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Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se 
passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas 
passadas- de fazer balancê, de se remexerem 
lugares... De tudo não falo. Não tenciono relatar ao 
senhor minha vida em dobrados passos; servia para 
quê? Quero é armar o ponto dum fato, para depois 
lhe pedir conselhos. Por daí, então, careço de que o 
senhor escute bem essas passagens... 
 

João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, 1986, 

159/187 

 

Como é que Guimarães Rosa começa seus contos? Inclusive com um olhar 

geográfico. Uma leitura interessante, pegar começos e fins dos contos, das novelas e 

romances e tentar desentranhar a geografia  enunciada ali. Eu tinha separado aqui justamente 

do livro: Sagarana2**, o primeiro livro dele! Um pensar... Reflexões através das citações,  dos 

trechos, passagens, parágrafos, nas ciências da Geografia, da Antropologia, da 

Fenomenologia. Uma coisa bonita!  O primeiro parágrafo ou o primeiro e o segundo, com este 

olhar:  

 Como é que os seres que vão povoar estes contos, são vistos em cenas 

da geografia do lugar?  

 Eles estão ali, eles estão chegando ali, eles estão indo embora dali?  

 Uma situação estável e ficante; um errante ou alguém que está saindo, 

que vai embora.  

 Aliás como acontece nos contos de João Guimarães Rosa, alguém está 

sempre indo embora. Alguém que veio ou que era sempre dali e que no fim do conto vai 

indo embora!  

Por exemplo, o Burrinho Pedrês, o primeiro conto do  seu primeiro livro. Guimarães 

começa o conto mostrando como o personagem o Burrinho, que vai ser o personagem 

principal deste longo conto, já dizendo de onde ele vem: 

 

ERA UM BURRINHO PEDRÊS miúdo e resignado, vindo de Passa-

Tempo, Conceição do Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se 

                                                           
2 As citações de Sagarana foram tiradas da 31ª edição do livro, publicado no Rio de Janeiro, pela Editora  Nova Fronteira:1984. 
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Sete de Ouros e já fora tão bom, como outro não existiu e em pode 

haver igual. GUIMARES ROSA:1984,p.17.  

 

 “Vindo de Passa-tempo, Conceição do Serro ou não sei onde no sertão”. O Burrinho 

da estória  veio em algum tempo longe de algum lugar. Agora ele está em uma fazenda e vai 

fazer uma viagem e depois vai voltar e vai ser o único sobrevivente nesta trágica volta!  

 O outro conto, Traços Biográficos de Lalino Salatiel ou a Volta do Marido Pródigo: 

 

NOVE HORAS E TRINTA. Um cincerro tilinta. É  um burrinho, que vem 

sozinho, puxando o carroção. Patas em marcha matemática, andar 

consciencioso e macio, ele chega, de sobremão. Pará, no lugar justo 

onde tem de parar, e fecha imediatamente os olhos. Só depois é que o 

menino, que estava esperando, de cócoras, grita: _ “Íssia!...” _ e pega-

lhe na rédea e o faz volver esquerda, recuar cinco passadas. Pronto. O 

preto desaferrolha o taipal da traseira, e a terra vai caindo para o 

barranco. Os outros ajudam, com as pás. Seis minutos: o burrinho abre 

os olhos. O preto torna a aprumar o tabuleiro no eixo, e ergue o tampo 

de trás. O menino torna a pegar na rédea: direita, volver! Agora,  nem é 

preciso comandar: _ „vamos”...- porque o burrinho já saiu no mesmo 

passo, em rumo reto; e as rodas cobrem sempre os mesmos sulcos no 

chão. IDEM:1984,p. 83. 

 

Aqui, ele faz o contrário começa  também  com um Burrinho, só que não é dito de 

onde ele vem e agente imagina que ele vai fazer uma monótona viagem. Deve estar indo para 

algum lugar onde tem terra e o pessoal esta pegando terra e enchendo uma carroça, e chega 

em um lugar onde o pessoal esta tapando  um barranco. Joga-se a terra ai ele volta, daí 

porque o burrico já saiu no mesmo passo em rumo reto e as rodas cobrem sempre os 

“mesmos sulcos no chão”. O correr mineiro da vida. Deixar os acontecimentos irem guiando as 

atividades e práticas do cotidiano. O mesmo passo, a mesma rota. 

Agora um começo de conto, onde quem viaja é a doença, a malária - O Sarapalha:  

 

TAPERA DE ARRAIAL. Ali, na beira do rio Pará, deixaram largado um 

povoado inteiro: casas, sobradinho, capela; três vendinhas, o chalé e o 

cemitério; e a rua, sozinha e comprida, que agora nem mais é uma 

estrada, de tanto que o mato a entupiu. 
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Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para o arroz. E o lugar já 

esteve nos mapas, muito antes da malária chegar. 

Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia, tomou caminho, entrou na 

boca aberta do Pará, e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado 

de léguas, mais perto, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo, 

porque era sezão da brava – da “tremedeira que não desamontava”- 

matando muita gente. Talvez que até aqui ela não chegue... Deus há 

de... 

Mas chegou; não dilatou para vir. E foi um ano de tristezas. 

IDEM:1984,p.133. 

 

Interessante que o arraial ainda esta lá! A malária vem do São Francisco! E é a 

malária quem viaja, é a doença! Logo na continuação do conto o povo é que vai embora e 

ficam  apenas os dois primos. É a doença que se instala no arraial e leva para longe as gentes 

do lugar.  

Depois tem o conto, talvez o mais poético deste livro chamado “Minha Gente”! que 

começa assim: 

 

QUANDO VIM, NESSA VIAGEM, ficar uns  tempos na fazenda do meu 

tio Emílio, não era a primeira vez. Já sabia que das moitas de beira de 

estrada trafegam para a roupa da gente umas bolas de centenas de 

carrapatinhos, de dispersão rápida, picadas milmaldidas e difícil 

catação; que a fruta mal madura da cagaiteira, comida com sol quente, 

tonteia como cachaça; que não valia a pena pedir e nem querer tomar 

beijos às primas; que uma cilha bem apertada poupa dissabor na 

caminhada; que parar à sombra da aroeirinha é ficar com o corpo 

empipocado de coceira vermelha; que, quando um cavalo começa a 

parecer mais comprido, é que o arreio está saindo para trás, com o 

respectivo cavaleiro; e, assim, longe outras coisas. Mas muitas mais 

outras eu ainda tinha que aprender. IDEM:1984,p.191. 

 

 Esta estória linda e poética, de um primo que vai de visita a fazenda de um Tio.  Ele 

apaixonado pela prima. Então todo o conto é a tentativa deste primo urbano, intelectual, 

universitário de conquistar a prima: a Maria Irma. Alguém que vem e que vai ficar. Alguém que 

muda a sua vida e de tantas outras vidas. São errâncias que se tornam ficâncias. E o final do 

conto é assim: “...e foi assim que fiquei noivo de Armando com quem me casei no mês de 
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maio, ainda antes do Matrimônio de minha prima Maria Irma com um moço Ramiro  Gouveia. 

Os Gouveia da fazenda da Brejo Uva, onde todo o fim  é bom.” 

Já pensou que beleza para nome de um lugar, “Todo o fim é bom!”  

Agora, um outro conto e de feitiçaria chamado São Marcos: 

   

NAQUELE TEMPO EU MORAVA no Calango-Frito e não acreditava em 

feiticeiros. E o contra-senso mais avultava, porque, já então- e excluída 

quanta coisa-e-sousa de nós todos lá, e outras cismas corriqueiras tais; 

sal derramado;padre viajando com a gente no trem; não falar em raio: 

quando muito, e se o tempo está bom, faísca”; nem dizer lepra: só o 

“mal!”; passo de entrada com o pé esquerdo; ave do pescoço pelado; 

risada renga de suindara; cachorro, bode e galo, prestos; e, no 

principal, mulher feiosa, encontro sobre todos fatídico... 

IDEM:1984,p.241.  

 

E ai ele vai, arrolando uma série de superstições e feitiços, em que ele não acredita! 

Mas de repente um feitiço cai sobre ele. Um conto com mítico, com viagens, com gentes, com 

sertão.  

Depois talvez o conto mais conhecido que  virou filme e um belíssimo artigo da 

Walnice Gouveia Galvão; chamado: A hora e  a Vez de Augusto Matraga.  Que assim começa:  

 

MATRAGA NÃO É MATRAGA, não é nada. Matraga é Esteves. 

Augusto Esteves, filho do Coronel Afonsão Esteves, das Pindaíbas e do 

Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto- o do homem- nessa noitinha de 

novena, num  leilão de atrás de igreja, no arraial da Virgem Nossa 

Senhora das Dores do Córrego do Murici.  

Procissão entrou, reza acabou. E o leilão andou depressa e se 

extinguiu, sem graça, porque a gente direita foi saindo embora, quase 

toda de uma vez. 

Mas o leiloeiro ficara na barraca, comendo amêndoas de cartucho e 

pigarreando de rouco, bloqueado por uma multidão encachaçada de fim 

festa. IDEM:1984,p.341. 

 

Vai ser um longo conto, inclusive cheio das viagens do Augusto Matraga, até que ele 

muda de vida após uma surra. O conto começa já afirmando quê quem pensamos que é na 

verdade não é. De novo a errância, a mudança, e depois a ficância. No cenário que bem 
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conhecido do interior: festinhas, fim de festa de Santo em cidade pequena, ou em  arraial! 

Acabou a procissão, a missa, o leilão; o povo honrado vai embora para casa e  fica só 

cachaceiro, mulher da vida e outras pessoas que dão alegria a vida. A estória da modificação 

do comportamento e valores de homem. 

Agora de  um outro livro do JGROSA, Corpo de Baile: Manuelzão e Miguilim. O 

começo de Miguilim, de um menino ficante-errante: 

 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, 

longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-d‟agua e de outras 

veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. 

No meio dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, 

terra preta, pé de serra. Miguilim tinha oito anos(GUIMARESROSA, 

1984: p.13). 

  

  E ai vai começar a estória de Miguilim! Um menino que vai relatar sua infância, 

entre pássaros, adultos, veredas, sertão e que vai ter sua vida modificada pela descoberta de 

uma dificuldade visual que lhe é mostrada e apresentada por  um chegante que não vai ficar e 

que vai levar Miguilim com  ele. 

Quando eu leio esses textos, estes vários livros de JGROSA ou sobre JGROSA, eu 

posso me colocar do ponto de vista mais objetivo, do ponto de vista do autor, do ponto de vista 

da subjetividade, da afetividade para com a paisagem, para com as pessoas, para com águas, 

bois, burros, serras e veredas!Formular perguntas, indagações, procurar entender as 

percepções que tem um pé na Geografia e o outro na Antropologia e o outro no que seria uma 

Fenomenologia! – Seriam três pés! 

(...) o mundo era grande. Mas tudo ainda era muito maior quando a gente 

ouvia contada, a narração dos outros, de volta de viagens. Muito maior 

do que quando a gente viajava. GUIMARAES ROSA, 1984:167. 

 

 O que é estar? O que é partir? O que é ficar? O que é voltar? 

 O que quê são essas ações, expressões, estações humanas em cada lugar, 

traduzidas pôr versos?  

Então de repente eu me lembrei em primeiro lugar  dos vários mapas que  criamos, 

que são mapas do eu, da  minha vida,  das minhas ficâncias,  das minhas errâncias, dos meus 

tempos, dos meus lugares. Mapas que inclusive podem e devem ser aperfeiçoados! Como a 

metáfora de uma pedra jogada no lago tranqüilo e as ondas concêntricas que ela vai 

espalhando...  
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Habitamos diferentes modos de estar, nos ciclos de vida na relação eu-lugar: 

 O primeiro ciclo de estar, seria o mais parecido com aquela velha mineira que nasceu 

e morreu na mesma casa da mesma fazenda. O estar no mesmo lugar pôr uma vida inteira. É 

uma ficância absoluta!  Um estar absoluto. 

O segundo ciclo de estar: é chegando ao lugar onde se estar, e onde se imagina que 

vai se ficar por um resto de uma vida. Chegar para ficar! 

O terceiro ciclo que pode se chamar ficantes-errantes. Em uma região onde as 

pessoas que tiveram e tem uma vida mais errante.  Por exemplo no Norte de Minas Gerais, 

pessoas que nasceram em cidades ribeirinhas como São Francisco, vieram para Pirapora, 

vivem em Pirapora, já viveram em  Montes Claros; mas estão seguidamente saindo e 

voltando. Tem um lugar, tem uma casa,  a minha casa, mas habita esta casa chegando e 

saindo. Vai a  Uberlândia, vai a Três Marias, no Jequitinhonha; uma região mesmo dentro de 

Minas, mas com esta característica: o lugar onde eu vivo não é o lugar onde eu estou 

permanentemente.  

Um quarto ciclo de vida: Um alguém que nasceu em um lugar mais longe, talvez em 

outro Estado, que andou por dois, três lugares e chegou aqui! Estar aqui! Estar aqui em 

Uberlândia ou em outra cidade. Mas quando pensa em termos de projeto de vida,  a minha 

vida: Eu tenho um projeto de vida e pensa, eu não vou ficar aqui, eu quero ir para a Amazônia! 

Ou tem um projeto: - um tanto vago- eu estou aqui até me sinto bem, mas sinto que não vou 

ficar aqui. Estou aberto a ir embora. Um estar para ir. Por um tempo. Uma espécie de errante-

ficante. 

E teria ainda um quinto ciclo, que são pessoas que a vida foi caracterizada por nunca 

estar no mesmo lugar, mas um morar para vir, um morar para voltar. Vivem errantes, mas 

sempre retornam a um lugar, um ficar. 

E o último ciclo seria  estar em todo lugar, habitar todo lugar em que se estar. Sentir 

como casa todo o lugar onde se estar naquele momento. Sempre de passagem! 

 

Via-se, quando se via, era mais gente, aquela chegança, que modo que 

sombras. Gente sem desordem, capazes de muito tempo calados, 

mesmo não tinham viso para as surpresas. Apartavam-se em grupos. 

Mas se reconheciam, se aceitando sem estranhice, feito diversos 

gados, quando encurralados de repente juntos. GUIMÃRES 

ROSA,1984:160/161) . 

 

Estes ciclos de ficâncias, errâncias, demonstram a diversidade da Geografia entre o  

eu e o lugar, entre a afetividade, a subjetividade  e como que através dos vários eus e da  
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representação de ficar, estar, ir e partir vamos juntos e juntas misturando cenas, cenários, 

vidas! 

Uma outra relação, bastante evidente é que geograficamente, entre ciclos de estar, 

nós cumprimos entre nós todos os destinos. O destino norte-sul, Belém –Uberlândia; o destino 

sul-norte Dom Pedrito - Uberlândia, o destino leste –oeste: Rio de Janeiro - Uberlândia, o 

destino oeste-leste: Goiânia –Uberlândia. E ainda com os pontos colaterais.  

Ao re-olhar os mapas de nosso eu; nós veríamos o seguinte; pessoas diversas e de 

ciclos diferentes de estar colocaram o seu lugar de origem, ou o seu  lugar central ou aqui é 

onde eu nasci. Ou aqui é onde é o meu lugar, não é onde eu nasci mas é a cidade onde vivo. 

Colocaram em um lugar geográfico, mas outras pessoas não; fizeram uma geografia afetiva. 

Explicitando  o lugar que eu vivo, do lugar que eu sinto. 

Me lembrou um pequeno poema que eu tenho em um livro chamado “Os Nomes” 

sobre o “Marco Polo - na viagem de volta, corrigindo enganos”, que viaja anos para chegar a 

China e quando chega lá: 

 

Quando aportei a Leste 

de uma terra estranha 

onde o mundo termina 

eis o que ouvi: 

volta de onde vens 

se há tempo ainda. 

É lá que a terra acaba. 

Ela começa aqui.  

(BRANDAO:1999, p.51) 

 

O lugar onde eu vivo, o lugar de onde eu sou e tudo que existe à volta dele. São duas 

maneiras interessantes; uma geografia objetiva, se eu nasci lá no extremo sul, eu tenho que 

colocar lá embaixo no mapa,  porque é sul. E eu tento por os outros lugares distribuídos pelo 

que eu chamaria de uma geografia real. 

 E uma geobiografia, não importa o lugar onde eu nasci, mas o lugar onde eu me 

sinto, a minha geografia subjetiva, afetiva, logo de alguma maneira ele é o centro do meu 

mundo. Quem lembra aquele poema do Fernando Pessoa?  

“O Tejo é o mais belo rio de Portugal, mas o Tejo não é mais belo do que o rio da 

minha aldeia! Porque o Tejo não é o rio da minha aldeia.” 

Importante compreender as interações, olhares que conduzem para uma  relação  

geopoética com  o ser e  o estar! Uma fenomenologia dos estados de Viveres entre ficâncias e 
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errâncias. Diferenciações  entre espaço e lugar, entre paisagens e cenários, entre existência e 

essência. 

 Ser de Minas! Sou daqui! Vivo aqui! E interessante que quando utilizamos esta 

expressão: Eu sou de Minas! Às vezes ate quando perguntam: De onde você é? Ou 

respondemos  pelo lugar de nascimento: Eu sou de Pirapora! Ou pelo lugar  à onde  se vive.  

Mas, quando precisamos de comprovar, respondemos de onde procedemos, de onde 

viemos: eu vim de Uberlândia, eu moro em Uberlândia. Raramente  se diz: Eu sou de ...! Com 

relação ao lugar onde se vive. A não ser que se tenha uma relação afetiva, que já tenha 

assumido, como o seu lugar!  

Ser de Minas! Quando perguntam para vocês; de onde você é? Vocês respondem a 

cidade de origem ou onde vocês estão vivendo agora?  

 Muitas vezes a nossa resposta tem haver com o lugar onde se estar.  

Ser de Minas! Estar em Minas! Vim para cá, aqui vivo! Passar por Minas! Estou 

passando por aqui; às vezes pode ser um passar errante! Um mascate! Que alias é uma figura 

carinhosa, em alguns contos de Guimarães Rosa. E às vezes pode  ser uma passagem maior! 

Estou de passagem!  

Tem ate um conto do Martin Buber, muito bonito:  que diz que tinha um judeu que  

morava nos Estados Unidos, muito rico e sempre quis rever  Jerusalém, sobretudo um irmão 

dele que era rabino, que era um sacerdote judaico. Um dia ele toma coragem e faz as malas e 

viaja para lá. Chega no aeroporto, informa  o endereço do irmão ao taxista, e de repente 

observa que o motorista vai entrando por bairros cada vez mais pobres da periferia da cidade, 

e chega em uma rua de gente muito pobre. Quando pára em uma casa que supostamente 

mora o seu irmão, o judeu americano leva um susto, porque é uma casa muito pobre, muito 

pequena. Ele pede para o taxista conferir o endereço: “Não é aqui mesmo!” Ele salta, toca a 

campainha e de fato o irmão o recebe com muito carinho, os dois se abraçam; o irmão manda-

o entrar. Quando ele entra, ele leva um susto! Como que o irmão dele mora em tumulto 

daquele? A casa não tinha quase nada, na sala tinha uma mesa com dois banquinhos. A 

cozinha pregada na sala, paupérrima. Passado o tempo dos cumprimentos e das perguntas de 

praxe; o irmão americano diz “olha, eu não consigo esconder o meu desconforto, meu irmão! 

Você escrevesse para mim, eu sou riquíssimo! Eu podia te mandar um dinheiro para você 

viver em uma casa melhor, com mais conforto!” O irmão diz: eu nunca pensei nisso, eu tenho 

aqui tudo o que quero! Mas não é possível! Responde o americano. Só isso? Só os meus 

livros que cabem nesta estante, minha cozinha, minha pouca comida, minha sala... O irmão 

ficou espantado, isso não é possível a pessoa não pode viver assim; e começou a contar as 

muitas coisas que ele tinha na mansão dele em Nova Iorque. Disse o irmão rabino: Mas irmão 

veja:  você veio passar um mês aqui, e de toda a sua mansão você trouxe só duas malas! 
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Provavelmente, tudo o que você precisa estar nestas duas malas! O irmão americano falou, 

“mas eu aqui estou de passagem!”. O irmão rabino respondeu: “eu também!”  

Por Minas e através de Minas!  

Este “Por Minas”, vocês vejam que as duas primeiras situações caracterizam um 

estado de ficância: “ser” de Minas e “estar” em Minas. 

 “Por Minas” pode ser passar por dois rios,  ou por este ciclo em que estamos aqui, de 

quem veio de outros lugares; ou por um dia, ou por  um mês: Eu estou passando por 

Uberlândia, rumo a Goiânia, eu vou voltar para a minha cidade. Nem vou tirar as minhas 

coisas da mala, mas estou por um tempo! Por algum tempo. 

As duas últimas um estado de “errância”; só que com uma diferença tal como nas 

duas primeiras: Este “Através de Minas”, é estar cortando mesmo Minas. Minas é apenas um 

lugar de passagem!  

Ter vindo para sentir-se sempre daqui; o que é o oposto! Uma coisa é eu ter nascido 

em um lugar, ter vivido toda a minha vida lá e de repente ter partido, ido embora para nunca 

mais! O que ao contrário de ter vindo de fora e sentir-se daqui e nunca mais sair daqui! E outra 

coisa é ser daqui e um dia partir para nunca mais voltar. Ter vindo para estar e um dia partir. 

Estar aqui, tendo vindo e estar para partir. Eu vim de um lugar, eu estou aqui, mas não vou 

ficar! Ou estar simplesmente passando por aqui; passar por algumas horas, passar por alguns 

minutos, passar por uma semana, por um mês, mas estar passando por aqui.  

Ser sempre do lugar onde se estar! “ Ter vivido para ser sempre daqui”. Frases que 

traduzem relações e interações, jogos de ser, de estar,  de ficar,  de permanecer,  de partir,  

de não ser, e assim por diante...  

Estas dimensões de  ser e de estar. Inclusive em termos da Filosofia,  pensando  em 

Parmênides: A essência do ser! Cuja  máxima é: “o que é, é, e  não pode deixar de ser”. Uma 

formulação  explicita da razão, da lógica da identidade. Algumas pessoas dizem que todo o 

pensar ocidental começa nesta frase!  

E de outro lado, no estar, a existência de Heráclito: “O ser não é  mais que o não ser” 

e “Tudo flui( panta rei), nada persiste, nem permanece o mesmo”. O ser e o devir, a essência 

da mudança. O mudar,  o +transformar-se! Aquela famosa frase “tu não podes  descer duas 

vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sempre sobre ti”.*** 

 Mas é necessário pensar como geógrafo!   

Viver! Viver em! Viver em um lugar. Viver em um tempo. Trabalhar com duas 

categorias: uma regida pela idéia da essência do ser e outra pela existência do estar. 

                                                           
***  OS PRÉ-SOCRÁTICOS- Vida e Obra. São Paulo: Nova Cultural,1999. 
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Ser, ser em si mesmo! Existir em si! Agora em termos mais geográficos, ficar, 

permanecer, perenizar, eternizar; não mudar, não transformar! Alguns verbos que precisam no 

caso de um “não” para dar a conotação desta idéia de permanência, de imobilidade de 

imutabilidade! Melhor até de que imobilidade.  

De outro lado, não ser: estar! Não existir,  ou existir mudando! Ser e não ser;  

transitar, viver em trânsito! Partir, ir, viajar, mudar, transformar.  

Pensar em Guimarães Rosa,  através dos textos dele como é que verbos não só da 

língua portuguesa, mas verbos que ele ge-nu-i-na-men-te inventa; como é que traduziriam, o 

que eu chamaria de uma visão essencialista do ficar? E uma  existência  do estar, do não 

permanecer? Uma polissemia de olhares! Onde todo olhar é sempre carregado de 

subjetividades. 

 Lugares, sertão, cerrado, cenários, isso nos leva a uma possibilidade de visões 

polissêmicas sem fim; maiores do que possamos imaginar.  

De repente  olhar  tudo isso com um  outro olhar!  

Um  olhar  da geografia, olhar do ser; da terra, da comunidade, daquele  cenário, da 

paisagem; e um outro olhar do processo da  transformação! 

 Na abordagem sincrônica: Como isso é agora? Neste momento? E o outro seria o 

olhar diacrônico! Como isso é? Porque se transformou? Ou não? Como é agora? e vai se 

transformar? 

 Bom eu poderia ter então; um olhar geohistórico, geoambiental remexendo e 

retrabalhando estas próprias áreas de competência da Geografia; trabalhando um olhar do 

geolingüístico que seria um setor, uma região, que eu chamaria de um olhar geoantropólogico, 

que teria um paralelo com a geografia cultural. Áreas de competência da geografia: 

geomorfologia, geografia agrária, climatologia, a geografia cultural e assim por diante. 

Reforçando assim a força de cada uma destas áreas com várias alternativas de olhar.  

È possível pensar um olhar geopoético. Uma geografia dos espaços enquanto lugar 

de contemplação de beleza! Uma  geopoética  do Gaston Barchelard, que poderia se chamar 

de um geofenomenologia. Mas a  expressão que prefiro é: uma geopoética. Uma geografia 

aberta para poesia, capaz de se traduzir como contemplação, como devaneio, ai no sentido 

mais bacherladiano possível!  

 

A imagem poética nova- uma simples imagem!- torna-se assim, 

simplesmente, uma origem absoluta, uma origem da consciência. Nas 

horas dos grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de 

um mundo, o germe de um universo de maravilhamento diante desse 
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mundo criado pelo poeta abre-se com toda ingenuidade. 

BARCHELARD:1996,p. 

 

Isso nos remete, idéias concretas  da geopoética de dos olhares diversos como das 

várias geohistórias, da  geoambiental,  da geolinguística,  da geoantropólogica,  da 

geosemiótica:  

O que se escreve? O que se registra quando  se vai a um lugar? O que quê se 

identifica? Cada um pode fazer a sua pergunta.  

Eu posso ir ao deserto do Jalapão em uma excursão da universidade levando apenas 

um caderno de anotação, um diário de campo! Momento em que o geógrafo mais aprecia o 

Milton Santos ... E eu vou trazer; o que eu ver, o que eu ouvi e o que eu viver, com palavras. 

Eu vou traduzir visões, vivências, audições, experiências.  

 Vou traduzir tudo em palavras; sentir o fresco do vento e da água e vou traduzir tudo 

isso em um diário de viagem!  

Eu posso traduzir como uma linguagem poética, ou geopoética, ou transpoética. 

Como um romance, como novela, como conto, como poesia; em que o lugar onde eu fui, onde 

eu estou ressuscita não uma descrição de como ele é, mas como algo poderia acontecer aqui! 

 Eu posso traduzir isso como cultura. Eu posso produzir um texto de  objetivos  com 

imagens! Uma tentativa de pegar uma geopoética do lugar. Essas filmagens sempre mostram  

o que no lugar existia.  Imagens e vivências  com palavras. Traduzir como fatos, ações, 

movimentos, paisagens, lugares podem ser registrados no ir que motiva as pessoas a traduzir. 

Capturando varias situações de como estar num lugar, chegar num lugar, partir de um 

lugar possui significações muito marcadas, muito fortes. 

Primeiro da  experiência de uma pessoa, depois de todo um povo de toda uma 

cultura. É muito comum sobretudo pessoas que viveram momentos da vida em diferentes 

lugares; que as vezes até no fim das contas escreva uma biografia de certa maneira 

corresponde a estes lugares. De fato estes tantos lugares se transformam em marcadores da 

nossa vida. As vezes ate mais do que isso!  

Que aliás é uma das perguntas do Grande Sertão Veredas.  

Em que quê o está aqui e o sair daqui para outro lugar muda em mim?  

Muda na minha maneira de me relacionar com os outros? 

 Então na geografia a gente discuti o que a ação do homem muda no ambiente?  

Como eu transformo o lugar que me transforma? 

O que um lugar realizou em mim, enquanto uma mudança que hoje, olhando daqui eu 

reconheço como significativa. A minha primeira descoberta do outro; a primeira vez que eu vou 

a um lugar e sinto que ir a este lugar me transforma. 
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 Uma segunda virada profunda! Se dá no que eu chamaria de uma geografia 

ampliada! Essa segunda descoberta do outro, é interessante porque pela primeira vez, ela já 

importa em ir ao lugar não só com um projeto! Que a gente poderia dizer um projeto de futuro, 

um projeto biológico, um projeto até político! É a primeira vez que os cenários dos lugares 

deixam de ser importantes - o rio,  a montanha, o lugar mais ermo possível. Começo a viver 

essa segunda descoberta, já é o contrário, o cenário se torna um cenário e o que importa são 

as gentes do lugar e o que esta gente estão fazendo ali! Começo a viver aquilo que eu chamo 

de cenários-pessoas. 

 Eu diria que antes o personagem era o cenário e as pessoas eram secundárias, 

coadjuvantes. E isso é uma completa inversão.  

Uma terceira descoberta do outro, já não é apenas esse olhar político ideológico da 

cultura popular. Mas um olhar talvez mais poético, antropológico, de quem não quer conhecer 

superficialmente para transformar, mas que  quer conhecer mais a fundo para compreender. 

Eu não capturo...de repente a fotografia que eu tiro que antes era de montanhas, paisagens; 

passa a ser de pessoas. Aquilo que eu escrevo... até casos pessoais.  

Finalmente em ultimo passo é quando eu sou colocado a um outro que não é mais de 

um mundo próximo. Que fala outra língua, que habita outra cultura com um certo grau de 

distanciamento maior.  

Esta experiência impactante do antropólogo, ou então do próprio geógrafo que se ver 

frente a outros modos de viver sua própria cultura, mas a modos de viver outras culturas. 

Existir em um espaço, existir em um lugar! Na verdade cruzar nestas minhas 

descobertas do outro, décadas, momentos de vida dos tempos. Lugares que de repente não 

me profissionalizam mas me colocam em frente ao que eu vou me transformar. 

 Essa idéia de que é o outro, e qual a  interação com o outro! Me transforma, quando 

eu saio do sul para vir pra cá, quando eu saio daqui e vou para a Amazônia. Quando eu saio 

da Amazônia e vou para o cerrado e assim por diante. De novo aquele ser e estar.  

Em termos geográficos: o estar ali, o estar aqui. Então, o poeta alemão Rainer Maria 

Rilke (1875-1926),  tem uma frase: “ Só habita quem constrói”. Mas acontece que um outro 

poeta  Martin Heidegger(1889-1976) em: Hölderling e a essência da poesia, diz: "Cheio de 

méritos, mas poeticamente, o homem habita a terra".  

De repente eu quis tomar estas duas frases alemãs para trabalhar de novo um 

paralelo o que seria modos de ser e estar! Ou então modos de habitar a minha terra. E vocês 

vão ver que de alguma maneira, de um modo “só habita quem constrói” vai talvez eqüivaler ao 

modo mais ocidental,  ao modo estudado e com muitos outros pensadores. 

Enquanto “poeticamente habita o homem” talvez vai corresponder ao habitar mais 

oriental , mais contemplativo, mais poético!  
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De um lado só habita um espaço, um lugar, um cenário, um povoado, uma casa, um 

ambiente, ou que seja em qualquer dimensão aquela que intenciona aquele lugar. Transforma 

um espaço em um lugar, ou seja, aquele que cria um habitar justamente porque chegando a 

um espaço natural o socializa; o transforma de alguma maneira num espaço de cultura. Não 

só o transforma fisicamente, porque capina, limpa, derruba árvores, constrói uma choupana; 

como também porque o habita simbolicamente, semióticamente.  

Aquele lugar deixa de ser uma mata e passa a ser uma clareira, de repente o centro 

daquele lugar deixa de ser uma pedra enorme que tinha ali, ou uma grande árvore e passa a 

ser a pequena choupana que nós fizemos.  

Reconstruo também simbolicamente este espaço como um lugar. Então habita aquele 

que intenciona. „Poeticamente habita o homem”, habita aquele que convive, aquele que sente, 

aquele que estar sem agir. Os budistas, a não intenção, a não ação transformadora; aquele 

que se insere, aquele que contempla, aquele que poetiza, aquele que se poetiza no estar ali!  

Porque a partir do momento que eu intencionei aquele espaço natural e o transformei 

no lugar natural, a floresta, o deserto; onde eu ponho a minha tenda, a minha casa! Então uma 

grande cidade que de repente se desdobra dali...do sertão da farinha podre virando de repente 

a próspera Uberaba! Eu tenho não só em mim, mas nesse lugar uma identidade essencial.  

De repente eu sou dele, mas ele é meu porque eu o criei! E de outro lado um estar no 

ser! O lugar natural onde eu estou, ele é uma essência em si! Eu me identifico com ele não 

porque eu o transformo, porque eu intenciono, porque eu socializo; mas ao contrário, eu que 

me reconheço como efêmero ali estou contemplando alguma coisa que eu vejo, por exemplo o 

rio, o deserto, o cerrado. Aquele lugar em si como ele é.  

A minha relação a minha intervenção. Aquele lugar como ele é sem nada passar pela 

transformação do meu trabalho, do trabalho humano. E cria uma identidade entre ele e eu! Um 

extremo e não poder tirar uma pedra do lugar que eu estaria transformando todo o equilíbrio 

de uma natureza.  

Daí modos de estar no sertão! Modos de estar do sertão,  aproximando de Guimarães 

Rosa! Estar lá, agir sobre, viajar para algo com uma intenção. Interagir com sentido de 

proveito, destruir para construir, transformar, ou então, descriar para recriar. Descriar uma 

ordem natural estabelecida, para recriar uma ordem cultural! Ou então, ao invés de reconstruir, 

mais uma vez destruir para construir. Comprar, vender.  

De outro lado, não estar estando! Não agir, não transformar, sonhar. Criar sem 

destruir, criar como poesia, criar, por exemplo, pintura, que seja capturar uma cena sem 

intervir sobre ela. Devanear, em linguagem mais moderna “curtir, imaginar, transitar por, sem 

intenção utilitária, apropriativa, contemplar!  
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Ao invés de destruir, gerar.. Transacionar, trocar, Fecundar.**** 

Habitar. Estar. Eu habito, eu estou em um lugar, em um espaço. Como eu o 

transformo? Como é a relação entre ele e eu? Como eu o habito em um tempo? Eu habito 

tempos e lugares.  

Tempo de um lugar? 

E o tempo em um lugar? 

Como eu me transformo? Com a minha cultura e a minha vida social? Espaços e 

lugares da minha vida, de acordo com a cultura que me integra com espaços e lugares e 

tempos. 

Antropologia, Fenomenologia, a Literatura, são ciências que auxiliam nas percepções 

e nas modificações do homem/natureza, do eu e do lugar na  construção de uma 

etnogeografia.  

A Antropologia, o perceber, o sentir, o vivenciar o lugar, o habitar através do 

estranhamento, da beleza desconhecida. Da densidade cultural e da polissemia do olhar. 

Como estar aqui, ser deste lugar, criar, criar em mim um modo de vida, um ethos! A busca da 

tessitura da identidade. A interação concreta a um lugar que interage com a cultura. Criando 

com a natureza inter-relações, jogos de cultura. 

A fenomenologia, a busca do imaginário. Onde o lugar onde estou se dá de maneiras 

polissêmicas, mas com a possibilidade de lugares e espaços da natureza terem significados 

humanos universais. 

A literatura, a poesia  busca os espaços, os lugares na natureza através da tradução 

em palavras, da criação do real que se torna um lugar poético, onde a palavra, a imagem, são 

dois signos que se apreendem. O real, o imaginário, vira como em JGROSA um romance 

Universal como Grande Sertão: Veredas. 

Afinal o que sonhamos? Quais são os nossos devaneios enquanto propostas de 

projetos? Ficar, partir, voltar, ir!  Estar lá, nascer lá,  ser de lá. Viver lá! Uma geografia que 

permeia uma etnogeografia. 

Toda a geografia é uma biogeografia, projetos sociais e culturais que me fazem! 

Uma Projeção social, onde habito os lugares que são representações de posições, 

valores de um grupo social. 

Uma projeção cultural, onde habito os lugares através dos símbolos, dos ritos, das 

imagens, dos sonhos, dos devaneios, das diversidades culturais. 

                                                           
**** Aula ministrada na disciplina:  “Tópicos Especiais em Geografia e Gestão do Território: os gerais, o cerrado, os sertões- 
paisagens e cenários de vida e trabalho no Norte de Minas e a obra de João Guimarães Rosa”. 
Professor Orientador: Carlos Rodrigues Brandão 
Data: 16 de março de 2005. 
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Como eu habito um lugar? Eu habito como eu sonho! 

Eu habito, um lugar como um devaneio! 

Eu habito um lugar como um mito! O mito que explica o meu real! 

Eu habito o mundo com a memória! Como a minha História! 

Eu carrego os lugares de onde eu sou, onde eu estou! 

Eu habito um lugar como uma vocação de cultura. Com    representações 

simbólicas! 

Este lugar que eu habito, se volta a um passado, a um futuro!        Ninguém 

toma conta do mundo como sua casa em termos biográficos! Mas existe um outro 

habitar! 

Que pensa o futuro imediato e o futuro das gerações. Pensar um agora 

introspectivo! 

Nós somos uma geopoética interior!  
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