Bahia, Bahia cidade de São Salvador 

Autoria: Dorival Caymmi.

Nas obras de Jorge Amado, a cidade de Salvador 
é chamada de cidade da Bahia, pela sua importância, 
sobretudo cultural e simbólica. Ao chamar a cidade de 
São Salvador, não apenas nessa obra como em outras, em 
vez de apenas Salvador, o autor da letra da música tenta 
inserir uma dimensão do sagrado para a cidade, devido ao 
respeito, devoção e admiração do povo baiano por Senhor 
do Bomfim que, na verdade, é Jesus Cristo que leva 
diferentes nomes em diferentes contextos geográficos. 
É o mesmo Bom Jesus do Santuário da Lapa, na região 
do Médio São Francisco baiano, que recebe um nome 
inspirado em determinadas especificidades socioculturais 
e geográficas. 
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Segue abaixo o trecho de uma música muito 
conhecida entre os baianos e que é muito usada com fins 
publicitários e turísticos:

We are carnaval

Ham, que bom você chegou 
Bem-vindo a Salvador 
Coração do Brasil 
Vem, você vai conhecer 
A cidade de luz e prazer 
Correndo atrás do trio

Música do Grupo Jammil e Umas noites.

A expressão “coração do Brasil” faz uma clara alusão 
a uma centralidade afetiva, toponímica e apologética, que 
lembra a centralidade cultural proposta por Jorge Amado, 
abordada anteriormente. Aliás, é muito comum ouvir no 
circuito publicitário da Bahia a expressão: “Bahia - o Brasil 
nasceu aqui”. Têm-se, dessa forma, dois importantes 
elementos discursivos para análise quando se aborda o 
estado da pelo viés identitário: por um lado, a Bahia como 
estado mãe do Brasil; por outro, com Salvador, primeira 
capital, exercendo uma centralidade afetiva, topofílica, 
cuja a dimensão escalar de leitura e apreensão se estende 
pelo território brasileiro.

E um trecho de outra música, Caymmi destaca 
o fascínio que a Bahia desperta e o endemismo 
comportamental e sociocultural do povo baiano:
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Você já foi a Bahia?

Você já foi à Bahia, nêga? 
Não? 
Então vá! 
Quem vai ao “Bonfim”, minha nêga, 
Nunca mais quer voltar. 
Muita sorte teve, 
Muita sorte tem, 
Muita sorte terá

Nas sacadas dos sobrados 
Da velha São Salvador 
Há lembranças de donzelas, 
Do tempo do Imperador. 
Tudo, tudo na Bahia 
Faz a gente querer bem 
A Bahia tem um jeito, 
Que nenhuma terra tem!

Autoria: Dorival Caymmi.

Caymmi se inspirou na Bahia quando nela viveu e 
desenvolveu outro tipo de inspiração musical e poética 
quando foi morar em outro estado. No início, algumas 
composições podem ser consideradas apologéticas e 
com uma forte carga telúrica enquanto que em outro 
momento pode-se compor e cantar músicas de saudades, 
rememoração, afirmação identitária ou de divulgação das 
peculiaridades reais, imaginárias e míticas da Bahia.

Muitas vezes, para alimentar a inspiração para 
a composição musical e literária, basta olhar sobre a 
paisagem. Na concepção de Eric Dardel (2011 [1990]), 
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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. Na concepção desse autor, a 
paisagem vai muito além da materialidade visível, ela pode 
ser trabalhada na dimensão do imaginário. E essa relação 
entre a Bahia real, material e a Bahia mítica e imaginária 
inspirou Jorge Amado e Dorival Caymmi a escreverem e 
comporem sobre as especificidades culturais e identitárias 
desse estado, com especial ênfase na sua capital, com 
todo o seu fulgor cultural.

Reflexões finais

A Bahia é um estado conhecido no contexto nacional 
pelas festas e pelas peculiaridades culturais muito 
veiculadas pela mídia, sobretudo a televisiva.  Como disse 
Jorge Amado, a sua obra e a de Caymmi se completam e 
formam um todo na abordagem do perfil sociocultural da 
Bahia, a partir, sobretudo, de Salvador e do seu entorno 
imediato. Falo isso porque a Bahia é grande e complexa, 
e, como o conceito de identidade cultural é amplo, 
denso, polêmico e polissêmico, é importante chamarmos 
atenção para os recortes geográficos de onde se fala no/
do território baiano.

Jorge Amado enxerga o Pelourinho como um espaço 
/ lugar de síntese desse jeito de ser do baiano, sob a ótica 
sociocultural. Muitas das suas tramas têm como cenário o 
centro histórico de Salvador, onde negros e negras, não-
negros e não-negras sobem e descem as suas ladeiras 
“carregando a Bahia” e os elementos da baianidade nas 
suas práticas cotidianas, na musicalidade, nas suas festas, 
nas suas formas de dançar e na sensualidade da ginga do 
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corpo. Nas obras de Jorge Amado aparece uma Salvador 
que ocupa um papel de polo e centralidade cultural no 
território brasileiro, não porque possua equipamentos 
metropolitanos, mas porque apresenta um enorme 
potencial cultural assentado na cultura popular de matriz 
afro-brasileira. Essa é a cidade da Bahia com todas as suas 
singularidades, segundo Amado.

Dentre suas várias músicas que falam da Bahia, 
Caymmi aborda, em muitas das suas composições, a 
igreja do Bomfim como ponto de busca e chegada, um 
referencial físico edificado que expressa a identidade 
cultural da cidade, na medida em que as pessoas se dirigem 
a ela para os cultos do catolicismo oficial romanizado 
(missas, casamentos), para as práticas do catolicismo 
popular (depósito de partes do corpo em cera na sala dos 
ex-votos), para cumprimentos de rituais sincréticos dos 
cultos de matriz afro-brasileira (lavagem das escadarias 
do Bomfim) ou simplesmente para participar das festas 
profanas do seu entorno imediato. Esse amplo leque 
simbólico da igreja do Bomfim seria inspirador e reforçaria 
o papel de edificação síntese de parte da identidade 
cultural da de Salvador, tão cantada nas obras de Caymmi.
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Quando no Munícipio da Cana 
a Festa É Do Abacaxi 

 Rosselvelt José Santos
 Ricardo da Silva Costa

Introdução

Compreendemos que o avanço do agronegócio, 
materializado nas paisagens das grandes lavouras de 
soja, milho, pastagem, cana-de-açúcar, dentre outros 
produtos, no Cerrado Mineiro não é recente. No entanto, 
há várias especificidades sociais que decorrem das formas 
de produção existentes no espaço rural daquele bioma. 
Em Canápolis, a expansão/reprodução do agronegócio 
chegou rapidamente nas áreas rurais ocupadas por 
produtores tradicionais. 

Para situarmos o avanço do agronegócio 
sucroalcooleiro/sucroenergético, temos como recorte 
temporal a década de 2000, estabelecemos regressões 
temporais e destacamos aquilo que havia ocorrido 
no período de maior relevância para explicarmos o 
surgimento de complexos agroindustriais relacionados 
as grandes lavouras de cana-de-açúcar no município. O 
surgimento de tecnologias, como por exemplo, os veículos 
bicombustíveis ou flex-fuel (geração de motores que usam 
dois combustíveis ao mesmo tempo). Essa tecnologia 
foi lançada, no Brasil, em maio de 2003 pela montadora 
Volkswagen. O primeiro automóvel flex-fuel, produzido 
no Brasil foi o Gol 1.0, logo a montadora foi seguida, por 
outros fabricantes. Em meados da década 2000, quase 
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todas as montadoras estabelecidas no Brasil ofereciam a 
opção de carros com bicombustível. 

Atendendo as demandas da sociedade capitalista, 
a reprodução do setor canavieiro no Cerrado Mineiro 
causou disposições à homogeneização1 das paisagens, 
transformando, em grande parte, as pastagens e outros 
cultivos em lavouras de cana-de-açúcar. Muitas dessas 
lavouras, mesmo antes do cultivo em grande escala da 
cana-de-açúcar, já haviam promovido desterritorializações 
dos produtores tradicionais cerradeiros. Tendo/sendo um 
dos principais motivos que levaram os proprietários de 
terra ao arrendamento de suas propriedades, uma parte 
desses produtores foi viver na cidade. 

Tratando da situação do produtor rural que arrenda 
suas terras para o cultivo da cana-de-açúcar, percebemos 
que isto tem causado rupturas com os vínculos territoriais, 
alterando a dinâmica da comunidade. No lugar, as falas 
dos produtores rurais manifestam lembranças de uma 
época de antes das grandes lavouras e advertem que a 
vida continua, mas se transforma em vários sentidos, 
fincando uma profunda tristeza.

A gente fica com a memória daquela época que aquele córrego 
era rodeado de casas... Morava gente. Agora você vai ver gente, 
vai se encontrar com gente na cidade... Aqui a gente não se 
encontra... Fica aquela lembrança que ali tinha uma família, lá 
outra e depois outra. Era então povoada e não era triste como 

1 Ao falarmos de homogeneização pensamos na visão, pois, de certa distância só 

observamos cana e mais cana na paisagem, no entanto ao adentrarmos no interior das 

lavouras constatamos a existência “de vida”, pequenos produtores vivendo cerceado 

pela cana, produzindo e residindo próximos as veredas do Cerrado.
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agora. Cana deixa aqui, uma coisa vazia, sem vida... 2

Com a (re)ocupação das áreas tradicionalmente 
destinadas à pecuária e a produção dos meios de vida 
na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o 
agronegócio promoveu a alteração das velhas estruturas 
das comunidades rurais. Instituições como a escolar e a 
religiosa tiveram seu lugar na vida comunitária seriamente 
ameaçada, sendo que em certos casos desapareceram 
do espaço rural. Isso ocorre devido à saída das pessoas 
do espaço rural, assim estas estruturas acabam sendo 
transferidas para o espaço urbano, ficando no lugar, 
apenas o patrimônio edificado. 

No caso dos produtores de abacaxi, 
metodologicamente, privilegiamos a categoria território 
e a partir dela iniciamos uma discussão sobre os vínculos 
territoriais dos produtores tradicionais do município de 
Canápolis. Na abordagem de Saquet 

O território e a territorialidade são produtos do entrelaçamento 
entre os sujeitos de cada lugar, destes com o ambiente e 
destes com indivíduos de outros lugares, efetivando tramas 
transescalares entre diferentes níveis territoriais. O território 
é uma construção coletiva e é multidimensional, com múltiplas 
territorialidades interagidas (poderes, comportamentos, ações) 
(SAQUET, 2006, p. 78, grifos do autor).

No munícipio, a festa do abacaxi indica manifestações 
de várias ordens dos produtores daquele fruto. Indicam 
ações de grupos sociais que desejam reconstruírem 
sua história ou parte dela no território. O evento 

2 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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reúne possibilidades dos produtores tradicionais se 
restabelecerem. Replicando-se às tendências econômicas 
homogeneizantes, eles encontram espaço, para na 
festa, adotar uma representação fundamentada em 
práticas sociais que indicam que naquele lugar coexistem 
lógicas e temporalidades sociais, relativas e relacionais 
à um capitalismo miscigenado com tanta frequência por 
relações capitalistas quanto por relações não capitalistas 
de produção. 

Continuar existindo como produtores de abacaxi, em 
um lugar transformado pelo agronegócio, clivado pelas 
coexistências socioprodutivas, nos fez incluir neste estudo 
os vínculos territoriais, bem como as suas relações com os 
conteúdos dos modos de vida. 

No espaço rural fomos estabelecendo incursões aos 
roçados cultivados com o fruto e neles identificamos 
as implicações da expansão da cana-de-açúcar. Nos 
trabalhos de campo consideramos a visão dos produtores 
tradicionais sobre as mudanças nas paisagens do 
município. Neste procedimento foi possível abordar 
os seus modos de vida e a produção dos meios de vida 
antes e durante ao avanço e reprodução dos capitais que 
produzem álcool e açúcar no município.

Na Cidade de Canápolis procuramos informações 
em fontes como jornais, relatórios contábeis dos 
fornecedores de cana-de-açúcar e produtores de abacaxi; 
dados quantitativos e qualitativos sobre as safras e uso de 
tecnologias; contratos de arrendamento; área plantada/
colhida e outros subsídios que nos possibilitasse a 
compreensão das transformações em andamento. 
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A coleta de dados foi realizada de dois modos, 
primeiro: buscamos os dados em instituições como 
EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
e a prefeitura. O segundo procedimento envolveu 
entrevistas semiestruturadas, reuniões coletivas e 
observação/descrição/análise da paisagem, pois de acordo 
com Santos, M (1999, p. 83), A paisagem é o conjunto de 
formas que, num dado momento, exprimem as heranças 
que representam as sucessivas relações localizadas entre 
homem e natureza.

Para efeito de interpretação dos dados, mapeamos 
o uso do solo e estabelecemos cruzamento com os 
dados estatísticos dos órgãos oficiais, tais como o IBGE e 
EMATER. A partir dos diferentes usos dos solos, discutimos 
as características socioespaciais e culturais dos produtores 
tradicionais tendo como categorias chave o território, os 
vínculos territoriais e a paisagem. 

Nestes procedimentos metodológicos, destaca-
se ainda a importância da história oral. Considerando-
se as narrativas, buscamos identificar a dimensão do 
passado e os enlaces com o presente. Nos diálogos com 
as pessoas, produtores rurais tradicionais de abacaxi, 
desenvolvemos caminhos para conhecer as estratégias 
criadas para rebater as imposições geradas pela expansão 
do agronegócio sucroalcooleiro/sucroenergético. 

Os trabalhos de campo evidenciavam em relação ao 
acesso a terra, situações de ajustes e adequações às novas 
condições impostas pela ação reprodutiva dos grandes 
capitais. Uma dessas situações implicou em adaptações 
tecnológicas que inclui o uso de irrigação nas lavouras de 
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abacaxi, compensando a redução de oferta de terra para o 
arrendamento. Contudo, o uso de tecnologia não resolve 
outros problemas que acabam acarretando na alteração 
da relação de vizinhança.

No cotidiano das pessoas que vivem as transformações 
no espaço rural do município de Canápolis, os moradores 
deste espaço, sob a pressão do arrendamento de 
terras para o cultivo da cana-de-açúcar, manifestam-
se interpretando algumas situações. Nas suas falas vão 
articulando as consequências desse processo, indicando 
que ele tem causado vazios aos seus modos de vida, 
sugerindo rupturas em seus territórios.

Quando não tem vizinho, falta aquela coisa de você ter uma 
amizade, ter uma coisa de presença, de pode ter na conta um 
recurso na precisão. Então, agora as pessoas vão se afastando, 
não tem mais aquele entrosamento, aquela confusão de vizinho.3

Além da ausência do outro identificado com as práticas 
sociais que lhes ajudaram na construção do território, dos 
enlaces entre os sujeitos do lugar, destes com a produção 
e destes com as instituições, concretizando entreténs, 
os produtores de abacaxi foram sentindo nas relações de 
arrendamento, as imposições do agronegócio.

Porque não tem preço pra aluga a terra, o preço é da usina... Falta 
aquela coisa de você ter uma amizade para negocia... A terra tá 
lá, mais tá pra quem pode paga aquela quantia certa... Então não 
tem uma coisa de confiança... Tudo é na base do contrato.4

Quando tiveram que renovar os seus “contratos” 

3 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
4 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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de arrendamentos, logo perceberam que o preço da 
terra tinha se elevado e que lhes faltavam os meios para 
acessá-la. Mesmo compreendendo que o arrendamento 
se tornou seletivo, a fala dos produtores reivindica direitos 
em continuarem cultivando os seus roçados.

Quando tem gente muito forte, sobra aquela 
desconfiança sobre as intenção dele. Como você não tem 
uma amizade, nem tem como saber das coisa dele... Uma 
presença dessa [da usina] faz recasa na vida da gente. 
Coisa difícil de entende, mais fácil de compreende... Agora 
tem gente pagando aquilo que a gente não pode paga pra 
faze a nossa roça de abacaxi. 5

O acesso à terra que geralmente era mediada pelas 
relações de vizinhança vai sendo seriamente afetada 
pela presença e reprodução do grande capital, pois o 
arrendamento praticado pelo usineiro retira da terra o 
dono da terra. A relação de vizinhança fica comprometida 
porque quase não se tem moradores no entorno das 
grandes lavouras de cana. Neste contexto, muito daquilo 
que ocorre com os produtores de abacaxi, também foi 
analisado por Souza como sendo uma especificidade, pois,

 [...] no lugar estudado, um processo de mutação no espaço e no 
lugar, promovendo reações camponesas que ressignificam seus 
modos de vida, assim como mudam também os vínculos que os 
sujeitos têm com o território, a partir das práticas sociais. E esses 
vínculos territoriais, assim como as práticas sociais, indicam a 
permanência modificada desse camponês [...] (SOUZA, 2013, p. 
201)

Com a inserção das lavouras de cana, os moradores/

5 Entrevista realizada em 2012 no município de Canápolis.
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produtores rurais não permanecem todo o tempo no 
lugar, saem ao entardecer e retornam ao amanhecer, pois, 
neste momento não é mais necessário ficar posando na 
sede da propriedade. Trata-se de mudanças que alteram 
o cotidiano das comunidades rurais. A rede de vizinhança 
formada historicamente vai perdendo seus vínculos. Neste 
momento, o vizinho ficou mais distante, não dá mais para 
ir a pé ou a cavalo visitá-los.

Os vizinhos vivem em dois lugares, trabalha-se no 
campo e repousa-se na cidade. As lavouras de cana, 
diferente das pastagens, não permitem o trânsito de 
pessoas em seu interior. As estradas vicinais onde se 
andava a cavalo não são seguras devido aos caminhões 
que ali trafegam. Para as pessoas do lugar os espaços 
usados pelos outros causam “constipação”, pois 

Caminhão? Não é um trem, um treminhão que anda dia e noite, 
não dá um descanso. Daí ele vem, levanta aquela poeira, assim 
bem alta, aquela nuvem de coisa marrom de você ter uma 
constipação...Uma coisa que assusta, da gente perder o folego.6

Além dos incômodos do aumento de tráfego de 
caminhões os produtores “perdem” as suas referências 
espaciais e patrimoniais. Em pouco tempo deixa de existir 
no lugar os mata-burros, as pastagens, as árvores de 
sombreamento para o gado, os mourões de cerca, as sedes 
de fazenda, dentre outros patrimônios. Ao perguntar para 
um morador como chegar a certa fazenda, ele responde:

[...] você pega essa estrada e vai reto toda vida, lá na frente cê 
pega a esquerda, depois é mio cê pergunta pra alguém purque 
depois só tem cana ai fica difici si o cê pega uma estrada errada 

6 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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fica perdido no canavial.7

Considerando os conteúdos culturais da fala do 
entrevistado, vimos em Claval que a paisagem se encontra, 
algumas vezes valorizadas por si mesmas: deixa de ser somente 
uma expressão da vida social, toma uma dimensão estética ou 
funda a identidade do grupo. (CLAVAL, 1999, p. 295)

O processo de expansão das lavouras de cana-de-
açúcar envolve um movimento de reocupação, redefinição 
e revalorização dos espaços já ocupados por produtores 
tradicionais do Cerrado. Neste processo ocorrem 
também desarticulações de modos de vida, fortemente 
vinculados aos seus respectivos territórios, tornando-se 
necessários amplos estudos, principalmente sobre os seus 
pertencimentos aos territórios. Segundo Souza 

A relação identidade-território toma a forma de um processo em 
movimento, que se constitui ao longo do tempo, tendo como 
principal elemento o sentido de pertencimento do homem, 
aqui entendido como sujeito ou grupo social, com o seu espaço 
de vivência. Esse sentimento de pertencer ao espaço em que 
se vive, de conceber o espaço como locus das práticas, onde se 
tem o enraizamento, cujas origens estão relacionadas a uma 
complexa trama social, expressada e manifestada em formas de 
sociabilidade [...] (SOUZA, 2013, p. 205).

Para compreendermos esses processos de 
sociabilidade dos pequenos produtores de abacaxi, 
elencamos os vínculos territoriais como um aspecto da 
realização/fixação/nutrição da vida nos lugares. Desse 
modo: 

7 Entrevista realizada em 2013 no município de Canápolis.
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Vínculos com o território se fazem por esse intermédio, por aquilo 
que se consegue realizar externamente, no espaço que é por onde 
cada um pode relacionar-se com o outro. São vínculos com os quais 
a humanidade se desnaturaliza, criando o espaço humanizado – o 
território e as formações socioespaciais (HEIDRICH, 2006, p. 03).

No território analisado, considerando os vínculos 
territoriais foi necessário contextualizar abrangendo 
parte da complexidade histórico/cultural e intrínseca aos 
processos de transformação social e ambiental durante a 
formação das lavouras de cana-de-açúcar no município de 
Canápolis. Em síntese, o arrendamento, permitiu as usinas 
monopolizar as melhores áreas do município. Os recursos 
naturais, solo e a água, apropriados pelo arrendamento 
propiciou realizar ganhos de produção e de produtividade, 
reduzindo investimentos. A proximidade com as rodovias 
e com a planta da usina também reduzem os custos 
com transporte e estabelecem vantagens econômicas. 
Importante lembrar que são características naturais e 
sociais, marcadas por compridos tempos de passagem, 
continuações e descontinuidades que não caberiam 
análise neste texto. 

Apesar desta opção, pretende-se indicar que o espaço 
reocupado produz território incorporando recursos 
naturais e sociais, estabelecendo-se uma caracterização 
básica das relações de produção que se apresentam 
em oposição ao território já existente. Desse modo, os 
vínculos territórios tencionados pelo otimismo capitalista 
ainda fazem parte da história do espaço rural de Canápolis 
e que neste momento continua reeditando as suas festas. 

Antes de caracterizar a festa como representação 
de formas de relação de produção anunciadas acima, 
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é interessante mencionar as relações que nutriram os 
vínculos territoriais criados no processo de ocupação das 
terras pelos produtores de abacaxi. Trata-se de relações 
entre meeiros, parceiros, compadres, rendeiros que 
estabeleceram realizações dentro de um modo de vida 
mediado pela reciprocidade e ética/moral religiosa que 
possibilitaram a formação de grupos sociais caracterizados 
por várias permutas. Nelas estavam envolvidos, 
basicamente, pequenos produtores tradicionais e donos 
de grandes extensões de terras. 

Em 2012, em condições sociais diferentes, as pessoas 
participam da festa com disponibilidade de recursos 
materiais e de tempo desigual. Nas novas condições é 
imperativo o uso de tecnologia, bem como a dependência 
em relação aos contratos de arrendamento entre os donos 
de terras e os produtores de abacaxi. 

A FESTA 

O processo de formação do município de Canápolis 
iniciou-se em meados da década de 1930, com a doação 
de terras para a constituição do povoado. Com a vinda de 
pessoas para trabalhar no campo foi formando diversas 
comunidades rurais.

Nessas comunidades começou o cultivo do abacaxi. 
Os produtores vindos de Monte Alegre, antiga comarca 
de Canápolis, foram adquirindo terras e ganhando 
importância no cenário do município, pois o cultivo do 
fruto gerou e geram muitos empregos, renda e trabalho. 

A partir dessas características o cultivo do 
fruto foi “ganhando” importância socioeconômica e 
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desenvolvendo um forte significado/representação/
simbolismo no município. Nas ruas da cidade, as placas, 
indicando os nomes das vias são ilustradas pelo fruto. Na 
entrada da cidade existe uma escultura em torno de 10 
metros de altura representeando a relevância da cultura 
do abacaxi (fotografia 01).

Fotografia 1. Escultura em forma de abacaxi, as margens da rodovia – 
indicando a idade de Canápolis.

Fonte: Costa, Ricardo da Silva, 2013.

Além dessa escultura, outra importante mostra da 
importância do abacaxi para o município aconteceu no ano 
de 2012. Trata-se da “festa do abacaxi”. Pela primeira vez 
ela acontece no espaço urbano de Canápolis. Na cidade, 
em torno da festa, reuniram-se vários produtores do lugar 
e dos municípios limítrofes. De acordo com Kinn et al:

[...] as festas tiveram uma forte presença na organização das 
comunidades rurais, fato que é por demais evidente, haja vista 
que o envolvimento comunitário das pessoas ocorre no processo 
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produtivo, principalmente na troca de serviços e produtos que 
se tornam compromissos fortalecidos durante os encontros 
comunitários. (KINN; SANTOS, 2009, p. 59)

Apesar de a festa ter sido realizada no parque de 
exposição Dr. Sandoval Ferreira da Silva da cidade de 
Canápolis (fotografia 02) observamos o empenho dos 
produtores de abacaxi em organizar a festa juntamente 
com o poder público municipal. 

Fotografia 2. Entrada do parque de exposição Dr. Sandoval 
Ferreira da Silva em Canápolis em 2012.

Fonte: Costa, Ricardo da Silva, 2012.

Constatamos no ambiente da festa, nas decorações 
dos estantes, o fruto como elemento simbólico principal. 
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Tratar-se de um simbolismo usado para reforçar as 
identidades locais entre diferentes sujeitos sociais em um 
município reocupado pelo agronegócio canavieiro.  

Desse modo, a cultura do abacaxi parece ser aquilo 
que sobrou de períodos que antecederam a ação do 
agronegócio em Canápolis. Na festa, o cultivo do abacaxi 
aparece como elementos de práticas sociais que ficaram 
guardadas entre os produtores rurais para serem usadas 
em um momento de redefinição/reafirmação identitária e 
de pertencimento ao território. Nesta perspectiva, a festa 
rural reaparece no urbano, instituída de objetividade, pois 
se realiza insinuando formação/reafirmação de vínculos 
territoriais entre seus moradores e dos produtores de 
abacaxi (fotografia 3).

Fotografia 3. Barraca no parque do peão
 enfeitada com o tema da festa - Abacaxi.

Fonte: COSTA, Ricardo Silva, 2012.
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A festa ao reunir diferentes pessoas proporcionou 
usar aquilo que sobrou das práticas sociais desenvolvidas 
entre produtores de abacaxi de Canápolis. É a partir 
daquelas sobras que se tenta cunhar uma identidade em 
um espaço onde a própria identidade encontra-se em 
transição/construção. Contudo, as novas identidades não 
se afastam das velhas práticas ou da memória que se tem 
delas.

[...] você pega essa festa de hoje... ela tem um pouco de cada 
coisa... Ela não é disso e nem daquilo. Lá atrás pode se que ocê 
pega gente que só produzia abacaxi, depois é meio complicado... 
cê pergunta pra alguém purque é festa do abacaxi não sei... 
depois só tem cana ai fica difici si o cê pega uma coisa pode se 
errado fica perdido na resposta.8

Contudo, é necessário assinalar que o cultivo envolve 
“novas9” tecnologias e meios para o cultivo do abacaxi. A 
festa abriga as novidades. Nela são apresentados produtos 
para o cultivo do abacaxi, além disso,

As festas revelam, também, preocupações, além de sabedorias 
do cerrado. Uma prática que assegurava a manutenção de níveis 
de produção, histórica e relativamente, suficientes para ir além 
das necessidades de comer, vestir, morar, dormir e procriar. 
Fazer sempre a festa e realizar, por meio dela, um modo de ser. 
No entanto, reconhece-se que a festa revela costumes desses 
produtores, embora um tanto modificados, em função das 
alterações tecnológicas e de infraestrutura (SANTOS, R. J, 2008 
p.84).            

8 Entrevista realizada em 2013 no município de Canápolis.
9 Ao falarmos de novas, estamos falando das tecnologias empregadas para o cultivo 

do abacaxi.
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A festa como categoria de análise se revela densa 
e cheia de sociabilidade, pois continua capaz de reunir 
vários produtores de abacaxi do município e dos 
municípios limítrofes, fazendo com que ajam trocas de 
diversos matizes, inclusive de experiências no cultivo, 
comercialização e aquisição de tecnologias.

A aplicação de tecnologia ajuda a compreender a 
produção das lavouras, mas não revela a reprodução da 
família do produtor e nem de onde ele retira os recursos 
para investir no cultivo do fruto. Trata-se de compreendê-
los como sujeitos que trabalham e produzem dentro de 
uma lógica que não é a dominante e, portanto, diferente 
daquela ou daquelas que o setor sucroenergético opera. 

Na festa, o lugar dos produtores, aparece vinculado 
a um espaço que se moderniza em lugares marcados 
por transformações socioeconômicas que ocorrem 
rapidamente. Segundo Santos 

A festa abriga dimensões de tempo, tem duração. Tem o antes, o 
durante e o depois. Nas sociedades mais simples a centralidade 
da festa manifestando-se como direção e sentido de atos, 
relações, decisões, em suma, de práticas, de políticas, deriva do 
fato de que tais comunidades administram seu tempo. Fazem-no, 
certamente, conforme prescrições do mundo ao qual pertencem 
guardando certa institucionalidade, seja religiosa, seja estatal, 
mas a comunidade enquanto tal‚ dona do seu tempo. O tempo 
é presente – prático; é disto que deriva a centralidade da festa 
(SANTOS, R. J, 2008, p. 28). 

Pelo fato da festa continuar atrelada às práticas 
sociais dos produtores de abacaxi, ela nos possibilitou ver 
e analisar as razões pelas quais o cultivo do fruto continua. 
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Assim, foi possível pensar a festa como possibilidade de 
conhecer mais integramente as condições de vida dos 
pequenos produtores de Canápolis. A fala a seguir indica 
elementos que ajudam a compreender as especificidades 
de uma lógica que não é capitalista.

No nosso lugar produzi abacaxi é como joga na loteria. Então 
não é certeza que a roça vai dá ganho... Então a gente continua 
arriscando... a esperança é única e a festa também10

 
Trata-se de um modo de vida em que as pessoas 

mesmo tomando consciência do mercado estão sempre 
“jogando” com ele. Perder ou ganhar é parte desse “jogo”, 
sendo que a noção de festa, única, que ocorre vinculada 
as pessoas possibilita conhecer o mundo deles. A forma 
e a importância desse evento não revelam unicamente o 
modo de vida implicado na festa, mas também parte de 
momento político e econômico que se especifica no lugar.

Então a festa do abacaxi é um acontecimento que é mais que 
produzir abacaxi é como dizê que a gente existe. Então é certeza 
que a tem outra coisa que não é só cana... 11

No momento e no lugar da festa, os produtores 
de abacaxi, tanto na condição de participantes como 
consumidores da festa, principalmente nos shows, 
percebem que eles são “responsáveis” pela reunião da 
comunidade, das famílias, de uma política de valorização/
pertencimento/identidade do/com o lugar. Consideramos, 
portanto, que a forma de existir no lugar é também 
uma manifestação das especificidades da cultura local.  

10 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis. 

11Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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Segundo Martins
 

[...] é neste sentido também que a cultura popular deve ser 
pensada como cultura, como conhecimento acumulado, 
sistematizado, interpretativo e explicativo, e não como cultura 
barbarizada, forma decaída da cultura hegemônica, mera e pobre 
expressão do particular (MARTINS, 1989, p.111).

 A festa torna-se também importante no 
fortalecimento das relações comunitárias e vínculos 
sociais no território, o qual, Santos, M (2009, p. 22) analisa, 
considerando as relações entre aqueles que nele vivem, 
pois: “Ele só se torna um conceito utilizável para a análise 
social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do 
momento em que o pensamos juntamente com aqueles que 
dele se utilizam”.

Como foi assinalada anteriormente, a festa usada 
como elemento de reafirmação/reinvenção identitária 
das pessoas que vivem no lugar é característica central 
das possibilidades de se restabelecerem alguns vínculos 
territoriais na nova situação socioespacial decorrente das 
ações do Estado e agronegócio. Nas lavouras de abacaxi, o 
trabalho da família, continua se opondo a individualização 
do trabalhador. Esses produtores obram por círculos 
de relações díspares do arquétipo de assalariamento 
capitalista. No território os arrolamentos das relações 
de trabalho correspondem a aberturas não interesseiras 
e abarcam feições peculiares e expressivas de oposição à 
lógica de produção dominante. 

Neste contexto bastante complexo, na festa 
aparecem as contendas hierárquicas envolvendo 
as disputas pelas melhores terras e as contendas 
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relacionadas às diferentes lógicas e temporalidades 
sociais existentes no interior dos processos produtivos. 
Essas situações indicam necessidades/interesses definidas 
pelos grupos sociais. Revelam diversidades, tencionam 
atividades produtivas e potencializam as representações 
sociais, culturais, políticas e econômicas, ambas seguindo 
várias lógicas sociais de produção e de satisfação. Nesta 
perspectiva Haesbaert afirma que, [...] 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” 
(HAESBAERT, 2005, p 6776).

Com as reações dos produtores de abacaxi, e com 
a reconstrução/reinvenção simbólica em torno daquele 
produto, aparentemente fica mais difícil aos usineiros 
adentrarem nas terras arrendadas ou de propriedade do 
pequeno produtor. Assim, a festa é um acontecimento 
que reúne pessoas, mesmo que nela existam momentos 
de espetacularização. Isso significa, pois, reconhecer 
que estamos tratando de um evento que não pode ser 
entendido como pasteurizado, livre, por exemplo, do 
espetáculo, da defesa de interesses particularizados e 
específicos. Contudo, a festa é um evento reconhecido 
por aquilo que fortalece no território em transição. 

O povo fala da cana, da usina, do arrendamento, mas ela não tem 
a festa. A festa é do abacaxi. Então aqui a gente faz uma lavoura e 
uma reunião que a cana não faz.12

O reconhecimento de um evento como oposição a 
homogeneização, revela certas diferenças e vai indicando 

12 Entrevista realizada em 2012 no município de Canápolis.
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também uma consciência do lugar. Ela envolve memórias 
de um tempo, saberes e fazeres decorrentes de uma 
sociabilidade entre seus membros. Nas suas relações com 
a festa e de seus vínculos territoriais surgem simbolismos 
e possibilidades deles continuarem existindo em um 
espaço em mutação.

Contudo, continuar existido para os produtores de 
abacaxi exige uma demanda significativa de trabalho, 
tecnologia e recursos financeiros. A produção nas roças 
ocorre também mediada pela técnica e anuncia diversas 
imposições. No conjunto, existem possibilidades que são 
alcançadas pelos produtores rurais, mas estão implicadas 
no desenvolvimento das forças produtivas e na produção 
das novas condições de produção. Essa condição parece 
fazer parte da consciência dos produtores de abacaxi, 

A gente planta, mas pra colhe precisa aplica recurso. Quem não 
tem recurso nem planta. Dai você tem que dar aquilo que a planta 
pede. Tem que faze de tudo pra planta dá... Na época da seca tem 
que dá bastante água13.

Aplicar tecnologia ajuda a compreender a existência 
metamorfoseada do produtor e da produção de abacaxi, 
bem como da sua capacidade de coexistir cercado pelas 
lavouras que o setor sucroalcooleiro/sucroenergético 
produz. Apesar disso, as práticas produtivas dos 
produtores de abacaxi clivadas pelas imposições técnicas 
lhes impõem maior dedicação e habilidade. Segundo um 
produtor, 

Uma roça de abacaxi dá trabalho. A gente planta, mas não tem 
sossego. Se a planta precisa de água e a chuva não vêm, a gente é 

13 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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obrigado a irrigar, faze adubação cuida dela como uma criação.14 

O tempo, que antes do uso de tecnologias era 

empregado pelos produtores para reproduzir a vida, vem 

sendo profundamente transformado. Isto quer dizer que a 

festa continua, mas os produtores estão sendo inseridos 

cada vez mais no mundo da mercadoria.   

Considerações finais 

Consideramos que as negociações dos produtores 
rurais com a prefeitura promoveram arranjos e estratégias 
para a realização da festa do abacaxi, estabelecendo 
novas inclusões, na dimensão que ela vem sendo 
concretizada. Compreendemos também que os processos 
de formação destes territórios revelam a importância do 
enraizamento, dos vínculos territoriais e do empenho 
de vários produtores e da comunidade em reconstruir/
demarcar suas territorialidades em um espaço reocupado.

Vimos que, a festa apresenta um movimento de 
reinvenção, o qual resulta das mutações do cotidiano dos 
produtores de abacaxi e dos moradores de Canápolis.  Tal 
situação acaba “mostrando” os desencontros gerados 
a partir das tensões vividas no espaço rural. Também foi 
possível analisar a importância da realização da festa rural 
na cidade, pois aqueles que saíram do campo trouxeram a 
festa ou parte dela consigo.

A festa ou o que sobrou da festa rural, abrange o 
processo contraditório de produção e reprodução do 

14 Entrevista realizada em 2011 no município de Canápolis.
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capital sucroalcooleiro/sucroenergético no Cerrado 
Mineiro. Além disso, expõem vários de seus conflitos, para 
os quais não se tem ainda solução. Apreendemos que na 
disputa por áreas de cultivo da cana-de-açúcar, quase tudo 
é alterado. Em alguns casos, os produtores rurais vivem 
em dois lugares diferentes, o que acaba concorrendo para 
a redefinição das suas práticas socioculturais e vínculos 
territoriais.

Contudo, a festa continua reunindo diferentes sujeitos 
sociais. Cada um, ao seu modo, participa dos festejos sem 
se destituir dos seus interesses. 



V NEER

440

Referências

CLAVAL, P. A Geografia Cultural. Tradução de Luiz Fugazzola 
Pimenta; Margareth de Castro Afeche Pimenta. Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 1999.

HARVEY, D. Espaços de Esperança. Trad. de Adail Ubirajara Sobral e 
Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HAESBAERT, R. Da Desterritorialização à Multiterritorialidade. Anais 
do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março 
de 2005 – Universidade de São Paulo.

HEIDRICH, A. L. “Territorialidades de inclusão e exclusão social” 
In: REGO, N.; MOLL, J.; AIGNER, C. (Orgs.). Saberes e práticas na 
construção de sujeitos e espaços sociais. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2006, p. 21-44.

KINN, M. G; SANTOS, R. J. Festas: Tradições Reinventadas nos 
Espaços Rurais dos Cerrados de Minas Gerais. ESPAÇO E CULTURA, 
UERJ, RJ, nº. 26, p. 58-71, JUL./DEZ. DE 2009. Disponível: http://www.
nepec.com.br/Rosselvelt%20Kinn%20_espa%C3%A7o_e_cultura26.
pdf Acessado em: setembro de 2013.

MARTINS, José de Souza. A caminhada no chão da noite. 
Emancipação política e libertação nos movimentos sociais no 
campo. São Paulo: Hucitec, 1989.

SAQUET, M. A. Proposições para estudos territoriais. Revista 
GEOgrafia, Ano VIII - nº 15 -2006b p. 71-85.

SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e 
emoção. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1999.



 441

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

SANTOS, M. Por uma outra globalização - do pensamento único à 
consciência universal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2009.

SANTOS, R. J. Gaúchos e Mineiros do Cerrado: metamorfoses das 
diferentes temporalidades e lógicas sociais. EDUFU, Uberlândia, 
2008.

SOUZA, E. A. O território e as estratégias de permanência camponesa 
da comunidade Pedra Lisa no processo de expansão das lavouras 
de cana-de-açúcar, em QUIRINÓPOLIS/GO. Tese doutorado – 
Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação 
em Geografia, 2013.

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Trad. Lívia 
de Oliveira. São Paulo: Difel, 1983.

TUAN, Yi-Fu. Paisagens do medo. Trad. Lívia de Oliveira. São Paulo: 
UNESP, 2005.



V NEER

442

IV Parte:
Territorialidades, 

representações, gestões



 443

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

IV Parte:
Territorialidades, 

representações, gestões

Os esportes e a cidade: espacialidades e 
significados do remo no Rio de Janeiro, 

antes e depois do Pan-2007

Gilmar Mascarenhas

Introdução

Recesso natalino na adormecida cidade do Rio de 
Janeiro. Ainda não amanhecera completamente no dia 
27 de dezembro de 2006, quando a empresa responsável 
pela implosão de parte do Estádio de Remo da Lagoa 
foi surpreendida por um oficial de justiça, enviado pelo 
Ministério Público. O oficial era portador de liminar 
judicial para suspender o ato destrutivo, considerando 
se tratar de bem público estadual tombado como 
patrimônio histórico, paisagístico e arquitetônico1¹. O 
referido estádio, inaugurado em 1954, é o único existente 
para esta modalidade esportiva no Brasil e construído em 
linhas nitidamente modernistas. Além do raro aspecto 
arquitetônico, trata-se de monumento que, localizado 
às margens da famosa Lagoa Rodrigo de Freitas (um dos 
principais cartões-postais da cidade), adota estruturas 
vazadas para não vedar aos transeuntes a contemplação 
do espelho d’água lacustre, bem como do seu contorno 
caprichosamente emoldurado pelas encostas verdes. Uma 
obra plenamente inserida na paisagem carioca, de grande 
valor estético, extenso papel de socialização do remo e 
dotada de princípios construtivos que hoje intitularíamos 
como “ambientalistas”.

A despeito da presença de representante do poder 

¹ Lei Ordinária municipal 4149 de 10/08/2005, que no parágrafo primeiro do artigo 
primeiro aponta para a preservação das “características arquitetônicas originais dos 
três blocos edificados do Estádio de Remo da Lagoa, considerado exemplar referencial 
da arquitetura moderna brasileira para a prática desportiva do remo”.
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judiciário, a empresa responsável obteve imediata 
autorização para consumar a implosão, sob alegação de 
interpretação divergente do texto legal. Esta inusitada 
violência ao patrimônio histórico e cultural se insere 
no amplo pacote de intervenções urbanísticas que 
prepararam a cidade para acolher os Jogos Pan-americanos 
de 2007 (doravante Pan-2007). A grande imprensa apenas 
noticiou a implosão algumas horas antes, no início da 
madrugada. Os responsáveis foram surpreendidos pela 
capacidade de articulação do Ministério Público de agir 
em tempo hábil para gerar o constrangimento do envio 
de um oficial de justiça. Informados pelo Comitê Social do 
Pan (doravante CSP)2, os promotores do MP agiram em 
defesa da legalidade, do meio ambiente, do patrimônio e 
do cidadão. 

Todavia, a poderosa coalizão de forças e interesses 
em torno da transformação do local suplantou o bom 
senso. Trata-se do contexto típico de cada megaevento 
esportivo na atualidade, que instaura o que Carlos Vainer 
(2011), com base na obra do filósofo italiano Giorgio  
Agamben, propõe chamar de “cidade de exceção”, na qual 
o Estado adota uma série de medidas extraordinárias3, 
algumas impostas pelo órgão mundial competente (pela 
FIFA ou pelo COI), outras devido a parcerias entre governo 
local e as classes dominantes, de forma que a produção 

² O Comitê Social do Pan foi criado em abril de 2005 reunindo entidades diversas, 
movimentos sociais e grupos acadêmicos, com objetivo de monitorar e discutir a 
implementação deste evento e apoiar o debate crítico junto às comunidades afetadas.
³ Este é o caso do Ato Olímpico (Lei nº 12.035/2009), das Medidas tributárias para a 
Copa do Mundo de 2014 e Copa das Confederações 2013 (Lei nº 12.350/2010), do 
regime Diferenciado de Licitação (Lei 12.462/2011), da Lei que autoriza os Municípios 
a endividar-se acima da Renda Líquida Real em operações de crédito destinadas ao 
financiamento de infraestrutura para os eventos (Lei nº 12.348/2010), do projeto ainda 
em discussão da Lei Geral da Copa (PL 2330,) e de tantas outras produzidas também 
na escala local da cidade do Rio de Janeiro, como o Plano de Estruturação Urbana das 
Vargens (Lei Complementar 33/2009), o conjunto de leis do Projeto Porto Maravilha 
(Lei Complementar 101/2009, Lei Complementar 102/2009 e Lei Ordinária 5128/2009) e 
do Pacote Olímpico (Leis Complementares nº 44/2010, 716/2010 e 715/2010) (Oliveira, 
2011, p. 72).
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do espaço adquire uma dinâmica inteiramente nova. Tal 
dinâmica excepcional consiste na suspensão temporária 
do aparato jurídico que habitualmente norteia a gestão 
urbana, abrindo espaço para outro marco legal, repleto 
de concessões e flexibilização em favor do grande capital, 
sob pretexto da premência de realização dos preparativos 
para a realização do megaevento esportivo.

Localizado em área que se tornou de elevado 
valor imobiliário, sobretudo após a traumática onda 
de remoções de favelas ocorrida no entorno da Lagoa 
nos anos 1960, o estádio de remo foi drasticamente 
descaracterizado com a citada implosão, destinada a 
garantir a construção de sofisticado complexo de salas de 
cinema, o Cinépolis Lagoon. A arquibancada implodida 
foi substituída por outra, redimensionada e inteiramente 
adequada para a construção do referido complexo, que 
abriga também estacionamento privado lanchonetes 
e restaurantes à beira da Lagoa. Com a presença dos 
novos condôminos, o treinamento dos atletas e a própria 
logística de movimentação das embarcações e demais 
equipamentos ficou seriamente comprometida, segundo 
os atletas e administradores do estádio. E não foram 
cumpridas as promessas de implantação de instalações 
tais como alojamento e restaurante como legado do 
referido megaevento. Em suma, o Pan-2007 serviu como 
oportunidade para a privatização do local e não para 
o desenvolvimento esportivo. Ao contrário, agiu em 
detrimento deste.

Já analisamos outras intervenções promovidas no 
espaço urbano carioca durante o processo de preparação 
da cidade para acolher o Pan-2007 (Mascarenhas, 2006; 
2007; 2010; Mascarenhas e Borges, 2008; Curi, Knijnik 
e Mascarenhas, 2011). Pretendemos agora verificar o 
impacto do Pan-2007 sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, o 
que nos oferece oportunidade para refletir sobre o esporte 
como produtor de identidades através do movimento de 
apropriação dos espaços públicos, bem como sua eventual 
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sujeição a interesses de poderosos agentes de produção 
do espaço urbano.

O texto se divide em duas partes. Na primeira, 
tecemos breves considerações introdutórias acerca 
da complexa relação entre corpo, cidade e esporte. 
Na segunda parte abordamos o processo histórico de 
constituição de espacialidades e identidades específicas 
da atividade esportiva remadora na cidade do Rio de 
Janeiro, bem como a relativa desterritorialização que 
esta atividade vem sofrendo nas últimas duas décadas 
em função de poderosos interesses comerciais e 
imobiliários no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Ressaltaremos o papel do Pan-2007 neste processo.  
Como um apêndice para esta segunda parte, nos pareceu 
oportuno e conveniente reproduzir na íntegra o pequeno 
texto que construímos e publicamos em 2009, em forma 
de denúncia das arbitrariedades, no calor dos debates 
sobre uma então possível retomada de controle sobre os 
terrenos perdidos pelo estádio, no âmbito do CSP e então 
publicado no jornal da Federação de Remo. Redigido 
para o grande público, traz sua linguagem distinta da que 
habitualmente operamos no meio acadêmico, mas por 
isso também bastante informativa e portadora da utopia 
que alimenta o movimento social em favor de uma cidade 
que prime pelo acesso democrático ao espaço público e 
ao usufruto pleno das belezas naturais que caracterizam o 
sítio urbano carioca.

Esporte e cidade: produção de usos e significados 

Há muitas possíveis definições para o esporte, e 
praticamente nenhum consenso no âmbito acadêmico. 
Segundo Christian Pociello (1995), o fenômeno esportivo 
escapa plenamente de uma definição unívoca, o que reflete 
a complexidade e mutabilidade do universo de ações que 
este envolve. Num primeiro momento, podemos tomá-
lo como “prática corporal institucionalizada”, ao lado 
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de outras práticas sociais congêneres como a dança e a 
ginástica. A condição institucional é essencial, pois separa 
o esporte de um amplo e incontornável conjunto de 
atividades físicas e recreativas que podemos generalizar 
como “jogos”, por sua natureza lúdica e informal4. Num 
segundo momento, para diferenciá-lo um pouco mais, 
podemos propor ser o esporte um conjunto de práticas 
corporais fundadas no adestramento e aperfeiçoamento 
constante de habilidades motoras, de natureza 
competitiva, visando alcançar determinados objetivos nos 
marcos de um quadro estável de regras que estabelecem 
as circunstâncias do jogo (Barbanti, 2006). A existência de 
objetivos a serem perseguidos pelo praticante demarca 
certo distanciamento da dança, ao passo que a natureza 
competitiva o afasta da ginástica. Todavia, permanece 
bastante tênue a linha que separa todos estes domínios 
da prática corporal.

Para a Geografia, o que mais interessa reter numa 
possível conceituação do esporte é a observação da 
existência das supracitadas “circunstâncias” do jogo. 
Em outras palavras, as regras que especificamente 
definem exigências materiais para sua realização, e 
nestas exigências se insere a espacialidade da prática 
esportiva. Entendemos aqui a espacialidade como o 
conjunto de atributos espaciais, envolvendo, dentre 
outros elementos, as tendências locacionais inerentes à 
prática e a conformação de um substrato físico-espacial 
fundamental para se exercer a atividade esportiva. Nesse 
sentido, há esportes terrestres, marítimos e aéreos, 
segundo a natureza de suas regras. Os esportes terrestres, 
em geral, configuram espaços rigidamente demarcados, 

4  No vasto rol de praticas lúdicas informais podemos citar, sob o risco de incorrer em 
denominações regionais, os jogos de peteca, pular amarelinha, soltar pipa, rodar um 
peão, jogar bola de gude, atirar de estilingue, brincar de esconde-esconde etc. Todos 
esses jogos, enquanto tais possuem regras, mas estas não são absolutas nem estão 
documentadas e geridas por um organismo fiscalizador, portanto, existe grande 
flexibilidade em sua aplicação, havendo inclusive enorme variação regional ou mesmo 
dentro de uma mesma localidade.
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como quadras, campos, pistas de corrida, etc. Dentre as 
modalidades aquáticas, o remo e a natação demarcam 
“raias” pare delimitar o percurso dos competidores.

A prática esportiva, por definição, requer uma 
espacialidade específica para cada modalidade. 
Outrossim, as vinculações do esporte com a base 
territorial vêm de tempos remotos. O sociólogo alemão 
Norbert Elias (1985) sugeriu que os esportes modernos 
são muitas vezes herdeiros de antigas tradições lúdicas 
(consagradas na literatura como folkgames), que sofreram 
uma progressiva esportivização no âmbito do processo 
civilizador. Queremos acreditar, neste sentido, que muitas 
modalidades esportivas tendem a resgatar e a redefinir 
certas relações que há séculos o homem estabelece com 
a natureza, não apenas lúdicas, mas também de trabalho. 
Algumas atividades humanas que no passado tiveram 
significado de luta pela sobrevivência (busca de alimentos, 
fuga do perigo, etc.) parecem ter sido “reinventadas” 
com conotação lúdica e competitiva, tornando-se 
modalidades esportivas. É o caso, supostamente, do 
alpinismo, da natação, das regatas, do surfe, do hipismo, 
da esgrima, do arco & flecha, da própria corrida, das várias 
formas de luta corporal, entre tantas outras modalidades 
esportivas baseadas no empenho individual em superar 
desafios impostos pelas forças da natureza, tais como 
a gravidade, a pressão do ar, a dinâmica das águas, o 
domínio de animais, etc. O conhecimento e manejo dos 
elementos da natureza compõem, em cada região, um 
amplo acervo cultural, e parece-nos razoável pensar 
que possivelmente os diferentes “gêneros de vida” e as 
diferentes paisagens naturais forneceram certas bases 
para diversas modalidades esportivas do mundo atual5.

5 Sobre as paisagens naturais, interessante consultar pelo menos o caso do golfe, cuja 
origem escocesa guarda estreita relação com a paisagem natural da região centro-leste 
daquele país: topografia suavemente ondulada, cobertura vegetal de gramíneas de 
tipo macio, solos bem drenados e concavidades naturais (ver Bale, 1989:154). Ou ainda 
a antiguidade da prática de esquiar em regiões de clima frio acentuado: na Suécia, há 
vestígios de objetos utilizados pelo homem para deslizar sobre a neve que datam de 
aproximadamente 320 anos antes da era cristã (Sörlin, 1996:147).
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Em determinados contextos, a prática esportiva 
implica transformações significativas na forma e na 
dinâmica territoriais. Basicamente, o esporte deve ser 
encarado como uma atividade econômica, particularmente 
quando realizado em caráter oficial, de competição, e 
oferecido à sociedade (público espectador) como um 
artigo de consumo. Enquanto atividade econômica 
voltada para o entretenimento comercializado6, o esporte 
de alto rendimento precisa ser oferecido em lugares 
apropriados. São estádios, ginásios, pistas diversas, enfim, 
um amplo conjunto de equipamentos fixos na paisagem e 
geralmente de grande porte físico, o que resulta em maior 
capacidade de permanência. São também objetos de 
grande visibilidade na paisagem urbana, comparecendo 
assiduamente no repertório imagético da sociedade, 
como por exemplo, nos mapas mentais, aqueles que 
procuram sintetizar a percepção humana em uma 
cartografia subjetiva, calcada em sentimentos do homem 
comum diante dos lugares (Bale, 1993 e 1994).

Tais objetos, além de se apresentarem 
frequentemente como paisagem durável (decorrente 
do grande investimento necessário para sua edificação) 
e ampla visibilidade (decorrente do porte físico), podem 
ainda constituir importante centralidade física e simbólica 
no interior do espaço urbano. O Estádio de Remo da 
Lagoa, por suas linhas arquitetônicas e sua localização 
privilegiada, se enquadra neste conjunto de fixos espaciais 
de notável visibilidade e referência para a paisagem 
urbana. 

O remo é uma modalidade esportiva que se 
realiza em ambiente aquático. Por sua natureza, utiliza 
equipamentos (a embarcação e os “remos” ou “pás”) que 
melhor se adéquam a ambientes de reduzido movimento 

6 O processo de mercantilização/espetacularização do fato esportivo, algo que tende 
com potência crescente a afetar a própria natureza e organização dos esportes na 
atualidade, é trabalhado nos artigos de Chris Graton (1998), Proni (2008) e Augustin 
(1995).
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das águas: a correnteza fluvial e as ondas marinhas não 
permitem a prática deste esporte, que assim apresenta 
clara preferência por ambientes lacustres e de baías. 
Por demandar a ação articulada de grupos, e requerer 
armazenamento dos pesados equipamentos que podem 
medir vinte metros de envergadura, tende a se estabelecer 
em áreas urbanas. Ao contrário de outras modalidades 
aquáticas, como o surfe, a canoagem, o rafting e o “bóia-
cross”, que usam equipamentos leves ou infláveis de fácil 
transporte e que permitem uso individual, e assim podem 
se localizar facilmente em áreas remotas: o praticante 
se desloca de carro e transporta seu equipamento, num 
percurso de ida e volta no mesmo dia, enquadrando 
a atividade numa espécie de turismo de aventura 
(Mascarenhas, 2002). Podemos assim sugerir que o remo 
é essencialmente urbano.

Em suma, os esportes produzem uma paisagem 
própria, e esta estabelece um diálogo constante com a 
sociedade e com o entorno. Afetam o espaço geográfico 
e são também por ele afetados. Algumas modalidades 
esportivas de pouca ou nenhuma expressão midiática, 
e sem patrocínios, podem apresentar alto grau de 
informalidade, o que implica em baixo impacto espacial 
de sua prática. Diversas atividades prescindem de um 
suporte material, de forma que podem ser realizadas sem 
deixar rastro na paisagem, através de territorializações 
leves e fugazes. Nas praias do Rio de Janeiro, uma gama 
de atividades tais como “altinho”, frescobol e futebol 
de areia são de ocorrência cotidiana e não demandam 
estruturas artificiais. Outras, como futevôlei e beach 
tennis requerem apenas equipamentos de instalação 
provisória, e que, portanto, também não deixam marcas 
duradouras na paisagem. Seus praticantes dialogam com 
outros usuários da praia, de forma a negociar a mediação 
de conflitos de uso do espaço. Trata-se da ocorrência de 
microterritorialidades e multiterritorialidades (Heidrich et 
al, 2008) através da prática esportiva. E estas contribuem 
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na (re)elaboração continua das identidades sociais.
Bourdieu (1983:142), numa das raras ocasiões em 

que se debruçou sobre o fenômeno esportivo, percebeu o 
processo de validação do esporte no processo civilizatório 
como afirmação da forma de uso legítimo do corpo e, 
ao mesmo tempo, como fator de construção do “corpo 
legitimo”. Veremos adiante como o sucesso histórico do 
remo no Rio de Janeiro esteve plenamente associado à 
profunda transformação cultural, que enquadramos no 
processo de transição da cidade colonial para a modernidade 
(Mascarenhas, 1999): a associação do sedentarismo e 
obesidade com o atraso colonial e, no sentido oposto, 
a valorização do corpo atlético como associado ao 
dinamismo, ao higienismo e ao empreendedorismo da 
modernidade. Antes da popularização do remo, o corpo 
musculoso era atributo exclusivo (por isso desvalorizado) 
dos pobres e dos escravos, que dependiam da atividade 
braçal para sobrevivência.

Acreditamos que a principal contribuição de Bourdieu 
para o estudo geográfico dos esportes resida no conceito de 
“campo esportivo”. E no quanto este campo (que envolve 
também as espacialidades) está impregnado de valores 
e narrativas próprias. Tais narrativas asseguram sentidos 
e significados à prática esportiva. E operam na produção 
das identidades, pois o autor verifica como determinadas 
modalidades esportivas elaboram suas marcas de 
distinção social. O tênis e o golfe estando associados a 
segmentos considerados nobres da sociedade, enquanto 
o surfe se vincula à liberdade da juventude e até podemos 
na atualidade perceber o “skate” de rua com seu apelo 
à transgressão, desafiando a cidade produzida para o 
automóvel. Como tais práticas, quase sempre, se realizam 
em determinados locais, tendem a deixar suas marcas 
no imaginário geográfico social. Produzem identidades 
territoriais, mas que podem sofrer a ação “erosiva” de 
interesses hegemônicos, conforme tentaremos constatar 
ao analisar a evolução espacial do remo na cidade do Rio 
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de Janeiro.

O remo na cidade do Rio de Janeiro: espacialidade 
itinerante 

Historicamente, o remo desfruta a condição de mais 
difundida modalidade esportiva no Rio de Janeiro entre 
o último quartel do século XIX e o início do seguinte, não 
obstante o turfe atrair mais espectadores. O primeiro clube 
de remo da cidade surge em 1862, e em duas décadas já 
havia vários outros grupos, gerando um ambiente de 
animadas disputas. No final do século, quando foi fundada 
uma entidade estadual de organização e representação 
dos clubes (a União de Regatas Fluminense) já era possível 
constatar, da enseada de Botafogo ao Caju, portanto 
recobrindo toda a orla leste da Baía de Guanabara então 
efetivamente urbanizada, a presença de agremiações 
de remo com práticas regulares. Em 1905, o prefeito 
Pereira Passos, no bojo de sua ampla reforma urbana, 
reconhecendo a importância do remo e atendendo antiga 
reivindicação dos clubes, edificou o primeiro estádio 
de remo do Brasil, o Pavilhão de Regatas, na praia de 
Botafogo, então a mais nobre da cidade (Melo, 2001). 
Muito provavelmente, foi esta a primeira instalação 
destinada ao desporto bancada pelo poder público no 
país, o que reflete a magnitude alcançada pelo remo no 
Rio de Janeiro.

 Trata-se do primeiro esporte a alcançar ampla 
popularidade entre os cariocas, somente sobrepujado 
pelo futebol a partir da segunda década do século XX. 
Analisando seu papel na vida social, e em particular na 
produção de novas corporeidades, podemos perceber 
uma contribuição que ultrapassa em muito a mera oferta 
de entretenimento para multidões. Por sua natureza 
intrínseca de deslizar sobre as águas, o remo foi responsável 
pela radical expansão das possibilidades de relação do 
corpo com o mar e com as lagoas que configuram o sítio 
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da cidade. Até meados do século XIX, o banho de mar 
era ainda uma raridade, sendo acionado ocasionalmente 
e apenas para fins puramente terapêuticos, de combate 
a determinados problemas dermatológicos. Muito antes 
do advento da balneabilidade lúdica (Corbin, 1989) que 
imprimiu novos rumos à evolução urbana do Rio de 
Janeiro, o remo “conquistou” essa fronteira simbólica que 
afastava as pessoas do mar. Essa “colonização lúdica” 
das águas da Baia de Guanabara, pelos remadores, forma 
parte essencial, a nosso ver, da construção da identidade 
carioca.

Vimos na primeira parte deste trabalho que a 
organização da prática do remo requer investimento 
na criação de suporte físico-espacial específico. O mais 
importante deles, relacionado ao porte dos equipamentos, 
é a construção de amplas instalações que permitam a 
guarda das embarcações. Considerando a dificuldade 
de transportá-las, tal instalação (ou “garagem”) deve 
se situar necessariamente junto ao mar. Com a difusão 
da balneabilidade lúdica, todavia, este esporte passou a 
disputar o uso das praias com os banhistas.

Conforme foi se adensando o processo de ocupação 
da orla urbana, as atividades de remo tiveram que buscar 
novos espaços, que permitissem a movimentação dos 
equipamentos e mesmo a aglomeração de público 
assistente sem comprometer a crescente circulação viária 
e os banhos de mar. Por volta de 1940, o processo de 
verticalização dos imóveis atingia os bairros tradicionais 
da zona sul e logo seria construído o Aterro do Flamengo, 
com suas amplas vias expressas, desalojando clubes, tal 
qual já havia ocorrido quando da abertura da Avenida 
Beira-Mar, no início do século (Melo, 2006). Naquele 
contexto, a Lagoa Rodrigo de Freitas permanecia ainda 
bucólica, com pescadores e várias aglomerações precárias 
(as favelas), e ali o remo encontrou tranquilidade para se 
desenvolver. Os grandes clubes foram transferindo suas 
sedes náuticas, como o Clube de Regatas Vasco da Gama, 
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que deixou a área central para se hospedar na Lagoa em 
1950, em suntuosa sede de três pavimentos em estilo 
modernista, tombada pelo Patrimônio Cultural municipal 
em 2002. Pouco depois, era inaugurado o Estádio de Remo 
da Lagoa. Assim, em meados do século XX, consolidado o 
banho de mar como estilo de vida carioca e se iniciando a 
febre viária da Zona Sul (Abreu, 1987), o remo encontrava 
sua nova espacialidade na cidade, onde deixaria sua marca 
duradoura na paisagem cultural.

O trecho a seguir foi publicado na íntegra no jornal 
“Remando”, (Mascarenhas, 2009) publicação regular 
da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, 
intitulado: Remando contra a correnteza: o sentido da 
cidade na luta pela preservação do Estádio de Remo da 
Lagoa. Tal iniciativa surgiu através de minha atuação no 
CSP, onde também militavam representantes da referida 
federação, na luta em favor da preservação do estádio. 
Solicitaram que eu redigisse as avaliações que apresentei 
nas reuniões acerca da importância histórica do remo e do 
referido estádio para a cidade e para a cidadania carioca. 
O resultado foi um pequeno texto produzido no ambiente 
de debates políticos e no calor do confronto com os abusos 
cometidos pelos organizadores do Pan-2007, e que por 
isso não deixa de reproduzir determinados “clichês” acerca 
da identidade carioca, pois redigido sem os cuidados 
conceituais de uma argumentação acadêmica.

O que é uma cidade?

Há muitos planos envolvidos nesta aparente 
obviedade.

No plano material empírico, como mero acidente do 
mundo, a cidade é uma concentração de obras, produto 
histórico, um imbricado arranjo de objetos, espaço denso 
construído pelo Homem. Um ponto a mais no planeta 
Terra.

No mundo dos negócios, a cidade é uma concentração 
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extraordinária de oportunidades de investimento e 
lucro. Um ponto na complexa e instável teia de relações 
do espaço econômico. Um nó a mais na rede técnica-
informacional do mundo contemporâneo.

No plano da política, a cidade é uma concentração 
institucional de poder, regedora do espaço regional 
circundante. Também é, na relação entre seus habitantes 
e o aparato governamental, uma fonte inesgotável de 
tensões e acordos. A cidade pólis.

No mundo da cultura, a cidade emite informação, 
valores e novos padrões de conduta, pois concentra 
intensa vida científica, artística e cultural. Produz imagens 
e símbolos, sendo ela própria um ícone.

Todas estas definições expõem a complexidade da 
urbe moderna. Mas ela é muito mais que isto. A cidade 
não é apenas o espaço construído, movido por fluxos 
econômicos, gerido por um aparato governamental e 
alimentado pela profusão de informações e idéias. Ela 
comporta também, no plano da vida cotidiana, as formas 
de existência, as sociabilidades. Abriga a diversidade das 
formas de ser, de ver e de se ver no mundo. Cidade como 
resistência à mesmice padronizante da globalização.

Cada cidade se faz e refaz cotidianamente na relação 
de seus habitantes com os espaços urbanos. As pessoas 
percebem o mundo ao seu redor, atribuem sentidos 
às coisas e aos lugares da cidade, usam, se apropriam, 
animam os espaços, conferem sentido e significado à 
cidade. Produzem a cidade. Cidade como identidade, 
como estado de espírito. Cidade patrimônio imaterial.

No Rio de Janeiro em particular, o processo histórico 
pelo qual seus habitantes conquistaram o mar ditou para 
sempre a forma da cidade e ainda hoje define em muito 
o inconfundível e tão propalado “jeito carioca de ser”, de 
estar no mundo, corpo e espírito.

Foi árdua a conquista do mar. Por séculos o tememos, 
e a cidade se ergueu e cresceu de costas para o litoral, 
como testemunha em nossos dias edificações como o 
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Museu da República, no Catete. Tomado como temido 
território do insondável, restos abissais do dilúvio, reino de 
criaturas assombrosas, o mar comparecia no imaginário 
de então como negatividade. Os próprios relatos bíblicos, 
ao conceber o Éden, não incorporam a presença do mar.

Domínio particularmente denso de crenças mágicas, 
nossas praias eram unicamente habitadas ou frequentadas 
por índios, escassos e paupérrimos pescadores e nômades 
marisqueiros. A Família Real nos legou a novidade de 
banho de mar como finalidade terapêutica, mas até 
meados do século XIX poucos se arriscavam pelos domínios 
de Iemanjá. Não por acaso, no ano de 1850 a Câmara 
Municipal lança edital com uma série de conselhos para a 
população evitar doenças epidêmicas, e inclui entre estes 
o uso dos banhos de mar. As praias vão lentamente sendo 
ocupadas, deixando de cumprir o papel de depósito fétido 
de dejetos da cidade, e em 1876, é traduzido do francês o 
livro “Banhos de Mar”.

Naquele final de século XIX, A cidade se estendia 
pelo que hoje chamamos Zona Norte. São Cristóvão e 
Tijuca eram os bairros mais disputados pelas elites e 
classes médias. Copacabana não passava de um vasto e 
deserto areal, bem como Ipanema e Leblon o foram até as 
primeiras décadas do século XX, e mesmo a Barra da Tijuca 
até a década de 1960. O uso popular do mar alterou em 
definitivo esta geografia triste e sedentária, enclausurada 
nos casarões coloniais.

Paralelo ao uso balneário, outra atividade 
fundamental neste processo de conquista do mar foi a 
difusão do remo. Nas últimas duas décadas do século 
XIX, multiplicam-se os clubes de regatas e se realizam 
competições muito disputadas. O Pavilhão de Regatas 
da praia de Botafogo, em 1905, é uma das realizações de 
Pereira Passos que muito contribuiu para a popularidade 
do remo na cidade. Trata-se, em toda a nossa história, 
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da primeira intervenção urbanística promovida pelo 
poder público em nome da prática esportiva. O remo 
abria o caminho para a valorização do esporte, para o 
comprometimento do Estado para com a difusão da 
prática esportiva organizada.

Ao animar e colorir o cenário antes bucólico das 
águas da Baía de Guanabara, o remo não apenas contribui 
para a nova geografia carioca, agora voltada para a 
orla. O remo estabelece uma nova corporeidade, decreta 
o fim do sedenterismo, nega a tradicional obesidade das 
elites, a flacidez dos músculos e a languidez romântica da 
juventude boêmia. Como afirmou Gilberto Freyre, sobre 
a atitude sedentária dos que dispunham de escravos em 
nossa sociedade colonial, “metidos em casa, e sentados a 
mor parte do tempo, entregues a uma vida inteiramente 
sedentária, não tardam que não caiam em um estado 
de preguiça mortal” (Freyre, 1951:171-2). Ao desbancar 
a liderança do turfe na preferência popular, o remo 
instaura uma nova concepção de esporte, na qual o herói 
musculoso é o homem, e não um cavalo. Neste momento 
se dá a ascensão da figura do sportsman, que aposenta 
o pince-nez e o ar de austeridade do vestuário escuro e 
pesado para expor alegre e publicamente seus músculos. 
Se o Rio de Janeiro é internacionalmente reconhecido por 
sua forte inclinação ao fisiculturismo, tem seu tributo às 
remadas.

Se o Rio de Janeiro Imperial tem São Cristóvão 
como símbolo aristocrático e a nobre Tijuca dominada 
pelos barões do café, a cidade republicana volta-se para 
o mar, para a zona sul, tendo a enseada de Botafogo 
como importante centro da vida social, animada 
constantemente pelas regatas.  Ao menos 23 clubes de 
remo compunham nossa paisagem litorânea no início do 
século XX. O remo cumpriu papel crucial na produção de 
uma cultura  esportiva na cidade, que frutificou e propiciou 
o advento de outras modalidades, inclusive o futebol, 
conforme aponta o professor Victor Melo, em seu livro 
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“Cidade Esportiva”.
A busca de áreas amplas para reunir espectadores 

em torno de um espetáculo esportivo, que enaltece a 
atividade ao ar livre, tendo o sol e a oxigenação como 
ingredientes de uma prática saudável, reflete um novo 
sentido de uso dos espaços públicos. Na cidade colonial, 
o estado precário de conservação, o porte acanhado, a 
tradição cristã de uso austero e ritualizado, o aparato de 
controle e vigilância da burocracia estatal, e por fim a 
escravidão, dotavam os espaços públicos de um significado 
predominantemente pejorativo e repelente às parcelas 
dominantes da sociedade. O remo ajudou a modificar esta 
cidade, a construir o jeito carioca de viver, de conviver. 
Esta informalidade na vida social, internacionalmente 
reconhecida e elogiada.

Mas a cidade é dinâmica, instaurando novas formas de 
uso. No transcorrer do século XX, o progresso disseminou 
o uso do automóvel, e com ele a demanda por novas e 
modernas vias. A criação do Parque do Flamengo, nos 
moldes das park ways norte-americanas, se insere neste 
processo de modernização da cidade. Sem dúvida um belo 
equipamento público, e de grande funcionalidade para o 
tráfego, mas a solução automobilística desalojou quase 
todos os nossos clubes de remo, que em contrapartida 
receberam do poder público o direito de se estabelecer na 
orla da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Neste contexto de transferência dos clubes se ergue 
o Estádio de Remo da Lagoa em 1954, importante marco 
para a atividade, quase cem anos após a criação da primeira 
agremiação de regatas. Sua importância ultrapassa a 
condição de único equipamento desta natureza em todo 
o Brasil. Trata-se de uma obra de arquitetura moderna. E 
o modernismo, todos sabemos, expressa um momento 
particularmente grandioso na vida nacional, momento 
de utopias desenvolvimentistas, de intensos debates 
em torno da nacionalidade, de grandes realizações. A 
arquitetura moderna brasileira é mundialmente 
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reconhecida e premiada. É neste valioso esforço criativo 
da civilização brasileira, que se insere o Estádio de Remo 
da Lagoa.

Para além de sua beleza arquitetônica e de seu 
incontestável significado patrimonial, o estádio de 
remo cumpriu relevante papel na prática esportiva 
carioca com inclusão social. Através do Programa de 
Iniciação Esportiva, do governo estadual, 2.500 crianças 
ali praticavam o remo e outras modalidades, nas décadas 
de 1970 e 1980, não por acaso um período áureo na 
performance de remadores brasileiros em competições 
internacionais. Crianças de comunidades como Pavão-
Pavãozinho, Vidigal, Rocinha e Cruzada São Sebastião. 
Todavia, desde 1994, com a concessão de uso para 
uma empresa privada, a Glen, todo esse uso público, 
social, comunitário, foi extinto. Abandonado, o belo e 
socialmente inclusivo equipamento entrou em agonia.

O papel do estádio e dos clubes de remo na Lagoa 
ultrapassa o aspecto meramente esportivo-recreativo. 
Eles cumprem também uma importante função de 
preservação paisagística, pela própria natureza do uso, 
que não agride o meio ambiente, ao contrário, compõe 
a cenografia magnífica da Lagoa. O remo garante que a 
orla lacustre seja preservada, mantendo-se aberta ao uso 
comunitário, mantendo a perspectiva de todo o espelho 
d’água para quem ali passa. É, portanto, uma atividade 
que não exclui outros usos, ao contrário do projeto de 
construção de um complexo de shopping e salas de 
cinema, que impedirá a vista daquela bela paisagem. O 
estádio de remo, inteligentemente, foi construído como 
estrutura vazada, para manter nosso contato com a 
paisagem.

Por tudo que aqui foi dito, a iniciativa de implosão do 
Estádio de Remo consiste em muito mais que agressão 
ambiental-paisagístico-patrimonial de ordem legal (pois o 
bem é tombado). Trata-se de um projeto de substituição de 
uma atividade que se harmoniza com o entorno, por outra 
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que privatiza a contemplação da bela paisagem natural e 
que agravará o caos de tráfego na área.  De substituição 
de uma obra de reconhecido valor arquitetônico, 
símbolo de um Brasil que sonhou alto e buscou sua 
melhor inserção no mundo, por uma arquitetura vulgar, 
padronizada. De substituir a saudável tradição esportiva 
pelo lazer sedentário-comercial. De substituir o ar livre 
pelo espaço fechado, numa área de aberrante beleza 
cênica. De substituir o público pelo privado. De substituir 
a possibilidade do uso comunitário pela elitização.  Enfim, 
de substituir lamentavelmente uma forma de viver/fazer 
cidade por outra.

Nossa cidade é reconhecida mundialmente por suas 
belezas naturais e pela alegre e intensa vida social e 
esportiva ao ar livre. E não por seus shopping centers.

 
Considerações finais

A importância histórica do remo e do estádio de remo 
é relativamente pouco conhecida. Até porque tudo isso 
se inscreve num processo mais amplo que é a relação da 
cidade com as práticas esportivas, domínio de investigação 
ainda pouco frequentado pelos pesquisadores brasileiros. 
Procuramos aqui demonstrar como o esporte coloniza os 
lugares com seus equipamentos e usos, colaborando na 
produção de identidades locais. No caso do remo, sua 
prática propiciou ao carioca a conquista de familiaridade 
com as superfícies aquáticas. No Rio de Janeiro, pela 
particularidade de seu sítio, este processo foi fundamental 
na constituição de modos de vida que hoje definem, no 
plano das representações, o chamado “jeito carioca” de 
viver.

Devido a necessidades inerentes à sua natureza, 
inicialmente o remo se desenvolveu em locais mais 
densamente habitados no entorno da área central. 
Progressivamente, devido às pressões aqui citadas, se 
expandiu para a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde encontrou 
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condições excepcionais devido às águas calmas. A região 
da Lagoa até então era pouco valorizada devido a diversos 
fatores: o mau cheiro produzido pelo ciclo natural de 
mortandade de peixes e decomposição da matéria 
orgânica pela reduzida circulação e renovação das águas; 
distância em relação às áreas mais povoadas da cidade e 
certo isolamento provocado pelo relevo em seu entorno; 
identidade de área fabril, no bairro da Gávea, desde o 
século XIX; o processo de favelização a partir dos anos 1920. 
Contudo, com a saturação imobiliária de Copacabana nos 
anos 1950 e 1960, Ipanema e Leblon, bairros vizinhos da 
Lagoa, se projetaram como novas vedetes do mercado 
imobiliário. Consequentemente, a Lagoa sofreu intensa 
valorização e expulsou violentamente as comunidades 
carentes que habitavam seu entorno. E assim, em meados 
de 1970 já emergia um novo cartão-postal da cidade. Em 
1979, o local antes ocupado pela Favela da Catacumba 
dava lugar ao parque homônimo, espécie de sofisticado 
jardim com esculturas. Outras intervenções públicas e 
privadas foram dotando a área de amenidades, e a criação 
da monumental árvore de natal, nova “tradição” da cidade, 
em 1996, veio consolidar, no plano das representações 
simbólicas, este movimento de enobrecimento da Lagoa.

Diante do exposto, os interesses capitalistas não 
tardariam a se projetar sobre o local ocupado pelo estádio 
de remo, que então desenvolvia, como vimos, grandes 
projetos sociais. O abandono progressivo do poder 
público, responsável pelo equipamento, já se expressava 
na primeira concessão para a iniciativa privada, em 1994. 
Atualmente está em debate a migração forçada do estádio 
para lagoas na Baixada de Jacarepaguá, mas a resistência 
persiste 7.

 Em suma, o desenvolvimento urbano fundado na 
acumulação capitalista, sobretudo no âmbito da gestão 

7  Programa ALERJ Debate, entrevista com Marcelo Freixo e Alexandre Zelesco, em 19 
de abril de 2012. www.videolog.tv/776704. Acessado em 14 de janeiro de 2014. 
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urbana empreendorista (Harvey, 1996) tende a reduzir 
espaços livres devotados à prática esportiva e lúdica em 
bases comunitárias, fundadas no valor de uso, como é 
notório no caso dos tradicionais campinhos de futebol 
que antes se proliferavam no espaço urbano: esportes 
que demandam vastas superfícies se chocam com a 
valorização do espaço, resultando em pressão imobiliária. 
Em contrapartida, cresce a popularidade de modalidades 
esportivas que “economizam” superfícies (como o futsal) 
ou não se apropriam de chão de forma perene, como o 
vôlei de praia e outras práticas aqui citadas, que realizam 
apropriação momentânea, numa territorialidade fugaz. 

No caso específico do remo, para além das pressões 
imobiliárias resultantes da dinâmica urbana carioca, temos 
a registrar o papel fundamental do Pan-2007. Estando 
este megaevento associado a interesses comerciais e 
ao projeto de cidade neoliberal concebido para o Rio de 
Janeiro desde a formação da coalizão política em torno do 
prefeito Cesar Maia (1993-1996, e mais tarde 2001-2008) 
(Vainer, 2000), sua implementação propiciou um cenário 
oportuno para intervir no estádio de remo, sob alegação 
de adequar o equipamento à referida competição. Em 
síntese, o que deveria ser um evento para alavancar a 
prática esportiva, resultou no efeito oposto. O remo 
estava, mais uma vez, no “lugar errado”: no caminho da 
especulação imobiliária.

 Nossos anos de estudos desembocaram na avaliação 
de que Pan-2007 não visou o desenvolvimento do esporte 
na cidade, no seu sentido comunitário, sócio-educativo e 
de formação do cidadão. Basicamente, este evento utiliza 
o desporto como poderoso discurso a justificar as lucrativas 
operações urbanístico-empresariais.  Em suma, a prática 
do remo na Lagoa já sofria pressões, mas prevalecia no 
local talvez pela força de seu capital simbólico adquirido 
em longa história na cidade, na qual construiu identidade 
significativa. Mas recebeu, através do Pan-2007, um golpe 
que enfraqueceu a atividade, que hoje carece de espaços 
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e condições para formar novas gerações de atletas. 
Prevaleceu, na produção da cidade, mais uma vez, o valor 
de troca sobre o valor de uso, que vem tecendo mais um 
capítulo de ressignificação da Lagoa Rodrigo de Freitas 
e sua orla, enquanto espaço público para as práticas de 
sociabilidade lúdica. Um capítulo recente e inconcluso da 

historia cultural do espaço urbano carioca8.

8 Nosso objetivo foi tão somente analisar os impactos do Pan 2007 sobre esta histórica 
e peculiar instalação esportiva. Todavia, com relação aos Jogos Olímpicos de 2016, 
podemos afirmar que a situação do Estádio de Remo permanece a mesma. Perdeu-
se a oportunidade única de se realizar investimentos duradouros no equipamento, 
devido à opção por arquibancadas provisórias sobre o espelho d’água da Lagoa, tema 
ainda em debate no campo judicial, devido à condição de bem tombado. Condição que, 
lamentavelmente, não impediu a implosão de parte do estádio em 2006. 
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Etimologia e toponímia de mato grosso
breve estudo 

João Carlos Vicente Ferreira*

Em 1997, escrevi um livro, que dissertava sobre 
o significado dos nomes das cidades de Mato Grosso, 
reeditado várias vezes, em parceria com o historiador, 
pesquisador e padre jesuíta, José de Moura e Silva. O 
objetivo da produção daquele livro foi o de estimular, 
com a interpretação toponímica e etimológica dos sítios 
escolhidos, o estudo de nossa língua, fato que permitiu 
a (re) descoberta de episódios históricos, conhecimento 
de características fisicogeográficas e, de certa forma a 
identificação de crenças mítico-religiosas de nossa gente, 
relacionando inúmeros campos do saber, a exemplo 
da linguística, história, geografia, antropologia, dentre 
outros ganhos. Para o escritor lusitano Serafim Silva Neto 
os topônimos constituem os fósseis de uma língua, vindo 
daí sua importância na elucidação dos substratos antigos, 
da evolução fonética e da distribuição dos povoadores. 
Moura e Silva interpreta que a evolução dos nomes de 
lugares é subsídio importante para o estudo da fonética 
histórica dos nomes comuns. Aprendi muito com este 
amigo padre em longas matinadas domingueiras, regadas 
a contação de história de Mato Grosso e piraputanga 
assada na brasa de angico. 

Dos tantos amigos que fiz na busca do conhecimento 
etimológico, foi na bibliografia consultada para a 
construção deste livro que me encontrei com o francês 
Victor Henry, escritor que se celebrizou ao escrever 
L’enseignement de la grammaire, em 1906. Henry 
mostrou-me que o homem é um animal etimologista. 
É lhe inata a curiosidade das origens. Quem não deseja 
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saber a origem do berço natal? Da cidade onde mora? Dos 
rios por onde passa? Dos morros e cercanias? O estudo 
etimológico, além do aspecto curioso, demonstra as 
origens comuns e as semelhanças encontradas no plano 
de vocabulário entre as línguas europeias, como é o caso 
do inglês e do português. Henry faz ver que o estudo da 
etimologia é poético e, portanto, revolucionário, isto 
porque traz à luz sentidos ocultos, cobertos pela rotina, 
pela preguiça mental, pelo pragmatismo verbal e pelos 
oportunismos. Pesquisando a origem das palavras, nota-
se que recuperamos o que escapou e conservamos na 
memória o que a futilidade nos fez perder. 

A língua é o maior patrimônio de uma nação e, também 
é, de conhecimento geral que, em toda a sua naturalidade, 
expõe a riqueza lexical de um povo, deixando refletir sua 
maneira de encarar as coisas e a forma como os indivíduos 
organizam a vida que os cerca ao nomearem os lugares e as 
pessoas. A soma de conhecimentos clareia nossas mentes 
na compreensão de que, habitar um espaço determinado 
pela sua dimensão territorial e histórica, significa conhecê-
lo, transformá-lo e humanizá-lo. O batismo de localidades, 
rios, montes e serras significou fazer história espacial com 
o abalizamento e ilustração, do começo ao fim da língua, 
do idioma, pois todos os sítios característicos possuíam 
nomes há tempos, já que a toponímia é uma herança 
preciosa de culturas passadas, mesmo que um único sítio 
tenha tido várias denominações, em diversas línguas ao 
longo dos séculos.

O batismo das coisas, dos sítios, enfim a formação 
toponímica de Mato Grosso remete-nos ao estado 
embrionário dos descobrimentos portugueses, época da 
primeira infância brasileira em seu estado rudimentar e 
nascente, época de nomear as costas e baías das regiões 
litorâneas, primeira tarefa dos descobridores, época da 
fusão vernácula luso-brasileira e obtenção de um corpo 
inteiramente diverso devido à multiplicidade cultural 
implícita em nossos idiomas. A eles, os descobridores, 
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originalmente a ocupação da terra não era o objetivo 
principal. Não se importavam com a dimensão do 
território, o que interessava era o que poderia ser extraído 
e transportado, mediante ótimo lucro, enchendo de ouro 
as burras reais e solidificando economicamente as vilas 
paulistas. O binômio ganância/estupidez determinou 
o caos total nas investiduras sorocabanas nos sertões 
de Mato Grosso. Mesmo não sendo adequado julgar 
fatos ocorridos três séculos atrás com a visão cultural e 
política contemporânea, não há como negar que foi uma 
verdadeira tomada de posse do espaço e mergulho nas 
trevas da ignorância que nunca pés humanos romperam. 

O bandeirante inabilmente atropelou, silenciou, 
aniquilou, baniu, desterrou, exterminou, silenciou e 
corrompeu a(s) língua(s) nativa(s) da terra. Sempre 
lembrando que pesquisamos a toponímia matogrossense 
e não o alargamento do território luso feito pelos 
bandeirantes, afirmo que prevaleceu o tom ideológico e 
imperioso de comando do colonizador ao não observar os 
nomes originais de lugares, montes e sítios encontrados, 
não tão por acaso assim. Desta forma, o Rio Zotiarê-
uiná (Rio do Pacu Peba), do povo paresi, virou Rio do 
Sangue para o descobridor do curso d’água. Pela mesma 
lógica o Rio Tadarimana (Rio do Cará Silvestre), sagrado 
para o povo bororo, teve seu nome aportuguesado para 
Rio Vermelho. Isto só para citar dois verbetes, mas são 
dezenas de milhares. São denominações oferecidas por 
povos ancestrais em solo matogrossense, e ignoradas ao 
longo de três séculos de existência de nosso Mato Grosso, 
sem que sequer meio por cento da sociedade tenha 
conhecimento disso. 

Exalto os idiomas indígenas por seus antecedentes 
históricos, e pela ocupação de mais de 20 mil anos do 
território que apenas há aproximadamente 264 anos 
possui o topônimo Mato Grosso em quase 1 milhão de 
km². Hoje em Mato Grosso temos pelo menos 38 idiomas 
falados por milhares de indivíduos, espalhados por outros 
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milhões de hectares de terras em áreas indígenas. Outros 
tantos foram extintos, dizimados, postos ao chão. É tarefa 
árdua, mas há que se investir e trabalhar para recuperar-se 
um pouco do muito que se perdeu do vernáculo indígena, 
diminuindo, assim, os pacotes, amarelados e amarrados 
com barbante já apodrecido, das prateleiras destinadas às 
línguas mortas do Brazil.   

O povo de Mato Grosso tem outra importante 
dívida a pagar, além da quase impagável com as nações 
indígenas. É o reconhecimento da importância de idiomas 
africanos especialmente o bantu, ou banto, na construção 
e formação da cultura matogrossense, e largamente 
empregado na toponímia, mas sem a devida clareza, 
evidência, explicitude e inequivocidade, por culpa e 
negligência de sociedades que, ao longo de eras preferiu 
ocultar verdades aos primeiros albores da manhã, do que 
aceitá-las no adiantar dos anos e tremular do cajado. 

Registro que o número de escravos africanos vindos 
das regiões onde viviam os bantos foi infinitamente maior 
que de qualquer outro povo africano. Foi a mão de obra 
escrava desta gente que fez o Mato Grosso colônia. 

É utopia imaginar reparação de erros e pedido de 
perdão pelos atos cometidos por antepassados, já que o 
fim da escravatura em Mato Grosso ocorreu apenas em 
1930, com mais de quarenta anos de atraso. Brincadeira? 
Não, o autor da Lei Áurea de nosso Estado foi o governante 
Antonino Menna Gonçalves, de boa memória. É devaneio 
mesmo, porque nossos regentes políticos pensam apenas 
no acordo do dia de hoje e no conchavo de amanhã. Não 
se oferecem aos maiores perigos, não querem afrontar 
a possível morte (política), não ousam contrastar com 
os perigos, não se lançam em empresas arriscadas, pois 
temem enfrentar o inusitado com a serenidade dos bravos 
e não amarram o guizo no pescoço da onça para não entrar 
no antro da fera. 

A toponímia não é a salvação da lavoura. É apenas 
mais um item pouco lembrado, quase ignorado, esquecido 
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e deixado de lado por nossas autoridades educacionais 
e culturais, assim como a preservação do patrimônio 
arquitetônico, do patrimônio arqueológico, do cinema, 
do estímulo à leitura e tantos outros argumentos. 
Experimente perguntar sobre o significado do nome de um 
logradouro público, dificilmente irás obter uma resposta 
satisfatória. Pouca gente sabe de sua própria história. 
Ainda mais num Estado aonde a maioria da população 
veio de outras regiões do país.

Vamos nos apegar a bóias salvadoras, às pessoas, 
instituições e entidades que gostam e reconhecem a 
importância do tema em epígrafe. 

Contemporaneamente a maior autoridade brasileira 
em Toponímia é a pesquisadora, escritora e professora 
Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, do Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. 

Dick foi responsável, juntamente com o professor 
Plínio Ayrosa, pela introdução dos estudos toponímicos 
na Universidade de São Paulo, no começo da década 
de 1990, numa inter-relação indispensável com outras 
disciplinas, notadamente Linguística, Geografia, História 
e Antropologia. 

Estamos um pouco atrasados, pois a Toponímia é 
reconhecida como disciplina autônoma desde a segunda 
metade do século XIX. Dick propôs a produção nacional 
do Atlas Toponímico, envolvendo todos os Estados da 
Federação. 

 Nesta publicação, da qual estamos incluídos, 
juntamente com brilhantes mestres e doutores da história 
e geografia de Mato Grosso, apresentamos uma síntese 
de pesquisas e publicações sobre etimologia e toponímia 
matogrossenses, sob o ponto de vista de pesquisador e 
historiador de ofício.

 Como pode ser observado pelas páginas anteriores, 
há tempos reúno informações sobre topônimos de Mato 
Grosso, notadamente as pesquisas realizadas com o 
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fito de produção de livros e que por motivos alheios à 
minha vontade, ou da própria Editora para a qual produzi 
diversos trabalhos, ficavam de fora daquelas produções. 
Eram entrevistas, anotações, citações, lembranças, 
enfim, tantas coisas. A forma que busquei, há alguns 
anos, para contemplar esse tipo de informação, foi a 
produção de verbetes enfeixados num livro de caráter 
enciclopédico, dispostos em ordem alfabética. Surgiram 
então os livros Enciclopédia Ilustrada de Mato Grosso, em 
2003, Etimologia Toponímica, em 2012 e uma reedição da 
Enciclopédia.

 Aqui deixo a contribuição de uma palestra de 
uma hora, na qual tive a oportunidade de participar, 
na Universidade Federal de Mato Grosso, a convite da 
Professora Sônia Romancini, envolvendo diversos temas, 
centrados na Geografia.

 Discorro sucintamente sobre a origem das palavras 
e dos topônimos de Mato Grosso, tendo como base 
estudos toponímicos realizados nas duas últimas décadas.

 O início necessariamente é com as taxionomias 
toponímicas, tema que ficou popularizado no Brasil a 
partir do trabalho da professora Profª. Drª. Maria Vicentina 
Dick, que elaborou no começo da década de 1990, um 
modelo de classificação toponímica genuinamente 
brasileira, de acordo com sua carga semântica, e que por 
sua vez se relacionasse com o influenciador que motivou 
o denominador no ato da nomeação. Para a professora 
Maria Dick “o objetivo da formulação de categorias 
toponímicas foi simples. Em principio, ordenar as variadas 
significâncias da nomenclatura, criando um padrão 
terminológico útil para a lexicologia e lexicografia”.

 No campo da toponímia também destacamos o 
trabalho do professor Francisquini, que elaborou algumas 
taxionomias as quais apresentamos neste trabalho, 
bem como o da professora universitária cuiabana Maria 
Aparecida de Carvalho, encarregada pela Dra. Dick, de 
elaborar o Atlas Toponímico de Mato Grosso. 
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 A seguir apresentamos e exemplificamos 
com alguns verbetes as suas categorias taxionômicas 
elaboradas por Dick, e ainda, pelo professor Francisquini 
e pela professora Maria Aparecida de Carvalho.

TAXIONOMIAS TOPONÍMICAS

Exemplos de Classificação das Taxionomias de 
Natureza Física em Mato Grosso

Astrotopônimos: topônimos relativos aos corpos 
celestes em geral. Ex: Porto Estrêla, Salto do Céu, Morro 
do Sol, Baía Órion.

Cardinotopônimos: topônimos relativos às posições 
geográficas em geral. Ex: Nortelândia, Rosário Oeste, 
Terra Nova do Norte, União do Sul, Baía do Poente, 
Córrego do Meio.

Cromotopônimos: topônimos relativos à escala 
cromática. Ex: Pedra Preta, Ponte Branca, Rio Sujo, Rio 
Vermelho, Rio Negro.

Dimensiotopônimos: topônimos relativos às 
dimensões dos acidentes geográficos. Ex: Baía Sem Fim, 
Baía Grande, Várzea Grande, Lagoa Comprida, Serra da 
Larga, Morro Comprido, Baía Infinita.

Fitotopônimos: topônimos relativos aos vegetais. 
Ex: Serra do Melancial, Paratudo, Acorizal, Palmeira, 
Araputanga, Pirizal, Castanheira, Canarana, Itaúba, 
Córrego Jatobá.

Geomorfotopônimos:  topônimos relativos às formas 
topográficas. Ex: Morrinhos, Planalto da Serra, Serra Nova 
Dourada, Vale São Domingos, Serra das Araras, Córrego 
Cordilheira, Serra da Bocaina, Arraial da Ilha Comprida.
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Hidrotopônimos: topônimos relativos a acidentes 
hidrográficos em geral. Ex: Rio Velho, Araguainha, 
Aripuanã, Barra do Garças, Juruena, Itiquira, Paranatinga, 
Poxoréo, Córrego Águas Claras, Serra da Cachoeira.

Litotopônimos: topônimos relativos aos minerais e à 
constituição do solo. Ex: Arenápolis, Córrego Barro Preto, 
Rio Barreiro, Córrego das Pedras, Córrego Tijuco Preto, 
Córrego do Ouro.

Meteorotopônimos: topônimos relativos a 
fenômenos atmosféricos. Ex: Córrego Brumado, Serra da 
Primavera, Córrego Resfriadinho. 

Morfotopônimos: topônimos relativos às formas 
geométricas. Ex: Curvelândia, Lagoa Curva do Boi, 
Córrego da Curva, Baía da Volta, Lagoa Chata.

Zootopônimos: topônimos referentes aos animais. 
Ex: Córrego dos Cavalos, Córrego Ariranha, Guiratinga, 
Jauru, Córrego Vaquinha, Rio Maracanã, Rio Mutum, 
Córrego Formigueiro.

Exemplos de Classificação de Taxionomias de 
Natureza Antropo-Cultural em Mato Grosso

Animotopônimos (ou Nootopônimos): topônimos 
relativos à vida psíquica, à cultura espiritual. Ex: Córrego 
Boa Esperança, Rio Saudade, Querência, Sorriso, Ribeirão 
Formoso, Córrego Sonho Azul, Vale dos Sonhos, Ribeirão 
das Almas.

Antropotopônimos: topônimos relativos aos nomes 
próprios individuais. Ex: Carlinda, Ribeirão Maria Joana, 
Cláudia, Denise, Baía do Zé Velho, Luciara, Marcelândia, 
Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Rondolândia, 
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Rondonópolis, Vera.

Axiotopônimos: topônimos relativos aos títulos e 
dignidades que acompanham nomes próprios individuais. 
Ex: Córrego Padre Inácio, Comodoro, Dom Aquino, 
Córrego Frei Manoel, General Carneiro.

Corotopônimos: topônimos relativos a nomes de 
cidades, países, estados, regiões e continentes. Ex: Baía 
da Flórida, Cáceres, Mirassol d’Oeste, Nova Maringá, 
Primavera do Leste, Vila Rica, Philadélfia.

Cronotopônimos: topônimos relativos aos 
indicadores cronológicos representados pelos adjetivos 
novo (a), velho(a). Ex: Córrego Quarta Feira, Nova 
Bandeirantes,  Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, 
Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Córrego 
Meia Noite.

Ecotopônimos: topônimos relativos às habitações 
em geral. Ex: Tabaporã; Córrego Quilombo, Córrego 
Maloca, Córrego Casa, Ilha do Castelão; Alceia Velha.

Ergotopônimos: topônimos relativos aos elementos 
da cultura material. Ex: Baús, Jangada, Córrego Carabina, 
Córrego Espora, Córrego da Viola, Córrego Flecha.

Etnotopônimos: topônimos relativos aos elementos 
étnicos isolados ou não (povos, tribos, castas). Ex: Porto 
dos Gaúchos, Serra dos Coroados, Apiacás, Poconé, 
Tapurah, Morro das Filipinas.

Dirrematopônimos: topônimos constituídos de 
frases ou enunciados lingüísticos. Ex: Córrego Tomabocó, 
Córrego Mata Cachorro, Córrego Lava Cavalo, Lagoa Vira-
Bicho, Baía Quebra Mastro, Estirão Ajusta-Conta; Córrego 
Espera Feliz, Córrego Tira Sentido, Serra Vira Saia.
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Hierotopônimos: topônimos relativos a nomes 
sagrados de crenças diversas, a efemérides religiosas, às 
associações religiosas e aos locais de culto. Ex: Capela 
do Piçarrão, Rosário Oeste, Capela de São Miguel, Santa 
Terezinha, Cristo Rei; Nossa Senhora do Livramento, Vila 
Bela da Santíssima Trindade.

Hagiotopônimos: nomes de santos ou santas do 
hagiológio católico romano. Ex: Santa Terezinha, Santo 
Afonso, Santo Antonio do Leste, Ribeirão São Francisco 
de Paula, Rio Santana, Córrego São Mateus, Rio São 
Lourenço, Nossa Senhora do Livramento, Arraial de São 
Francisco Ferrer, Arraial de Nossa Senhora do Parto; 

Mitotopônimos: entidades mitológicas. Ex: Rio do 
Diabo, Jaciara, Morro Toroari, Córrego Currupira, Baía 
do Inferninho, Portão do Inferno, Corredeira do Inferno, 
Kamakuaká, Corixo Mata do Inferno.

Historiotopônimos: topônimos relativos aos 
movimentos de cunho histórico, seus membros e datas 
comemorativas. Ex: Rio Bandeira, Baía do Centenário, Rio 
Sete de Setembro, Rio Doze de Outubro;

Hodotopônimos: topônimos relativos às vias de 
comunicação urbana ou rural. Ex: Ponte Alta, Córrego do 
Desvio, Córrego Atalhinho, Serra da Descida do Buriti, 
Porto da Passagem Velha, Passagem da Conceição;

Numerotopônimos: topônimos relativos aos 
adjetivos numerais. Ex: Três Malocas, Córrego Sete 
Lagoas, Passa Três, Corredeira Cinco Oitavas, Salto Sete 
Quedas, Sete Placas, Córrego da Hora, Rio Catorze de 
Abril, Cachoeira Dois Irmãos, Córrego Doze de Outubro, 
Rio Oito de Julho, Trinta Lotes. 
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Poliotopônimos: topônimos relativos pelos 
vocábulos vila, aldeia, cidade, povoação, arraial. Ex: Vila 
Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica, Aldeia, Aldeia 
Velha, Cidade de Palha, Cidade de Pedra, Agrovila dos 
Pioneiros, Arraial de Nossa Senhora do Parto;

Sociotopônimos: topônimos relativos ás atividades 
profissionais, aos locais de trabalho e aos pontos de 
encontro da comunidade, aglomerados humanos. Ex: 
Córrego do Almoço, Córrego Moinho, Córrego Lavadeira, 
Reserva do Cabaçal, Córrego Padeiro, Córrego Rodeio, 
Cuiabá da Larga, Córrego do Sapateiro, Igarapé do 
Canoeiro, Colônia Gaúcha, Colônia dos Mineiros, Colônia 
Russa, Colônia Macaúba, Ribeirão dos Médicos;

Somatopônimos: topônimos relativos metaforicamente 
ás partes do corpo humano ou animal. Ex: Olho, Rio 
Braço do Norte, Ribeirão Corcunda, Corta Goela, Córrego 
da Carne, Ribeirão Corcunda, Lagoa Cacundinha, Rio 
Bracinho, Ribeirão do Couro, Rio dos Couros, Boca da 
Mata, Igarapé Braço Direito, Corredeira do Bração, Rua 
das Cabeças, Córrego Couro de Porco, Curva do Boi, Rio 
Olho D’Água.

Da classificação taxionômica oferecida por 
Francisquini (Exemplos matogrossenses)

Acronimotopônimos: topônimos formados por 
siglas. Ex: Confresa, Sinop, Colíder, São Pedro da Cipa, 
Colniza, Copródia, Cotriguaçu, Cotrel, Imagrol,

Estamatotopônimos: topônimos relacionados 
aos sentidos. Ex: Tira Sentido, Ribeirão da Saudade, Rio 
Suspiro, Seringal Vista Alegre, Bom Futuro, Bonsucesso, 
Córrego Ilusão, Córrego do Índios Possesso. Minas 
dos Martírios, Cachoeira da Misericórdia, Paixão, 
Perseverança. 
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Grafematopônimos: topônimos formados por letras 
do alfabeto. Ex: Avenida D, Pedro II,

Higietopônimos: topônimos relativos à saúde, à 
higiene, ao estado de bem estar físico. Ex:  Ilha do Bem 
Bom, Sorriso, Vale dos Sonhos, Córrego do Almoço, Serra 
Paraíso.

Necrotopônimos: topônimos relativos ao que é 
ou está morto, à restos mortais. Ex:Portão do Inferno 
(Chapada dos Guimarães), Serra dos Martírios, Rio das 
Mortes, Córrego Boi Morto, Cemitério dos Esquecidos, 
Fazenda Matança, Largo da Forca.

Da classificação taxionômica oferecida pela 
professora Maria Aparecida de Carvalho:

Igneotopônimo: topônimos que se referem ao fogo, 
abrangendo produtos resultantes de sua ação direta, 
quando usadas para toponimizar acidentes físicos ou 
humanos. Ex: Barracão Queimado, Córrego Carvão, 
Aldeia Queimada, Córrego das Queimadas, Córrego 
Queimadinha, Rio Queimado, Carvoal. 

VERBETES

A forma que escolhi para explicar os porquês dos 
nomes verbeteados implica na localização geográfica e 
na explanação sobre o significado e a origem dos termos. 
Impossível trilhar este caminho de acervo verbal de um 
povo tão antigo e, ao mesmo tempo tão moderno como 
é o matogrossense, sem a companhia inseparável, da 
primeira até a última página deste livro de duas palavras 
mágicas: Etimologia e Toponímia, termos que compõem o 
título desta obra. Lembro que a personificação dos nomes 
próprios dos lugares é a Toponímia. 

A seguir uma pequena listagem de verbetes para 
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demonstração da riqueza toponímica matogrossense. 
Tais verbetes foram selecionados e estudados com 
suas características e individualidades etimológicas e 
toponímicas, incluindo-se aí, a interpretação e narrativa 
deste autor. 

 Temos vários exemplos de topônimos, incluindo-
se de várias classificações taxionômicas, a saber:

ADOGÓRI (MORRO). Morro localizado nas margens 
do Rio Diamantino, afluente pela margem esquerda do 
Araguaia, divisa natural entre os municípios de Torixoréu e 
Pontal do Araguaia, leste de MT. O termo “Adugóri” vem 
do idioma boróro “adúgo” jaguar + “ri” = morro: Morro do 
Jaguar (PCA, PAJV). A denominação Morro Adogóri, deve-
se a morada deste felino em suas cercanias, em tempos 
que o povo boróro era Senhor absoluto destas terras.

ANÁ-UINÁ (RIO). Trata-se do nome do Rio Juruena, 
noroeste de MT, no idioma paresi (aliti). O vocábulo “Aná” 
é nome próprio e homenageia importante e célebre 
chefe indígena do povo paresi + “uiná”, rio: Rio de Aná. 
O Rio Aná-Uiná, ou Juruena, é o maior do Estado de 
Mato Grosso. Observa-se que o termo Juruena é simples 
corruptela de Aná-Uiná. Nesta porção territorial de Mato 
Grosso é comum os cursos d’águas oferecerem nomes 
indígenas de povos ancestrais ou mesmo ser utilizado em 
suas nomeações, simplesmente a tradução, pura e simples 
dos históricos termos para o idioma português.

APARIÇÃO (CÓRREGO). Afluente pela margem 
esquerda do Rio Arinos, no município de Nova Maringá, 
médio norte de MT. O termo “Aparição” é substantivo 
feminino, vem do latim “apparitione” e designa espectro, 
alma de outro mundo (AH, ABHF). O vocábulo Córrego 
Aparição remete a uma lenda local onde um grupo de 
pescadores teria visto uma assombração, o fato é que 
o susto e medo de fantasmas levaram os apavorados e 
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assustadiços aventureiros a nominar o curso d’água com 
o estranho nome.

ARROZ-SEM-SAL. Localidade no município de 
Nortelândia, centro sul de MT. O vocábulo “Arroz-
Sem-Sal” é terminologia dada a prato típico de arroz 
temperado e cozido sem sal, comum entre ribeirinhos, 
vaqueiros, seringueiros e garimpeiros do chamado Velho 
Mato Grosso, acompanhamento tradicional de pratos 
feitos à base de carnes e peixes. A povoação de Arroz-
Sem-Sal se deu através da exploração seringueira no 
começo do século XX. A localidade tornou-se ponto de 
passagem entre Diamantino e o norte mato-grossense, 
antes de abrir a variante de estrada pelo Sumidouro. Por 
dificuldades na passagem do Rio Sumidouro, preferia-
se passar por Arroz-Sem-Sal e cruzar o Rio Santana em 
ponte, a fim de alcançar a Estação Telegráfica de Parecis. 
Por outro lado, Arroz-Sem-Sal servia de ponto de apoio 
para o caminho Diamantino-Santo Afonso.

BANG-BANG. Primitiva denominação de São José 
do Xingu, nordeste de MT, vizinho ao Parque Nacional do 
Xingu. O termo “Bang-Bang” é alusão ao som forte e súbito 
da detonação de arma de fogo, notadamente revólveres. 
A melodia furiosa, irascível e colérica, violentava a razão 
nas constantes desavenças motivadas por disputas pela 
posse do solo nos primeiros tempos de ocupação do 
lugar, quando o uso de armas tornou-se comum e banal 
na resolução dos problemas com terras e venda ilegal de 
madeira. Prevaleceu por muitos anos a lei do mais forte, 
do semblante severo e fel na garganta. O vocábulo Bang-
Bang passou a constar em cartas e mapas da cartografia 
nacional até ser substituído por São José, o orago local, 
que foi carpinteiro, trabalhava com madeira, exatamente 
o pomo da discórdia dos primeiros aventureiros do lugar. 
Nada é por acaso.
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BELO (SALTO). Imponente salto localizado no Rio 
Sacre, divisa de município de Campo Novo do Parecis e 
Comodoro, norte de MT. O termo “Belo” é adjetivo, vem 
do latim “bellu”, que tem forma perfeita e proporções 
harmônicas . É quase impossível definir a beleza cênica do 
Salto Belo, nome dado pelo Marechal Rondon, em 1907, 
durante expedição científica. É preciso conhecer. Entender 
porque às suas margens sempre vicejou uma aldeia 
indígena do povo paresi, ancestral morador daquelas 
imediações. O lugar é mágico. A cor de suas margens 
estonteantemente verdes reflete nas águas, tornando-as 
mais verdes ainda. Como nada é perfeito, na década do 
ano 2000 foi construída no Salto uma usina hidrelétrica. 
Pode-se afirmar que a magia das águas tormentosas do 
Salto é finita.

BOCA DA MATA. Localidade no município de 
Paranatinga, norte de MT. O termo “Boca” é substantivo 
feminino, origina-se do latim “bucca” e designa entrada, 
abertura (ABHF); o vocábulo “Mata” é substantivo feminino 
e vem do latim tardio “matta” designando terreno onde 
medram plantas agrestes (ABHF). A denominação Boca 
da Mata, dada à localidade, é referência à selva bruta, o 
coração do sertão que se avizinhava da clareira onde foi 
implantado o núcleo pioneiro de povoamento. Naquela 
zona de transição entre o Cerrado e Amazônia, os antigos 
moradores diziam que aquele lugar rude, luz de suas vidas, 
era o anteparo natural da exuberante floresta amazônica 
que imaginavam intransponível, indevassável e por isso 
contentavam-se em ser apenas a boca da mata, o fim de 
uma estrada e não o fim de um ideal, de um sonho. Apenas 
o começo de tudo.

BOÍGA-IÁO (RIO). Afluente pela margem direita do 
Rio Garças, sudeste de MT. O termo “Boíga-iáo” vem da 
língua boróro “boíga”, arco + “iaô”, rio: Rio do Arco (PCA, 
PAJV). 
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BREU (IGARAPÉ DO). Afluente pela margem 
esquerda do Rio Teles Pires, norte de MT, divisa natural 
do município de Apiacás e Estado do PA. O termo “Breu” 
é substantivo masculino, vem do francês “brai” < gaulês 
“braca” e indica escuridão, trevas (ABHF). A denominação 
Igarapé do Breu é referência à árvore da família das 
burseráceas, pertencente a várias espécies dos gêneros 
Protium e Narrativas, comumente denominada breu na 
região da Amazônia de Mato Grosso.

CABEÇAS (RUA DAS). Atípica pavimentação de via 
pública na cidade de Cáceres, no começo do séc. XX. O 
vocábulo “Cabeças” é substantivo feminino plural, vem do 
latim vulgar “capitia”, designando parte superior de corpo 
humano ou mesmo de animais (ABHF). A denominação 
Rua das Cabeças advém da colocação emparelhada de 
cabeças de animais bovinos com o intuito de ser transitada 
em dias de chuvas. Tal recurso era usado em várias cidades 
e localidades do antigo Mato Grosso. Temos registro que 
em Várzea Grande, no final do séc. XIX, a área da frente 
da antiga Igreja Nossa Senhora da Guia, hoje tombada 
pelo Patrimônio Histórico de MT, possuía semelhante 
acamamento de cabeças de bois. 

CEMITÉRIO DOS ESQUECIDOS. Localidade 
funesta no município de São José do Rio Claro, sito 
margem esquerda do Rio Claro em sua foz no Rio Arinos. 
O termo “Cemitério” é substantivo masculino, vem 
do grego “koimetérion”, pelo latim “coemeteriu” e 
significa dormitório; o termo “Esquecidos” [particípio 
de esquecer] é adjetivo no plural, tem origem no latim 
vulgar “excadecere < excadere” pelo francês arcaico 
“escaecer” e indica aquilo que saiu da memória, olvidado 
(ABHF). Trata-se de um cemitério surgido no meio da 
selva amazônica em antigo porto do Rio Arinos, utilizado 
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desde o período da chamada Carreira do Pará, famosa 
desde fins do século XVIII e começo do XIX. Neste ponto 
de chegada e de partida, muitos corpos de marinheiros, 
viajantes, aventureiros e exploradores foram sepultados, 
muitos dos quais sem cortejo e nem pompa fúnebre com 
enterro de corpo a terra sem dobres a finados e sufrágios 
da igreja. É um lugar isolado, no meio de densa floresta, 
recebendo esta nomenclatura em virtude de ser ponto 
que não recebia visitação, a não ser mais recentemente, 
nas últimas décadas, com o surgimento de fazendas nas 
imediações, por parte de curiosos e perscrutadores da 
história antiga de Mato Grosso. Muitos dos homens do 
rio que chegavam naquele ponto do Arinos abeirando-se 
da morte ameaçadora e lúgubre, com poucas chances de 
vida, estando prestes a comparecer ao Tribunal de Deus, 
esperava que a terra lhe fosse leve, e, no leito da morte que 
não era nada menos que a sombra de uma árvore olhava 
de soslaio a mansão da morte que lhe era destinado, 
apenas um covão sem epitáfio e lençol-roupa defunteira. 
A história do Cemitério dos Esquecidos foi escrita na 
areia estando relegada às coisas do passado, sem carteira 
de lembranças e perdido na noite dos tempos. Por isso, 
desde sempre tratam o lugar como espectral e contam 
lendas recheadas de temor, pavor e de almas de outro 
mundo.

CORÊ-UINÁ (RIO). Contribuinte da margem direita 
do Rio Juruena. Étimo que se origina do paresi (aliti) “Corê”, 
flecha + “uiná”, rio: Rio da Flecha. É o nome original do 
Rio da Flecha, sendo a tradução literal do termo aruaque 
de antiga e histórica denominação (OR, ALC).

CRIMINOSA (MONTANHA). Localizada entremeio 
à Serra do Boi Morto e Serra da Campina, cercania do 
município de Cáceres, oeste de MT. A palavra “Criminosa” 
é adjetivo, feminino de criminoso, tem origem no latim 
“criminosu” indicando quem comete um crime (ABHF). 
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Para o artista, escritor e inventor Hércules Florence, 
que por ali andou no começo do séc. XIX, compondo a 
Expedição Langsdorff, o lugar tem o seguinte aspecto: “é 
uma planície cortada de montanhas alongadas e paralelas 
umas às outras. Se ela fosse inundada, as cumeadas 
formariam um arquipélago Ilírico”. Segundo antigos 
moradores a denominação advém de seu difícil acesso, 
com trilhas difíceis de serem galgadas com terríveis riscos 
aos que se atrevem a caminhar pelos grandes penhascos 
cortantes.

DESENGANO (ILHA). Ilha fluvial localizada no Rio 
Teles Pires, entre o município de Apiacás e o Estado do 
PA, no extremo norte de MT. O termo “Desengano” 
[derivado de desenganar] é substantivo masculino e 
indica desesperança (ABHF). O vocábulo “Desengano”, 
dado à ilha, implica em período ou espaço de tempo 
que navegadores se viram às voltas com desesperanças, 
desilusões e fraqueza de ações e de palavras. O vocábulo, 
mesmo sendo de fito melancólico, taciturno e pesaroso 
atravessou décadas e a ilha, com sua beleza cênica 
equilibra a saudade dos que partem com a boa vinda aos 
que chegam.

DIABO (RIO DO). Tributário da bacia platina, 
localizado no município de Poconé, centro sul de MT. O 
termo “Diabo” é substantivo masculino, tem origem no 
grego “diábolos”, pelo latim eclesiástico “diabulu” e 
indica a figura de chefe dos demônios (ABHF, AH, FT). O 
nome Rio do Diabo tem origem em lenda e crença em 
espíritos malignos em época que se perde no tempo e 
na memória dos moradores das cabeceiras do dito curso 
d’água, região de onde surgiu o desprimorado termo. 

DOMO DO ARAGUAINHA. Ponto de interesse 
histórico e geográfico brasileiro, localizado entre as 
cidades de Araguainha e Ponte Branca, no leste de MT. 
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O termo “Domo” é substantivo masculino, vem do latim 
“duomo” e indica elevação com convexidade para cima 
(ABHF, AH); o termo “Araguainha” [de Araguaia + inha] é 
de origem geográfica, em referência ao Rio Araguainha e 
à cidade de Araguainha. Trata-se de espetacular acidente 
geográfico e uma das mais intrigantes formações 
de cratera produzida pela queda de meteorito no 
mundo, sendo o maior Astroblema da América do Sul, 
denominado Domo do Araguainha. Cortado pelo Rio 
Araguaia, também ocupa terras de Goiás. O Domo é uma 
cratera erodida de natureza complexa, com 40 km de 
diâmetro, formada próxima ao limite Permiano-Triássico 
(245 Milhões de anos atrás). A colisão de corpos celestes é 
atualmente considerada um fenômeno geológico comum 
em todo o sistema solar. As rochas afetadas pelo impacto 
incluem desde o embasamento cristalino (granito) 
de idade pré-devoniana, que se encontra exposto no 
centro do núcleo soerguido do Astroblema até unidades 
sedimentares, diversos tipos de brechas de impacto, 
feições planares em grãos de quartzo, feldspato e mica, 
tanto no embasamento granítico quanto nas brechas, 
feições de intensa deformação e bombas de impacto 
composta por hematita. O Domo apresenta inúmeras 
cavernas, lagos subterrâneos e abrigos sob rocha onde se 
observam vestígios de presença humana na extensa área 
do Astroblema.

ESCONDIDOS (IGARAPÉ DOS). Afluente pela 
margem direita do Rio Roosevelt, no município de 
Aripuanã, noroeste MT. O termo “Escondidos” é 
substantivo masculino plural, tem origem no latim 
“abscondere” [particípio de esconder] e indica esconder 
algo (ABHF).  A denominação Igarapé dos Escondidos 
remonta ao período de exploração do antigo Rio da 
Dúvida, feito pela expedição Roosevelt/Rondon, em 1914, 
ocasião em que alguns animais de caça mostraram-se 
de difícil captura, ficando ocultos, fantasiando, então, a 
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toponímia desse curso d’água.

ESTRELA DO ARAGUAIA. Localidade no município 
de Alto Boa Vista, sito margem da BR-158, entroncamento 
estratégico que leva a vários municípios do nordeste de 
MT. O termo “Estrela” é substantivo feminino, vem do 
latim “stella” e indica astro luminoso; o termo “Araguaia” 
é de origem geográfica, em referência ao Vale do Araguaia 
(ABHF). O termo Estrela do Araguaia foi escolhido de 
forma plebiscitária em substituição ao antigo nome do 
lugar, Posto da Mata. Contemporaneamente a pequena 
cidade não existe mais, transformou-se em reserva 
indígena de forma definitiva.

FICA FACA. Primeira denominação de Nova 
Brasilândia e nome de rio e serra que corta o município. 
O termo “Fica” [do verbo ficar] tem origem no latim 
“figicare”, ato de ficar em algum lugar; o termo “Faca” 
é substantivo masculino, tem origem no francês antigo 
“haque” e designa instrumento cortante (ABHF). A 
denominação “Fica Faca” vem dos primeiros tempos 
de ocupação, a vila era chamada de Fica Faca, numa 
referência ao Rio Fica Faca, que banha a região e a Serra 
do Fica Faca, que faz parte da geografia municipal. Uma 
história ou lenda registra a explicação do nome Fica Faca: 
segundo antigos moradores das fraldas da Serra Azul, um 
peão de fazenda, após um banho de rio teria esquecido 
uma faca na margem do curso d’água que mais tarde seria 
chamado de Fica Faca e, no topo da montanha, quando 
deixava o lugar, lembrou-se da faca, mas desistiu de voltar, 
desolado, teria se limitado a dizer “fica faca”, surgindo, 
então, o imortalizado codinome em mapas e cartas 
geográficas e documentos desde o começo do século XX. 
Ocorre uma dubiedade na grafia do termo “Fica Faca”, 
que figura em inúmeros mapas e documentos oficiais 
com o ideograma “Finca Faca”, permitindo pessoas e 
instituições perderem-se em conjecturas ao pairarem no 
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ar interrogações sobre a peremptória e crível definição 
toponímica.  Como o vilarejo foi criado com o nome de 
Fica Faca, também prevaleceu à cognominação Finca 
Faca, tanto para a vila quanto para a serra e o rio.

FURO (IGARAPÉ DO). Afluente pela margem direita 
do Rio Madeirinha, município de Colniza, noroeste de 
MT. O termo “Furo” [derivado de furar] é substantivo 
masculino, indicando abertura natural ou artificial (ABHF). 
A denominação Igarapé do Furo é terminologia comum e 
usual na região amazônica, onde igarapé é denominação 
de rio e furo indica a comunicação natural entre rios ou 
uma lagoa. É importante frisar que a maioria dos furos 
ocorrem de forma natural, no entanto, existem furos 
feitos pelo homem, para facilitar a intercomunicação na 
malha fluvial amazônica.

GATINHO (GARIMPO DO). Primitiva denominação 
de povoado garimpeiro, que deu origem ao município 
de Alto Paraguai. O termo “Gatinho” [de gato + inho] 
é substantivo masculino, tem origem no latim “cattu” 
(ABHF) e indica animal mamífero, felídeo e carnívoro. O 
termo “Garimpo” é substantivo masculino e designa mina 
de ouro (ABHF). Em 1938, alguns garimpeiros trabalhavam 
no Garimpo do Gatinho durante o período das chuvas, 
abandonando-o durante a estiagem. Dentre eles se 
achavam Antonio Pereira e Aurélio Pires. A corrutela era 
denominada Gatinho, devido ao córrego homônimo, 
afluente pela margem esquerda da Fazenda Velha. O 
nome do garimpo se deve à visita que um pequeno felino 
(um filhote de onça ou jaguatirica) fez ao córrego certo 
dia, certo ano, nas primeiras décadas do século XX.

HALALUIE-TIAGLI (SERRA). Localizada no município 
de Barra do Bugres, sudoeste de MT. O termo “Halaluie-
Tiagli” vem do idioma paresi, do tronco indígena aruaque. 
A Serra Halaluie-Tiagli compõe coberturas não dobradas 



V NEER

488

do Fanerozóico e coberturas dobradas do Proterozóico 
com granitóides associados. Grupo Alto Paraguai e Cuiabá. 
Faixa Móvel Brasileira. Bacia Mesozóica dos Parecis. Sua 
bacia hidrográfica é a do Prata que contribui com o Rio 
Paraguai. (SDE)

ÍNDIO POSSESSO (CÓRREGO DO). Afluente pela 
margem esquerda do Teles Pires, norte de MT, município 
de Itaúba. O termo “Índio” [do topônimo Índia] é 
substantivo masculino e indica indivíduo pertencente a 
qualquer um dos povos aborígines das Américas (ABHF). 
O termo “Possesso” é adjetivo, vem do latim “possessu” 
e indica pessoa tomada de ira e possuída pelo demônio 
(ABHF, AH). A abominável denominação Córrego do 
Índio Possesso é o triste retrato de um homem afeito à 
selva e em estágio de padecimento, martírio, suplício, 
dissabor, aflição, angústia, desprazer, zanga, horror, 
agrura, mortificação, aperto de coração, momento 
aflitivo, drama, nojo, luto, sarcina e desventura. Diante do 
homem branco que cunhou o funesto nome de Córrego 
do Índio Possesso, o índio bebeu do cálice da amargura, 
viu o inferno sobre a terra sob o reinado do terror e pensou 
em pedir a morte como descanso. Gemeu, padeceu, 
resistiu às dores, pagou tributos e passou a ter amargos 
na boca só por estar querendo defender o que é seu, por 
direito ancestral. Não adiantou queixar-se, nem agoniar-
se, nem afligir-se e nem recair na tristeza, e, para o cúmulo 
de sua desgraça foi nomeado de possesso, índio possesso. 
Que fim levou este índio possesso? Qual o instrumento 
usado para gravar este nome nos mapas cartográficos, 
sempre lembrando sua fisionomia de homem possuído 
pelo demônio e cego pela cólera, foi á bússola, a caneta, 
o teodolito, a fotografia? Não, fotografia não, não pode 
pega mal. O que foi então? Teria sido o arsênico ou um 
parabelo do papo amarelo? A denominação Córrego do 
Índio Possesso enferveceu a sanha de um povo contra 
seus detratores. Este abominável gesto retrata um triste 
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marco do processo civilizatório brasileiro.

INFERNO (CORREDEIRA DO). Trecho em que as 
águas do Rio Juruena, por maior declividade adquirem 
grande velocidade, sem formar queda. Localiza-se entre 
o município de Apiacás e o Estado do AM, extremo norte 
de MT. O termo “Inferno” é substantivo masculino, 
vem do latim “infernu” e indica ponto subterrâneo que 
guarda almas de outro mundo (FT). O nome Corredeira 
do Inferno vem do período da Navegação Paranista ou 
Carreira do Pará, começo do séc XIX, época de trafego 
intenso no Juruena por conta do comércio existente 
entre Mato Grosso e Pará. Também chamada de Canal do 
Inferno, a passagem de navegantes ficava no lado direito 
entre duas ilhas pelas quais se transportavam as cargas, 
porém se a viagem era feita no inverno o descarregador 
ficava à margem direita do Juruena. O nome da corredeira 
veio de prenunciação e temor da ligeireza das águas do 
Rio Juruena nesse ponto, tido como lugar de tormento, 
erébico, dantesco e morada de demônios que, com suas 
mãos gigantescas transformadas em hélices moviam 
águas em redemoinhos medonhos, deixando em canto 
plangente os marinheiros e tripulações dos batelões e 
ligeiros, que, exultantes, só exprimiam os doces gozos 
d’alma ao fim da travessia dessa corredeira.

JARUDORE. Distrito pertencente ao município de 
Poxoréo, sudeste de MT, sito margens do Rio Poxoréo, 
em área sagrada para o povo indígena boróro. O termo 
“Jarudore” é corruptela de “Jarudóri” e vem do idioma 
boróro “jarudo”, bagre + “ri”, morro (PCA, PAJV).

meliponídeos (AGC, ABHF).

JONESBURGO. Localidade no município de Poxoréo, 
sudeste de MT. O termo “Jonesburgo” é corruptela e 
transposição toponímica de “Joanesburgo”, referência 
ao nome próprio “Joanes”, João + “Burgo”, do germânico 
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significando pequena cidade: Pequena cidade de João. 
O vocábulo indica cidade da África do Sul, no continente 
africano, célebre por sua produção de pedras preciosas 
(JPM). É interessante o tema que une as duas urbes 
ser o diamante, pois a cidade africana e o povoado do 
sudeste de Mato Grosso tem sua origem na garimpagem 
de diamantes, riqueza regional que fez de suas regiões 
referencias intercontinentais.

KAIÁMO-DÓGE E-TÚGO BUTÚIE (CÓRREGO). 
Afluente pela margem esquerda do Rio Correntes, sul de 
MT. O termo “kaiámo-doge E-túgo Butúie” tem origem 
no idioma boróro “kaiámo”, tribo inimiga + “dóge”, sufixo 
plural + “e”, deles + “túgo”, flecha + “Butúie”, taquara 
dos brejos: Córrego da flecha de tribo inimiga feita com 
taquarinha do brejo (PCA, PAJV). Atualmente este curso 
d’água recebe o nome português de Córrego Benjamim 
Constant.

KEVUAIELI (RIO). Afluente pela margem esquerda 
do Rio Curisevo, tributário do Rio Xingu, Parque 
Nacional do Xingu, município de Gaúcha do Norte. O 
termo “Kevuaieli” tem origem na família lingüística jê, 
predominante naquela região xinguana. (SDE)

LABIRINTO (CACHOEIRA). Queda d’água no Rio 
Juruena, entre o município de Apiacás e Estado do AM. 
O termo “labirinto” origina-se do grego “labÿrinthos” 
e designa lugar complicado, sinuoso, intrincado e 
tortuoso (ABHF). A Cachoeira Labirinto conhece esta 
denominação desde a Navegação Paranista, fins do sec 
XVIII, mais especificamente pelo fato das embarcações 
passarem sempre à meia carga pelo meio do Rio Juruena, 
pois ali é o canal e ponto que lembra um labirinto fluvial.  

LARGO DA FORCA. Local que atualmente abriga 
a Camara Municipal de Cuiabá. O termo “Largo” é 
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adjetivo, vem do latim “largu” e indica ponto que tem 
grande extensão transversal (ABHF); o termo “Forca” 
é substantivo feminino, vem do latim “furca” e designa 
instrumento para suplício da estrangulação, patíbulo, 
cadafalso (ABHF). Até 1876 denominava-se Largo da 
Forca, e era local de execuções dos condenados pela 
Justiça, durante o período colonial e provincial. Esse tipo 
de espetáculo público, ao mesmo tempo em que servia 
para suplício dos condenados, servia de exemplo para o 
conjunto da população que via, nas execuções, a força da 
autoridade da metrópole portuguesa. Esse local ficou, no 
imaginário popular, povoado de fantasmas, acreditando-
se, por muitos anos, que se ouvia, nos cantos do Largo, 
o choro e o lamento dos enforcados. Mais tarde, esse 
logradouro público passou a se intitular Campo d’Ourique. 
Um nome ligado aos episódios de enforcamento, no 
período provincial, foi o de Felizardo, um prisioneiro, com 
longa pena a cumprir e com a tarefa de ser o carrasco 
do Largo da Forca. Segundo Estevão de Mendonça, em 
Datas Mato-grossenses, Felizardo chorava copiosamente 
durante as execuções, passando bom tempo sem beber 
água e sem comer. Fazia porque devia e não porque 
queria. Ao ser libertado, após cumprimento de sua pena, 
Felizardo optou por permanecer na prisão, o Arsenal de 
Guerra, sem, no entanto, ocupar o papel de carrasco. 

LAVRAS DO SUTIL. Ponto histórico de Cuiabá 
se localiza na área central da cidade, proximidades do 
Morro da Luz e Córrego da Prainha. O termo “Lavras” é 
substantivo feminino e indica lugar de mineração para 
extração de ouro (ABHF, AH); o termo “Sutil” é sobrenome 
de origem lusitana, do adjetivo subtil, tirado do nome 
do agricultor Miguel Sutil de Oliveira (AN, JPM). Sutil 
veio com a bandeira de Pascoal Moreira Cabral em 1718. 
Estabeleceu-se primeiramente em São Gonçalo Velho, 
e depois no Porto do Borralho, na margem do Cuiabá, 
onde pescava, minerava e plantava roça. Em outubro de 
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1722, Miguel Sutil mandou dois índios escravos à procura 
de mel. Foi aí que encontraram ouro em abundância nas 
margens do córrego da Prainha, ao pé de um pequeno 
morro. A notícia do achado se espalhou e chegou ao 
Arraial da Forquilha. As novas minas foram denominadas 
Lavras do Sutil e prosperaram com a chegada de enorme 
fluxo de mineradores. Foi o início efetivo da Cuiabá com as 
feições de hoje. 

MATA DO INFERNO (CORIXO). Afluente pela 
margem direita do Rio Cristalino, município de Cocalinho, 
nordeste de MT. O termo “Mata” é substantivo feminino, 
vem do latim “matta” e indica terreno onde medram 
árvores silvestres, selva, bosque (ABHF, AH); o termo 
“Inferno” é substantivo masculino, vem do latim cristão 
“infernu” e indica lugar subterrâneo onde estão as almas 
dos mortos (ABHF, AH). O termo Corixo Mata do Inferno 
remete ainda ao período de sua denominação, quando 
aventureiros e desbravadores depararam-se com mata 
fechada e espessa a ser vencida, viram-se impotentes 
ante a grandeza e excelência daquela mataria trespassada 
de cipós e as muitas armadilhas do sertão infindo que 
lembrava a morada dos demônios, um lugar destinado 
ao suplício de suas almas. Passaram pelo fogo que nunca 
se extingue e os vermes que nunca morrem e deram ao 
corixo o nome de Mata do Inferno, perpetuando aventura 
dantesca.

MEIA CARGA (CACHOEIRA DA). Queda d’água no 
Rio Juruena, entre os municípios de Nova Bandeirantes e 
Cotriguaçu, norte de MT. A palavra “Meia” é substantivo 
feminino, indicativo de meação [de metade]. O termo 
“Carga” é substantivo feminino e indica o que pode ser 
carregado ou transportado (ABHF). O termo “meia carga” 
designa ponto do rio em que as embarcações tinham que 
diminuir rigorosamente o peso da carga que estavam 
transportando, devido à velocidade com que as águas 
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tomavam de repente, impelindo muitas vezes barcos ao 
naufrágio devido ao excesso de peso ou de carga.

MORCEGUEIRA (IGARAPÉ DA). Afluente pela 
margem esquerda do Rio Roosevelt, tributário do Rio 
Madeira, no município de Colniza, noroeste de MT. O 
termo “Morcegueira” [de morcego+eira] designa árvore 
da família das leguminosas (Andira inermis), cujos frutos 
são drupas de polpa odoríferas muito apreciadas pelos 
morcegos, ave insetívora, comum na região (ABHF, FT, 
AH).

NEGRO D’ÁGUA. Localidade no atual município de 
Jangada, sito margem direita do Rio Cuiabá, divisando 
com o município de Acorizal. O termo “Negro d’Água” 
remete ao folclore popular brasileiro sobre ente fantástico 
que mora debaixo d’água; quando é de seu agrado ajuda 
as pessoas e, quando não, derruba canoas, rouba peixe de 
fieira e assusta pescadores e ribeirinhos. Trata-se de antigo 
vilarejo existente desde o começo do séc. XIX. Numa 
antiga propriedade agrícola existente nessa localidade 
nasceu Cândido Mariano da Silva, pai do Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon, herói brasileiro. Naquela época a 
localidade pertencia à comunidade de Brotas, atualmente 
cidade de Acorizal.

NONOAI DO NORTE. Localidade no município de 
Terra Nova do Norte, norte de MT, sito entorno da rodovia 
MT-208. O termo “Nonoai” é topônimo de origem 
obscura, para Teodoro Sampaio vem do tapuia, do qual 
discorda Antenor Nascentes, mas também apenas registra 
e não explica. É transposição toponímica de cidade do Rio 
Grande do Sul, trazida por migrantes oriundos daquele 
lugar (AN, JPM). 

OCORIGÚRO (RIO). Afluente pela margem direita do 
Rio Aroâ-Páro, tributário do Itiquira, sul de MT. O termo 
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“Ocorigúro” vem do idioma boróro “ocorí”, muito couro 
de animal apresentando restos de carne + “gúro”, sufixo 
coletivo (PCA, PAJV).

OMBRO. Localidade no município de Tesouro, leste 
de MT. O termo “Ombro” é substantivo masculino, vem 
do latim “umeru”, indica membro do corpo humano que 
se une ao tórax (ABHF). (SDT)

ONÇA MAGRA (CÓRREGO). Afluente pela margem 
direita do Rio Paraguai, município de Barra do Bugres, 
sudoeste de MT. O termo “Onça” é substantivo feminino, 
vem do espanhol “onza” e designa felino de grande porte, 
comum em todo território brasileiro (ABHF, AH); a palavra 
“Magra” é substantivo feminino, tem origem no latim 
“macru” e designa animal com pouca gordura (ABHF, 
AH). A denominação Córrego Onça Magra indica animal 
esgalgado, descarnado e esquelético visto nas imediações 
de certo trecho do córrego ao tempo de sua nominação.

ORION (LAGOA). Localiza-se no Alto Pantanal de 
MT, divisa com a Bolívia, no curso do Rio Corixa Grande. 
O termo “Orion” é substantivo masculino, vem do grego 
“orion” e compõe, juntamente com outros dois astros, uma 
constelação formada de estrelas brilhantes, comumente 
chamadas de as Três Marias (AH, ABHF). A terminologia 
Lagoa Orion é de classificação astrotoponímica.

PASSA TRÊS. Primitiva denominação do atual 
município de Jangada, Vale do Rio Cuiabá, centro sul de 
MT. O termo “Passa” [do verbo passar] indica atravessar, 
transpor (ABHF); o termo “Três” é correspondente ao 
numeral três (ABHF). É vocábulo de origem geográfica, 
em relação ao Ribeirão Passa Três, que se situa no sentido 
oeste, na sede do município de Jangada e deságua no Rio 
Jangada.
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PASSA VINTE (RIO DO). Afluente pela margem 
esquerda do Rio Barreiros, município de General Carneiro, 
leste de MT. O termo “Passa” [do verbo passar] indica 
atravessar, transpor (ABHF); o termo “Vinte” é quantidade 
maior que dezenove e tem origem no latim “viginti” pelo 
francês “veinte” (ABHF). Segundo Augusto Leverger, em 
Dicionario Corográfico, pg 451, o curso d’água é de grande 
velocidade e nas cheias sua passagem era difícil. Sobre a 
origem toponímica Leverger diz o seguinte: “seu nome 
provém de que outrora o caminho cortava-o em muitos 
pontos”. 

PILATOS (RIBEIRÃO PORTÃO DE). Afluente pela 
margem esquerda do Rio Barreiros, no município General 
Carneiro, leste de MT. O termo “Pilatos” é nome de 
homem, pouco ou quase nada usado nos dias atuais, 
vem do latim “Pilatus” e significa armado de dardo (AL, 
AN). O ribeirão Portão de Pilatos cortava a antiga estrada 
que ligava Cuiabá à Vila Boa de Goiáz. A denominação 
Ribeirão Portão de Pilatos é toponímia que remonta ao 
segundo quartel do século XVIII, época em que os paulistas 
descortinavam o leste e nordeste de Mato Grosso. Como 
fez Pilatos no julgamento de Jesus Cristo, lavando suas 
mãos e abstendo-se de responsabilidades, o Portão 
possuía o poder de ponderação dos aventureiros, mesmo 
os mais afoitos e corajosos que ali se viam na mesma 
condição daquele romano há séculos atrás, pois dali para 
frente descortinava-se um sertão mais bravio e inóspito 
daquilo que já conheciam. E daí? O que fazer? Muitos se 
prostravam diante do ribeiro e reduziam-se à impotência 
ante o inusitado que vislumbravam. 

PORRUDOS (RIO DOS). Denominação primitiva 
do Rio São Lourenço, tributário pela margem esquerda 
do Rio Cuiabá, oferecido por bandeirantes paulistas. O 
termo “Porrudos” é substantivo masculino plural, tem 
origem no latim “porraceu” que indica a cor esverdeada 
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do pôrro, erva da família das liliáceas (Allium porrum) de 
origem européia, cultivada no Brasil e designa indivíduo 
de pênis avantajado (ABHF, FT, AH). O vocábulo “Rio dos 
Porrudos” foi dado por bandeirantes paulistas, ainda no 
séc. XVIII, por conta do perlustro ao interland brasileiro. 
Os paulistas evitavam os boróro da região do Vale do 
Rio São Lourenço por seu destemor e por pensarem que 
possuíam membros genitais desconformes. Tiveram essa 
impressão porque o índio boróro usava, naquela época, 
gomo de taquara apenso ao órgão genital. Uma das 
finalidades dos gomos de taquara era a proteção contra 
as dentadas afiadas das piranhas que abundavam o São 
Lourenço e Pantanal afora. Vale registrar que o nome 
boróro para este utensílio era “bá”, designando estojo 
peniano quotidiano. Por este motivo o Rio São Lourenço, 
que para o povo boróro chama-se Pogúbo-Èeréu, passou 
à história com o nome de Rio dos Porrudos, termo chulo 
e usual em Portugal e no Brasil Colônia.

QUARITERÊ (RIO). Afluente pela margem direita 
do Rio Guaporé (também é conhecido pelo nome de Rio 
Piolho), município de Comodoro, sudoeste de MT, divisa 
com a Bolívia. O termo “Quariterê” vem do idioma bantu, 
com origem etimológica duvidosa. É referência histórica 
ao Quilombo do Quariterê, reduto de escravos fugidios 
e formado por volta de 1760. Os habitantes do quilombo, 
negros africanos, crioulos, mamelucos, índios e cafuzos, 
cerca de 300 pessoas, eram comandados pela Rainha 
Tereza. Em 1770, uma expedição punitiva destruiu o 
quilombo com desdobramentos terríveis e por apresentar 
características incomuns por sua insana destruição tem o 
seu lugar na história de Mato Grosso (PPCS). (SDE)

QUENTE (BECO). Nome de via urbana em Cuiabá. 
O termo “Quente” é adjetivo e vem do latim “calente”, 
designando temperatura elevada (RM). Denominação de 
antiga via urbana em Cuiabá, posteriormente denominada 
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Travessa Comandante Balduíno. O nome “Beco Quente” 
tem origem na pouca ventilação e dimensão diminuta da 
via.

RAIZINHA. Localidade garimpeira no município de 
Poxoréo, sudeste de MT. O termo “Raizinha” [de raiz + 
inha] é substantivo feminino, tem origem no latim “radice”, 
indicando a parte oculta de planta no solo (ABHF). O nome 
do lugar, segundo seus próprios moradores, deve-se à 
facilidade que se tinha, nos primeiros tempos de ocupação, 
para conseguir diamantes: bastava levantar o capim com 
a mão e pronto, lá estava a procurada gema. No período 
de 1930/40, a localidade era muito próspera. Atualmente 
é apenas uma bucólica localidade, de beleza natural ímpar 
e sem o glamour comercial de outros tempos. 

REGISTRO DA ÍNSUA. Lugar histórico localizado na 
Serra do Roncador, município de Barra do Garças, leste 
de MT. O termo “Registro” é substantivo masculino, 
vem do latim “Registru” e indica ponto fronteiriço de 
averiguação de mercadorias (ABHF). O termo “Ínsua” é 
substantivo feminino, vem do latim “insula” e significa 
ilha (ABHF, AH). O termo “Registro da Ínsua” foi assim 
denominado em homenagem ao castelo Casa da Ínsua, 
em Portugal, no qual havia nascido o capitão general e 
governador de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres. Em 1736, a Câmara de Cuiabá enviava 
o Capitão-Mor Antônio de Pinho de Azevedo a abrir a 
estrada de Cuiabá a Vila Boa de Goiás. Em 14 de maio 
de 1774, o dragão Domingos Barbosa Lima instalou, por 
ordem de Luíz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 
posto denominado Registro de Ínsua, na estrada entre 
Cuiabá e Goiás. Este posto foi mais tarde transferido para 
a margem do grande Rio Araguaia, com a designação de 
Registro do Araguaia, formando-se pequeno povoado, 
mais tarde a cidade de Araguayana. O Marechal Rondon, 
ao fazer a Carta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas, 
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em 1952, indica o caminho trilhado no século XVIII como 
sendo aproximadamente a BR- 251 e BR-158, rodovias 
abertas posteriormente.

SANTA ELINA. Localidade pré-histórica em área do 
atual município de Jangada, Vale do Rio Cuiabá, centro 
sul de MT. O termo “Santa” é substantivo feminino, vem 
do latim “sancta”, designando mulher virtuosa, digna de 
veneração, de bondade incomum e que vive conforme 
a lei divina (GGS, AH); o termo “Elina” é nome próprio 
feminino, derivado de “Elia, Eline, Ilina”, com origem no 
latim “Ael-u”. A denominação da localidade pré-histórica 
tem origem na Fazenda Santa Elina, por ser referência ao 
notável sítio arqueológico pesquisado por missão Franco-
Brasileira (MAE-USP/São Paulo-MNHN/Paris), a partir da 
década de 1990. As pesquisas mostraram diversos níveis 
de ocupação no local pesquisado ao longo dos tempos, 
que foram comprovadas pela presença de estruturas de 
pedra, carvão e material lítico há mais de 20 mil anos. Os 
pesquisadores não têm nenhuma dúvida da convivência 
humana e fauna, em função da disposição do nível 
estratigráfico, ou seja, em camadas superpostas foram 
encontrados utensílios líticos de lascas feitos por humanos 
e restos ósseos de preguiça-gigante (glossotério). As 
pesquisas arqueológicas da missão Franco-Brasileira 
ocorrem de forma contínua, assim como relatórios e 
publicações que, vindo a lume clareiam as mentes da 
gente matogrossense sobre a necessidade de conhecer 
uma parte de nossa pré-história.

SAUDADE (CACHOEIRA DA). Localizada no Rio 
Culuene, um dos formadores do Xingu, norte de MT. O 
termo “Saudade” é substantivo feminino, vem do latim 
“solitate” designando solidão, com influência do arcaico 
“soydade” e “suydade” (ABH, AH, FFSA). O vocábulo 
“saudade” remete às lembranças suaves e tristes, aos 
queixumes, lamentos e suspiros, à nostalgia, recordações 
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e soluços. Uma curiosidade neste termo é que a palavra 
saudade não existe em nenhum outro idioma a não ser no 
português. A palavra inspirou o diplomata e poeta mineiro 
Mário Palmério a escrever uma das mais belas guarânias, 
canção de origem paraguaia, chamada “Saudade”.

SEM-FIM (BAÍA). Localizada na região pantaneira 
do município de Cáceres, oeste de MT. O termo “Sem-
Fim” [de sem (do latim sine: ausência ou falta) + fim (do 
latim fine: termo final)] é substantivo masculino e designa 
espaço indefinido, ilimitado ou vastidão (ABHF, FT). A 
denominação Baía Sem-Fim é inspiradora e lembra as 
histórias sem fins do Rio Paraguai, de seus habitantes 
ancestrais e suas cercanias. São mágicas as suas margens 
e dão vazão não somente às suas calmas águas, mas 
também às armas espirituais, aos amavios e entidades 
divinas ali incrustadas. Suas praias e encostas foram 
testemunhas de ações dos Bari e Aroettawarari, figuras 
importantes do povo boróro que representavam os 
sistemas religiosos e de crença da grande nação indígena, 
já que acreditavam e pensavam na existência de vários 
espíritos e de potências diversas que animam todos os 
seres da natureza de natureza vegetal e mineral.   

TACO MADEIRA (RIO). Afluente pela margem 
direita do Rio Juba, município de Barra do Bugres, 
sudoeste de MT. O termo “Taco” é substantivo masculino, 
de origem obscura e designa pedaço de madeira com 
corte definido (ABHF); o termo “Madeira” é substantivo 
feminino, vem do latim “materia”, por via popular e 
designa cerne de árvore (ABHF, FT). A denominação Rio 
Taco Madeira advém de um fato histórico ocorrido em 
Mato Grosso, em 1912, na região da Chapada dos Parecis, 
protagonizado por membro da Comissão Rondon, o 
capitão Emanuel Silvestre do Amarante, incumbido 
dos serviços topográficos e genro de Cândido Mariano 
da Silva Rondon. A dificuldade de transpor os extensos 
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areões do chapadão era imensa, especialmente pelos 
animais e carros de bois, que transportavam víveres 
e equipamentos. Engenhoso, dotado de inteligência 
privilegiada e merecendo ser pesado a ouro, Amarante 
inventou um sistema de rodagem inusitado nos veículos 
tracionados a força animal, resolvendo o problema do 
grupo de pesquisadores e exploradores extenuados 
com as dificuldades de transporte. Tratava-se de imensa 
sapata ou roda palmilhada de tacos de madeira, que ao 
serem puxados pelos animais não permitia que a roda, 
antes revestida de ferro, sulcasse o terreno mole e brando. 
Sobre este assunto Rondon relata em suas memórias o 
seguinte: “...a chapada do coração do Brasil, do Juruena 
ao Sepotuba, onde rodou, anônimo, o primeiro tank, “os 
tacos do Amarante”, sapatas de madeira que, em 1912, 
fariam o milagre de transpor areia fofa e barro plástico, 
sem que afundassem as rodas” p. 619, Rondon Conta Sua 
Vida.  

TIRA SENTIDO. Localidade no município de Alto 
Paraguai, médio norte de MT, sito entroncamento da 
MT-160 com a MT-409. O termo “Tira” [na 3ª pessoa 
singular do presente indicativo do verbo tirar] indica ação 
rápida e incessante (ABHF); o termo “Sentido” advém 
do substantivo masculino plural “sentidos” indicando 
o conjunto de funções orgânicas que buscam o prazer 
sensual [são cinco os sentidos: visão, audição, olfato, 
gosto e tato] (ABHF). A denominação “Tira Sentido” é de 
origem geográfica em referência a Serra Tira Sentido, que 
bordeja a região. A denominação “Serra Tira Sentido” 
indica ato de extenuação, cansaço, fadiga, falta de ar por 
demasiado esforço físico ao transpor, com dificuldades, 
os trechos íngremes e tortuosos de morros que formam 
a serra.

TIROTEIO (IGARAPÉ). Afluente pela margem 
esquerda do Roosevelt, tributário do Rio Madeira, no 
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município de Rondolândia, noroeste de MT. O termo 
“Tiroteio” é substantivo masculino, vem do espanhol 
“tiroteo” e designa tiros de arma de fogo de forma 
numerosa e sucessiva (FT, ABHF). Segundo relatos 
regionais a denominação “Igarapé Tiroteio” advém de 
disputas de posse de terra no entorno do referido curso 
d’água.

TORICUEIJE. Distrito pertencente ao município de 
General Carneiro, sudeste de MT.  O termo “Toricueije” 
é corruptela de “Tori (morro, pedra) + Kuiéje (astro, 
indistintamente, menos o sol e a lua)”, vem do idioma 
boróro, e significa Morro da Estrela (PCA, PAJV). A 
denominação Toricueije atende à demanda regional de 
nomes de origem boróro. A localidade foi erguida na 
margem direita do Rio das Mortes, tem antiga ocupação 
e se encontra em lugar de rara beleza natural, daí o nome 
lúdico herdado do ancestral povo que habita a região há 
milênios. 

TOROARI. É o nome boróro para o Morro de 
Santo Antônio, de grande importância para a história 
matogrossense, município de Santo Antônio de Leverger, 
centro sul de MT. Na língua boróro o termo “Toroari” 
significa Morro do Gavião: Torôa = gavião + ri = morro 
(PCA, PAJV). Este morro é sagrado para o povo boróro, 
que acredita ter sido neste monte o ressurgimento da 
grande nação indígena boróro, após devastador dilúvio, 
em tempos ancestrais.

UAIAU. Acampamento histórico do Marechal 
Rondon, ainda no começo do séc. XX, localizado nas 
imediações da margem direita do Rio Itiquira, em região 
atualmente pertencente ao município de Itiquira. O termo 
“Uaiau” é corruptela do termo boróro “Uái-iáo”, que 
significa Rio do Jacaré (PCA, PAJV). Neste lugar Rondon 
estabeleceu escritório e estação telegráfica provisória. De 
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Uaiau nosso maior herói dirigiu trabalhos tendo à frente 
de grupos o Capitão Aguiar, homem de sua extremada 
confiança. Rondon permaneceu em Uaiau de setembro 
de 1900 até a data de 24 de janeiro de 1901.

UAMOLONÊ (SALTO). Espetacular queda d’água no 
Rio Sacre, território de povo indígena paresi, município 
de Campo Novo do Parecis. O termo “Uamolonê” é 
substantivo masculino, vem do idioma paresi e significa 
Salto da Mulher (OR).  Contemporaneamente é chamado 
de Salto Belo, sendo um dos mais bonitos do Estado de 
Mato Grosso. A partir de 1997 teve início o processo de 
elaboração de projeto e construção de usina hidrelétrica 
exatamente no Salto Belo, do Rio Sacre, tendo sua 
magnitude e beleza comprometidas para sempre. Como 
é de costume cabe aos líderes indígenas uma espécie de 
cala boca, em forma de compensação financeira para 
não “aborrecerem” os brancos, que vendem e revendem 
a usina, numa espécie de babel da grana. Triste realidade 
de Mato Grosso, que quando não é com índio, é com a 
natureza, que ainda vai cobrar altas e pesadas taxas de 
juros.

UBERABA (LAGOA). Localiza-se no Alto Pantanal 
de MT, município de Cáceres, curso do Rio Corixa Grande. 
O termo “Uberaba” é topônimo e vem do tupi “ü” 
que significa água, acrescido de “be’raba” que indica 
brilhante, clara, transparente (MS, AN). A denominação 
Lagoa Uberaba indica um grande lago de água brilhante e 
clara. Trata-se da maior lagoa do Estado de Mato Grosso, 
dividindo suas águas com o vizinho país da Bolívia.

VALE DOS SONHOS. Distrito do município de 
Barra do Garças, leste de MT, entremargem da BR-158. 
O termo “Vale” é substantivo masculino, vem do latim 
“valle”, e indica depressão alongada entre montanhas 
ou quaisquer superfícies (ABHF); o termo “Sonhos” é 
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substantivo masculino plural, vem do latim “somniu”, 
indicando sequência de fenômenos psíquicos que 
ocorrem involuntariamente durante o sono (ABHF). O 
sugestivo nome deve-se a beleza singular da flora, fauna e 
topografia, emoldurada pela Serra do Roncador.

VAPOR (ILHA DO). Localizada no Rio Juruena, à 
montante da confluência do Rio Teles Pires. O termo 
“Vapor” é substantivo masculino, vem do latim “vapore” 
e designa embarcação de médio porte propelido por 
máquina a vapor (AH, ABH, AGC). A denominação Ilha do 
Vapor, segundo relatos regionais advém do fato de uma 
embarcação a vapor ter ancorado nesta ilha, há décadas.

VAU DOS GAÚCHOS. Denominação temporária 
no período de sua colonização do atual município de 
Água Boa, nordeste de MT. O termo “Vau” é substantivo 
masculino, vem do latim “vadu” e indica trecho raso de 
um curso d’água d’onde se pode transitar a pé ou mesmo 
a cavalo (ABHF); o termo “Gaúchos” é substantivo 
masculino plural, vem do quíchua “waychu”, adaptado 
ao espanhol platino “gaucho”, que designa habitante do 
campo, oriundo de indígenas, portugueses e espanhóis. 
No Brasil o termo identifica a origem dos pioneiros do 
Estado do Rio Grande do Sul, com seus nativos sendo 
chamados de gaúchos (ABHF/AGC). A denominação “Vau 
dos Gaúchos” é referência a ponto de extrema dificuldade 
enfrentada pelos gaúchos, pioneiros da localidade. O 
primeiro a chegar foi Paulo Jacob Thomaz, puxando a 
colonização gaúcha, em 1958. Em 1970 chegaram Ertson 
Muchell, Aloísio Beckmann, Antônio e Hugo Lindmayer, 
Elardo Bord e Edgar Pino, estes, em grande número, 
entregavam-se ao cultivo de arroz e atividades pastoris, 
permitindo que mais tarde a localidade que tomou o 
nome de Água Boa se tornasse um dos maiores pontos do 
agronegócio matogrossense.
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VILA DOS PRETOS. Primitiva denominação do 
atual município de Pontes e Lacerda, sudoeste de MT. 
O termo “Vila” é substantivo feminino, vem do latim 
“villa”, e designa povoação com categoria superior a de 
arraial e inferior à de uma cidade (ABHF, AH); o termo 
“Pretos” é adjetivo no plural, vem do latim “prettu” e 
designa a cor do ébano (ABHF). A denominação “Vila dos 
Pretos” é referência à primeira povoação do lugar feita 
exclusivamente por negros descendentes de escravos da 
cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e cercanias. 

XACURUÍNA (RIO). Subafluente do Rio Juruena 
na região noroeste de MT. Étimo que se origina, por 
corruptela, do paresi (aliti) “Xacuru (sacorê)”, bocaiúva + 
“ína (uiná)”, rio: Rio da Bocaiúva (ALC, BF). Trata-se do 
mais oriental dos subafluentes do Juruena, da bacia do 
Tapajós. Uma curiosidade toponímica paira sobre este 
étimo. O engenheiro militar e herói de Mato Grosso, 
Ricardo Franco, alterou a nomenclatura original sacorê-
uiná para Xacuruína, ao compor cartas geográficas da 
antiga Capitania, deixando uma dúvida do porque da 
mudança de nome.

XANXERÊ. Localidade no município de Terra Nova 
do Norte, norte de MT. O termo “Xanxerê” é transposição 
toponímica e vem do guarani “xanxi”, enrugado e “re”, 
diferente. (SB, OB, AGC). A denominação “Xanxerê” é 
homenagem de famílias catarinenses à sua cidade de 
origem quando da criação e nominação da localidade. 
A região foi colonizada pelo pastor luterano Norberto 
Schwantes que realizou eficiente trabalho social. Os 
colonos do vilarejo de Xanxerê habituados a clima frio e 
qualidade de terra diferenciada tiveram que se adaptar 
ao calor intenso e conheceram doenças tropicais como a 
malária e os malefícios da garimpagem do ouro.

XIBÁEBÔ (RIO). Afluente do Rio Pogubo (Rio São 
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Lourenço), sudeste de MT. O termo “Xibáebô” vem do 
idioma boróro “xibaé”, arara + “bô”, rio: Rio das Araras 
(PCA, PAJV).

ZOTIARÊ-UINÁ (RIO). Afluente da margem direita do 
Juruena, divisa natural entre os municípios de Brasnorte e 
Juara. O termo “Zotiarê-uiná” vem do idioma paresi (aliti) 
“Zotiarê”, pacu peba + “uiná” rio: Rio do Pacu Peba. Trata-
se do nome do Rio do Sangue no idioma do povo paresi 
(aliti) (OR). Vale lembrar que para os povos indígenas, o 
nome de um rio é apenas o nome de um trecho de rio e 
nunca da nascente à sua foz.

ZUÍ-UINÁ (RIO). Afluente pela margem esquerda 
do Rio Juruena, noroeste de MT. O termo “Zuí-uiná” vem 
do idioma paresi (aliti) “Zuí”, gavião + “uiná”, rio: Rio do 
Gavião. É o nome do Rio Juína no idioma paresi (aliti). 

* João Carlos Vicente Ferreira.
É publicitário, pesquisador, escritor e historiador de ofício, tendo escrito e publicado 
vários livros. Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, da 
Academia Mato-Grossense de Letras, da Academia Brasileira de Belas Artes e de várias 
instituições culturais em Mato Grosso e estados da Federação. Foi Secretário de Estado 
de Cultura de Mato Grosso, Presidente do Fórum Nacional de Cultura, dentre outras 
atividades culturais. Possui título de “Cidadão”, de 15 municípios de Mato Grosso e 
também o título de Cidadão Mato-grossense, outorgado pela Assembleia Legislativa/
MT. Por sua atividade cultural possui dezenas de comendas, títulos e honrarias, 
concedidas por órgãos e instituições públicas e privadas ao longo das últimas décadas.
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Sônia Regina Romancini1
Edenilson Dutra de Moura2

PALAVRAS INICIAIS

 Este texto apresenta os resultados parciais da 
pesquisa “Configuração da rede urbana do estado de 
Mato Grosso”, desenvolvida no período de novembro de 
2012 a novembro de 2014 e centra a análise a partir das 
dinâmicas territoriais verificadas em Sinop (MT).

 Embora o conhecimento empírico da região 
acontece desde o início da década de 1980, os estudos 
sistematizados foram realizados a partir da década de 1990, 
com o desenvolvimento das pesquisas: “Modernização no 
campo e urbanização na Pré-Amazônia Mato-grossense: 
os exemplos de Sinop, Itaúba e Alta Floresta” (2004-
2006), que integrou a pesquisa denominada “Impactos 
sócio-ambientais da expansão da soja na Pré-Amazônia 
Mato-grossense”, coordenada pela professora Doutora 
Gilda Tomasini Maitelli (MAITELLI, 2004). Na sequência, 
foi desenvolvido o projeto “Agronegócio na Pré-Amazônia 
Mato-Grossense: estudo da dinâmica territorial dos 
Municípios de Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio 
Verde, Sorriso e Sinop”, (2006-2010). 

 A presente pesquisa é desenvolvida através de uma 
abordagem qualitativa, a qual, segundo García Ballesteros 
(1998), não começa com um conjunto de hipóteses a 
serem verificadas, porém, com uma aproximação ao lugar 

1 Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). Doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cidades e Novas Territorialidades 
em Mato Grosso (GECIT – UFMT/CNPq). Membro do NEER (Núcleo de Estudos em 
Espaço e Representações).
2 Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Cidades e Novas Territorialidades em Mato Grosso (GECIT – UFMT/CNPq). Professor 
Substituto do IFMT/Campus Cuiabá.

Dinâmicas Urbanas Em Sinop (MT): Da 
Cidade na Selva à Cidade Universitária
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de estudo, levantando uma série de problemas e reflexões 
sobre ele. 

 Acerca dos procedimentos metodológicos 
adotados para execução desta pesquisa destaca-se o 
construto teórico e metodológico pautado nas discussões 
pertinentes à produção do espaço e como técnicas 
adotadas ressalta-se a execução de pesquisas em campo 
realizada em junho de 2013 e nos meses de março e abril 
de 2014, com levantamento de dados em instituições 
públicas e empresas privadas, realização de entrevistas 
a estudantes das diferentes instituições da cidade e 
registro fotográfico. Desta forma, o objetivo do presente 
trabalho é trazer uma reflexão sobre os diferentes meios 
de produção do espaço urbano regional vivenciadas pelo 
município de Sinop, e suas implicações econômicas que 
perpassaram por diferentes ciclos, destacando desde 
seu processo de formação até os dias atuais, com uma 
dinamicidade de cidade universitária.

 A cidade de Sinop está localizada na Amazônia 
mato-grossense, na área de influência da BR-163, 
constituída, principalmente, a partir da década de 
1970. Trata-se de uma área expressiva quanto às novas 
espacialidades urbano-regionais decorrentes da expansão 
do meio técnico-científico informacional e a constituição 
de um espaço de fluxos, notadamente, as redes técnicas 
dos transportes, das comunicações e de energia, 
destacando-se nos circuitos espaciais da produção, do 
comércio e dos serviços. Entre os serviços evidencia a 
importância do ensino superior, com a implantação de 
duas universidades públicas e diversas particulares.

O estado de Mato Grosso possui uma área territorial 
de 903.357,91 Km², com três domínios biogeográficos: 
Amazônia, Cerrado e Pantanal, e o Vale do Rio Araguaia 
que se destaca por suas características singulares. Mato 
Grosso limita-se ao norte com os estados do Pará e 
Amazonas, ao sul com o Mato Grosso do Sul, a leste com 
Goiás e Tocantins e a oeste com Rondônia e a República da 
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Bolívia. Apresenta uma população de 3.182.113, distribuída 
em 141 municípios, com densidade demográfica de 3,36 
habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2015).

O município de Sinop tem a origem de seu nome na 
sigla que representa a Sociedade Imobiliária do Noroeste 
do Paraná – Sinop, que adquiriu a gleba Celeste e fundou 
diversas cidades. Sinop é um município localizado na 
Região Norte de Mato Grosso, segundo a classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 
as regiões do Estado. Está localizado a cerca de 500 Km 
de distância da capital mato-grossense Cuiabá. É sede 
da Microrregião Sinop, composta por nove municípios, 
sendo eles: Claudia, Feliz Natal, Itaúba, Marcelândia, Nova 
Santa Helena, Santa Carmem, Sinop, União do Sul e Vera, 
que fazem parte da Mesorregião Norte Mato-Grossense. 
Faz limites com os municípios de Vera, Santa Carmem, 
Sorriso, Tapurah, Itaúba e Cláudia.

Na sequência, apresenta-se o mapa de localização 
do município de Sinop que demonstra sua posição 
privilegiada na porção central da região Norte de Mato 
Grosso, a BR-163 (Cuiabá-Santarém) e os municípios que 
estão sob sua influência (mapa 1).

Mapa 1: Sinop na região Norte Mato-grossense.

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN/MT.
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Mapa 1: Sinop na região Norte Mato-grossense.

A fundação de Sinop ocorreu no dia 14 de setembro 
de 1974 e contou com a presença de inúmeras autoridades, 
dentre elas o Ministro do Interior Maurício Rangel Reis e 
o Governador de Mato Grosso José Fragelli. A cidade foi 
elevada à categoria de Distrito de Chapada dos Guimarães 
em 1976, através da Lei 3.754 de 29 de junho de 1976, 
assinada pelo governador José Garcia Neto. Sinop 
alcançou a sua autonomia política através da Lei 4.156 
de 17 de dezembro de 1979, assinada pelo Governador 
Frederico Campos. Inicialmente o município de Sinop 
contava com uma área de 48.678 km². Além da sede do 
município passaram a fazer parte de Sinop os distritos de 
Vera, Santa Carmem, Claudia e Marcelândia.  As famílias 
pioneiras de Sinop vieram, em sua maioria, dos estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (SINOP, 2014).

No censo de 2010, realizado pelo IBGE, Sinop registrou 
113.099 habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa 
do estado de Mato Grosso. Uma característica marcante 
da cidade é seu constante crescimento populacional, 
segundo levantamento realizado pelo IBGE, Sinop é a 
15ª cidade do Brasil que teve um boom do crescimento 
na última década. Em 2003, Sinop era a 288ª cidade mais 
populosa do Brasil. Em 2013, passou para a 224ª posição. 
Os dados mostram que em 2003 a população de Sinop era 
de 86.775 habitantes. Já em 2013 a população foi estimada 
em 123.634, uma elevação de 42% (PEREIRA, 2014). No 
ano de 2015, segundo estimativas do IBGE, a população 
atingiu 129.916 habitantes (IBGE, 2015).

Com uma considerável extensão territorial de 
3.942,231 km² (IBGE, 2015), e uma altitude de 384m 
acima do nível do mar, o município de Sinop é banhado 
pelo Rio Teles Pires, um importante afluente do rio 
Tapajós, componente da expressiva bacia hidrográfica 
do Amazonas. É cortado pela BR 163 (Cuiabá – Santarém) 
importante meio de conexão em Mato Grosso. Situado 
nas coordenadas 11° 50’ 53’’ de latitude Sul e 55º 38’ 57’’ de 
longitude Oeste.
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A cidade de Sinop foi planejada com o objetivo de 
ser um centro urbano de importância regional. Sob esse 
prisma, Vilarinho Neto (2002), ao analisar a formação 
e consolidação da rede urbana de Mato Grosso, afirma 
que, no tocante à prestação de serviços, a cidade de 
Sinop apresenta uma diversificação e especialização 
de estabelecimentos, o que vem reforçar a sua posição 
de Capital Regional, sobretudo no que diz respeito à 
assistência técnica ao produtor rural e à prestação de 
serviços nas áreas de educação e saúde. 

Neste sentido, as influências que Sinop exerce na 
região Norte Mato-grossense são condicionadas pelas 
relações espaciais estabelecidas com os espaços mais 
próximos, com os mais distantes, com os espaços rurais, 
entre os quais flui a circulação de pessoas, de mercadorias, 
de informações, de valores e de ideias, o que permite que 
a cidade faça a “ponte entre o global e o local, em vista das 
crescentes necessidades de intermediação e da demanda 
também crescente de relações entre as diferentes 
aglomerações” (SPOSITO, 2001, p. 616).

Ao analisar as tipologias do território segundo 
a condição econômica, Amaral (2005) destaca que a 
região centro norte-Sinop corresponde a um território 
dinâmico, com alto produto per capita, com crescimento 
acima da média estadual. O autor ressalta que esse 
território encontra-se vinculado a recursos naturais, onde 
o dinamismo está relacionado à exploração de setores 
primários exportadores (comodities agrícolas e madeira), 
com aproveitamento de vantagens comparativas no 
contexto de uma maior abertura de mercados.

SINOP NO CONTEXTO REGIONAL

As principais mudanças na economia e no espaço 
urbano do Estado de Mato Grosso aconteceram a partir 
de 1964, quando a União, sob o comando dos governos 
militares, através do projeto de Integração Nacional, 
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cujo lema era “Amazônia – integrar para não entregar”, 
promoveu a incorporação da Amazônia ao processo de 
expansão capitalista, transformando-a em fronteira do 
capital, atendendo aos interesses da burguesia nacional 
e do capital estrangeiro (CORRÊA, 1987). Ressalta-se que 
a política de integração das áreas periféricas considerava 
como “espaços vazios” as áreas ainda não integradas ao 
modo capitalista de produção, mesmo que ocupadas por 
povos indígenas e camponeses.

Objetivando a colonização da Amazônia, o Governo 
Federal transformou a SPEVEA, Superintendência de 
Valorização Econômica da Amazônia em SUDAM, 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 
Entre os estudos sobre a ocupação da Amazônia, 
evidenciam-se os realizados por Passos, segundo o qual:

O primeiro Plano de Integração Nacional (1970) atribui uma 
importância central ao desenvolvimento da “Nova Amazônia”, 
que se faz pela delimitação de um espaço geopolítico: “Amazônia 
Legal”, à base de um conjunto de organismos burocráticos 
tais como o BASA (Banco da Amazônia), o FIDAM (Fundos de 
Investimentos para a Amazônia), a SUDAM (Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia), a criação de estradas 
indispensáveis, assim como uma política de estímulo à formação 
de pólos agrícolas e industriais. (PASSOS, 1998, p. 58)

No tocante à ocupação da Amazônia mato-grossense, 
a rede urbana foi influenciada pela forte ação do capital e 
do Estado brasileiro, que formulou programas especiais, 
como, por exemplo: PIN – Programa de Integração 
Nacional, PROTERRA – Programa de Distribuição de 
Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste, 
PRODOESTE – Programa de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento 
dos Cerrados, POLAMAZÔNIA – Programa de Pólos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, dentre 
outros. 
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Com esses programas, foram implantados projetos 
de colonização, rodovias, projetos agropecuários, 
projetos de mineração e infraestrutura urbana. No âmbito 
do PIN, foi estabelecia e executada uma série de medidas 
com consequências na organização do território mato-
grossense, destacando-se entre elas a construção das 
rodovias Cuiabá-Santarém (BR-163) e Cuiabá-Porto Velho 
(BR 364), a criação do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) – com a finalidade de promover, 
executar, coordenar e controlar a colonização, e as linhas 
especiais de crédito para a aquisição de terras concedidas 
pelo PROTERRA. 

Os projetos de colonização foram realizados, 
predominantemente, por empresas particulares, 
conforme se observa na tabela 1.

Através dos recursos do PIN, foram pavimentadas 
a rodovia BR-1633, ligando a capital de Mato Grosso, 
Cuiabá, a Campo Grande e São Paulo e a BR-364, ligando 
Mato Grosso a Goiás, ao Distrito Federal e ao Acre. 
Posteriormente, novas rodovias estaduais e municipais 
foram-se delineando no espaço mato-grossense, 
constituindo a malha rodoviária do estado de Mato Grosso. 

3 O trecho da BR-163, que liga Cuiabá a Sinop, no norte mato-grossense, teve sua 
pavimentação asfáltica inaugurada em dezembro de 1984 pelo Presidente da 
República, Gen. João Baptista de Oliveira Figueiredo. Posteriormente, novos trechos 
foram pavimentados até Guarantã do Norte, município que se localiza na divisa do 
estado de Mato Grosso com o Pará. Recentemente foi realizada a pavimentação até 
Santarém (PA).

 
Projeto de 
Colonização 

Projetos Área (Km²) % Do Estado  Beneficiários  
(Famílias) 

Oficial 14 10.634 1.18 10.185 
Particular 87 32.463 3.60 19.558 
Total 101 43.097 4.78 29.743 
 
 
 
 

Tabela 1. Colonização em Mato Grosso – 1970/1992.

Fonte: Moreno (1993, p. 314). Organizado por Moura (2013). 
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Referente a esse período, merece destaque a divisão 
do estado de Mato Grosso que ocorreu através da Lei 
Complementar n.º 31, de 11 de outubro de 1977, quando 
o Presidente da República Ernesto Geisel criou o Estado 
de Mato Grosso do Sul, sendo um ato arbitrário, sem 
consultar o povo e as lideranças locais, próprio do regime 
vigente no país (PÓVOAS, 1995). 

Quando se efetivou a divisão do Estado de Mato 
Grosso, em 1979, segundo cálculos do IBGE baseados 
no censo de 1970, o antigo estado de Mato Grosso 
possuía 2 milhões e 300 mil habitantes, distribuídos em 
93 municípios. O novo estado de Mato Grosso do Sul 
passou a contar com uma população de 1 milhão e 400 mil 
habitantes, distribuídos em 55 municípios. Mato Grosso 
remanescente ficou com 38 municípios e uma população 
de 900 mil habitantes (PÓVOAS, 1995). Atualmente, a 
população de Mato Grosso é predominantemente urbana, 
com 81,8 das pessoas vivendo em cidades.

Constata-se que, a partir da década de 1970, ocorreu 
na Amazônia Mato-grossense a implantação do modelo 
de modernização da agricultura mediante as políticas de 
desenvolvimento econômico orientadas pelo Estado.  O 
processo de urbanização foi intensificado resultando na 
criação de cidades como Sorriso, Nova Mutum, Lucas do 
Rio Verde, Colíder, Sinop, Itaúba, Alta Floresta, Guarantã 
do Norte, entre outras, e promovendo mudanças em 
muitas das já existentes, a exemplo de Diamantino 
(ROMANCINI e MARTINS, 2007). 

Arruda (2005) ressalta que as cidades cuja 
economia se baseia no agronegócio, ou seja, em uma 
agricultura modernizada-informacional-globalizada, 
passam a produzir uma nova condição histórica na qual 
a produtividade, o consumo e a competitividade são 
realizadas em uma rede global de interação para atender 
a uma lógica comandada pelo capital hegemônico se 
adequando especialmente para atrair novas empresas e 
fomentar negócios.  



V NEER

514

Neste sentido, a cidade assume o comando do 
território. As cidades modificaram-se para atender 
às demandas do campo (consumo produtivo), 
simultaneamente, tornaram-se o locus da instalação 
dos novos produtores e grupos sociais que se dirigiram 
para estas áreas em função da dinâmica econômica da 
agricultura (SANTOS e SILVEIRA, 2001). 

De acordo com Arruda (2005), a urbanização da 
fronteira agrícola tecnificizada, fruto de novas lógicas 
territoriais, apresenta uma configuração diferente e 
complexa, seja pela oferta de informação, grau de 
modernidade, tamanho das cidades ou urbanidade 
presente em seu cotidiano. A urbanização configurada 
nesses espaços passa a ter grande impacto sobre as 
atividades econômicas, os costumes e a sociedade 
gerando assim novos hábitos de consumo, demonstrando 
que à medida em que aumenta a renda no campo, os 
negócios nas cidades ganham forças, conclui a autora.   

A implantação da agricultura “moderna”, 
modelo produtivo que se caracteriza, sobretudo pelo 
emprego intensivo de maquinários e insumos químicos 
industrializados para a produção de monoculturas, 
desencadeou um duplo processo de reorganização 
socioespacial, ou seja, o campo reestruturou-se como 
local da produção mecanizada e as cidades equiparam-se 
para atuar como suporte para a efetivação desse processo.  
Não há determinação de um espaço sobre o outro, mas a 
proposição de que o processo histórico da modernização 
da agricultura, uma das estratégias do sistema capitalista 
pós Segunda Guerra Mundial, produziu mudanças sócio-
econômicas-espaciais que perpassam um espaço mais 
amplo do que o campo ou a cidade em si mesmos,  gerando  
nova articulação rural-urbano. 

Sob esse prisma, as cidades da Pré-Amazônia 
Mato-grossense, particularmente, as situadas nas áreas 
incorporadas à economia agrícola “moderna”, com 
destaque para a produção de soja, milho e algodão, 



 515

AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESPAÇO: 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EM GEOGRAFIA

apresentam um quadro particular de apreensão que se 
associa às mudanças produzidas com a implantação do 
processo de modernização da agricultura, conforme 
análise realizada por Bernardes (2006, p. 18):

A partir de Sinop, envolvendo um conjunto de municípios 
como Vera, Cláudia, Santa Carmem e Feliz Natal, entre outros, 
encontra-se a fronteira de expansão de agricultura moderna 
propriamente dita. As transformações em curso nessa área 
trazem determinações novas, gerando espaços com atividades 
com alto nível tecnológico, como soja, com consequências 
marcantes na organização territorial das atividades, recursos 
e população da região, significando substituição de atividades 
tradicionais. 

Neste contexto de mudanças sócio-econômicas-
espaciais, as cidades da Pré-Amazônia Mato-grossense, 
na área de influência da BR-163, nos últimos quarenta 
anos, passaram por modificações que correspondem 
ao processo de desenvolvimento da economia agrícola 
“moderna”, ou seja, a cidade foi reestruturada em função 
das novas demandas recebendo equipamentos técnicos, 
econômicos e sociais que possibilitam uma dinâmica de 
fluidez de informações, mercadorias, serviços e capital 
que a economia agrícola “moderna” necessita. 

Constata-se que a modernização agrícola produziu 
mudanças econômicas que se expressam espacialmente 
nas cidades da Pré-Amazônia Mato-grossense, que 
passaram por uma adaptação de sua estrutura urbana 
com o objetivo de atender às demandas das atividades 
agrícolas, no que se refere ao “consumo produtivo” 
do campo, composto pelas máquinas, implementos 
e insumos materiais e intelectuais indispensáveis à 
produção (SANTOS, 1994).  

Assim, os municípios da área de influência da BR-
163 podem se enquadrar nas cidades que compõem 
a chamada “região agrícola” (SANTOS, 1993).  Essas 
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cidades estão diretamente ligadas e são dependentes das 
atividades agrícolas, por meio das quais se representa a 
inter-relação do mundo rural com o urbano. Este autor 
ainda destaca que nessas cidades é o campo que comanda 
a vida econômica e social do sistema urbano.

Segundo os estudos realizados por Santos e Silveira 
(2001), verifica-se que outro fator impulsionador da 
urbanização e da atividade econômica na cidade é 
a transferência de renda do campo para a cidade, 
com investimento na compra de outros produtos não 
diretamente ligados à produção (consumo consuntivo), 
tais como automóveis, eletro-eletrônicos, artigos de 
consumo pessoal (vestuário, calçados, perfumaria, entre 
outros) e investimento em construções de alto padrão 
arquitetônico, considerado no contexto geral da cidade e 
ainda no consumo da educação (escolas particulares), da 
cultura e entretenimento (viagens, livros, Internet), entre 
outros. 

No contexto da BR-163, destaca-se a cidade de Sinop 
que se tornou um pólo industrial diversificado e um pólo 
comercial e de prestação de serviços, que atende, além da 
região Norte Mato-grossense, também, alguns municípios 
do sul do estado do Pará. 

SINOP NO COMANDO DA REGIÃO NORTE MATO-
GROSSENSE

A cidade de Sinop, implantada no eixo rodoviário 
Cuiabá-Santarém, à margem direita do rio Teles Pires, a 
500 Km da capital Cuiabá, tem sua origem no projeto de 
colonização particular da empresa Sociedade Imobiliária 
Noroeste do Paraná ou Colonizadora Sinop S/A, que 
adquiriu inicialmente às margens da BR-163, uma área de 
terra com 369,017,1 hectares, denominada Gleba Celeste. 
Posteriormente a área colonizada pelo grupo abrangeu 
aproximadamente 645.000 hectares. Em 1972 chegaram 
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as primeiras famílias de colonos vindas, em sua maioria, 
dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul.

No princípio, por falta de estradas, o rio Verde foi 
utilizado como via de acesso à Gleba Celeste. Foram 
projetados três núcleos urbanos no interior da Gleba como 
forma de assegurar bem-estar e serviços à população. O 
primeiro núcleo a ser implantado foi o de Vera, destinado 
para acolher até cinco mil habitantes, o segundo foi o de 
Santa Carmem, projeto definido para abrigar até quinze 
mil habitantes. As duas cidades foram construídas fora 
do eixo da BR-163, cujo traçado ainda não havia sido 
definido. Sinop foi instalada por último, tendo a rodovia 
cortado o seu núcleo urbano. Como cidade pólo da região 
foi programada para receber até 150.000 moradores. 

De acordo com Vilarinho Neto (2002), inicialmente 
os migrantes começaram a incrementar a indústria 
madeireira, hoje uma das principais forças industriais da 
cidade. Devido às dificuldades encontradas no início pelos 
agricultores, em função dos altos custos dos fretes de 
insumo, fracassou a proposta de implantação de um pólo 
agropecuário naquela região. 

Portanto, até o final da década de 1980, a economia 
local estava centrada na indústria madeireira. O 
asfaltamento da BR-163 até a cidade de Cuiabá e com 
melhor oferta de energia elétrica, através da implantação 
do Linhão, a cidade de Sinop tornou-se um pólo industrial 
diversificado e um pólo comercial e de prestação de 
serviços, que hoje atende, além da região Norte Mato-
grossense, também, alguns municípios do sul do Estado 
do Pará.

Souza (2001) ressalta que devido à dinâmica 
apresentada no processo de expansão urbana, a cidade de 
Sinop passa a exercer sobre as outras cidades do “nortão” 
mato-grossense um poder político e econômico. Pode-se 
portanto, constatar a existência de redes criadas a partir 
deste centro polarizador e ao mesmo tempo a formação 



V NEER

518

de novas territorialidades.
Destaca-se que, nos dias atuais, Sinop vem passando 

por transformações em sua base econômica, da exploração 
de madeira para um centro prestador de serviços e, 
ainda em menor escala, em produtora agropecuária. As 
consequências dessas mudanças são verificadas ao longo 
da BR-163, que apresenta índice de urbanização superior 
ao das regiões que não são influenciadas por essa rodovia.

Em Sinop encontram-se instaladas empresas 
prestadoras de serviços especializados, principalmente 
voltados à venda e manutenção de automóveis e 
implementos agrícolas, à construção civil e armazenamento 
de grãos, entre outros tipos de serviços. Tais prestadores 
de serviços atendem não só aos municípios da região Norte 
Mato-grossense, mas também a municípios localizados 
no sul do estado do Pará.

Diante do exposto, torna-se evidente a importância 
do papel de Sinop, como um pólo de influência e centro 
nodal, pois segundo Corrêa (1989), as redes se formam 
na medida que as cidades se desenvolvem, destacando-
se pelas atividades econômicas, prestação de serviços 
que oferecem à sua população e à população de outras 
cidades.

No distrito industrial, há uma diversificação de 
indústrias. Com essa diversificação, a indústria madeireira 
implantou um processo de melhoria tecnológica que, 
além de agregar valores, passou a trabalhar com o 
beneficiamento e industrialização de seu produto 
(VILARINHO NETO, 2002). Essas indústrias produzem, 
além da madeira serrada e beneficiada, portas, taco, 
laminado, compensado, cabo de escova, pincel, vassoura, 
entre outros. No setor da madeira destaca-se ainda a 
indústria de móveis. 

O uso comercial e o de prestação de serviços 
concentram-se no centro da cidade, enquanto a atividade 
comercial é diversificada com 1.751 estabelecimentos 
comerciais varejistas e atacadistas, com destaque 
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para a comercialização de gêneros alimentícios, 
vestuários, mobiliários, eletrodomésticos, produtos 
agropecuários e implementos agrícolas, materiais de 
construção entre outros. A cidade apresenta, também, 
um comércio especializado e sofisticado, destacando 
as lojas de decoração, floricultura, perfumarias, lojas 
de conveniência, livrarias, mini-shoppings, papelarias e 
concessionárias de veículos. A cidade de Sinop apresenta 
um comércio atacadista de expressão, com destaque para 
as revendedoras de gêneros alimentícios e implementos 
agrícolas. 

Os principais produtos agrícolas produzidos em 
Sinop são: arroz,soja, milho e algodão. A produção de 
hortaliças e frutas ocorre principalmente em chácaras e 
sítios próximos à cidade.

A cidade de Sinop conta com centenas de empresas 
prestadoras de serviços, incluindo bancos, escritórios, 
restaurantes, hotéis, imobiliárias, oficinas, academias, 
entre outras, que aumentaram consideravelmente nos 
últimos anos e atendem a toda região norte do Estado. 
Sinop abriga representações regionais da Receita Federal, 
INSS, INCRA, IBAMA e outros importantes órgãos de 
Governo. 

Conta ainda com os serviços especializados na 
área de saúde e na educação de nível superior com a 
presença do campus da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT), Campus Universitário de Sinop 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), dois 
campus da Universidade de Cuiabá (UNIC), Faculdade 
de Sinop (FASIPE), sendo as três últimas particulares, 
além de pólos de ensino à distância de outras instituições 
particulares.

Na paisagem de Sinop se observa o imaginário dos 
migrantes sulistas na reprodução de sua cultura material 
e imaterial, da influência da criação de territorialidades 
que remetem, principalmente, à Região Sul do País, 
com a criação do Centro de Tradições Gaúchas - Estância 
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da Amizade,  como as denominações de Cascavel, 
Umuarama, Maringá, Catarinense, Paranaense, Gaúcha, 
entre outras. A estruturação do centro da cidade apresenta 
imponentes edificações públicas, como, por exemplo, o 
Fórum, a Câmara Municipal, a Prefeitura, a nova igreja 
matriz, bairros residenciais que atendem aos diferentes 
níveis de renda, edifícios comerciais e residenciais, as 
praças, rótulas, tudo lembrando o ideal de ser grande, ou 
seja, o maior centro de influência regional do Norte Mato-
grossense. Nos letreiros das lojas, restaurantes, outdoors, 
o marketing da influência do global no local marcam a 
paisagem urbana. 

AS INTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E A 
ESPACIALIDADE EM SINOP 

Após uma reflexão sobre o processo de formação do 
município de Sinop, ressaltando sua historicidade pautada 
em programas e políticas de ocupação privada de terras 
na Amazônia mato-grossense, destaca-se a implantação 
de instituições de ensino superior no município, sendo 
a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) as 
primeiras instituições instaladas em Sinop.

A primeira proposta de implantação de um campus da 
UFMT em Sinop aconteceu no ano de 1981, com a doação 
do terreno de 60 hectares feita pelo Colonizador Ênio 
Pipino. Porém, somente no ano de 1991, o Conselho 
Diretor da Universidade criou o núcleo Pedagógico Norte 
Mato-Grossense e, no ano de 1992, deu-se a instalação 
provisória da UFMT em Sinop. A tabela 2 mostra os mostra 
os cursos de graduação oferecidos atualmente pela UFMT 
Campus Sinop.
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Tabela 2. Cursos de Graduação da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT.

Agronomia

Enfermagem

Engenharia Agrícola e Ambiental

Engenharia Florestal

Farmácia

Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática com 
habilitação em física, matemática e química.

Medicina 

Medicina Veterinária

Zootecnia

Fonte: Site da Instituição. Organização: Moura (2014).

Quanto à criação da UNEMAT, data de 1990 a origem 
do Núcleo de Ensino Superior de Sinop, que mais tarde se 
transformou no campus da UNEMAT. 

Na tabela 3 relaciona os cursos de graduação 
oferecidos na contemporaneidade pela UNEMAT de 
Sinop.
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Tabela 3. Cursos de Graduação da Universidade do 
Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Letras 

Matemática

Pedagogia

Fonte: Site da Instituição. Organização: Moura (2014).

Observa-se uma tendência e perfil dos cursos de 
graduação das instituições públicas apresentadas para 
as áreas voltadas principalmente para a produção do 
agronegócio, pecuária e também para as engenharias, ou 
seja, o capital mercadológico da região criando demandas 
e perfis dos cursos de graduação oferecidos pelas IES 
públicas, constatando uma carência nas áreas de ciências 
humanas e sociais e também pouca oferta de cursos de 
licenciatura na área de educação. 

Quanto à área da saúde verifica-se que está sendo 
ampliada, exemplo disso é a criação do curso de medicina 
da UFMT aprovado pela portaria 654 de onze de dezembro 
de 2013. A abertura do curso de medicina faz parte 
da Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das 
instituições federais de educação superior, o programa 
é política do governo federal que envolve a expansão e 
criação de vagas em cursos de medicina de instituições 
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públicas e privadas de todo território nacional. Em Mato 
Grosso, além do campus universitário de Sinop, que será 
contemplado com 60 vagas, o campus também da UFMT 
de Rondonópolis, pela mesma portaria, se beneficia 
também com a criação do curso de medicina, com a oferta 
de 40 vagas, um avanço para o estado de Mato Grosso que 
até recentemente concentrava a formação médica apenas 
na capital Cuiabá, em apenas duas instituições.

 Sobre as instituições privadas de ensino superior 
Sinop apresenta três instituições com campi bem 
estruturados e localizações diferenciadas na cidade, 
que permitem uma dinamização na produção do espaço 
urbano. O  mercado imobiliário se apropria das localizações 
próximas dessas IES para lançar condomínios, residenciais 
e quitinetes, ocorrendo uma supervalorização do espaço 
no entorno das IES, inclusive nas proximidades das IES 
privadas e não somente das públicas. 

 Na sequência, apresenta-se as tabelas 4, 5 e 6  
que relacionam os cursos de graduação ofertados pelas 
instituições privadas de Sinop.

Tabela 4. Cursos de Graduação UNIC - FIS “Campus 
Industrial”- Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de 
Sinop.

Fonte: Site da Instituição. 
Organização: Moura (2014).

Administração 
Ciências Biológicas 
Ciências Contábeis 
Direito 
Redes de Computadores 
 
 
 



V NEER

524

Tabela 5.  Cursos de Graduação – Faculdade de 
Ciências Jurídicas Gerenciais e Educação de Sinop.

Tabela 6. Cursos de graduação da Faculdade de Sinop 
- FASIPE. 

Arquitetura e Urbanismo 
Biomedicina 
Direito 
Enfermagem 
Engenharia de Produção 
Farmácia 
Fisioterapia 
Psicologia  
 
 
 

Fonte: Site da Instituição. 
Organização: Moura (2014).

Fonte: Site da Instituição. 
Organização: Moura (2014).

 

 Administração  
Biomedicina 
Ciências Contábeis 
Direito 
Educação Física 
Enfermagem 
Estética 
Fisioterapia 
Jornalismo 
Nutrição 
Odontologia 
Psicologia 
Turismo 
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Atualmente, verifica-se que as instituições de 
ensino agregam muito além da principal função social 
de uma universidade, que em linhas gerais destaca-se 
na contribuição cientifica, filosófica e cultural expressa 
em atividades pautadas no ensino, pesquisa e extensão. 
Através destes espaços públicos acontece uma 
supervalorização de espaços privados em detrimento dos 
primeiros, sendo principalmente o mercado imobiliário 
o principal meio que mais se dinamiza em função 
das universidades na cidade estudada. Constata-se a 
instalação de casas de festas e shows e franquias de redes 
internacionais de fast food que aproveitam, entre outros 
fatores, do grande potencial representado por estudantes 
universitários.

Essa dinamização do espaço intraurbano tem sua 
análise pautada nos agentes sociais da produção do 
espaço, a partir de cada relação estabelecida em um dado 
momento da história impressa no espaço, perfazendo a 
relação espaço e tempo, como expressam as palavras de 
Corrêa (2013, p. 43-44):

Os agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na 
temporalidade e espacialidade de cada formação socioespacial 
capitalista. Refletem, assim, necessidades e possibilidades 
sociais, criadas por processos e mecanismos que muito deles 
criaram. E são os agentes que materializam os processos sociais 
na forma de um ambiente construído, seja a rede urbana, seja o 
espaço intraurbano. 

Ainda sobre algumas das contribuições teóricas sobre 
a produção do espaço e suas múltiplas lentes teóricas e de 
abordagens, destacam-se as concepções de Marcelo Lopes 
de Souza (baseando-se teoricamente em pensadores 
como Marx e Lefebvre), onde o referido autor salienta 
sobre a necessidade de incorporarmos nesta discussão, 
além da materialidade do espaço e as idealizações de 
produção espacial em favor de cada vez mais valores 
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estritamente econômicos, mas, discutir também novas 
formas e práticas espaciais, como abordagens que tratam 
também das produções simbólicas do espaço, além de 
diferentes relações de poder estabelecidas espacialmente, 
conforme se verifica na citação que segue:

De toda sorte, não existe apenas uma única maneira de 
interpretar e focalizar a “produção do espaço”. Do predomínio 
de uma visão estreitamente “materialista” (redutora do 
espaço à sua materialidade), e mesmo economicista a uma 
visão mais abrangente e radical, que desafie o próprio pano 
de fundo filosófico da reflexão lefebvriana (o pensamento de 
Marx), várias são as possibilidades. [...] Com efeito, já por aí se 
descortina a possibilidade de ver a “produção” como sendo não 
apenas a produção de bens materiais (móveis e imóveis), mas 
também a produção simbólica e de relações de poder. O termo 
“produção” é suficientemente amplo e plástico para comportar 
essa multiplicidade de dimensões. (SOUZA, 2013, p. 40-41)

Sob a ótica da produção do espaço urbano, 
enriquecido com respostas de diferentes estudantes 
universitários, obtidas por meio de entrevistas, através 
de pesquisa de campo realizada em abril do corrente ano, 
que permeia a discussão e reflexão da produção do espaço 
de uma cidade universitária, e suas principais implicações 
não somente do espaço concreto, mas também dos 
modos de representação deste espaço.

Diante do questionamento: - Qual ou quais elementos 
na cidade você relaciona com a presença das Instituições 
de Ensino Superior (IES)? - 15 estudantes de diferentes 
instituições de ensino e cursos de graduação e faixa etária, 
responderam sobre quais elementos visíveis e também 
simbólicos presentes em Sinop eles relacionam com a 
presença das IES, embora a questão fosse de caráter 
qualitativo, foi possível quantificar os elementos que 
foram citados por eles, muitos dos quais foram repetidos 
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por diferentes entrevistados, como ilustra a tabela 7.

Tabela 7. Aspectos da cidade que os estudantes 
relacionam com a presença das IES .

Fonte: Moura (2014).

Com esta amostragem verifica-se que principalmente 
o setor imobiliário e o setor de bares e casas de festas 
foram os mais citados pelos estudantes entrevistados. Em 
Sinop, ao se andar pelas ruas da cidade, verifica-se muitas 
quitinetes e repúblicas, principalmente nas proximidades 
das IES, bem como, a presença de vários estabelecimentos 
comerciais como bares e boates, como nas proximidades 
da UNEMAT, mostrando uma supervalorização de espaços 
privados em detrimento dos espaços públicos.

Outro ponto de análise foi sobre a origem dos 
estudantes, questionando no grupo de entrevistados 
sobre a naturalidade, local onde moravam antes de ir para 
Sinop e se o motivo da mudança para Sinop foi a busca 
pela formação de ensino superior.  A tabela 8 apresenta a 
síntese desse questionamento.

Principais elementos citados Números de entrevistados que 
mencionaram 

Residenciais/Quitinetes/Repúblicas 10 

Barzinhos/Boates/Casas de Shows 11 

Praças nos fins de semana com muitos 

jovens 
3 

Restaurantes novos nas proximidades 

das IES 
3 

Novo bairro na frente da UFMT 4 
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Tabela 8: Dados dos estudantes entrevistados.

Ressalta-se que no grupo de quinze entrevistados 
apenas três estudantes são sinopenses, enquanto a 
maioria tem suas naturalidades em outros municípios, 
e que maior parte desses estudantes teve como motivo 
pela migração a Sinop a busca pelo ensino superior nas 
diferentes IES da cidade.

Outro fator de análise para este grupo foi sobre a 
moradia dos estudantes, onde a maioria dos entrevistados 
paga aluguel em quitinetes nas proximidades das 
instituições de ensino, diferentes valores foram citados. 
Muitos estudantes alegam que os preços são altos 
para morar em Sinop, afirmando que os proprietários 

Você considera Sinop uma 
cidade universitária? 

Quantidade de 
 Respostas 

Algumas Justificativas 

Sim 10 “Sim, porque tem muitas instituições...” 
 
“É a única cidade de Mato Grosso que tem 
duas universidades públicas...”  
 
“Tem cursos de diferentes áreas...” 
 
“Sim, porque a cidade era muito parada 
antes de ter os campus das universidades, 
principalmente o da UFMT, veio muita 
gente de fora, e isso fez a cidade crescer...” 
 
“Sim, quase todo lugar que você vai em 
Sinop, vê gente com camiseta de cursos...” 
 

Não 1 “Não, acho que tem que melhorar muito a 
qualidade das instituições...” 

“Mais ou menos”, 

“Caminhando para isso”, 

“Quase” 

4  
“Mais ou menos, tem muita gente na cidade 
que vem para trabalhar e não 
necessariamente veio pelas 
universidades...” 
 
“Caminhando para isso, mas, precisa 
melhorar,  tem que ter mais cursos de pós-
graduação, quase não tem, e isso é 
importante para uma cidade universitária...” 
 
“Quase, falta estrutura para isso, como 
mais laboratórios de qualidade...” 

 
 
 

Fonte: Moura (2014). 
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dessas moradias, residenciais e quitinetes se aproveitam 
da grande demanda de estudantes para alugar os 
empreendimentos com valores altos, que variam entre 
R$ 600,00 e R$ 1.500,00. Ressalta-se que os valores 
mencionados mais baixos, entre R$ 250,00 e R$ 300,00, 
referem-se a quartos com uso de banheiro coletivo e com 
maior distância das instituições de ensino.

Perguntou-se também para o mesmo grupo de 15 
estudantes sobre a representação de Sinop como “Cidade 
Universitária”, esta também foi uma questão aberta onde 
poderia se acrescentar as justificativas para as respostas, 
como mostra a tabela 9.

Tabela 9. Representação de Sinop como cidade 
universitária.

Você considera Sinop uma 
cidade universitária? 

Quantidade de 
 Respostas 

Algumas Justificativas 

Sim 10 “Sim, porque tem muitas instituições...” 
 
“É a única cidade de Mato Grosso que tem 
duas universidades públicas...”  
 
“Tem cursos de diferentes áreas...” 
 
“Sim, porque a cidade era muito parada 
antes de ter os campus das universidades, 
principalmente o da UFMT, veio muita 
gente de fora, e isso fez a cidade crescer...” 
 
“Sim, quase todo lugar que você vai em 
Sinop, vê gente com camiseta de cursos...” 
 

Não 1 “Não, acho que tem que melhorar muito a 
qualidade das instituições...” 

“Mais ou menos”, 

“Caminhando para isso”, 

“Quase” 

4  
“Mais ou menos, tem muita gente na cidade 
que vem para trabalhar e não 
necessariamente veio pelas 
universidades...” 
 
“Caminhando para isso, mas, precisa 
melhorar,  tem que ter mais cursos de pós-
graduação, quase não tem, e isso é 
importante para uma cidade universitária...” 
 
“Quase, falta estrutura para isso, como 
mais laboratórios de qualidade...” 

 
 
 

Fonte: Moura (2014).
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Verifica-se que a cidade de Sinop realmente 
apresenta características de uma cidade universitária, com 
instituições públicas e privadas de ensino, com diferentes 
áreas de cursos de graduação e uma população de 
estudantes de ensino superior considerável. Entretanto, 
é interessante ver pelas respostas dos estudantes acerca 
dessa representação de cidade universitária, sobre a 
necessidade de melhoria, principalmente no que diz 
respeito à qualidade do ensino prestado pelas instituições, 
sendo a qualidade um atributo fundamental para esse 
“título”, e não somente a quantidade de instituições, 
cursos e vagas. 

Espacialidades criadas pela influência das 
universidades em Sinop

 

Fotografia 2: 
Casa de shows “boate” 
onde prioriza-se o estilo 
musical intitulado “Sertanejo 
Universitário” em frente à 
UNEMAT.

Fotografia 1: 
Residenciais em frente à 
UNEMAT e ao fundo um 
edifício em construção. 

Fonte: Moura (2014).

UNEMAT. Fonte: Moura (2014).
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Fonte: Moura (2014).

Fotografias 3 e 4: 
Novos residenciais em bairro 

recém criado em frente 
ao campus da UFMT. 

Fotografia 6: 

Anúncio de 
edifício residencial em 

outdoor fazendo menção 
à localização de uma 

instituição privada 
de ensino superior: 

“Próximo a FASIPE”. 

Fonte: Moura (2014).

Fotografia 5: 
Lote em bairro 
universitário (na 
frente da UFMT) 
como área de 
especulação 
imobiliária. 
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PALAVRAS FINAIS

O estudo evidencia a importância do município de 
Sinop no contexto regional. Criado por meio de políticas 
de ocupação da Amazônia mato-grossense, na década de 
1970, sob a ótica da expansão de uma produção capitalista 
do espaço, atualmente contribui para a estruturação da 
rede urbana do estado de Mato Grosso, onde a prestação 
de serviços, especificamente a presença de instituições de 
ensino superior como universidades públicas e privadas, 
dão subsídios para tal consolidação da rede urbana. 

As universidades também influenciam na produção 
do espaço urbano local, que modifica as formas vigentes 
dessa produção como, por exemplo, a apropriação 
privada do mercado imobiliário, onde os espaços privados 
supervalorizam-se em detrimento da criação/manutenção 
dos espaços públicos. 

Considera-se que este estudo contribui para o 
conhecimento sobre a centralidade urbana e sobre a 
produção do espaço no contexto regional, destacando, 
também as relações entre a universidade e a produção do 
espaço da cidade.
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