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O presente estudo faz uma reflexão de caráter epistemológico sobre as relações 

entre a Geografia e a Literatura, tomando como base o livro, Grande Sertão: Veredas, de 

Guimarães Rosa. O elemento base deste estudo será o sertão rosiano, um dos principais 

elementos constitutivos do romance e uma das grandes temáticas, não só de nossa 

Geografia, como de todas as Humanidades. Para realizar este estudo foi adotada uma 

posição teórica de pluralidade epistemológica, na tentativa de desvendar o sertão de 

Riobaldo, este verdadeiro espaço labiríntico no qual se desenvolve a trama do romance. 

A partir da estrutura espácio-temporal da narrativa rosiana, o presente estudo 

analisará a categoria “Sertão”, levando-se em conta dois sistemas espaciais: o literário e o 

geográfico. Para realizar esta análise, recorre-se a idéia de que é necessária uma “nova 

sensibilidade geográfica”, que tenha como pressuposto básico a pluralidade epistemológica, 

com seu entrelaçamento de teorias, imagens, idéias e emoções, mesmo que isto resulte da 

aceitação de projetos paradoxais e diferenciados. 

Desta forma, este trabalho propõe uma re-leitura geográfica de Grande Sertão: 

Veredas, enfocando especificamente o caso do sertão, uma das mais poderosas 

representações construídas no Brasil, e indagar de seus significados, dentro da ótica de 

pluralidade e de flexibilização das orientações paradigmáticas. 

Introdução 

Falar sobre o sertão de Riobaldo é sempre uma tarefa complexa, pois como diz o ex-

Jagunço, ele é “grande ocultado demais”, e, dele “só se sabe por alto”2, pois “o sertão 

tonteia”. Aqueles que procuram navegá-lo / decifrá-lo devem saber que, “querendo procurar 

nunca não encontra” pois este sertão que é o “lugar por excelência do se perder e do se 

achar”, (BOLLE, 2004, p. 65) é, também, uma das mais impressionantes representações 

construídas no Brasil, “que condensa uma pluralidade de significados, um entremeado de 

imagens fugidias e associações apenas entrevistas” (SENA, 1998, p.22). “Sertão é isto, o 

senhor sabe: tudo incerto, tudo certo”. (GSV, p. 172). 

                                                 
1 Centro Universitário de Caratinga / Pucminas – (Doutorando em tratamento da Informação Espacial). 
 
2 Rosa, 2001. Citado daqui em diante “GSV”. 
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 Em um livro intitulado, literary Landscapes of the Bristish Isles – Narrative Atlas, 

David Daiches e John Flower procuraram explorar certos aspectos tanto da literatura e 

topografia como da literatura e geografia, em autores da língua inglesa, com capítulos 

intitulados, a “Londres de Shekeaspeare”, “A Dublin de Joice” e alguns outros, 

“seletivamente escolhidos”, como Virgínia Woolf , Brontë, Dickens etc. Ao final do livro, um 

“Atlas and Gazetteer Sources”, e um “Major Cartographical References And 

Acknowledgments”, fornecem ao leitor “informações bibliográficas sobre 236 das principais 

figuras literárias ativas nas Ilhas Britânicas durante os últimos 900 anos” (DAICHES & 

FLOWER, 1979, p.235). Segundo os autores, 

De certo modo, claro que, qualquer grande trabalho de 

imaginação literária tem sua vida própria e pode ser apreciado 

sem um conhecimento preciso dos lugares e objetos 

associados com sua composição. Todavia, em outro sentido, 

certamente é verdade que, pelo menos em certos tipos de 

trabalhos e certos tipos de escritores, um conhecimento preciso 

destes lugares e objetos podem somar para uma melhor 

avaliação e entendimento e até mesmo mais divertimento. 

Nós começamos por desejar saber se isto não poderia ser útil 

aos leitores de literatura inglesa se pudéssemos ilustrar os 

ensaios com mapas e caminhos, nos quais um sentido de lugar 

era importante na imaginação literária de alguns dos escritores 

principais. (DAICHES & FLOWER, 1979, p.9). 

 Se isto era necessário no caso de Virgínia Woolf e James Joyce, no caso de 

Guimarães Rosa é imprescindível, pois em sua narrativa o sertão rosiano constitui-se em 

um verdadeiro espaço labiríntico, que segundo Antônio Cândido, “tem para ele uma 

realidade envolvente e bizarra, servindo de quadro à concepção de mundo e suporte do 

universo inventado”. (CÂNDIDO, 1957, p. 296). 

 Este sertão rosiano destaca-se como sendo um dos principais elementos 

constitutivos do romance de Guimarães Rosa, ao lado de outros como, o “sistema jagunço, 

o Diabo, Diadorim, a representação da sociedade e a invenção da linguagem” (BOLLE, 

2004, p.22), que são tratados de forma única por este demiurgo da palavra. Este sertão de 

Guimarães Rosa é (re)-criado através de um “processo de deslocamento, de fragmentação 

e desmontagem, de condensação e remontagem. O narrador retira pedaços reais do sertão 

e os recompõe livremente” (BOLLE, 1998, p. 259), para, a seguir, inventar um novo espaço, 

que surge da desarticulação deste mesmo mapa, perfeito para o desenvolvimento da trama 

e para a travessia, tanto dos jagunços, como de todo “homem humano”. 
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 Para Sena (1998) este sertão é menos uma coisa sobre a qual se pensa e mais uma 

coisa através da qual se pensa. Concordando, Bolle (2002) afirma que o sertão é uma forma 

de pensamento, que como um médium dissolvente, possibilita a transformação de uma 

imagem que se configura como arcaica (no sentido de que se trata de camadas míticas e 

mitoligizantes do texto) em uma imagem dialética ou histórica, dotada de teor político e 

histórico. Como um intérprete dos sonhos coletivos, ele traduziria as imagens arcaicas em 

dialéticas, tornando-as legíveis enquanto informações históricas. 

Esta forma de pensamento ocorre, em Guimarães Rosa, sobretudo como um 

deslocamento das narrativas sobre o sertão. Euclides da Cunha, por exemplo, em “Os 

Sertões”, é um estabelecido falando sobre outsiders (ELIAS, 2000), um narrador 

distanciado, que utiliza seus parâmetros para falar do outro, um “colonizador disfarçado”, 

tentando reproduzir a voz do sertanejo, com o objetivo de conseguir a heroização das 

vítimas como uma catarse para compensar o cenário da tragédia (BOLLE, 2001). Em 

Grande Sertão: Veredas, a voz do sertanejo não é reproduzida, é cedida a ele, que tem, 

assim, sua linguagem re-inventada através de um profundo mergulho de Rosa na dimensão 

lingüística da sociedade sertaneja. 

Segundo o próprio Guimarães Rosa3, “os superlativos sinceros” de Euclides da 

Cunha criaram um quadro que era como se “os últimos vaqueiros reais houvessem morrido 

no assalto final a Canudos”. Com sua reescrita crítica de “Os Sertões” (BOLLE, 1998, 2001), 

Guimarães Rosa (re)cria um sertão que, mais que um lugar geográfico ou uma forma de 

organização, é “uma forma de ser”, que está dentro de nós. Por isto mesmo é que o “Sertão 

é uma espera enorme”, um “espaço caótico... região/razão bastarda, para o qual não 

existem fronteiras certas” (FINAZZI-AGRÒ, 2002, p. 127), e onde os acontecimentos 

coincidem, por exemplo, com aqueles estudados por Clifford Geertz, em seu “Negara: O 

Estado-Teatro no século XXI”: 

o real é tão imaginado como o imaginário... e onde os dramas... 

miméticos de si mesmos, não eram, ao fim e ao cabo, nem 

ilusões nem mentiras, nem prestidigitação nem faz de conta. 

Eles eram o que existia. (GEERTZ, 1991, p. 171). 

 

O Sertão de Riobaldo e a Geografia: Revisão Bibliográfica 

Alguns autores, e quase sempre não geógrafos, iniciaram, com seus artigos e textos, 

reflexões que representam hoje, importantes orientações epistemológicas nesta leitura 

geográfica da obra rosiana. Tal é o caso do artigo de Antônio Cândido, que, refletindo sobre 
                                                 
3 João Guimarães Rosa, em Pé-duro, Chapéu de couro, no livro Ave Palavra, em ROSA, 2001. 
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o Sertão sob a ótica da “heterolateridade” (para usar uma expressão sua) mostra a 

coexistência do real e do fantástico numa mesma paisagem. Por outro lado, se o artigo de 

Rui Facó, é certamente uma das primeiras abordagens marxistas da obra rosiana, o artigo 

de Vílem Flusser, já fala do antagonismo que marcariam as interpretações a partir do final 

dos anos 90, entre as interpretações mitológicas e metafísicas da obra de Rosa com 

aquelas interpretações políticas e históricas. As contribuições da Geografia Humanística e 

os estudos do Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro são, em tempos mais 

recentes, as que mais têm contribuído para a leitura geográfica destes variados sertões. 

Desta forma, uma das primeiras abordagens sobre a relação entre a Geografia e a 

obra de Guimarães Rosa, foi realizada por um não – geógrafo, um de nossos maiores 

críticos literários. Em 1957, Antônio Cândido publicou o artigo, “O sertão e o mundo”, mais 

tarde republicado sob o nome de “O homem dos avessos”, no qual, seguindo a trilha de 

Euclides da Cunha, divide seu texto em três partes: a terra, o homem, o problema. Aliás, foi 

Antônio Cândido quem também “chamou a atenção, entre os primeiros críticos, sobre a 

finidade eletiva dessas duas obras” (BOLLE, 1997-98, p. 27), a saber, Os Sertões e Grande 

Sertão: Veredas. Na primeira parte de seu artigo, ele analisa especificamente o meio físico, 

que segundo ele, serve de quadro à concepção do mundo inventado por Rosa. Assim, 

embora seja possível, “identificar a maioria dos topônimos”, chega um momento em que o 

mapa se desarticula e foge. O que se percebe é que “a flora e a topografia obedecem 

freqüentemente a necessidades da composição; que o deserto é, sobretudo projeção da 

alma... aos poucos vemos surgir um universo fictício” (CÂNDIDO, 1957, p. 296). 

Entusiasmado pela leitura da obra de Rosa, ele propõe que se desdobre bem o mapa, como 

“um largo couro de boi”, sobre o qual se deixaria desvendar uma mistura de “acidente físico 

e realidade mágica, curso dágua e deus fluvial eis o eixo do sertão” (CÂNDIDO, 1957, p. 

297). Concluindo a parte que se refere “A Terra”, Cândido faz uma relação entre a paisagem 

do sertão, com o estado moral do homem: “A variação da paisagem, inóspita e repelente 

num caso, sofrível no outro, foi devida ao princípio de adesão do mundo físico ao estado 

moral do homem” (CÂNDIDO, 1957, p. 297). Esta relação com a Geografia é um dos 

suportes e bases para se entender a trama do livro e, já nos primeiros estudos críticos da 

obra aparece com destaque. 

Em 1958, o jornalista e escritor, Rui Facó, membro do Partido Comunista Brasileiro e 

autor de um clássico marxista sobre canudos, “Cangaceiros e fanáticos”, lança pela Revista 

de Estudos Sociais, da UFRJ, um artigo intitulado, “O Romance do Sr. Guimarães Rosa e o 

Problema da Terra no Brasil”. Como faria mais tarde em sua interpretação de Canudos, o 

autor utiliza o materialismo histórico e dialético para tentar explicar, tanto o complexo 

fenômeno envolvendo Antônio Conselheiro e sua gente, como aquele envolvendo Riobaldo 

e sua gente. Neste artigo sobre o romance de Rosa, ele utiliza as mesmas categorias 

 14006 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

socioeconômicas em sua análise, identificando em sua estrutura sócio-espacial, elementos 

tipicamente marxistas como a passagem do feudalismo para o capitalismo (no Brasil?), a 

luta pela terra e contra o latifúndio, a busca de libertação contra a exploração... 

O romance do Sr. Guimarães rosa confirma com seu realismo que 

latifúndio e cangaço... estão intimamente ligados entre si. O cangaço é 

gerado pelo regime de propriedade dominante em que o latifúndio é o 

senhor... as relações de produção no campo... só se resolverão... com 

a reforma agrária. 

Este é o Sertão visto pelo romancista Guimarães Rosa. Sertão heróico 

e trágico, valente e sofredor, povoado de seres profundamente 

humanos, como Riobaldo, sem terem encontrado ainda o caminho 

certo para se libertarem da exploração do latifúndio (FACÓ, 1958, p. 

185). 

Esta interpretação caracterizaria, por vários anos, a crítica literária realizada pelos marxistas 

sobre a obra, não só de Guimarães rosa, mas de quase toda a literatura brasileira. 

Na década seguinte, outra contribuição importante foi a de Vílem Flusser, em artigo 

publicado na Kriterion: Revista de Filosofia da UFMG, de 1969, “Guimarães Rosa e a 

Geografia”. Neste artigo, Flusser, que havia dialogado pessoalmente com Guimarães Rosa, 

tentava, segundo o autor defender a tese de que Guimarães Rosa projeta, em seu livro, um 

universo pós-histórico, usando o sertão brasileiro como pretexto. Para isto, Rosa constrói 

uma imagem fenomenológica do sertão em sua obra que é “um grito vitorioso da vida no 

abraço estreito e angustiante da morte. Esta é a Geografia metafísica e teológica da obra” 

(FLUSSER, 1969, p. 277). 

Atravessar este sertão, que mais que um lugar abandonado, é o lugar do ser 

abandonado, é como atravessar o deserto do Sinai bíblico. No sertão também ocorre uma 

revelação, só que motivada agora por uma epifania demoníaca, que seria para Rosa apenas 

um pretexto para provocar uma nova revelação do ser e “substituir a revelação cansada e 

profanada da tradição do ocidente” (FLUSSER, 1969, p. 279). 

Como vimos, Flusser antecipou o antagonismo que se inicia a partir do final dos anos 

90, entre as correntes de interpretações esotéricas, mitológicas e metafísicas da obra de 

Rosa com aquelas interpretações sociológicas, políticas e históricas (BOLLE, 2004). Aliado 

ao segundo grupo, ele diz que “para os defensores da tese mitologizante Rosa é o 

articulador do mito sertanejo” (FLUSSER, 1969, p. 278). Categórico ele afirma, que “Rosa 

não é mitologia”. Em favor de sua tese afirma que algumas vezes havia trocado idéias com 

o próprio Rosa. Concluindo seu artigo, Flusser diz que a obra rosiana representaria uma 
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contribuição fundamental do Brasil para a cultura universal e que teria como motivo a 

Geografia sertaneja. Ele diz sobre Guimarães Rosa: 

Nele se articularia uma das primeiras contribuições 

fundamentais do Brasil a cultura universal: uma 

contribuição que tem a geografia brasileira como 

pretexto (FLUSSER, 1969, p. 278). 

Uma outra leitura geográfica da obra de Guimarães foi feita pelos autores da 

Geografia Humanística, com uma abordagem baseada principalmente na percepção 

ambiental. Esta visão epistemológica mostrou-se bastante fecunda, como mostram os 

estudos de, OLIVEIRA, (2002); LIMA (1993; 1999), e WANDERLEY e MENÊZES (1999). 

Apoiando-se nos estudos, principalmente, de YI-FU TUAN (1980, 1983), estes autores 

procuram demonstrar como era possível realizar “uma leitura e análise geográfica do 

romance Grande Sertão: Veredas” (LIMA, 1999, p.153). Assim o sertão foi estudado sob a 

ótica da percepção, através de alguns dos conceitos fundamentais da Geografia 

humanística, tais como lugar – espaço– topofilia – topofobia - afetividade geográfica e 

outros. 

Embora, como tenha sido demonstrado por Amorim Filho (1999), a Geografia 

humanística tenha raízes bastante antigas, a mais abrangente de todas estas contribuições 

foi a do geógrafo chinês Yi-Fu Tuan, responsável pela criação e difusão de termos tais como 

topofilia, topocídio e outros. O termo topofilia pode ser definido em sentido amplo, “incluindo 

todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente natural” (TUAN, 1980, p. 

107), fornecendo o conteúdo do sentimento topofílico, responsável pela criação de um 

mundo ideal e removendo os defeitos do real. Já “espaço” e “lugar” seriam “termos 

familiares” que indicariam experiências comuns: o lugar é a segurança e o espaço é a 

liberdade; estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro. O espaço é mais abstrato que 

o lugar, pois, “o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida 

que o dotamos de valor” (TUAN, 1983, p.6), isto é, a medida que este espaço adquire 

definição e significado. Comparado com o espaço, o lugar seria um centro calmo de valores 

estabelecidos, pois, ainda segundo Tuan, o espaço fechado e humanizado torna-se um 

lugar. 

Utilizando estes conceitos chaves, o sertão rosiano passou a ser analisado sob a 

ótica desta forma de “fazer Geografia”. Assim, para Oliveira “discorrer, do ponto de vista da 

Geografia sobre o sertão rosiano é percorrer uma paisagem perceptiva, cognitiva e afetiva 

do Brasil” (OLIVEIRA, 2002 p. 234). Outro estudo, também da percepção, enfoca o espaço e 

o lugar em Grande Sertão: Veredas, como um “espaço conhecido topofilicamente, 

valorizado em suas imagens e paisagens vividas...”. Ainda segundo a autora, “o sertão 
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como mundo vivido é estruturado e ordenado diferencialmente, sendo re-interpretado de 

vários modos por Riobaldo, como espaço, paisagem e lugar”. Desta forma o sertão rosiano 

seria um lugar, “embora não deixe de todo a sua contraparte de ser espaço” (LIMA, 2003, 

p.765). 

A mesma autora, em outro estudo, afirma que este sertão de rosa é um lugar-sertão, 

“enquanto espaço conhecido topofilicamente” e espaço-sertão, “ao ser um mundo 

desconhecido em sua amplidão” (LIMA, 1999, p. 153). Assim o sentimento por um lugar, 

topofílico ou topofóbico, pode ser desenvolvido e incentivado sob infinitas formas, sendo que 

“num contraponto entre pausa e movimento, o sertão/espaço ‘sem lugar’ transmuta-se, 

através do sentimento, da afetividade, em sertão/lugar” (LIMA, 2003, p.765). Como se vê 

nestas análises, sob a ótica da Geografia Humanística, abre-se uma nova perspectiva de 

análise da obra rosiana, através de uma “Geografia inesgotável e profunda.” 

Temos ainda, dentre as análises geográficas de Grande Sertão: Veredas, aquela 

feita pelo Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que escolheu como mote de 

seu trabalho “a vertente da experiência vivida”. Dedicando-se aos estudos do “conteúdo 

geográfico sobre as tramas romanescas”, desde os anos oitenta, para ele, o sertão de 

Riobaldo tem três caracteres definitivos: (a) o sertão é uma unidade na diversidade: sua 

Geografia física apresenta um quadro de feições variadas e cuja complexidade leva a uma 

(b) imprecisão de limites, com seus horizontes fugidios, segundo a percepção dos próprios 

habitantes, sendo que esta percepção está ligada à (c) sensação interior de isolamento 

(MONTEIRO, 2002). Estes três aspectos formariam o “vínculo indissolúvel entre o ‘real’ e o 

‘mítico’ na Geografia do sertão”. Na narrativa, as referências aos lugares e acidentes 

geográficos, seriam ora reais, ora inventados pelo escritor que transgride o léxico, cria 

palavras, trata a língua como coisa dinâmica, por que não transgrediria a realidade 

geográfica? A função do geógrafo seria, pois, descortinar este sistema, marcado por um 

jogo de interações e correlações. Monteiro conclui seu texto falando da necessidade de 

promover a relação Geografia -Literatura, como possibilidade de complementação 

enriquecedora. 

O Homem, ser social, vivendo num dado espaço, num 

certo tempo, em sua travessia lida com a realidade – 

moldura de sua identidade-, e o metafísico (a 

sobrecoisa) que lhe traça o destino. (MONTEIRO, 2002, 

p.221) 

Desta forma, o sertão rosiano que, simultaneamente, se afirma e se nega, foi objeto 

de análise das mais várias matrizes ideológicas, e isto somente dentro da Geografia, sendo 

visto tanto como um espaço físico, como um espaço mítico e tanto como o espaço das 
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contradições econômicas, como um espaço de afetividade: “O Senhor tolere, isto é o sertão” 

(GSV, p.23). 

Pluralidade Paradigmática e o Sertão de Guimarães Rosa 

Amorim Filho afirma que dois aspectos da atividade geográfica da segunda metade 

do século XX foram bastante originais e inovadores. Foram eles, “a explicitação e a 

generalização das reflexões e discussões de caráter epistemológico” (AMORIM FILHO, 

1999, p.67). Neste período a Geografia estava marcada pela predominância paradigmática 

da chamada “Nova Geografia”, ou Geografia Quantitativa e teorética. Mas, ao contrário do 

que preconizava a idéia Khuniana de Revolução Científica, não ocorreu uma sucessão 

paradigmática, pois as críticas vinham de grupos de tendências epistemológicas por demais 

heterogêneas. Assim, surgiram pelo menos três grandes grupos teóricos que até hoje 

dividem as preferências dos acadêmicos. 

Um destes grupos manteve-se fiel aos princípios da Geografia Quantitativa, sendo 

que, hoje, caracteriza-se também pelo aprofundamento dos estudos espaciais, 

principalmente ligados aos sistemas de Informações Espaciais, os SIG, “técnicas 

informacionais de grande eficiência no tratamento e no mapeamento de quantidades 

crescentes de informações” (AMORIM FILHO, 1999, p.68). Outro grupo se abrigou sob o 

nome de Geografia Marxista, ou segundo JOHNSTON (1986), de liberais e radicais. 

Algumas de suas variantes foram a Geografia Crítica e a Geografia do Subdesenvolvimento. 

Outro grupo foi denominado de Geografia Humanística. Sobre a origem desta 

corrente epistemológica, Amorim filho (1999) afirma que no final dos anos sessenta e início 

dos anos setenta, os trabalhos desenvolvidos na Geografia, bem como em outras ciências, 

estavam marcados por duas orientações epistemológicas principais: de um lado as 

abordagens de cunho neomarxistas e de outro, as sistematizações neopositivistas. O 

resultado foi um quadro teórico de excesso de abstração e de teorização, pois “o contato 

com a realidade concreta e as representações que dela fazem os homens foi relegado a um 

plano secundário pelas duas” (AMORIM FILHO, 1999, p. 140). Criticando estas duas 

correntes, e priorizando a percepção, as representações, atitudes e valores do “homem 

humano” em geral, este movimento ser interessou pelos estudos de percepção ambiental, e, 

dentro da Geografia foram agrupados no que se convencionou chamar de “Geografia 

Humanística”. 

O quadro teórico do início do século atual apresenta além destas tendências dentro 

da Geografia, o que se convencionou chamar de “Postmodern Geographies” (PEET, 1998), 

abrigando também o “Poststructuralism”, o “Postmodernism” e a “Feminist Theory and the 

Geography of Gender” (PEET, 1998, p.247). Esta forma de “fazer Geografia”, plural e 

complexa, passa hoje, sem nenhuma dúvida por uma retomada de consciência 
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epistemológica, cujo arsenal teórico está muito mais próximo da interpretação de 

Feyerabend-Lakatos, do que daquela de Thomas Kühn. Afinal, mais que Revoluções 

Científicas e seus paradigmas, observamos neste emaranhado pós-moderno, e não só na 

Geografia como em todas as Ciências, uma era de incertezas, onde, a diversidade, a 

perplexidade e a pluralidade são, certamente, os conceitos mais disseminados. 

Essa evidente flexibilização das orientações paradigmáticas leva a 

uma constatação interessante para a Geografia: ela avançará por 

fronteiras antes inimagináveis, mas sem perder suas referências 

fundamentais, suas teorias e seu objeto de estudo. (SENA FILHO, 

2004) 

Dentro desta perspectiva, e diante do exposto até aqui, pretende-se apontar alguns 

caminhos para a análise do sertão rosiano através de uma Geografia que tenha como base 

a pluralidade epistemológica e esta “nova sensibilidade” proposta por Amorim Filho. 

De início deve-se ressaltar que a Geografia Física não deve ficar de fora deste 

diálogo com Guimarães Rosa, pois como vimos, segundo Antônio Cândido, o meio físico 

tem para Guimarães Rosa uma realidade envolvente que serve de quadro à sua concepção 

de mundo e de seu universo inventado. Este sertão de que fala Guimarães Rosa, não é o do 

nordeste, do polígono das secas, é outro, bem menos conhecido: é o sertão do estado de 

Minas Gerais. Este sertão que já foi visitado por naturalistas como Ferdinand Denis e Spix e 

Martius que deixaram relatos preciosos sobre os sertões das Gerais. Mas, ao contrário de 

Bolle, não imaginamos que os “naturalistas abandonam o discurso da ciência positiva, para 

falar da percepção de um espaço virtual, imaginário, metafísico” (BOLLE, 1998, p.264). 

Ferdinand Denis, que aqui viveu entre 1816 e 1831 e falando de um sertão nada virtual, 

afirma que esta região, o sertão de Minas Gerais, apresenta “tão vastas solidões” e “pobres 

aldeias... nenhuma instrução... numa palavra, uma profunda indiferença por tudo que existe 

além de sua solidão” (DENIS, 1980, p.384). 

Spix e Martius, que atravessaram o sertão mineiro em 1818, falam perplexos de uma 

região que ora apresenta um sol causticante que já havia ressecado o verde viçoso da 

vegetação, com uma atmosfera quente, leve e seca, e que ora apresenta “uma das mais 

bonitas regiões que conhecemos no Brasil” (SPIX e MARTIUS, 1976, p.73), um buritizal, 

com uma “linda mata de palmeira”, em pleno deserto. “O Sertão é o sertão”, afinal, o “sertão: 

estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa ainda encontra”. Ab’Saber, explicando o 

porquê desta mudança de paisagens afirma que, a partir do “ambiente de uma serra úmida 

sempre se desce para atingir o ambiente quente, seco e abafado dos sertões” (AB’ SABER, 

1999, p.14), estas feições interplanálticas são heranças de uma longa história fisiográfica, 

resultado de um longo e complexo processo de erosão. Este é o “sertão que se alteia e se 
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abaixa”. Mas esta mesma geografia Física é incompleta para traduzir o sertão que está 

dentro da gente, e que é do tamanho do mundo. O sertão não delimitável e eterno. 

Por isso a Geografia Humana, com suas orientações epistemológicas que abrigam o 

marxismo e a fenomenologia podem dar continuidade a esta árdua tarefa de desvendar o 

sertão rosiano. A Geografia marxista “analisa os processos sociais e econômicos como 

geradores dos espaciais, numa inversão do que ocorria, por exemplo, com a Nova 

Geografia” (SENA FILHO, 2004, p. 69). Ela se preocupa em analisar os interesses sociais 

envolvidos nos processos relacionados à produção deste espaço. Dentre os vários autores 

que se debruçaram sobre esta tentativa de realizar uma “produção social do espaço”, ou 

como chamou Henri Lefebvre, num livro clássico, “La production de l’espace”, talvez, o que 

mais tenha contribuído para esta difusão marxista na Geografia tenha sido David Harvey, 

com seu livro, “A justiça social e a cidade”. 

Harvey é citado como um dos representantes maiores da escola da Ciência Social 

Marxista. Professor da Cadeira de Geografia Halford Mackinder da Universidade de Oxford 

desde 1987, é conhecido também por suas obras, como The limits to capital, The urban 

experience, e Explanation in geography. Para Harvey (1980), Marx viu o que ninguém antes 

tinha visto: que os inumeráveis dualismos que cercam o pensamento ocidental (entre o 

homem e a natureza, entre o fato e valor, entre sujeito e objeto, entre liberdade e 

necessidade, entre mente e corpo e entre o pensamento e a ação) podiam ser resolvidos 

somente através do estudo da prática humana e, quando necessário, através de sua 

criação. A análise marxista, talvez ajude a elucidar o “protagonista intrínseco do romance e 

da obra de Guimarães Rosa como um todo, isto é, a multidão dos marginalizados e 

excluídos” (BOLLE, 2202, p.353), que representam as populações de baixo e que foram 

retratadas em estudos como o de Galvão sobre a plebe rural. Afinal, em 1958, Rui Facó já 

fazia a relação de Grande Sertão: Veredas com o problema da terra no Brasil (FACÓ, 1958). 

Mas a grande crítica dos marxistas à obra de Guimarães Rosa, ocorre mais ou 

menos como vimos em Facó, exigindo do romancista que denunciasse a luta de classes, o 

latifúndio e a seca. O também marxista Nelson Werneck Sodré em seu, “História da 

Literatura Brasileira”, diz o seguinte: 

Ora, em obras como Grande Sertão Veredas, que mantém o 

interesse da narrativa pela fusão do movimento próprio do 

folhetim com a qualidade própria da criação literária, os 

episódios sucedem-se desvinculados das condições sociais – o 

latifúndio está ausente (SODRÉ, 2002, p. 665). 

Mas também a Geografia marxista é insuficiente para realizar a mais completa 

tradução do sertão rosiano. E isto não se deve ao fato de uma possível ausência da questão 
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social no romance. Isto se deve, antes de tudo, porque a Geografia Marxista não consegue 

explicar, sob o viés das desigualdades econômicas, as contradições de um espaço, onde, “o 

pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar”. 

A Geografia Humanística, outra das grandes vertentes epistemológicas da Geografia, 

propunha uma abordagem nova, sobre os mesmos velhos temas, a saber: a natureza do 

conhecimento geográfico e seu papel na sobrevivência humana; o papel do território no 

comportamento humano e na criação das identidades dos lugares; as inter-relações entre as 

aglomerações humanas e a privacidade, mediada pela cultura; o papel do conhecimento. 

Sobre o modo de vida e a influência da religião sobre a atividade humana (JOHNSTON, 

1986). Como vimos, esta perspectiva rendeu grandes estudos relacionando a Geografia 

com a obra rosiana. Ao se estudar os grandes temas da percepção, como lugar e espaço e 

topofilia e topocídio, elaborou-se um profícuo diálogo entre a Geografia Humanística e a 

Literatura. Descortinou-se o “Lugar/sertão, enquanto espaço conhecido topofilicamente, 

valorizado em suas imagens e paisagens vividas” (LIMA, 2003, p. 765). 

Mas também a Geografia Humanística não corresponde à imagem totalizadora do 

sertão de Guimarães Rosa. Afinal, Riobaldo quando já passara de homem nômade a 

sedentário, sendo “dono de gado e gente”, quando não é mais aquele para quem sertão é 

“onde os pastos carecem de fechos”, aliás, pelo contrário “para ele, os fechos tornaram-se 

essenciais como demarcação de propriedade” (BOLLE, 1997-98, p. 34), o sertão, que antes 

era um “lugar” no sentido da percepção, cheio de afetividades, passa a ser um “espaço”, 

aberto e cheio de perigos. Invertendo a lógica de Yi-Fu Tuan, com Riobaldo, o lugar é que 

se transforma em espaço, numa percepção às avessas. A paisagem valorizada perde o 

significado para Riobaldo quando muda a sua própria sina: “antigamente era jagunço e 

agora tem jagunços”. (BOLLE, 1997-98, p. 35) Se para a Geografia Humanística, o espaço 

indiferenciado vai adquirindo o status de lugar à medida que o conhecemos mais 

intimamente e quando o dotamos de valor ou lhe conferimos significado, com Riobaldo 

acontece o inverso: “O sertão me produz, depois me enguliu, depois me cuspiu do quente 

da boca” (GSV, 601). 

Assim, mesmo recorrendo a todas as matizes geográficas, resta uma 

impossibilidade. A Geografia ainda não dispõe de teorias suficientes para descortinar o 

sertão de Guimarães Rosa. Mesmo recorrendo a todas as suas matizes, seja ela física, 

marxista ou humanística, o resultado final ainda será sempre de incompletude, sempre de 

busca, de um espaço que afinal, está ao mesmo tempo dentro da gente e em todo lugar. De 

um espaço, que afinal é a própria travessia de todos aqueles que são, homens humanos. 

Bachelard, falando sobre a imensidão dos espaços afirma que “é por sua imensidão 

que dois espaços – o espaço da intimidade e o espaço do mundo – tornam-se consoantes. 
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Quando a grande solidão do homem se aprofunda, as duas solidões se tocam se 

confundem” (BACHELARD, 2000, p. 207). Talvez por isto os naturalistas já falassem da 

“solidão do sertão”, e Riobaldo falasse do “sertão: estes seus vazios”, que está em toda 

parte e é sem lugar, e ao mesmo tempo está dentro da gente. No sertão de Riobaldo estas 

duas grandes solidões realmente se confundem. Este sertão é o espaço do deserto do 

homem humano. Travessia de um deserto que é uma das mais poderosas e recorrentes 

representações do arquétipo da humanidade. Haja vista aquela travessia do Sinai. 

Aliás, as imagens destas travessias desérticas talvez auxiliem a tentativa da 

Geografia, de descortinar os meandros da obra rosiana. Naquele outro deserto, do Sinai, do 

mesmo êxodo, da mesma travessia, da mesma epifania divina como mito fundante do 

ocidente, do mesmo pacto sobrenatural, surge uma diferença: este pacto deveria ser 

revigorado por um holocausto contínuo, que como elemento tipológico, prefiguraria um 

acontecimento futuro decisivo: a revelação e o sacrifício perfeito de Cristo. Explicando esta 

relação o escritor do livro de hebreus4 afirma: “possuindo apenas a sombra dos bens 

futuros, e não a expressão própria das realidades a lei é totalmente incapaz... de levar a 

perfeição”. Ou seja, a lei e os acontecimentos do Sinai, eram apenas uma sombra do grande 

acontecimento do calvário. Sombra é a tradução da palavra grega, “skia”, que indica a 

sombra projetada por qualquer objeto, criando uma imagem opaca da realidade. Refere-se 

ao esboço ou à sombra criada pelo objeto que é a realidade. Indicava também uma 

prefiguração de algo que ainda iria acontecer (CHAMPLIN, 1985), isto é, uma tipologia de 

um acontecimento maior que desvendaria o primeiro. Talvez seja esta a função da 

Geografia, em qualquer uma de suas orientações, em relação à obra rosiana. Ela ofereceria 

apenas uma imagem, um esboço, opaco, um símbolo dentre outros, que indicaria o rumo da 

verdadeira revelação que foi a epifania demoníaca. Travessia. 

Conclusão 

  A relação Geografia – Literatura apresenta um caminho tão rico quanto longo a ser 

percorrido. Resta ainda incorporar a este debate a contribuição das Geografias Pós-

Modernas, com suas múltiplas possibilidades teóricas, como também a contribuição dos 

Sistemas de Informação Geográfica, ferramentas indispensáveis para o tratamento da 

informação espacial e que pode ainda ser de grande auxílio no mapeamento deste grande 

sertão. Mas um indicativo está dado. Qualquer que seja a matriz teórica ela terá que ser 

pluralista do ponto de vista epistemológico, terá que caminhar no árduo terreno dos 

empreendimentos interdisciplinares e abordar esta obra única do ponto de vista de “uma 

nova sensibilidade geográfica”. 

 Para Amorim Filho, essa nova forma de fazer Geografia e que passa, como 

                                                 
4 Citação retirada da Bíblia de Jerusalém, 1985, Livro de Hebreus, Capitulo X  verso 1. (p. 2252)   
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vimos, por uma (r)-evolução epistemológica, se caracteriza também, por uma passagem do 

absolutamente racional, mecanicista e linear para a pluralidade e a complexidade que 

marcam os dias atuais (AMORIM FILHO, 1993). Nesta perspectiva pós-moderna, as 

palavras mais disseminadas são, “la diversidad, la pluralidad y la incertidubre” (AMORIM 

FILHO, 1993) que se distanciam cada vez mais das “Revoluções Científicas”, de Tomas 

Khun, com suas idéias de “paradgimas” e “períodos de normalidade”, e se aproximam cada 

vez mais das idéias de Feyerabend, de “cuestionar la propia validez del método em si 

mesmo”: 

A ciência é um empreendimento anárquico... o anarquismo 

teórico é mais humano e mais susceptível de encorajar o 

progresso do que as alternativas respeitadoras da lei e da 

ordem... 

Este ensaio foi escrito na convicção de que o anarquismo, 

embora não sendo talvez a filosofia política mais sedutora, é 

por certo um excelente tratamento médico para a epistemologia 

e para a filosofia da ciência”. (FEYERABEND, 1993, p.23). 

Resta-nos uma ultima observação. Para realizar a travessia literária de uma obra do 

porte de Grande Sertão: Veredas, a afirmativa de Amorim Filho ainda é a mais real: “más 

que de las nuevas técnicas y teorías espectaculares, los geógrafos de este o del próximo 

siglo precisan, em palabras de MONTEIRO, de UNA NUEVA SENSIBILIDAD”. (AMORIM 

FILHO, 1993, p.28) (grifos meus). 
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