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Resumo: O poeta Mário Quintana faz uma leitura diferente e reflexiva de mundo. Compartilha suas 

andanças, sejam reais e imaginárias, e uma maneira especial de conceber o espaço.  O mundo 

imaginário e pessoal do poeta tem intrínseca relação com a experiência exterior.  Fazer isso é mais 

que poético, é uma postura inerentemente geográfica. O objetivo deste artigo é desvelar a 

geograficidade da obra poética do autor, isto é, identificar a vida geográfica em sua literatura, e seu 

entendimento de cidade e da rua como seu lugar de eleição e predileção.  
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Introdução 

 

 Este artigo tem como tema: Geografias e literaturas: A cidade de Quintana. A questão 

central é desvelar a geograficidade da obra poética do autor, isto é, identificar a vida geográfica em 

sua literatura, e seu entendimento de cidade e principalmente da rua como seu lugar preferencial de 

análise. 

 Para desvelar-se a geograficidade de sua obra far-se-á a análise de seus discursos 

literários, como também, de seus imaginários e representações acerca do espaço da cidade. 

 Mário de Miranda Quintana é um poeta gaúcho, que nasceu na cidade de Alegrete, a 30 de 

junho de 1906 e que morreu em 1994 em Porto Alegre. A capital gaúcha foi sua morada em grande 

parte de sua vida e também material para muitos de seus poemas. Publica seu primeiro livro de 

poesias “Rua dos Cataventos” em 1940, começando então uma grande e variada obra, para gente 

de todas as idades. Costuma-se dividir sua obra em três fases - na primeira o poeta ainda é muito 

ligado ao seu passado, à sua infância e rodeado de recordações de espaços antigos do decorrer de 

sua vida. Num segundo momento ele já se apresenta mais lúcido e menos sentimental que 

anteriormente, está mais solto para a observação. Por fim, suas representações acabam por ser 
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menos idealizadas, faz um balanço de suas perdas e ganhos, reflete sobre o tempo e a morte.  

Em sua vasta obra, Quintana faz uma leitura reflexiva de mundo e compartilha suas 

andanças, tanto reais como imaginárias, e uma maneira especial de conceber o espaço. Espaços 

idealizados e espaços concretos se fundem e se confundem em sua poesia, ou seja, o mundo 

imaginário e pessoal do poeta tem intrínseca relação com a sua experiência com o mundo exterior.  

Mais do que postura poética, Mário Quintana tinha postura compreendida como geográfica. 

 A obra de Quintana sob este olhar é cenário de encontro da Literatura e da Geografia. A 

literatura com a sua linguagem poética, e a geografia a descrever e analisar o lugar e o espaço das 

ruas da cidade. O espaço percebido pela imaginação é uma geografia imaginária, experimentada 

através da poesia. A realidade é composta também por aquilo que não existe, isto é, as coisas 

pensadas, sonhadas e idealizadas. Compreende-se assim que a que a leitura simbólica do espaço 

não se opõe à realidade, sendo um modo de interpretação do real. 

 Esta pesquisadora, como o sujeito pesquisador, possui uma relação de diálogo e afetividade 

para com o sujeito pesquisado, Mário Quintana, e sua obra. O outro e seus textos são considerados 

como sujeitos participantes para o êxito desta análise. 

  Este entrelace entre literatura e geografia, entre espaço vivido e concebido é afim á 

concepção de Geografia Humanista. Há uma valorização do sujeito e do lugar como geografia vivida 

em ato (DARDEL). "Esta tendência examina e mesmo privilegia as experiências vividas pelos 

indivíduos e grupos sociais contemplando a maneira de agir, bem como sentimentos, projeções, 

angústias, entendimentos e delírios das pessoas em relação a seus lugares”. (BATISTA, 2005) 

 O lugar é sobremodo exaltado no mais corriqueiro acontecimento do universo exclusivo ou 

ordinário de Quintana. O que este poeta chama de mundo os geógrafos humanistas chamam de 

lugar.  

 

O lugar surge como conceito chave na Geografia Humanística advindo da noção 
fenomenológica do mundo vivido emocionalmente modelado, introjetado e revestido de 
eventos, pessoas, itinerários, lutas, ambigüidades, envolvimentos, sonhos, desatinos, 
“canções que minha mãe me ensinou”, base territorial e toda sorte de elementos que 
permite à pessoa se sentir em casa ou, por outro lado, distanciada em meio a um 
estranhamento topofóbico (Schutz, 1979; Buttimer, 1976, 1985ª, 1985b; Tuan, 1980), 
(apud BATISTA, 2005). 
 

  O lugar eleito pelo poeta como espaço de pertencimento e afetividade são as ruas. Estas 



são o lar natural, no qual ele constrói sua própria morada em espaço aberto, sendo de todos e de 

ninguém também. As ruas atualmente são apenas de passagem, pressionados pela aceleração do 

tempo, as pessoas não se apropriam deliberadamente deste território em seu cotidiano. Em meio à 

pressa, vive-se isolado e submergido de agitação em agitação de indivíduos e de espaços.  

 Batista (2005), diz que a "intersubjetividade remonta à situação herdada que circunda a vida 

cotidiana podendo ser igualmente compreendida como um processo no qual os indivíduos 

continuam a criar seus mundos." Em sua intersubjetividade singular Quintana estabelece o diálogo 

entre o ser humano, as coisas, o subjetivo e a externalidade. Acerca das poéticas geográficas de 

Quintana e sua polissemia é preciso ter zelo, pois 

 

Como se sabe, as palavras ou versos podem permitir múltiplas interpretações. Os 
geógrafos precisam estar atentos ao lidar com literatura ou poesia. A linguagem é muitas 
vezes ambígua entrecortada de valores, símbolos, alegorias e metáforas. Os geógrafos 
da corrente humanística não lidam com aspectos precisos ou concretos (BATISTA, 2005). 

 

 Sonhar e imaginar são artifícios da arte, mas também da vida, para ver com maior clareza o 

entorno. É necessário ter-se uma "curiosidade epistemológica" acerca do mundo e conhecer as 

possibilidades, é necessário para o imperativo de mudar. 

 Far-se-á a exposição analisando as seguintes questões, primeiramente retomando as 

interseções entre Literatura e geografia, posteriormente uma breve discussão acerca da Geografia 

Humanista e a importância do lugar, concluindo com o debate acerca do poeta gaúcho e sua 

geograficidade, o que se chamará de “A Cidade e a Rua de Quintana”. 

 

Poeta Geógrafo ou Geógrafo Poeta? 

 

 Mário Quintana, apesar de não ter cursado geografia academicamente, era geógrafo. 

Afirma-se isso já que, aquele fez de maneira exímia a geografia apaixonada do viver, que falta a 

muitos formados academicamente, inclusive a quem escreve essas linhas. 

 

O pobre do Espaço 
 
O espaço é cheio de buracos: nós, as coisas, os mundos. // A perfeição seria o espaço 
puro, fica ele a pensar com os seus buracos... // Mas isso, Sr. Espaço, é uma coisa tão 
impossível quanto a poesia pura (QUINTANA, 1976). 

 



Quintana tinha vocação de andarilho, de andar à deriva, ou usando o filósofo Walter 

Benjamin, ele tinha a arte (ou doença) de flanar ou flaneur. Flanar é fazer andanças com a 

percepção apurada para o entorno. É conhecer, perceber e sentir os espaços (de)vagar.  

  

Quem bom, depois, sair por essas ruas, Onde os lampiões, com sua luz febrenta, São 
sóis enfermos a fingir de luas... Sair assim (tudo esquecer talvez!). E ir andando, pela 
névoa lenta, Com a displicência de um fantasma inglês... (QUINTANA, 1976). 

 

Atualmente a aceleração do tempo proveniente da tecnologia e consumo anula qualquer 

resquício de possibilidade de flanar. Anda-se rápido, vive-se rápido, é possível SER rápido? 

Quintana instaura em seus leitores o espaço de reflexão em meio à crise do tempo da modernidade. 

Essa reflexão é a capacidade que ele possuía de poetizar seu cotidiano, visto que em suas 

observações ocorria a transcendência do dualismo entre o objetivo e subjetivo. 

 O mundo para Quintana se dava entre os entes humanos ou não, isto é, entre pessoas, 

coisas, ruas. A sua ambiência ou enraizamento era um jogo de espaços simultaneamente 

percebidos, vividos, e que também era um espaço simbólico (MOREIRA, 2012). Ele era um grande 

observador do seu entorno, mas, sobretudo um experimentador do diverso. Sua existência realizava-

se com o espaço do mundo, este adjetivado e personalizado pelo próprio poeta.  "Esse comum-

pertencer entre ser e ente leva à experiência do acontecimento-apropriação (eregnis), que, como 

nos explica Heidegger (1984b), vem de “er-eugnen”, ou seja, descobrir com o olhar, despertar com o 

olhar, apropriar-se" (HOLZER, 2010). 

O mundo tornado mundo do ente e do ser pela familiarização com o ambiente resulta na 

geograficidade do poeta, no fazer-se gente do mundo, geograficidade essa entendida como 

 

A geografia em ato, uma vontade intrépida de correr o mundo, de franquear os mares, de 
explorar os continentes. Conhecer o desconhecido, atingir o inacessível. A inquietude 
geográfica precede e sustenta a ciência objetiva. Amor ao solo natal ou procura de novos, 
uma relação concreta liga o homem à terra, uma geograficidade (geographicité) do 

homem como modo de sua existência e de seu destino (DARDEL, 1190, p. 1-2 apud 
HOLZER, 2010) 

 
A moldagem artística do mundo é entendida como um trabalho mimético, de transformação 

para compreensão mais significativa da própria realidade. "A literatura, como se vê, goza de uma 

autonomia sobre o mundo exterior que lhe faculta empreender não cópias ou reproduções da 

“realidade”, mas representações e interpretações do real, às custas de experiências existenciais 

imaginárias"(NUNEZ, C. , 2010). 



Como se pode perceber a literatura está intrinsecamente ligada ao cotidiano ordinário das 

pessoas, e às suas experiências e sentimentos construído em relação aos lugares. O poeta tem 

enfim, uma geograficidade singular. Entretanto optando pela linguagem que se relaciona apenas ao 

espaço real, a ciência menospreza a linguagem do espaço simbólico e seu subjetivismo. É 

necessário o romper com a dualidade entre a objetividade e a subjetividade. Assim se pode dizer 

que “Falta poesia na ciência”. 

 

A geografia humanista e o Lugar 

 

A Geografia Cultural ganha visibilidade na geografia com o geógrafo Carl Sauer e sua 

concepção da cultura como supra-orgânica, tendo suas próprias leis, dotada de poder explicativo. 

Os indivíduos são vistos como “mensageiros” da cultura, não sendo sujeitos de sua autonomia. Com 

a renovação a partir da década de 70 pelos críticos geógrafos culturais, como Duncan e Cosgrove, 

houve a influência das filosofias de significados, a Fenomenologia, a hermenêutica entre outras. 

Cultura agora é vista como reflexo, mediação e condição social, e não mais como externa ao 

indivíduo ou com a ausência da sensibilidade social. Não tem poder explicativo, ao contrário, 

necessita ser explicada. A geografia humanista estabelece o diálogo entre indivíduos e as suas 

geografias imaginárias e subjetivas. Atualmente o conceito de lugar é muito estudado na ciência 

geográfica, mas só adquiriu importância a partir da década de 1980 com a corrente humanística. 

Dito isso, podemos compreender o lugar de duas maneiras, uma não anulando o significado 

da outra. O lugar inserido em rede na globalização do conceito de Milton Santos e o lugar como 

espaço vivido do indivíduo do conceito de Yi- Fu Tuan. 

Milton Santos considera o lugar como a disposição em rede e o ponto de encontro das 

horizontalidades e verticalidades. 

Para Yi- Fu Tuan o lugar é o espaço de intimidade, pertencimento das vivências individuais 

dos entes e sua relação intersubjetiva entre coisa e mundo, isto é, o espaço vivido ou existencial 

(lebenswelt), definido de maneira geral como “horizonte abrangente de nossa vida tanto individual 

quanto coletiva” (BUTTIMER, 1985a:172), (apud BATISTA, 2005). 

Entendem-se estes conceitos como não sendo opostos e excludentes. Nas palavras de Ruy 

Moreira 

Lugar como relação nodal e lugar como relação de pertencimento podem ser vistos como 
dois ângulos diferentes de olhar sobre o mesmo espaço do homem no tempo do mundo 



globalizado. Tanto o sentido nodal quanto o sentido de vivência estão aí presentes, mas 
distintos justamente pela diferença do sentido (MOREIRA, 2012). 

 

Todo espaço é o lugar de alguém, seja um banco de praça ou apenas uma simples rua. 

Para Mário Quintana, esse lugar eram as ruas, ele morava nas ruas, era apaixonado por elas como 

seu lugar de ambiência. As casas onde viveu depois que se mudou para a cidade de Porto Alegre-

RS em 1919, são lugares de passagem, isto é, Mário morou em pensões e hotéis. A casa de seus 

pais permaneceu inalterada como o seu lugar de pertencimento e perenidade que agora está em 

suas recordações e poesias.  O lugar da infância é protegido do esquecimento, já que em sua 

memória se projetam passado e presente numa junção intemporal. 

 

A Cidade e a Rua de Quintana 

 

Selecionaram-se duas poesias específicas acerca da cidade e a “ruazinha”, que aqui  

representam a geograficidade em Quintana, a saber, “O mapa” da obra “Apontamentos de uma 

história sobrenatural” e a segunda poesia do livro “A Rua dos Cataventos”.   

O poeta com traços românticos coloca-se muitas vezes como externo a sociedade. Analisa 

minuciosamente as coisas, na qual os seres são reduzidos e as coisas aumentadas, ou até mesmo 

equiparadas. Diz-se que ocorreu uma redução geográfica do mundo. "Ruazinha em quem eu penso 

às vezes", o poeta presta atenção naquilo que no geral os indivíduos não dão valor e até mesmo 

nem pensam ser importantes e dignas de atenção. Resumindo, no universo de Quintana, as coisas e 

as pessoas são valorizadas. Em sua poesia aquele “sujeitificava” o espaço e fundia a sua própria 

existência e ser.  

 

Olho o mapa da cidade 
Como quem examinasse 
A anatomia de um corpo...  
(É nem que fosse o meu corpo!) (QUINTANA, 1976). 
 

 

O poeta evidencia aqui seu raciocínio geográfico desenvolvido e sua representação do 

vivido examinado minuciosamente. Revela seu estado de entrega na analogia com o seu corpo. 

 

Sinto uma dor infinita 
Das ruas de Porto Alegre 



Onde jamais passarei... (QUINTANA, 1976). 
  

Nestes versos clarifica-se qual é a cidade por ele eleita como lugar de morada. Revela 

também seu ressentimento e pesar frente às ruas de Porto Alegre que ele infelizmente não 

conheceu e não percebeu seus ínfimos detalhes. Mário Quintana sofreu até pelo que não vivenciou, 

mas reconheceu como parte da totalidade da cidade. Daí pode-se questionar o porquê ele era tão 

apaixonado pelo espaço da cidade. 

 

Há tanta esquina esquisita, 
Tanta nuança de parede, (QUINTANA, 1976). 
 

 

 Diferenciação dos espaços por detalhes singelos em sua estética e sua multiplicidade. 

 

Há tanta moça bonita 
Nas ruas que não andei (QUINTANA, 1976). 

 

Reconhecimento da exuberância dos entes até mesmo por onde não andou. 

 

(E há uma rua encantada, que nem em sonhos sonhei...) (QUINTANA, 1976). 
 

 

 Idealizou espaços reais e concretos que superaram seus mais sinceros sonhos. Ele 

construiu individualmente a rua dos sonhos em sua poesia. 

 

Quando eu for, um dia desses, 
Poeira ou folha levada 
No vento da madrugada,  
Serei um pouco do nada 
Invisível, delicioso (QUINTANA, 1976). 

 

 Pensou em existir ou deixar de existir no mundo e do mundo, ou melhor, pertencia e 

pertence às coisas mesmo que imperceptível aos sentidos. 

 

Que faz com que o teu ar 
Pareça mais um olhar, 
Suave mistério amoroso, (QUINTANA, 1976). 
 



 A cidade aqui adquire a possibilidade de enxergar, de observar o poeta suavemente e 

amorosamente. Aquela é sua companheira de viagem, de andanças e descobertas, diz-se que a 

cidade foi “sujeitificada”.  

 

Cidade de meu andar 
(Desde já não tão longo andar!) 
E talvez de meu repouso... (QUINTANA, 1976). 

 

 Demonstra aqui sua experimentação e movimento no espaço da cidade em “do meu andar” 

e quiçá da sua morada eterna em “meu repouso”. Em todo momento no desenvolvimento do poema 

Mário Quintana mostra seu amor à experimentação plural e singular da sua cidade. 

Mário Quintana escolheu para ser sua nova morada e relação de pertencer e ser, as ruas da 

cidade de Porto Alegre. Acompanhou sua evolução e modificação espacial desde sua 

Industrialização a Metropolização, mas preservou afetivamente em sua memória a sua paisagem 

pretérita. A capital gaúcha perdeu seu encanto? Para ele não, já que construía e reconstruía sua 

relação perene de vivência com o espaço. "Nesta Porto alegre tão diferente, basta eu fechar os 

olhos para transportar à Porto Alegre antiga. Porque uma cidade sempre contém a outra dentro de 

si." (QUINTANA, 1985). A função de sua poesia é desvelar os encantos da cidade por ele 

apreendida e experimentada. 

 

Dorme, ruazinha... É tudo escuro 
E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? (QUINTANA, 1976). 

 

 Identifica-se nestes versos a discriminação e personalização da rua, que passou a ser “a 

ruazinha”. 

Dorme o teu sono sossegado e puro, 
Com teus lampiões, com teus jardins tranquilos... (QUINTANA, 1976). 

 

 Percebe-se o zelo e preocupação com a tranquilidade da ambiência e a sacralização de 

alguns espaços.  

 

Dorme, Não há ladrões, eu te asseguro... 
Nem guardas para acaso persegui-los... 
Na noite alta, como sobre um muro, 
As estrelinhas cantam como grilos (QUINTANA, 1976). 

  



Evidencia-se a parceria e familiaridade com o lugar. O poeta dispensa em “eu te asseguro” a 

confiança ao seu lugar, a sua ruazinha querida.  

 

O vento está dormindo na calçada, 
O vento enovelou-se como um cão...  
Dorme, ruazinha... Não há nada... (QUINTANA, 1976). 

 

 A mudança significada pelo “vento” pode-se considerar como as mudanças provenientes da 

urbanização e metropolização, isto é, o crescimento das cidades assustava o poeta e condenava ao 

desaparecimento muitos lugares outrora estimados. 

 

Só os meus passos... Mas tão leves são 
Que até parecem, pela madrugada, 
Os da minha futura assombração... (QUINTANA, 1976). 

 

 Relação de intimidade e confiança.  Apropriar-se do espaço da rua como espaço simbólico e 

concreto é reconhecer aquela como espaço de vivência, não de passagem. É valorizar como único 

particular o de e para todos. "A Rua da Praia é o meu chão e o meu céu." (QUINTANA, 1985) 

 

Concluindo 

 

A obra de Quintana está repleta de signos espaciais e poéticas acerca da cidade, Porto 

Alegre- RS e, sua Rua, a Andradas, antiga Rua da Praia. Considerar o espaço como experiência 

concreta de estar em casa, ou ainda, considerar como um ente familiar e sujeito das relações 

subjetivas com o mundo foram marca de identificação da poesia do Mário Quintana.  Estabelecer 



interseções entre a geografia e a literatura evidencia com mais clareza o rompimento da dualidade 

objetivo-subjetiva do paradigma científico. Trazer isto para debate na geografia é interessante, 

porque traz a discussão temas acerca da ontologia da geograficidade. 
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