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Resumo: 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa em andamento no âmbito do 

curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Aqui 

apresentaremos um ensaio apoiado em levantamentos bibliográficos sobre estratégias 

metodológicas na área da Geografia Histórica, sobre uma contextualização do período 

selecionado, sobre os conceitos definidos (espaço e região), e finalmente, sobre o tema central 

da pesquisa, o sertão e suas construções. 

Propomos uma possibilidade de abordagem histórica pela ciência geográfica. Elegemos 

centralmente o conceito de sertão, a ser analisado através das categorias espaço e região. O 

processo de modernização determinará a definição do recorte temporal.  

Neste sentido sugerimos pesquisar como o processo de modernização se relacionou 

com as mudanças e permanências nas delimitações espaciais do que foi considerado sertão ao 

longo de um período particular, inteiramente situado no passado.  

Embora enfatizando o enfoque histórico a questão teórica principal é compreender a 

persistência da definição de espaço – como uma superfície a ser percorrida, entendido a partir 

de uma narrativa única, e de algum modo já, originalmente, regionalizado – a partir da 

permanência da ideia de sertão e suas relações com determinadas políticas territoriais nacionais.  

Como hipótese primária ressaltamos determinadas características intrínsecas à definição 

de sertão – espaços vazios, distantes, diferentes e atrasados – as quais favoreceriam a 

implantação em espaços assim denominados, de certas territorializações, notadamente as de 

cunho ‘modernizante’. 
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Introdução 

O que define sertão? Sertão ou sertões? Sertão de onde? Desde quando aqui não é mais 

sertão? Estas são algumas perguntas iniciais quando os geógrafos enfrentam esse tema básico 

na história da formação territorial brasileira, porém atualmente pouco explorado. O sertão tem 



forte apelo espacial, pois se constitui num qualificativo de determinadas áreas, com 

características específicas e ao mesmo tempo enorme diversidade interna. Por outro lado a 

definição de quais espaços são considerados como sertanejos depende de distintos contextos 

de enunciação desta regionalização. Todas essas variáveis demarcadoras, a cada momento, de 

um conceito de sertão, podem ser pesquisadas à luz de questionamentos geográficos. 

Assim, estabelecemos o objetivo geral neste trabalho de explorar uma possibilidade de 

abordagem histórica pela ciência geográfica. Para tanto elegemos centralmente o conceito de 

sertão, a ser analisado através das categorias espaço e região. O processo de modernização 

determinará o recorte temporal aqui definido. Neste sentido propomos pesquisar como o 

processo de modernização se relacionou com as mudanças e permanências nas delimitações 

espaciais do que foi considerado sertão ao longo de um período particular, inteiramente situado 

no passado. 

Como objetivos específicos, buscaremos entender a persistência da ideia que vincula 

diretamente, e em muitos casos, exclusivamente, a diversidade do espaço às diferenças 

temporais. Assim identificamos a concepção de ‘sertão’ como exemplar dessa leitura moderna 

que explica as diferenças de padrões espaciais em termos de sequências temporais. A partir de 

uma demarcação das ideias que comandam a classificação de determinados espaços como 

sertões, objetivamos também relacioná-las com alguns projetos de intervenções estatais no 

território nacional ocorridos no período 1945-1964. 

A definição do objetivo da pesquisa como compreender a persistência da definição de 

espaço – como uma superfície a ser percorrida, entendido a partir de uma narrativa única, e de 

algum modo já, originalmente, regionalizado – a partir da permanência da ideia de sertão e suas 

relações com determinadas políticas territoriais nacionais é a justificativa geográfica geral para 

realização desse estudo. Para entender como a ideia de sertão foi construída e reproduzida 

trataremos da definição do conceito de espaço, focando na sua relação com as temporalidades, 

e nas suas relações com grandes processos territoriais comandados pelo Estado nacional 

brasileiro. 

Como hipótese primária ressaltamos determinadas características intrínsecas à definição 

de sertão as quais favoreceriam a implantação em espaços assim denominados, de certas 

territorializações (notadamente as de cunho ‘modernizante’). Espaços caracterizados como 

sertões são inúmeros e intensamente diversos, mas convergem para uma definição básica de 

espaços vazios, distantes, diferentes e atrasados (MORAES, 2002/2003; AMADO, 1995; LIMA, 

1999; MACHADO, 2003). Neste sentido espaços muito mais suscetíveis de receber intervenções 



territoriais do governo central. Estas territorializações foram comandadas por um ideário muito 

próximo ao que delimita certos espaços como sertões. Como uma marca desses processos 

apontamos a hegemonia na origem geográfica destes pensamentos, em sua grande maioria 

externos ao espaço delimitado, nomeado e territorializado1. 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa em andamento no âmbito do curso 

de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ2. Aqui apresentaremos 

um ensaio apoiado em levantamentos bibliográficos sobre estratégias metodológicas na área da 

Geografia Histórica, sobre uma contextualização do período selecionado, sobre os conceitos 

definidos (espaço e região), e finalmente, sobre o tema central da pesquisa, o sertão e suas 

construções. 

A Modernização dos Sertões: Estratégias Metodológicas e Conceitos 

A definição metodológica necessariamente está relacionada com a demarcação dos 

objetivos e da questão a ser problematizada na pesquisa. Ao optarmos pelo estudo de uma 

categoria de forte caráter espacial – o sertão, suas transformações e permanências – ao longo 

de um período definido inteiramente no passado acreditamos que a ciência geográfica pode se 

beneficiar fortemente promovendo a utilização de diferentes recortes temporais. Nesse sentido 

acompanhamos inteiramente a crucial crítica do geógrafo Maurício de Almeida Abreu à “(...) uma 

das leis férreas da geografia, (...) que impõe despoticamente à disciplina o estudo do presente, 

(...) e que só lhe autoriza tratar do passado se for para buscar nele o entendimento do presente 

ou a previsão do futuro” (ABREU, 1998, p.92). O autor vai mais além, afirmando que a geografia 

ficou refém de “(...) uma lei castradora, que impele-a na direção exclusiva da interpretação do 

presente dos lugares, e não no caminho da interpretação dos lugares” (ABREU, 1998, p.95). 

Esta crítica foi desenvolvida em artigo posterior, no qual Abreu (2000, p.24) faz um convite 

a todos os geógrafos para superar as barreiras que limitam temporalmente o que é a geografia e 

assumir as suas responsabilidades na interpretação do passado. O caminho metodológico que 

fornece suporte para estes estudos tem algumas particularidades em relação ao exame do 

presente (ABREU, 2000, p.18):  

a. Enquanto as categorias de análise da geografia são transtemporais, as variáveis que as 

operacionalizam e desagregam devem ter seu entendimento adequado para cada 

momento do passado;  

                                                      
1 Mignolo (1998) e Moraes (1996) indicam a importância da origem geográfica do fazer científico em relação aos 
seus espaços de atuação e aplicação. 
2 Projeto de minha autoria sob a orientação da professora doutora Ana Maria Lima Daou. 



b. Só podemos entender o passado através de um forte investimento em sua 

contextualização;  

c. O último ponto diz respeito às dificuldades de se trabalhar não com o ‘passado 

propriamente dito, mas com os fragmentos que ele deixou’, e assim é obrigatória a 

problematização sobre quem deixou os vestígios e para que os produziu, e também 

atentar para o passado que não deixou vestígios. 

Feitas estas adaptações metodológicas a pesquisa sobre “(...) as geografias do passado 

contam com uma vantagem insuperável: como já se sabe o que aconteceu depois, pode-se 

trabalhar com muito mais confiabilidade com as categorias presente e futuro.” (Idem). De tal 

modo utilizaremos categorias contemporâneas (definidas a seguir) para propor o estudo de um 

momento definido no passado, afinal “se nossas categorias de análise são verdadeiramente 

universais, assim como servem para estudar a atualidade, também servirão para desvendar 

esses presentes do passado.” (Idem).  

A partir do levantamento bibliográfico preliminar acerca do conceito chave desta pesquisa 

– sertão – definimos como categorias geográficas auxiliares espaço e região. O primeiro está 

referido no objetivo do trabalho, de pesquisar uma concepção particular de espaço, enquanto o 

segundo seria a mais natural associação entre os conceitos geográficos para se tratar do tema 

sertão. Além destes devemos utilizar como instrumentos conceituais o processo de 

territorialização engendrado por ideais desenvolvimentistas e modernizantes, também este 

definido no objetivo do trabalho, e as escalas de análise, essenciais nos trabalhos geográficos. 

Os Significados de Sertão e suas Relações com o Conceito de Espaço 

Apesar da não habilitação do sertão como uma figura do universo empírico da geografia 

tradicional, um dos objetivos dessa disciplina foi o levantamento e explicação destes espaços: 

“Descrever os sertões tem sido uma das metas mais praticadas pelo labor geográfico no Brasil, 

aparecendo mesmo como um elemento forte de legitimação desse campo disciplinar em 

diferentes conjunturas históricas do país” (MORAES, 2002/2003, p.12). Justamente nosso 

objetivo aqui proposto é pesquisar como estas descrições científicas sobre os sertões3 se 

                                                      
3 Por exemplo, em Pernambuco: Gilberto Freyre, Josué de Castro, Mario Mello, Manoel Correa de Andrade, Barbosa 
Lima Sobrinho, Estevão Pinto, Gilberto Osório de Andrade, Celso Furtado (foi diretor da Divisão de Desenvolvimento 
da CEPAL 1949/1957, criador da SUDENE e diretor do BNDE durante o governo Juscelino, e no governo Jango, 
Ministro do Planejamento e Superintendente da SUDENE). 
Em São Paulo: Pierre Monbeing, Maria da C. Carvalho, Aziz Ab’ Saber, Aroldo de Azevedo, Caio Prado Jr..  
No Rio de Janeiro, na UDF / UB / UFRJ: Pierre Deffontaines (1936-1938), Carlos Delgado de Carvalho (1935-1943; 
1945-), Fernando Antônio Raja Gabaglia, André Gilbert (1939), Francis Ruellan (1941-1956), Hilgard Stenberg e 
Josué de Castro (Antropologia, 1935- 1938; Geografia, 1940-1964). 



transformavam em delimitações de regiões, assim classificadas a partir de uma determinada 

visão de espaço. 

A bibliografia sobre sertão é vasta, considerando que este serviu desde o início da 

colonização como “(...) uma condição atribuída a variados e diferenciados lugares, (...) símbolo 

imposto – em certos contextos históricos – a determinadas condições locacionais, que acaba por 

atuar como um qualificativo local básico no processo de sua valoração.” (Ibidem, 13). O mesmo 

autor pondera que: 

O sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade simbólica: uma 
ideologia geográfica. (...) trata-se da construção de uma imagem, à qual se associam valores 
culturais geralmente (...) negativos, os quais introduzem objetivos práticos de ocupação ou 
reocupação dos espaços enfocados. (...) a adjetivação sertaneja expressa uma forma preliminar de 
apropriação simbólica de um dado lugar (MORAES, 1996) 

De maneira similar à classificação de sertão como uma ideologia geográfica, mais do que 

uma materialidade da superfície, apontamos a identificação de um tipo de visão particular do 

espaço fortemente enraizado no pensamento geográfico brasileiro, do espaço geográfico como 

metáfora (MACHADO, 2003). Essas formas de representações espaciais nos remetem ao 

raciocínio de Edward Said, em Orientalismo, no qual são aludidas como geografias imaginativas 

(SAID, 1990). Este autor efetuou o estudo das lentes através das quais o oriente é 

experimentado – como jornada, história, fábula, estereótipo e confronto polêmico:  

A geografia imaginativa (...) legitima um vocabulário, um universo de discurso representativo. (...) 
essa prática universal de designar na própria mente um espaço familiar que é ‘nosso’ e um espaço 
desconhecido além do ‘nosso’ como ‘deles’ é um modo de fazer distinções geográficas que pode ser 
inteiramente arbitrário. (SAID, 1990)  

Ressaltamos assim, que mesmo o caráter imaginativo, ideológico ou metafórico dessas 

construções de representações espaciais está sempre relacionado a processos de valoração de 

espaços com consequências absolutamente concretas. Neste sentido, como veremos adiante, a 

                                                                                                                                                            
No Rio de Janeiro no IBGE e CNG: Orlando Valverde (1938-1982, possui vários trabalhos sobre o Nordeste 
brasileiro, tais como: “O Sertão e as serras – o centro-norte do Ceará; Estudo geográfico para a localização de uma 
missão rural”, de 1952, “Relatório técnico da excursão ao Rio Grande do Norte”, de 1953, “A Geografia Agrícola e 
seu interesse para os trabalhos da CNER”, de 1954, “Reconhecimento geográfico no município de Pompéu-M.G.”, 
de 1955 e “O uso da terra no leste da Paraíba”, de 1955), Leo Waibel (1946-1950), Clarence Jones (1948), Preston 
James (1949), Pedro Geiger (1942-1984), Fábio de Macedo Soares (engenheiro, pós-graduado em geografia nos 
EUA, entre 1945-1946, e formado pela Escola Superior da Guerra em 1950. No IBGE desde sua fundação até 1968. 
Professor da PUC/RJ de 1943 a 1979), José Carlos de Macedo Soares (presidente do IBGE entre 1936-1951), 
Cristóvão Leite de Castro (Secretário Geral do CNG, entre 1937-1950), José Veríssimo da Costa Pereira (1940-
1955 no IBGE, foi também professor da Universidade do Brasil e da Faculdade Fluminense de Filosofia), Lúcio de 
Castro (de 1940 até sua aposentadoria nos anos 1970), Lindalvo Bezerra, Nilo Bernardes (1944-1987 no IBGE, 
além de professor titular do Colégio e da Faculdade Pedro II e da PUC/RJ), Lysia Maria Bernardes (no IBGE entre 
1944-1975, e na UFRJ entre 1959-1977. Diretora do Ministério do Planejamento e do Interior, e no governo do 
Estado do Rio de Janeiro, Speridião Faissol (1941-1986), Walter Egler (1943-1952), Jorge Zarur (1939-1957 no 
IBGE, lecionou no Colégio Pedro II, Universidade Católica e Universidade do Brasil), Miguel Alves de Lima (1939-
1982), Antônio Teixeira Guerra (1945-1965 no IBGE, também foi professor na UERJ e UFF), Roberto Lobato Corrêa 
(1959-1993, também professor na UFRJ). 



classificação geográfica através da territorialização é um instrumento poderoso de classificação 

social (SACK, 1986, p. 5). Desta maneira, poderíamos analisar as lentes pelas quais o sertão é 

experimentado no período selecionado, e como essa geografia imaginativa foi utilizada na 

construção de determinadas territorialidades. 

A ideia de sertão reveste-se de grande centralidade no pensamento social e geográfico 

brasileiro, pois “(...) transformar estes fundos territoriais em território usado é uma diretriz que 

atravessa a formação histórica do Brasil, alçando-se mesmo à condição de um projeto estatal-

nacional básico do país.” (MORAES, 2002/2003, p.13). Janaina Amado, em Região, sertão, 

nação, também destaca a sua permanência histórica,  

(...) variando segundo a posição espacial e social do enunciante, sertão pôde ter significados tão 
amplos, diversos e aparentemente antagônicos. (...) durante a época colonial (à medida, portanto, 
que a colonização avançava sobre as terras), ‘sertão’ foi empregado para nomear áreas tão distantes 
quanto, por exemplo, o interior da capitania de São Vicente (...), a atual Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro (...), a Amazônia (...), a cidade do Recife (...), a capitania de Minas Gerais (...), as áreas 
contínuas ao Recôncavo Baiano, plantado com cana-de-açúcar (...), o aldeamento indígena de 
Mossâmedes, no atual Goiás (...), e a ilha de Santa Catarina (...)! (AMADO, 1995, p.149). 

Esse movimento de avanço da conquista colonial é descrito por Siqueira (2008) como o 

processo de sertanização do Brasil, a partir das narrativas de Capistrano de Abreu sobre as 

trajetórias dos bandeirantes, suas conquistas e estabelecimentos. Para esse historiador este 

processo teve duas características principais. Primeiro, a de que o sertão “(...) é, no nascedouro, 

um deslocamento de pessoas” (SIQUEIRA, 2008, p.6). A segunda característica diz respeito a 

algo importante “(...) que se plasma na trilha desses caminhos e desses lugares inóspitos, ou 

seja, uma violência incomum que, como a história registra, persistirá como ‘violência fundadora’ 

na estrutura incipiente de relações sociais no interior dos nossos Sertões.” (Idem). 

O geógrafo Antonio Carlos Robert de Moraes (2002/2003) enumera três características 

que seriam gerais às diversas definições de sertão. A primeira é o sertão como uma projeção 

futura usada como argumento para políticas territoriais a partir de interesses específicos:  

(...) os lugares tornam-se sertões ao atraírem o interesse de agentes sociais que visam estabelecer 
novas formas de ocupação e exploração daquelas paragens. (...) projetar sua valorização futura em 
moldes diferentes dos vigentes no momento dessa ação. (...) A noção pode, então, ser equacionada 
como elemento de argumentação no processo de hegemonização de políticas públicas e práticas 
territoriais do Estado ou de segmentos da sociedade. (MORAES, 2002/2003, p.14). 

A segunda característica geral é de que o sertão: 

(...) trata-se de uma valoração aplicável para novos lugares ou para novas ondas colonizadoras. (...) 
um espaço para a expansão. (...) o objeto de um movimento expansionista que busca incorporar 
aquele novo espaço, assim denominado, a fluxos econômicos ou a uma órbita de poder que lhe 
escapa naquele momento. (Idem). 

Portanto sertão é, neste sentido, considerado uma área de soberania incerta, usada “(...) 

para qualificar porções que se quer apropriar dos fundos ainda existentes no território nacional 



em cada época considerada.” (Idem). Normalmente após a classificação de sertão introduz-se 

“(...) um novo surto de dominação política no âmbito espacial delimitado pela qualificação 

proposta.” (Idem). A terceira característica apontada por este autor trata da dualidade na visão 

de espaço necessária para a definição de sertão:  

(...) o sertão só pode ser definido pela oposição a uma situação geográfica que apareça como sua 
antípoda. (...) para existir o sertão é necessária a existência de lugares que não sejam englobados 
nessa denominação, que apresentem condições que exprimam o oposto do qualificado por tal noção. 
(...) parte de uma realidade vista como cindida e dual, na qual a condição sertaneja ocupa a posição 
negativa ou subordinada. (...) o lugar a partir do qual se qualifica uma localidade como um sertão está 
sempre localizado no campo contraposto (...) imagem construída externamente (...) a partir de uma 
sensibilidade estrangeira e de interesses exógenos, que atribuem àquele espaço juízos e valores que 
legitimam ações para transformá-lo. (...) é sempre um espaço-alvo de projetos. (Ibidem, p.15) 

Identificamos “(...) esse modo de pensar, em termos de espaço-dividido, [como] um 

produto do próprio projeto da modernidade.” (MASSEY, 2008, p.105). Nísia Trindade Lima, em 

seu livro intitulado Um sertão chamado Brasil, aborda a visão dualista sobre espaço, como 

sertão e litoral, a partir do debate entre tradição e modernidade: 

Poucas perspectivas seriam tão predominantes na sociologia do século XIX quanto o contraste 
tipológico de duas formas de ordem social, estruturalmente distintas e historicamente sucessivas. (...) 
No caso brasileiro, sertão e litoral podem ser vistos como imagens espaciais e simbólicas que 
guardam estreita relação com esta idéia de dois tipos de ordem social. Aqui, o contraste ocorreria não 
entre formas distintas e historicamente sucessivas, mas pela justaposição de épocas históricas, numa 
sociedade em que, como acentuou Roger Bastide (1978), a geografia não se separa da história. 
(LIMA, 1999, p.23) 

Portanto, precisamente nesta ‘justaposição de épocas históricas’, prescrita a partir de uma 

única narrativa, detectamos a construção de representações espaciais classificadas a partir de 

uma perspectiva temporal evolucionista, negando a existência de espaços coetâneos. A autora 

prossegue neste mesmo sentindo, afirmando que  

(...) a ideia da existência de ‘dois Brasis’ tenderia a ser vista a partir de uma concepção linear do 
tempo histórico, geograficamente representada pela concepção de uma parcela do território 
estagnada, atrasada, e outra mais suscetível de receber a influência de correntes modernizantes. 
(Ibidem, p.27) 

Essa classificação entre espaço atrasado e espaço moderno é fortemente consolidada no 

pensamento moderno, sendo um dos pressupostos do pensamento social brasileiro, mais 

precisamente no período no qual as ciências sociais e a geografia haviam acabado de se 

institucionalizar nas universidades e órgãos governamentais. Reforçando essa percepção, Lima 

cita dois cientistas sociais muito importantes nesse processo de institucionalização: 

A geografia não se separa aqui da historia. Pedro Calmon observou que o Brasil se divide menos 
numa estratificação de classes sociais do que numa justaposição de épocas históricas. Partindo do 
litoral para se embrenhar no interior, o viajante assiste ao milagre de remontar o tempo (BASTIDE, 
1978 apud LIMA 1999, p.155). 

Numa extremidade está a metrópole moderna representando um tipo de civilização urbana que se 
está rapidamente difundindo em todas as zonas da terra onde entrou a cultura ocidental. (...) já bem 
distante do ponto de partida, populações caboclas cuja vida parece decorrer em um mundo diferente 



do nosso. Pouco ou nada as liga ao mercado urbano. Não dependem dele e o uso que fazem do 
dinheiro é muito restrito (...). Geralmente se é impiedoso com essas populações; aplicam-lhe epítetos 
como ‘atrasados’, ‘indolentes’ (...). Embora falem português não parece fácil entender-se com eles 
(WILLEMS, 1944 apud LIMA 1999, p.155). 

Assim, como conclui Moraes (2002/2003), o conceito de sertão é altamente político, no 

sentido mesmo da dimensão política do espaço, tanto em termos de imaginário, qualificativos de 

espaços, quanto em termos de territorialização, apropriação de espaços: 

Tem-se o sertão como um qualificativo de lugares, um termo da geografia colonial que reproduz o 
olhar apropriador dos impérios em expansão. (...) tratam-se de sertões, que qualificam caatingas, 
cerrados, florestas, campos. Um conceito nada ingênuo, veículo de difusão da modernidade no 
espaço. (MORAES, 2002/2003, p.21) 

A relação entre política e espaço (e suas definições modernas) é o tema central de 

Doreen Massey no seu livro Pelo Espaço, enfatizando as possibilidades e contingências que as 

definições de espaço podem representar para a ação política. Neste sentido a autora (MASSEY, 

2008, p.23-33) enumera três características persistentemente associadas ao conceito de espaço 

moderno as quais devem ser modificadas para possibilitar o fazer político através da dimensão 

espacial (Figura 1). 

A partir destas propostas aceitamos a definição de espaço como a “(...) esfera da 

coexistência de uma multiplicidade de trajetórias (...) uma simultaneidade de estórias-até-agora” 

(MASSEY, 2008, p.29). Neste sentido, dentro da história da modernidade ocorre um “(...) 

desenvolvimento de uma compreensão hegemônica particular do próprio espaço e da relação 

entre espaço e sociedade. (...) imaginação geográfica (...) integrante daquilo que se tornaria um 

projeto para organizar o espaço global.” (Ibidem, p.102). Precisamente nosso objetivo 

caracteriza-se por problematizar essa “(...) maneira particular de organizar o espaço-dividido em 

lugares da modernidade, (...) característica do pensamento espacial moderno: a concepção da 

diferença espacial em termos da sequência temporal” (Ibidem, p.107). 

Figura 1: Quadro dos conceitos de espaço 

Definições modernas de espaço Propostas de Doreen Massey 

Representação de espaço como superfície 
Definição de espaço como um encontro de histórias, produto de 
inter-relações, como sendo constituído através de interações, 
desde a imensidão do global até o intimamente pequeno. 

A representação dos espaços como tempo 

Espaço como dimensão das coexistências simultâneas, 
coetâneas, a esfera da possibilidade da existência da 
multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como 
a esfera na qual distintas trajetórias coexistem; como a esfera, 
portanto, da coexistência da heterogeneidade. Assim, 
multiplicidade e espaço são co-constitutivos. 



Representação de espaço como, de algum 
modo, originalmente regionalizado, como sempre 
já dividido em partes iguais, e 
consequentemente, lugar como algo fechado, 
coerente, integrado, autêntico. 

Não diferenciar lugar e espaço, recusando o caráter fechado 
que isto provocaria. Só assim poderíamos reconhecer o espaço 
como estando sempre em construção. 

 Fonte: Construção do autor com base em Massey (2008). 

Esta conceituação de espaço serviu historicamente aos projetos evolucionistas de 

imposição de um progresso unilinear, da modernização, do desenvolvimento, da sequência de 

modos de produção, da globalização, etc. Os espaços objetos desta teorização são privados de 

sua unicidade, sua existência coetânea, pois “as multiplicidade do espacial foram apresentadas 

como meros estágios na fila do tempo” (Ibidem, p.111) e “(...) aqueles que ainda não estão 

integrados nessa única globalidade são descritos com atrasados, como ainda temporariamente 

atrás.” (Ibidem, p.120). 

Apesar de partir de outra base teórica, Milton Santos (2002 e 2007) identificou um recorte 

espacial – o lugar – que seria a extensão do acontecer solidário “entendendo-se por 

solidariedade a obrigação de se viver junto” (ABREU, 1998, p.82). Assim, ao qualificar o lugar 

como o lócus do coletivo, do intersubjetivo, Santos aborda dimensão do espaço aqui por nós 

ressaltada, o espaço como lócus da coetaneidade, do encontro de trajetórias. Atentamos para o 

fato da importância do conceito de lugar conferida na ocasião (SANTOS, 2002), pois apesar do 

livro tratar da ‘Natureza do Espaço’ e buscar centralmente a definição desta categoria, suas 

considerações finais indicam na direção de propor uma análise do lugar no contexto da 

globalização. 

A Análise dos Recortes Espaciais Definidores de Sertão através do Conceito de Região 

Outro conceito tradicional da geografia que comumente é acionado para a compreensão 

da ideia de sertão é o de região. Afinal sertão, como caracterizamos, é uma delimitação de áreas 

com determinadas especificidades. Por sua vez, região, em primeiro lugar, como propriedade 

comum a todas suas definições, a partir das diferentes disciplinas e escolas teóricas que utilizam 

o conceito, é a delimitação de certo espaço, o qual possui determinadas especificidades 

(CORRÊA, 1987). Rogério Haesbaert salienta que “(...) correspondendo aproximadamente ao 

que representa a periodização como questão central para os historiadores, a regionalização 

aparece como uma problemática central para os geógrafos.” (2010, p.24). 

Como resgatou Paulo César da Costa Gomes (2003) desde sua primeira utilização, no 

império romano, como regione, a palavra representava áreas as quais, ainda que dispusessem 



de uma administração local, estavam subordinadas às regras gerais e hegemônicas de Roma. 

Daqui extraímos a segunda característica fundamental desse conceito: tratar a relação entre a 

centralização e a diversidade espacial (ambiental, cultural, econômica e política). Relação esta 

que sempre estará presente na definição do recorte que define cada região. Além dessa relação, 

Haesbaert aponta que a abordagem regional pode trabalhar com a 

(...) relação entre a parte e o todo, o particular e o geral, o singular e o universal, o idiográfico e o 
nomotético ou, em outros termos, num enfoque mais empírico, entre o central e o periférico, o 
moderno-cosmopolita e o tradicional-provinciano, o global e o local... (HAESBAERT, 2010, p.9).  

Estas características do conceito o aproxima das discussões sobre sertão, pois este é 

uma região dentro do Estado brasileiro, portanto submetida a este poder central. Pierre 

Bourdieu, também problematizou o conceito de região, partindo do ‘poder simbólico’ – que 

produz a existência daquilo que enuncia. Debatendo a oposição entre representação da 

realidade e a realidade da representação, afirma que a fronteira “(...) produz a diferença cultual 

do mesmo modo que é produção desta” (BOURDIEU, 1989, p.115). Região estaria, assim, ligada 

diretamente ao princípio da di-visão, pois “(...) introduz por decreto uma descontinuidade 

decisória na continuidade natural (...) ao impor a definição (...) legítima, conhecida e 

reconhecida, das fronteiras e do território, em suma, o princípio de di-visão legítima do mundo 

social” (Ibidem, p.113-114). Assim o estudo regional deveria necessariamente tratar das lutas 

pelo poder de impor estas divisões – pelo poder de regionalizar. 

Portanto não devemos naturalizar estes recortes regionais e sim questionar suas 

definições e pressupostos. As regionalizações têm uma propensão em provocar a naturalização 

de escalas para a análise de processos sociais. Assim concordamos com a constatação de 

Massey (2008) de que na modernidade a compreensão hegemônica do espaço e de sua relação 

com a sociedade é de uma relação isomórfica entre espaço e lugar e também entre sociedade e 

cultura. Neste sentido: 

Foi através dessa imaginação do espaço como (necessariamente por sua própria natureza) 
regionalizado/dividido, que o projeto (na verdade particular e altamente político) de generalização, 
através do globo, da forma Estado-Nação, poderia ser legitimado como progresso, como ‘natural’. 
(MASSEY, 2008, p.102). 

Por exemplo, foram naturalizadas as relações de isomorfismo, respectivamente, entre 

comunidades/localidades, culturas/regiões, e nações/Estados. Portanto escalas geográficas 

foram naturalizadas para a análise de grupos sociais específicos, a partir de interesses 

determinados. Logo, muitas das questões regionais são similares às questões levantadas para a 

análise de sertão e por isso devemos abordá-las.  



Sertão e Territorialização 

Outro conceito que utilizaremos é territorialização, para tratar dos processos de 

apropriação e desapropriação de territórios promovidos através dos ideais modernizantes e 

desenvolvimentistas. A perspectiva do poder sobre o espaço tem grande centralidade no estudo 

sobre o sertão. Como vimos, a própria definição do que é sertão passa por pretensões de 

controle sobre determinados territórios. 

Partimos da definição abrangente de território, em seus aspectos de forma material, de 

campo de relações de poder, e ao mesmo tempo de dimensão simbólica. Portanto território 

compreendido, de acordo com Souza (2003), como um lócus de relações de poder, e também 

como um meio de identificação e de reformulação de sentidos e valores. Tal como proposto por 

Sack a “(...) territorialidade (...) é uma poderosa estratégia geográfica para controlar pessoas e 

coisas através do controle da área (...). Territorialidade é a expressão geográfica primária do 

poder social.” (SACK, 1986, p.5).  

Em cumprimento aos nossos objetivos estudaremos processos de territorialização 

conduzidos primordialmente pelo Estado e durante o período de 1945-1964. Consequentemente 

buscaremos identificar e analisar as relações de poder envolvidas em territorializações 

específicas. Nos será de grande valia a utilização do conceito de política territorial, como “(...) 

toda e qualquer atividade estatal que, implique, simultaneamente, uma dada concepção do 

espaço nacional, uma estratégia de intervenção ao nível da estrutura nacional e, por fim, 

mecanismos concretos que sejam capazes de viabilizar essas políticas” (COSTA, 1997, p.13). O 

período selecionado caracteriza-se, no Brasil, pela profusão de políticas territoriais de largo 

alcance e intensidade pelo território nacional4. Boa parte dessas políticas se concentrava na 

atuação sobre espaços particulares, definidos como sertões. 

                                                      
4 Por exemplo, a Marcha para o Oeste, iniciada por Vargas ainda no Estado Novo; a criação da Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (CHESF) em 1945 (em 1954 entrou em operação a Usina de Paulo Afonso I, e em 1961 
foi criada a Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás); do lançamento de varias campanhas entre 1947 e final dos 
anos de 1950 visando a extensão do ensino em áreas rurais e mais pobres: Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos (CEAA), Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e, posteriormente, Mobilização 
Nacional de Erradicação do Analfabetismo (MNEA), e o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA); da Comissão 
do Vale do São Francisco (CVSF) em 1948; da Comissão Nacional de Política Agrária (CNPA) em 1952; do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 1952; do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em 1953; do 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC, em 1955 foi criado o Serviço Social Rural, SSR, autarquia 
vinculada ao Ministério da Agricultura, e em 1962 a Superintendência de Política Agrária, SUPRA, absorvendo as 
atribuições do INIC e do SSR) e da Petróleo Brasileiro (Petrobras) em 1954; da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959; além da construção de Brasília, das grandes obras de 
integração rodoviárias, e das políticas de colonização e desenvolvimento agrário. 



A Modernização Desenvolvimentista e suas Significâncias Espaciais 

O processo de modernização desenvolvimentista será aqui considerado um eixo condutor 

para a definição dos recortes temporais da pesquisa. Através de sua análise verificaremos as 

mudanças e permanências das definições (teóricas e territoriais) de sertão.  

Por conseguinte devemos nos munir de instrumentos teóricos que tratem do assunto. A 

teoria política e econômica predominante à época era a do desenvolvimento, da modernização. 

Um dos seus principais teóricos foi Walt W. Rostow, com o livro The Stages of Economic Growth: 

A non-communist manifesto publicado pela Universidade de Cambridge em 1960. Em suas 

linhas gerais, defendia que o mundo desenvolver-se-ia linearmente, superando cinco etapas: 1ª) 

agricultura de subsistência; 2ª) transição, com as condições preliminares para ‘decolar’; 3ª) 

surgimento das indústrias; 4ª) segunda revolução industrial; 5ª) economia de serviços 

(ROSTOW, 1974). Neste sentido ressaltamos a característica evolucionista da teoria, sua 

concepção de tratar diferentes espaços a partir de uma única narrativa, e o caráter de 

fechamento das possibilidades futuras. 

Abreu (1998) no artigo “Sobre a memória das cidades”, aborda a relação entre projeto 

modernizador e a valorização ou desvalorização do passado, apresentando dois exemplos que 

apontam em sentidos diferentes: na Europa, “o passado sempre fez parte do cotidiano de 

diversas sociedades contemporâneas” (ABREU, 1998, p.80); entretanto, no Brasil, o passado era 

rejeitado, visto como ‘vergonha’ e por isso dever-se-ia tentar aboli-lo, para melhor supera-lo. A 

relação com o passado instaurada no Brasil pela proposta modernizadora foi de identificá-lo com 

o atraso, e com a tradição conservadora. Em contraponto, o moderno significaria o novo, o 

progresso e o desenvolvimento.  

Todavia, essas valorizações diferenciadas do passado/presente/futuro não variam apenas 

em relação ao local de aplicação (Europa e Brasil, por exemplo), mas também ao longo do 

tempo. Como mostra Abreu (1998, p.81), “a situação hoje é diferente” e isso reflete um processo 

mundial, com “(...) a emergência de uma nova relação identitária entre os homens e as mulheres 

no final do século XX e os conjuntos espaciais que lhe dão ancoragem no planeta, sejam eles os 

estados-nações, as regiões ou os lugares” (Ibidem, p.77). A partir destes exemplos, o autor 

demonstra que não podemos naturalizar os recortes temporais e as relações entre eles e 

recortes espaciais, pois estes dois são manipuláveis teoricamente e ideologicamente. 

Outra característica importante para nossos objetivos é a localização geográfica de origem 

da teoria da modernização, exatamente o espaço classificado como mais avançado, numa etapa 



a qual todos os outros espaços devem alcançar. Walter Mignolo apresenta essa construção: 

Pues bien, este panorama que giró en torno al control epistemológico de Europa hasta 1945, se 
adaptó a las nuevas circunstancias imperiales a partir de 1945 cuando el mundo se dividió en 
Primero, Segundo y Tercero (…) y se inventó una tercera configuración disciplinaria que 
complementó a la antropología y que desplazó (en cuanto hegemonía académica) al estudio de las 
civilizaciones (aunque no necesariamente su dimensión ideológica, el "orientalismo"): estos nuevos 
invitados fueron los estudios de área (Berger 1996). En esa distribución, el lugar de la producción de 
conocimiento se desplazó de Europa a Estados Unidos, en forma paralela al desplazamiento del 
poder económico y político. Las "áreas" (a diferencia de las "civilizaciones" y del "mundo primitivo,") 
se definieron particularmente para el Tercer Mundo, como "áreas no-desarrolladas," "en vías de 
desarrollo," o "subdesarrolladas". (…) Los estudios de áreas configuraron la dimensión 
epistemológica equivalente a la tárea de los misioneros, por un lado, y a la creación de la 
antropología en el siglo XIX, por el otro. (MIGNOLO, 1998) 

Assim como Mignolo demonstra a conexão entre espaços geográficos e localizações 

epistemológicas a partir da modernidade, utilizando a unidade de escala dos Estados Nacionais, 

trataremos neste trabalho dessa questão, a partir também de unidades internas ao Estado 

brasileiro, como os sertões e os lugares nos quais este conhecimento (a delimitação dos sertões) 

era produzido, reproduzido e legitimado. Neste sentido propomos pesquisar as relações entre 

redes científicas e políticas territoriais, as quais se utilizem da ideia de sertão. 

No Brasil estas teorias se relacionavam profundamente com a discussão sobre fronteira, 

na época tema de grande repercussão científica. Assim, o trabalho de Leo Waibel serviu de 

influência para o desenvolvimento de teorias sobre a fronteira na antropologia (Otávio Velho, 

Roberto Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro) e sociologia (José de Souza Martins). Por estas 

abordagens o Brasil era considerado como estando numa etapa intermediária, segundo Celso 

Furtado, “Se se admite a renda per capita como indicador principal do grau de desenvolvimento, 

o Brasil deve ser classificado como um típico país subdesenvolvido.” (1964, p.94). Entretanto, no 

contexto mundial, situava-se “(...) numa posição intermediária ou, pelo menos, na camada mais 

alta do grupo de países subdesenvolvidos.” (Idem). Isso se devia, segundo as interpretações da 

época, a grande massa demográfica, que somada ao nível de renda per capita mercado interno, 

permitiriam um desenvolvimento industrial autônomo. O processo teria começado com a 

Revolução de 1930:           

A ruptura com o mundo agrário e colonial, em 1930, foi realizada por meio de um processo 
revolucionário que produziu a reintegração das classes sociais, em termos de relações de poder, a 
criação de partidos nacionais, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 
sistematização da legislação trabalhista, a inauguração de sistemas universitário, a democratização 
de certas esferas da sociedade, a reforma do aparelho estatal e muitas outras alterações. (IANNI, 
1965, p.46) 

A conjuntura mundial era favorável, principalmente após a segunda guerra, pois 

A América agia como banqueiro do mundo em troca de uma abertura dos mercados de capital e de 
mercadorias ao poder das grandes corporações. Sob essa proteção, o fordismo se disseminou 
desigualmente, à medida que cada Estado procurava seu próprio modo de administração das 



relações de trabalho, da política monetária e fiscal, das estratégias de bem-estar e investimento 
público, limitados internamente apenas pela situação das relações de classe e, externamente, 
somente pela sua posição hierárquica na economia mundial e pela taxa de câmbio fixada com base 
no dólar. (HARVEY, 2006, p.131-132). 

Essa internalização do modelo fordista alcançava variadas dimensões da sociedade: “(...) 

a adequação do sistema institucional às condições de formação e desenvolvimento do 

capitalismo industrial no Brasil, envolve a penetração do modo capitalista de organização social, 

sucessivamente, em todos os setores da produção e em todas as esferas da vida.” (IANNI, 1965, 

p.29). Pretendemos, assim, pesquisar como esta modernização mundial atuou, através do 

desenvolvimentismo no Brasil e mais especificamente no sertão pernambucano, relacionando-a 

com o pensamento geográfico e com as ideias sobre sertão do período 1945-1964.  

Definindo um Recorte Temporal: a Modernização dos Sertões 

O recorte temporal de 1945-1964 é definido a partir da concepção de que este pode ser 

justificado tanto nacionalmente quanto em relação ao momento social, político e econômico do 

mundo. No Brasil temos este período consolidado na historiografia a partir de dois demarcadores 

fundamentais: o fim do Estado Novo e o golpe militar que deu início a ditadura que se estenderia 

por mais de vinte anos. 

Na escala mundial o fim da Segunda Guerra e a consolidação dos EUA como grande 

potência imperial, promovendo seus interesses numa escala global. A Europa não era mais um 

competidor que ameaçasse, pois estava completamente voltada para sua recuperação após ser 

o maior palco da guerra. Esse novo equilíbrio geopolítico mundial favoreceu também o 

surgimento e fortalecimento de teorias científicas que acompanhassem essas mudanças. Nesse 

período os EUA se firmaram como grande lócus de construção do pensamento científico, o qual 

passa a ser difundido em todas as regiões de influência da nova superpotência (HARVEY, 2006, 

p.125-133). 

A grande questão sócio-político-econômica era a modernização do mundo, a qual também 

era representada em termos temporais aplicados à dimensão espacial: os EUA como espaço 

moderno e o resto do mundo como espaços atrasados, nos quais forças deveriam atuar para 

acelerar a modernização. Além do poderio político e econômico dos EUA no patrocínio das 

novas teorias científicas, as novas instituições globais, como a ONU (criada em 1945), o Banco 

Mundial e o FMI (ambos gestados nas conferências de Bretton Woods5, em 1944, e instalados 

                                                      
5 “Tudo isso se abrigava sob o guarda-chuva hegemônico do poder econômico e financeiro dos Estados Unidos, 
baseado no domínio militar. O acordo de Bretton Woods, de 1944, transformava o dólar na moeda-reserva mundial 
e vinculou com firmeza o desenvolvimento econômico do mundo à política fiscal e monetária norte-americana.” 
(HARVEY, 2006, 131-132) 



em 1945), financiam e incentivam pesquisas com estes interesses. 

Em 1956, já no início do período da presidência de Juscelino Kubitschek6, aconteceu no 

Rio de Janeiro o XVIII Congresso Internacional de Geografia promovido pela União Geográfica 

Internacional (UGI), o primeiro realizado no hemisfério sul e considerado um marco para a 

ciência geográfica brasileira. O governo de Juscelino é lembrado vastamente pelo seu 

desenvolvimentismo, tendo na construção de Brasília seu maior símbolo. Seu plano de metas e 

a abertura para os capitais externos financiaram e possibilitaram pesados investimentos em 

infraestrutura e indústrias de base, entretanto significaram certa desnacionalização da grande 

burguesia brasileira e o temerário descontrole da inflação (SINGER, 1965, p.103-108).  

Após breve governo de Jânio Quadros (1961), assumiu a presidência João Goulart, 

prometendo e preconizando as chamadas reformas de base, como a agrária, a educacional, a 

eleitoral, a fiscal, a bancária e a urbana. Durante seu governo o processo inflacionário não é 

controlado (SINGER, 1965, p.111-116), o que somado a intensas campanhas oposicionistas e a 

uma radicalização ideológica provocam grandes instabilidade política. Por fim, 1964 demarcou o 

encerramento destes debates públicos, nos moldes em que se apresentavam. O golpe militar 

instaurou um regime no qual determinadas questões (como as diferentes formas de 

desenvolvimento para o país e a problemática territorial) não poderiam ser discutidas. Entre elas 

uma grande parte dos principais objetos de pesquisa nas ciências sociais. A ditadura militar 

atravancou o pensamento no qual se acreditava e apostava no desenvolvimentismo nacional 

promovido pelas burguesias industriais nacionais, representando, ao invés disso, a imposição da 

geopolítica americana, de forma intervencionista direta ou indiretamente em grandes áreas do 

mundo. 

Definindo um Recorte Espacial 

Nosso recorte espacial deve se apresentar de maneira multiescalar. Primeiramente a 

definição de trabalhar processos territoriais gestados pelo Estado brasileiro, sempre relacionados 

às construções e reproduções de teorias científicas dentro do território nacional, contudo 

lembrando as relações globais também envolvidas. Por outro lado, nossa escolha de focar na 

ideia de sertão como uma representação geográfica nos abre um imenso leque de regiões e 

lugares que assim foram caracterizados. Devido a uma aproximação pretérita7 com a região do 

                                                      
6 Antes deste o Brasil teve como presidentes: o General Eurico Dutra (1946-1951) do PSD, período caracterizado 
por Paul Singer (1965, 86-90) como o governo da burguesia industrial brasileira; novamente Getúlio Vargas, de 
1951 até sua morte, em agosto de 1954 quando assumiu Café Filho, que “(...) reproduziu formalmente o esquema 
de forças que compunham o governo Dutra, com maior predomínio da UDN.” (SINGER, 1965, 86-103). 
7 Paoliello, 2007 e 2010. 



sertão pernambucano definimos esta especificamente como nosso recorte espacial empírico. 

Além desse fator, como já apresentamos, o sertão pernambucano foi alvo de diversos 

projetos de caráter modernizante neste período, relacionados com importantes reflexões e 

definições científicas, gestadas interna ou externamente ao seu espaço objeto. Somam-se aos 

autores da época (citados em nota) estudos recentes que interpretam aqueles espaços, como a 

tese de doutoramento da geógrafa Iná E. de Castro, O mito da necessidade - Discurso e prática 

do regionalismo nordestino, de 1989, a qual faz uma minuciosa pesquisa sobre a construção dos 

discursos relacionados à seca pelos políticos nordestinos, relacionados às suas ações concretas 

(CASTRO, 1989). Mais recentemente a tese Metonímias Geográficas: imaginação e retórica da 

paisagem no semi-árido pernambucano teve como objeto as construções identitárias 

relacionadas às leituras das paisagens da região (MACIEL, 2004). A construção destas 

representações é antiga e persistente, como aponta o historiador Durval M. de Albuquerque Jr.: 

O Nordeste (...) está em toda parte desta região, do país, e em lugar nenhum, porque ele é uma 
cristalização de estereótipos que são subjetivados como característicos do ser nordestino e do 
Nordeste. Estereótipos que são operativos, positivos, que instituem uma verdade que se impõe de tal 
forma, que oblitera a multiplicidade das imagens e das falas regionais, em nome de um feixe limitado 
de imagens e falas-clichês, que são repetidas ad nauseum, seja pelos meios de comunicação, pelas 
artes, seja pelos próprios habitantes de outras áreas do país e da própria região. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 1999, p.307) 

Relembramos neste sentido, um demarcador fundamental destas representações, o 

visceral relato de Euclides da Cunha sobre estes sertões nordestinos. Os Sertões ressalta a 

influência física do espaço no movimento histórico de formação étnica dos ‘sertanejos’: estes são 

a “(...) perfeita tradução moral dos agentes físicos da sua terra” (CUNHA, 2000, p.103) e “(...) 

inconstante como ela (...) bárbaro, impetuoso, abrupto...” (Ibidem, p.104). Prosseguindo no 

capítulo denominado ‘O homem’ (57-178) Euclydes afirma que por causa da ‘variante trágica’ da 

seca – a insurreição da terra contra o homem – “(...) o homem dos sertões (...) mais do que 

qualquer outro está em função imediata da terra” (Ibidem, p.119). 

Desta maneira, apesar de definirmos o sertão pernambucano8 como nosso recorte 

espacial, entendemos primordialmente que mesmo a construção dessas representações e 

recortes espaciais ultrapassam o próprio espaço delimitado e por conseguinte nos levarão a 

outras escalas de análise. Seguimos, assim, a proposta de “(...) considerar a dualidade implícita 

no objeto de trabalho do geógrafo: o fenômeno e o recorte espacial ao qual ele dá sentido.” 

                                                      
8 O Sertão nordestino é definido por Andrade (1963, 25) como sendo um espaço sujeito “(...) a secas periódicas que 
matam a vegetação, destroçam os animais e forçam os homens à migração”. No estado de Pernambuco esta região 
ocupa 88,7% da superfície, e é formada por grandes pediplanos e serras. Nas primeiras áreas, usadas na criação 
extensiva de gado, o clima é quente e seco e a vegetação de caatinga, enquanto que nas serras o clima é mais 
úmido e a vegetação mais abundante e verde, prevalecendo a agricultura (ANDRADE, 1963, 40-43). 



(CASTRO, 2003, p.138-139). Atentamos também, assim, ao alerta de Marcelo Lopes de Souza 

em não se pensar cientificamente o desenvolvimento a partir de perspectivas reducionistas, 

monodimensionais, monoescalares, negligentes com o papel do espaço e de caráter fechado, 

absolutizante, etnocêntrico e teleológico (SOUZA, 1997). 

Considerações Finais 

O artigo explicita uma proposta de abordagem histórica pela ciência geográfica, 

contextualizando-a metodologicamente e conceitualmente. O levantamento bibliográfico reflete o 

momento da pesquisa, apontando propostas de trabalho que ainda estão em fase inicial. Nessa 

proposta apostamos na geografia histórica como um campo importante da geografia a partir do 

uso de distintas temporalidades. Como descrito por Alves (2011) a geografia histórica como um 

campo de pesquisas possui grande diversidade de definições, com distintas possibilidades 

metodológicas, estado esse que reflete um debate de longa tradição entre geografia e história, e 

a complexidade existente nas relações entre espaço e tempo. 

Consideramos fundamental no estudo sobre sertão/sertões a abordagem histórica dentro 

da geografia. Primeiramente por fornecer uma genealogia deste importante conceito dentro do 

campo disciplinar da geografia, mas principalmente por se tratar de um conceito extremamente 

dinâmico ao longo do tempo. A geograficidade da pesquisa arraiga-se na pergunta norteadora 

“por que tal lugar é considerado sertão?”. Porém vemos que se tal lugar é considerado sertão 

hoje, em outro tempo não o foi, ou vice-versa. Neste sentido o entendimento das relações entre 

as definições de sertão promovidas pelos geógrafos e as políticas territoriais empreendidas pelo 

governo nacional deve-se apoiar também na problematização das distintas temporalidades que 

comandavam diferentes demarcações conceituais e espaciais do que seria sertão.  
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