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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O tema abordado nessa pesquisa são as paisagens e o lugar construídos pelos 

quilombolas do Engenho II em Cavalcante, Goiás, por meio dos aspectos simbólicos, 

culturais e tradicionais. Essa comunidade localiza-se no Sítio Histórico do Patrimônio 

Cultural Kalunga, criado pela Lei n° 11.406 de 21 de janeiro de 1991 e regulamentada 

pela Lei Complementar n° 19 de 5 de janeiro de 1996 (Figura 1), sendo denominada 

pela Fundação Cultural Palmares (órgão ligado ao Ministério da Cultura) como uma 

sociedade de afrodescendentes ou de remanescente de quilombolas.  

De acordo com Marinho (2008) o território Kalunga é constituído por 62 

povoados distribuídos em quatro áreas principais: Vão de Almas, Vão do Moleque, 

Ribeirão dos Bois e Engenho II. Esses agrupamentos estão situados nos municípios de 

Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante, conforme mostram as figuras 1 

e 2. Almeida (2010, p. 38) explica que esses municípios localizam-se no nordeste 

goiano em um espaço “conhecido como Vãos da Serra Geral, parte ocupada pelo vale 

do Rio Paranã e seus afluentes, às bordas da Chapada dos Veadeiros na qual se encontra 

o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros”.  

O termo Kalunga tem diversos significados e não se sabe precisar a origem dessa 

designação. Conforme Rodrigues (2011) essa palavra tem origem africana e é sinônimo 

de negro; Marinho (2008) informa que existe uma planta com o mesmo nome 

encontrada nas proximidades do Rio Paranã; Para Baiochi (2006), essa palavra é de 

origem africana e significa um lugar sagrado. Segundo Risério (2007), Kalunga é uma 

palavra advinda dos bantos e significa “divindade”, “criador de toda criação” ou “aquele 

que por excelência une”. Os moradores do território Kalunga confirmam que existe uma 

planta na região com a mesma denominação. Todavia, não sabem precisar a origem de 

tal designação. 

Atualmente, uma das principais preocupações desse povo é a titulação e 

indenização de suas terras. Ungarelli (2009) analisa que a Constituição Federal de 1988 

foi um marco no processo de conquista do território Kalunga enquanto um espaço 

político. As comunidades quilombolas são reconhecidas pelo governo brasileiro e o 

direito às terras é assegurado pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias.  

A principal atividade desse grupo social é a agricultura e as culturas mais 

comuns são: o milho, o feijão, a mandioca, o arroz, a abóbora, a banana e a cana. A 

 



14 
 

 
 

 

Figura 1. Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007. Elaboração de Carlos Cristóvão, 2009. In: ALMEIDA, 
2010. 
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Figura 2. Engenho II em Cavalcante, Goiás. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístia (IBGE), 
2012. Elaboração: Alexandre Henrique; Organização: Jorgeanny de Fátima R. Moreira, 2012.  
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mandioca é utilizada para a fabricação de farinha que é comercializada no centro 

urbano. Os demais produtos são para a subsistência, os casos de excedentes são 

comercializados em Cavalcante. Algumas famílias produzem a cachaça, mas a 

comercialização desse produto ainda é pequena. 

Os Kalunga possuem uma forte relação com o cerrado, nele cultivam o solo sem 

o uso de fertilizantes ou sementes melhoradas, mas com o auxílio de técnicas 

rudimentares de produção agrícola, como o uso de adubação verde e orgânica e 

instrumentos arcaicos para arar e plantar. O cultivo dos alimentos é feito nas roças de 

toco, a comunidade sabe como e onde plantar no cerrado. Siminski e Fantini (2007, p. 

691) explicam que as roças de toco são baseadas “na derrubada e queima da vegetação, 

seguindo-se um período de cultivo e, após o declínio da fertilidade do solo, um período 

de pousio para restauração da fertilidade”. No Engenho II o período de plantio ocorre de 

outubro a dezembro, enquanto o calendário festivo acontece de janeiro a setembro.  

Naquela comunidade, as festas obedecem à prática do catolicismo popular – 

“dias dos Santos”. Em janeiro acontece a Folia a Santo Reis, em junho a Folia de Santo 

Antônio1 e em setembro comemora-se Nossa Senhora das Neves. Essa é uma maneira 

de expressar a religiosidade e a fé católica. A organização dos rituais simbólicos e 

festivos, as danças e as rezas são ensinadas aos mais jovens por meio da oralidade 

seguindo o princípio da tradição. 

 A escolha por pesquisar as paisagens culturais no Engenho II em Cavalcante, 

Goiás se deu pelo interesse em estudar manifestações festivas e religiosas em 

comunidades rurais2. Entendemos que essas expressões culturais apresentam relação 

com a constituição das paisagens. A leitura desse conceito e de seus aspectos simbólicos 

e culturais contribui com os estudos da Geografia Cultural, uma vez que o espaço é a 

instância necessária para que os eventos religiosos aconteçam. Além disso, a cultura das 

comunidades rurais é o elemento essencial para marcar o espaço, por meio da 

cooperação e sociabilidade nos momentos festivos.  

                                                
1 Essa manifestação foi transferida para o mês de julho como forma de possibilitar a participação dos 
Kalunga que emigraram para cidades como Brasília e Goiânia, já que nesse período ocorrem as férias de 
estudantes e de alguns trabalhadores. 
2 Esse tema refere-se a um projeto maior financiado pela CAPES e Ministério da Cultura, pelo edital Pró-
Cultura/2009, denominado "A Dimensão territorial das festas populares e do turismo: estudo 
comparativo do patrimônio imaterial em Goiás, Ceará e Sergipe", desenvolvido pela rede: Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da UFC, Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – 
LABOTER e Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 
(IESA) da UFG e Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da UFS. Além disso, as discussões teóricas e 
metodológicas sobre festas foram desenvolvidas no Grupo de Estudos de Festas e Turismo, vinculado ao 
LABOTER – IESA/UFG. 
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 O olhar sobre a comunidade rural do Engenho II levou em consideração ainda, 

os conflitos de ordem social e cultural, principalmente devido à presença de um novo 

ator social: o turista. Esses conflitos também contribuem para a construção das 

paisagens culturais do lugar Kalunga.  

Com base nessas reflexões, apresentamos um problema de pesquisa sobre o 

tema: como as manifestações culturais contribuem para a constituição da paisagem na 

comunidade do Engenho II, face às dinâmicas conflituosas que ocorrem no espaço da 

festa?  Esse problema possibilitou que algumas questões de pesquisa fossem formuladas 

a saber: As paisagens culturais construídas nos rituais religiosos contribuem para a 

relação entre os Kalunga e o lugar? Quais são os atores sociais presentes nos eventos 

festivos e qual a interferência (relação e influência) destes nos saberes e tradições dos 

Kalunga e na construção do lugar?  As paisagens culturais produzidas por meio dos 

eventos festivos promovem a ruptura/fortalecimento com o cotidiano da comunidade?  

O objetivo geral dessa pesquisa é conduzir reflexões sobre os fenômenos ligados 

ao cotidiano e às festas do Engenho II, e compreender como esses elementos conferem 

valor à constituição das paisagens do lugar. Além disso, buscamos identificar os 

símbolos e os signos impressos nas paisagens culturais e que contribuem para a 

construção do lugar. Os autores que contribuíram para essa abordagem foram De 

Certeau (1996), Featherstone (1995), Duncan (2004), (1970), Almeida (2008), Tuan 

(1980), Relph (1980) e Cosgrove (2004). 

Refletimos ainda sobre as manifestações festivas dos Kalunga como um lugar de 

sociabilidades, experiências e significados. Para tanto, as folias de Santos Reis, Santo 

Antônio e Nossa Senhora das Neves foram selecionadas - por constituírem-se como as 

principais manifestações dos quilombolas do Engenho II -, para análise e interpretação 

das dinâmicas dos fenômenos já mencionados. A partir dessas considerações, alguns 

objetivos específicos foram estabelecidos a saber: Discutir os conceitos de paisagem e 

lugar na ciência geográfica, com o intuito de confrontar os aspectos teórico-conceituais 

estudados com os fenômenos observados em campo; Identificar as paisagens culturais 

construídas por meio das práticas culturais e cotidianas da comunidade do Engenho II 

em Cavalcante - GO; Analisar os elementos socioculturais do povo Kalunga em suas 

festas, no intuito de compreender os costumes, saberes e tradições da comunidade, bem 

como as mudanças de seus hábitos na atualidade; Interpretar o significado das paisagens 

culturais construídas pelos Kalunga nas manifestações culturais como forma de (re) 

afirmar e (re) significar seus saberes e suas tradições. 
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Por meio desses objetivos, intencionamos uma compreensão sobre a paisagem e 

o lugar, bem como as relações estabelecidas no espaço. As leituras e reflexões sobre a 

categoria paisagem nos possibilitaram analisar os aspectos simbólicos e culturais que a 

constituem. Portanto, as ideias que desenvolvemos sobre paisagem são aquelas ligadas à 

experiência, à marca do homem e sua cultura. Concordamos com Sauer (2004, p. 43) ao 

afirmar que “as ações do homem se expressam por si mesmas na paisagem cultural”. As 

expressões humanas estão impressas na paisagem, bem como o seu sentido e 

significado, que podem ser captados pela percepção. Os conceitos que subsidiaram 

essas discussões foram os de Tuan (1983), Berque (1984), Duncan (2004), Cosgrove 

(2004), Almeida (2008), Andreotti (2010) e Dardel (2011).   

No que concerne às festas do lugar Kalunga, as investigamos com base na nova 

abordagem da geografia cultural, que surge a partir da década de 1980 na França, e que 

propõe novos temas para os estudos da geografia. Claval (1997) os divide em três eixos: 

1ª. Partindo das sensações e das percepções; 2ª Partindo da ótica da comunicação, 

compreendida como uma criação coletiva; 3ª Partindo da apreensão da construção de 

identidades.  

As pesquisas sobre as manifestações culturais, em especial as festas, 

contemplam esses eixos, ao considerarmos que as práticas festivas criam espaços e 

lugares onde se projetam emoções, sensações e percepções. Essas sensações no lugar da 

festa são apreendidas pela leitura dos signos e símbolos impressos na paisagem festiva. 

Ademais, pela experiência e consciência sobre essas paisagens surgem inúmeras 

emoções como alegria, tristeza, melancolia, nostalgia. Esses sentimentos envolvem a 

apreensão da essência das festas religiosas. 

O espaço festivo pode ser visto também pela ótica da comunicação, ao 

compreendermos que tanto os nativos como os turistas, criam novas paisagens e 

interstícios no lugar formando lugares de fé, devoção, transgressão e subversão. A 

espetacularização também advém do fato de a festa adquirir novas formas, cores e sons, 

por meio da reinvenção e ressignificação de alguns de seus elementos, ao turistificá-la 

e/ou ao acrescentar os costumes urbanos. A turistificação da festa permite a mudança 

paisagística na medida em que a ela se torna um produto.  

Nas manifestações culturais é possível ainda, apreender questões ligadas à 

identidade cultural, tendo em vista que os saberes ligados a religiosidade as crenças e a 

visão de mundo de determinada sociedade estão impressas na paisagem das festas.  
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Esses aspectos são transmitidos de geração em geração, e marcam a paisagem 

conferindo identidade ao lugar.  

As reflexões teóricas, que tem como respaldo a Geografia Cultural, serão 

confrontadas com o material coletado em pesquisa de campo. Para essa etapa utilizamos 

uma metodologia qualitativa, que tem suas raízes nos estudos desenvolvidos por 

antropólogos. Gobbi e Pêssoa (2009, p. 486-487) explicam que esse tipo de pesquisa 

não se concentra apenas em coleta de dados que possam ser “expressos por meio de 

percentuais, tabelas e gráficos. [...] é necessário extrair dos envolvidos, elementos 

relacionados às suas visões de mundo, seus hábitos, tabus, vivência e temores”. Esse 

procedimento não generaliza os resultados alcançados e nos possibilita compreender os 

sentidos atribuídos pelos indivíduos ao fenômeno pesquisado. 

Os instrumentos da pesquisa qualitativa adotados fazem parte do Diagnóstico 

Rural Participativo (DRP). Segundo Verdejo (2006, p. 12), o DRP é um “conjunto de 

técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam seu próprio diagnóstico 

[...], os participantes podem compartilhar experiências e analisar os seus 

conhecimentos”. As técnicas utilizadas no DRP são: Observação Participante, 

Entrevistas Semi Estruturadas, Mapas e Maquetes, Travessia (Caminhada Transversal), 

Calendários e Uso do Tempo, Diagrama de Veen e Matrizes. As técnicas utilizadas na 

comunidade do Engenho II foram as Entrevistas Semi-Estruturadas, a Observação 

Participante, o Mapa Falado e as Caminhadas Transversais, os quais são detalhados a 

seguir.  

Entrevista semi-estruturada3: as perguntas que constituem esse tipo de entrevista são 

abertas e fechadas e devem ser previamente elaboradas (MATOS; PESSÔA, 2009). As 

questões abertas permitem que o entrevistado discorra sobre o assunto 

espontaneamente, de forma que uma pergunta possa gerar outras indagações e obtenção 

de informações relevantes acerca dos significados e experiências no lugar.   

Observação Participante: nesse procedimento o envolvimento do pesquisador ao 

objeto/sujeito pesquisado é fundamental, pois possibilita a integração do pesquisador ao 

objeto de pesquisa e contribui para o modo de interpretar os dados coletados em campo. 

De acordo com Borges (2009), a relação estreita com os sujeitos de pesquisa é 

importante para uma compreensão mais ampla dos modos pelos quais, determinada 

sociedade ou grupo pensa e age sobre seu mundo. Em quatro trabalhos de campos 

                                                
3 Ver Roteiro de Entrevistas em Apêndices B, C, D e E. 
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realizados no Engenho II (Julho e Setembro de 2011, Janeiro e Outubro de 2012), 

realizamos a observação participante e produzimos um amplo material contendo fotos, 

entrevistas e conversas informais que foram, sobretudo, explorados no capitulo dois e 

com maior ênfase nas seções 2.1 e 2.2 e nos capítulos no qual foram discutidas as folias 

e festas da comunidade Kalunga. De posse dessas informações analisamos a área de 

estudo e identificamos os indivíduos que constroem o lugar por meio de vivências e 

experiências estabelecidas com o espaço.  

Mapa Falado: essa ferramenta privilegia a dimensão espacial. Faria e Ferreira Neto 

(2006, p. 20) explicam que “durante sua confecção está em debate tudo aquilo que tem 

representação no espaço como rios, matas, casas”. Nessa etapa, os participantes devem 

fazer um desenho representando todo o lugar – objeto de estudo. Os autores ressaltam 

que esse instrumento permite “discutir diversos aspectos da realidade de forma ampla, 

sendo muito utilizada como técnica exploratória” (FARIA; FERREIRA NETO, 2006,  

p. 25). Lançamos mão do Mapa Falado construído por cinco moradores do Engenho II. 

Segundo os autores acima mencionados, essa ferramenta, enquanto técnica exploratória 

deve ser utilizada no início de um diagnóstico. Os participantes que confeccionaram o 

desenho representativo do espaço eram jovens agricultores e condutores de turistas, que 

ao ouvir sobre a proposta de estudo se dispuseram a contribuir com o desenvolvimento 

da metodologia. Esse grupo representou o lugar no mapa falado, levando em conta a 

percepção, e não apenas os aspectos físicos, mas também as dinâmicas socioculturais 

estabelecidas no lugar de vivência. Os resultados desta técnica foram incorporados aos 

capítulos dois e três, os quais há reflexões acerca do cotidiano e das festas Kalunga. 

Caminhada Transversal: Verdejo (2006) argumenta que essa técnica é realizada por 

meio de uma caminhada que percorre o espaço pesquisado e que deve contemplar vários 

aspectos, tais como: áreas de uso para agricultura, lazer e moradia; características do 

solo, recursos naturais. A caminhada deve ser acompanhada por pessoas que conheçam 

profundamente o lugar. Para Souza e Pêssoa (2009) esse procedimento permite a 

aproximação dos conhecimentos científicos do pesquisador e os conhecimentos 

históricos e geográficos da comunidade investigada. Com a Caminhada Transversal 

percorremos, junto com o mesmo grupo que nos auxiliaram na metodologia do Mapa 

Falado, o lugar Kalunga do Engenho II durante o cotidiano, com o objetivo de 

identificarmos a paisagem antes, durante e depois da efervescência festiva. A 

caminhada foi realizada numa quinta feira nos períodos da manhã e tarde, em outubro 

de 2012. Com esse procedimento observamos as práticas cotidianas da comunidade, 
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bem como a paisagem do lugar Kalunga. As paisagens culturais das manifestações 

festivas são um dos objetivos da pesquisa, e conhecer o cotidiano da comunidade é 

importante para compreendermos a ruptura com as atividades rotineiras instaurada pelo 

tempo festivo. Com um grupo constituído por um folião e quatro jovens, caminhamos 

pelos lugares por onde “gira” a folia, e que contempla o conglomerado de casas e 

algumas residências mais distantes do núcleo central da comunidade. Esse 

procedimento foi importante para elaborarmos os capítulos dois e três, os quais 

descrevemos o dia-a-dia da comunidade, bem como o tempo festivo. 

As metodologias em campo nos possibilitaram ampliar o conhecimento acerca 

do lugar pesquisado, ao contribuírem com a análise da percepção dos indivíduos sobre 

as paisagens do Engenho II e como as ações sociais constroem o lugar Kalunga. 

Confrontamos as informações obtidas - com o uso da metodologia -, com as leituras 

realizadas sobre a relação de pertencimento, experiências e afetividade com o lugar, 

cujos autores de referências foram: Tuan (1980, 1983), Dardel (2011) Relph (1979) e 

Almeida (1998, 2003a). E ainda, com o intuito de relacionar o empírico e o conteúdo 

teórico conceitual, utilizamos alguns trechos de conversas com moradores, para isso nos 

respaldamos nas informações presentes nas lembranças desses indivíduos, sobre os 

costumes e sistema de crenças e valores. Com base nessas informações refletimos sobre 

a importância que os Kalunga atribuem aos novos elementos inseridos nas paisagens e a 

relação deles com o lugar em que vivem.  

Outro aspecto relevante para esse estudo são as (re) significações e (re) 

invenções das tradições na configuração das festas e das manifestações religiosas. 

Aprofundamos o entendimento dessas questões com base nos estudos de Hobsbawn 

(1997), Da Matta (1997), Maia (1999) e Brandão (1985, 2005 e 2009). Essas leituras 

exigiram uma reflexão acerca do campo teórico de festas, e a sua relação com o espaço 

geográfico - instância necessária para que aconteçam -, e com a religiosidade popular. 

As análises de obras clássicas de autores como Durkheim (2000), Van Gennep (2012), 

Duvignaud (1983), Cox (1973) e Elíade (1992) foram imprescindíveis para a 

compreensão teórico-conceitual sobre festas. As festas religiosas e populares na 

contemporaneidade versaram pela análise de autores como Almeida (2011, 2012), Lôbo 

(2011), Maia (1999, 2002), Brandão (2009) e Mariano (2006, 2007). 

Ao assumir esse percurso teórico metodológico, construímos uma proposta de 

sumário para a dissertação composta por quatro capítulos, além das Considerações 

Iniciais e das Considerações Finais. No primeiro capítulo Lugar e Paisagem na Ciência 
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Geográfica aprofundaremos as leituras e as reflexões sobre as categorias geográficas: 

paisagem e lugar. Alguns conceitos ligados à percepção e às representações serão 

analisados, pois nos permitirão uma maior compreensão acerca de como o quilombo 

atual é visto pelos de “fora” e pelos de “dentro”. A percepção será essencial para nos 

auxiliar a interpretar e descrever o lugar Kalunga, um lugar de fé, de devoção, de festa e 

de cooperação.  

No segundo capítulo, O Lugar e a Paisagem no Engenho II apresentaremos a 

comunidade do Engenho II, seu cotidiano, à relação dos moradores com o lugar, o 

encontro com os de “fora” e como expressam seus saberes nas paisagens culturais. 

Nesse capítulo identificaremos algumas características da área de estudo, considerando 

o tema central que são as paisagens que constituem o lugar.  

Fé e Tradição no Lugar da Festa foi o tema do terceiro capítulo e refere-se às 

manifestações festivas no Engenho II. Tomamos para análise as três folias que se 

encerram com uma festa: Folia de Reis, Folia de Santo Antônio e Folia Nossa Senhora 

das Neves. Nesse capítulo apontaremos os aspectos simbólicos e culturais presentes na 

paisagem da comunidade durante esses eventos. Os saberes e as práticas sociais e 

culturais também são percebidos na ruptura com o tempo ordinário (rotina). A fé e a 

devoção são elementos que permitem a sociabilidade e o fortalecimento de laços de 

amizade e solidariedade estabelecidas no lugar. Todos esses fenômenos estão presentes 

durante a festa, que acontece mediante a reciprocidade. A presença do Outro no espaço 

da festa nos forneceu noções para se pensar a alteridade no lugar Kalunga.   

Finalizamos com o quarto capítulo Paisagens Festivas e Culturais Produzidas 

no Lugar Kalunga. Nesse capítulo, analisaremos os versos cantados nas folias que 

representam a fé ao santo de devoção e que contém signos e símbolos que identificam a 

paisagem do lugar e o homem Kalunga.  Além disso, esses versos transcendem ao 

tempo festivo ao remeterem as práticas cotidianas da vida no campo. Explicitaremos as 

atividades profanas dentro da festa religiosa - oferecida aos santos como pagamento de 

promessas -, e que ao se inserirem no espaço sacralizado rompem com a fronteira que as 

separa. Por fim, descreveremos os cheiros e os sons presentes na paisagem cultural do 

lugar Kalunga, ressaltando-as como propostas para estudos de festas à luz da geografia 

cultural. As paisagens sonoras e odoríficas acompanharam toda a análise sobre o objeto 

de estudo, por isso faz-se necessário descrevê-las com maior acuidade.  

Nas considerações finais apresentaremos o resultado da pesquisa e os 

objetivos alcançados, em conformidade com os dados colhidos em campo e a relação 
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destes com o referencial teórico. Como resultado principal, apresentaremos a 

construção das paisagens culturais por meio do cotidiano e das manifestações festivas 

que corroboram para o sentido de lugar no Engenho II. Além disso, essas ponderações 

poderão constituir-se em embasamentos para futuras reflexões. 
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CÁPITULO I 
 

PAISAGEM E LUGAR NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 
 

No presente capítulo objetivamos aprofundar a base teórica conceitual sobre as 

categorias que subsidiam o entendimento do tema central da pesquisa, que é a 

configuração das manifestações simbólicas e culturais no Engenho II como produto e 

produtora da paisagem cultural do lugar Kalunga. Analisamos os conceitos de paisagem 

e lugar em diferentes abordagens e perspectivas da ciência geográfica, com o intuito de 

aperfeiçoar a base teórica metodológica da pesquisa. Além disso, recorremos a outras 

ciências do conhecimento como a Antropologia e a Filosofia para a compreensão dos 

aspectos ligados ao cotidiano, aos símbolos e à percepção que estão intimamente 

ligados às ideias de paisagem e lugar. 

Revisitamos, desde as contribuições do determinismo e do possibilismo até aos 

propósitos da renovação da geografia cultural na década de 1980 (CHRISTLIEB, 2006). 

A metodologia versa pela leitura de geógrafos de seis nacionalidades organizada pela 

seguinte ordem: germânica, francesa, norte - americana, inglesa, italiana e brasileira. 

Em algumas delas apresentaremos definições de dois ou mais autores que contribuíram 

e influenciaram as concepções contemporâneas, e que serão adotadas no decorrer da 

pesquisa. Em relação aos ingleses e italianos, recorreremos à um único autor, pois 

nossas leituras se limitaram a eles, mas que fortaleceram na construção de um conceito 

de paisagem para a dissertação.  

As ideias abordadas sobre lugar referem-se àquelas propostas por geógrafos da 

corrente marxista e neomarxista, e por geógrafos humanistas. A intenção dessas leituras 

se baseia em um aprofundamento da base teórica dessa categoria, que segundo Ferreira 

(2000), foi considerada por muito tempo uma das mais problemáticas da Geografia. 

Conforme já mencionado, o enfoque da dissertação é a Geografia Cultural, pois 

ela que subsidia a pesquisa sobre a comunidade quilombola do Engenho II. Sob esse 

viés, intensificamos os estudos sobre a subjetividade, a relação do homem com o lugar 

em que vive, moldando sua paisagem por meio dos aspectos simbólicos e culturais. 
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1.1 Paisagem: diferentes perspectivas 

O termo “paisagem” não é próprio da geografia, ele surgiu antes mesmo que esta 

disciplina fosse institucionalizada na academia. A palavra landschaft que deu origem ao 

termo inglês landscape. Landschaft é de origem alemã e surgiu ainda na Idade Média 

para se referir a relação entre sítio e habitantes (morfologia e cultura) (NAME, 2010).  

De acordo com Myanaki (2003), os termos paysage, paesaggio e paisaje se 

originaram no mesmo período que o termo alemão e são contemporâneos ao momento 

em que a pintura de bucólicos espaços começa a ser registrada por artistas na Europa. 

Esta era a forma de divulgar a imagem dos lugares desbravados. A pintura de Gustav 

Courbet (Figura 3) retrata os costumes no trabalho da classe operária francesa de um 

lugar visitado, demonstrando a paisagem em volta dos dois trabalhadores. 

 
Figura 3. Os cortadores de pedra de Gustav Courbet do século XIX. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/31452627/Seculo-XIX-na-Europa. Acesso em 03 de Julho de 2012. 
 

Nessa imagem (Figura 3), a paisagem aparece como uma integração entre 

homem e meio. Nesse mesmo período, que compreende o século XIX até a década de 

1950, a geografia admitia a paisagem como o resultado da integração entre os fatores 

físicos, biológicos e culturais, este último promovido pela transformação exercida pelo 

homem. Esses estudos sobre a paisagem tiveram início na Alemanha. Descreveremos a 

seguir, alguns conceitos de estudiosos desse país, bem como geógrafos de outras 
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nacionalidades, afunilando para as compreensões mais recentes e mais próximas da 

relação ambiente, cultura e ação humana na transformação da paisagem. 

Os conceitos dos geógrafos escolhidos para estudo exerceram influência sobre a 

compreensão que temos acerca de paisagem. Ademais, essas ideias contribuíram para o 

desenvolvimento de definições que relacionam o meio, a cultura e o homem na 

construção da paisagem cultural, preocupação dos geógrafos culturalistas.  
 

Concepções Germânicas 
 

O alemão Alexander Von Humboldt (1769-1859) foi um dos pioneiros a estudar 

a paisagem. Esse estudioso compreendia essa categoria como o aspecto visível da 

vegetação, pois este era o dado fundamental para caracterizar o espaço geográfico. 

Ademais, ele enfatizava a importância da pintura para representar a paisagem. 
 

Si de la pintura de paisaje ha de tratarse aquí, es únicamente en el 
sentido de que nos auxilia en la contemplación de la fisonomía de las 
plantas en los diferentes espacios de la tierra; porque favorece la 
afición á los viajes lejanos, y nos invita de una manera tan instructiva 
como agradable á entrar en comunicación con la naturaleza libre4 
(HUMBOLDT, 1874, p. 173-174). 
 

 Humboldt foi um viajante, naturalista e explorador que desenvolveu vários 

estudos sobre botânica e por isso preocupou-se em classificar a vegetação dos lugares 

visitados.  Sobre as espécies que classificou, ele explica que 
 

essas formas inumeráveis que a natureza tem distribuído por toda a 
crosta terrestre, com verdadeira originalidade cheia de contrastes, 
aparecem todas ao mesmo tempo, ou, pelo contrário, a época da sua 
aparição foi diversa, sua criação sucessiva (1970 {1826}, p. 257). 
 

Assim, a vegetação é a forma da paisagem e está distribuída por todo o espaço 

geográfico com aspectos diversos, por isso nenhuma paisagem é igual à outra. A sua 

criação é sucessiva, ou seja, ela é (re) criada incessantemente. Há vegetações que não 

existem mais, mas que deixaram vestígios de sua existência. Os elementos que 

transformaram essa paisagem são as técnicas empregadas pelo homem que modifica e 

(re) cria novas paisagens conforme suas necessidades.  

Senhoras e Ricotta (2009) argumentam que a proposta empregada por Humboldt 

parte de um esforço empírico, ao priorizar a experiência estética e as singularidades 

paisagísticas. Ademais, as descrições da natureza e o tratamento estético dos dados 
                                                
4 [Tradução Livre] “A pintura de paisagem é para ser tratado aqui, apenas no sentido de que ela ajuda na 
contemplação da fisionomia de plantas em áreas diferentes da terra. Favorece os fãs de viajar para longe, 
e nos convida a entrar em comunicação com a natureza livre”.  
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coletados empiricamente revelam uma influência do romantismo5 nas obras 

humboldtianas. 

Ao contrário de Humboldt, Friedrich Ratzel (1844-1904), também alemão, 

apresentava em seus postulados ideias do determinismo biológico. Para o estudioso, as 

condições naturais exerciam influências sobre o homem. Mas, também compreendia a 

paisagem como a composição de elementos da natureza transformada pela ação 

humana. No entanto, fazia essa relação pelo viés territorial. Nessa perspectiva, a 

paisagem era analisada como a causa da relação do homem com a natureza (MOREIRA, 

2008). A interferência humana para a configuração territorial transforma e modifica a 

paisagem natural.  

Moura e Simões (2010) explicam que outros estudiosos da escola alemã, como 

Richtofen e Passarge abordam a paisagem enquanto uma visão do espaço geográfico, 

considerando a intersecção entre os aspectos físicos, climáticos e humanos como 

responsáveis por modificar a vegetação. 

Os estudos de Hettner, entre 1890 e 1910, avançam nos conceitos sobre 

paisagem ao propor a “diferenciação de áreas”, isto é, as diferenças das formas da 

superfície do espaço geográfico. Essas formas eram a relação entre os fenômenos 

humanos e sistêmicos (MORAES, 2007).  

A escola francesa também avançou nos estudos sobre paisagem, tanto no campo 

da geomorfologia como na geografia humana. Em algumas situações, há proximidade 

entre as ideias dessas duas áreas, como nos estudos de Jean Tricart e Georges Bertrand.  
 

Concepções Francesa 
 

      No século XIX na França, Paul Vidal de La Blache (1845-1918) assume 

como principal campo de estudos da geografia a superfície terrestre, pois este é o 

princípio de inúmeros fenômenos. Para La Blache, além da superfície, a geografia está 

interessada nos fenômenos de transformação, inclusive a ação humana. Portanto, há 

fatores diversos e combinações múltiplas responsáveis pela modificação do meio. São 

essas transformações que modelam a paisagem. A geografia é, portanto, uma ciência 

                                                
5 O romantismo germânico influenciou a geografia humboldtiana. A busca pela humanização da natureza, 
por meio da avaliação estética da paisagem a partir da contemplação da natureza e da relação entre o 
homem e o cosmos marca essa influência. Para Barbosa (2011, p. 231), “ao mesmo tempo em que 
Humboldt buscou a humanização do homem ele “organizou a natureza” para que a mesma fosse 
compreendida e por meio desta compreensão fosse possível o entendimento da totalidade do mundo sem 
abdicar do ser humano”. 
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descritiva que deve explicar a relação dos fenômenos naturais e sua relação com o 

homem.  

Ao retomar algumas leituras de Humboldt acerca da vegetação, La Blache 

propõe que as vegetações são diferentes, portanto, cada paisagem possui uma 

individualidade. Nas palavras do autor, 
 

quando tentamos evocar uma paisagem, já esfumada nas nossas 
recordações, não é a imagem de uma planta em particular, de uma 
palmeira ou de uma oliveira, que se nos apresenta na memória; é antes 
o conjunto dos diversos vegetais que revestem o solo, que lhe 
sublinham as ondulações e os contornos, imprimindo-lhe pelo 
desenho, das formas, cores, espaçamentos ou massas, um caráter 
comum de individualidade (1946 {1921}, p. 28). 
 

A paisagem então possui individualidade porque é dotada de formas e funções 

singulares, ou seja, não é igual em dois ou mais lugares. Além disso, esse pesquisador 

salienta a presença do elemento humano na paisagem, ao afirmar que os homens 

atuavam em pontos diversos da superfície terrestre, exercendo influência sobre o mundo 

vivo (LA BLACHE, 1946 {1921}, p. 31). Como exemplo dessa influência, ele explica 

como o homem age sobre o meio modelando e transformando a paisagem, com as 

atividades de caça, cultivo da terra para a agricultura e o uso do fogo.  

Na década de 1970, Jean Tricart (1920-2003) concorda com La Blache sobre a 

intervenção do homem no meio. No entanto, esse autor se fundamenta na geologia e na 

geomorfologia para explicar os fenômenos terrestres. Tricart (1977) propõe o 

entrelaçamento de três forças para explicar as formas do relevo: a energia acumulada na 

matéria que constitui o planeta; a gravidade que fornece energia para a dinâmica das 

massas de ar, pelas precipitações, pela erosão e sedimentação; e a força que se constitui 

de radiações solares responsáveis pelo processo geoquímico da Terra. Essas três forças 

agem concomitantemente e constituem-se em um processo responsável por modelar o 

relevo.  

A modificação e a transformação do espaço geográfico se dão pela ação humana, 

que na intervenção sobre a vegetação e o relevo, modelam a paisagem. Esse processo é 

dinâmico, histórico e não há uma oposição entre paisagens naturais e modificadas. 

Segundo Tricart (1977, p. 17), 
 

os caçadores primitivos, utilizando o fogo como técnica de caça, já 
alteraram a vegetação [...] Por isso, opor um 'meio natural' um 'meio 
modificado pelo homem' nos parece não ter significado. No momento 
atual, já não existe nenhum ecossistema que não seja modificado pelo 
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homem, só que as modificações são de natureza diferente e de 
importância diversa.  
 

Nessa perspectiva, a paisagem se constitui da formação física, isto é, 

morfológica mais a interação com os seres vivos, uma vez que são eles que modificam e 

transformam a paisagem natural. A paisagem, para esse autor, é resultado de uma 

complexidade de fatores, é dinâmica e sofre com os processos naturais e humanos 

visíveis na transformação do ecossistema. É temporal, na medida em que as suas formas 

são modificadas ao longo do tempo.  

Também no campo da geomorfologia, o geógrafo francês Georges Bertrand 

apresenta estudos sobre Território e Paisagem utilizando o método do Geossistema 

(PISSINATI; ARCHETA, 2009). No texto Paisagem e Geografia Física Global: 

esboço metodológico publicado em 1971, Bertrand explica que o geossistema é uma 

categoria espacial de componentes resultantes dos aspectos biológicos e ecológicos do 

espaço. O autor define a paisagem como 
 

uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 
paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução 
(2004 {1971}, p. 141). 
 

Nessa visão, o conjunto que forma a paisagem é composto por rochas e solos 

que se articulam entre as dinâmicas: antrópicas, da vegetação e das bacias fluviais. 

Sobre essa definição, Souza (2007) garante que a paisagem para Bertrand é marcada 

pela heterogeneidade e articulação do homem com a natureza e com o meio social. Seus 

aspectos visíveis homogeneízam por meio das adaptações do espaço geográfico e são 

sintetizados na vegetação.  

 Outras perspectivas e abordagens para o estudo da paisagem também surgem na 

escola francesa. Em 1952, Eric Dardel escreveu I'Homme et la Terre - nature de la 

réalité géographique6. Essa obra é considerada pioneira na abordagem fenomenológica 

na geografia. Os conceitos tratados pelo autor estão relacionados à existência, 

experiência, percepção, essência e consciência. Esses elementos apresentam influência 

sobre a percepção que o homem tem da paisagem.  

                                                
6 A obra de Dardel não foi bem difundida, pois até a década de 1970 a geografia estava calcada no 
positivismo lógico como método de análise. A revisão das ideias desse autor só viria acontecer a partir da 
década de 1970 quando os geógrafos assumem novos enfoques metodológicos em busca da obtenção do 
conhecimento.  
 



30 
 

 
 

Dardel (2011 {1952}) explica que a paisagem são as formas e o conteúdo do 

espaço geográfico, como o solo, a vegetação e as demais feições da Terra. No entanto, 

ela apresenta outros aspectos. Segundo o autor, “a paisagem é um conjunto, uma 

convergência, um momento vivido, uma ligação interna, uma ‘impressão’ que une todos 

os elementos” (2011 {1952}, p. 30). 

Dessa forma, a paisagem é aquilo que está em volta do homem e que também 

representa as ligações dele com a terra. Dardel (2011 {1952}) ressalta a dinamicidade 

da paisagem, afirma que ela está em movimento, mudando no espaço e no tempo, 

graças à presença do homem. Podemos interpretar essas características como aspectos 

simbólicos da paisagem, a qual não é constituída apenas pelos aspectos visíveis, mas 

também por elementos intangíveis como os significados que surgem devido à 

experiência dos homens na terra.  

Partindo dessa concepção humanista, Augustin Berque em um artigo publicado 

em 1984 – Paisagem Marca, Paisagem Matriz: elementos da problemática para uma 

geografia cultural -, destaca o sentido em se estudar os elementos culturais presentes 

nas paisagens, ao conceituá-la em dois tipos: a paisagem marca e a paisagem matriz. 

Para o autor, 
 

a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é 
também uma matriz porque participa dos esquemas de percepção, de 
concepção e de ação – ou seja, da cultura – que canalizam, em um 
certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a 
natureza [...] (BERQUE, 2004 {1984}, p. 85).  
 

           A paisagem é marca porque possui formas que são materiais e tangíveis, como a 

arquitetura e a arte, mas também é matriz por apresentar aspectos intangíveis, ligados à 

subjetividade como: crenças, valores e costumes de um povo. Esses elementos são 

percebidos pela experiência e vivência no lugar. Por meio de símbolos, os homens 

expressam no espaço sua experiência e visão de mundo. 

          Tanto a paisagem-marca como a paisagem-matriz participam de esquemas da 

ação humana e de sua percepção. A marca refere-se à percepção humana, pois 

intermedia as feições materiais e os indivíduos. Enquanto que a matriz é valorizada pela 

consciência e produzida pela experiência. É um esquema imaterial construído pela 

cultura de uma sociedade e reflete a interação entre sujeito (homem) e objeto 

(paisagem).                                  

Claval (2007, p. 14), sob a perspectiva da Geografia Cultural, enfatiza a 

presença dessa marca cultural, pois “a paisagem traz a marca da atividade produtiva dos 
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homens e de seus esforços para habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades”. 

Para o autor, a paisagem expressa, além das marcas do homem no espaço, às paixões 

humanas, suas convicções religiosas e ideológicas. As paisagens tornam-se, portanto, 

uma matriz cultural. 

O ambiente construído reverbera à paisagem modificada e transformada de 

acordo com a necessidade do homem. Entretanto, a paisagem define funções e relações 

sociais, pois o sujeito sabe o significado e a utilidade de cada ambiente, por meio das 

formas que vê e daquilo que sente e percebe. 

 
Concepções Americana  

 
A relação entre paisagem e a cultura foi tema de discussão ainda na década de 

1920 pelo geógrafo norte americano Carl Sauer (1889-1975). Sauer, sob influência da 

geografia alemã, desenvolve a ideia sobre a relação entre o meio e o homem. Esse 

estudioso reconhece que a cultura é o agente que transforma o meio, isto é, que 

modifica o espaço. Foi ele quem “introduziu na geografia americana um sentido 

inclusivo de tempo humano e o conceito de cultura” (SPETH, 2011, p. 35).   

Com isso, desenvolve na geografia uma preocupação em estudar a paisagem 

levando em conta tanto os processos naturais, como os processos humanos na sua 

construção. Nessa perspectiva, a paisagem é composta por formas físicas e culturais. 

Portanto, a escola americana foi precursora nos estudos sobre a Geografia Cultural. 

Com base nas discussões que concernem essa abordagem, Sauer (2004 {1925}) 

explica que a influência do tempo na constituição da paisagem é essencial, pois a 

sociedade muda seus hábitos, suas escolhas, o uso e a apropriação do espaço geográfico. 

Em seu texto publicado em 1925, Morfologia da Paisagem, Sauer argumenta que: 
 

s ações do homem se expressam por si mesmas na paisagem cultural. 
Pode haver uma sucessão dessas paisagens com uma sucessão de 
culturas. Elas se derivam em cada caso da paisagem natural, com o 
homem expressando seu lugar na natureza como um agente distinto de 
modificação (2004 {1925}, p. 43). 
 

Com a ação humana resulta-se a paisagem cultural, pois os aspectos culturais, 

como os modos e costumes de um determinado tempo, incidem nas formas tangíveis e 

intangíveis do espaço. Dessa forma, Sauer (2004 {1925}) propõe dividir a concepção de 

paisagem em dois tipos: a paisagem natural e a paisagem cultural.  

A paisagem natural é aquela que ainda não sofreu a intervenção do homem, 

enquanto a paisagem cultural tem a presença do homem como um agente que modifica 
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o meio a partir da cultura. Sauer explica que, “sob a influência de, uma determinada 

cultura, ela própria [a paisagem] vai mudando através do tempo, apresenta um 

desenvolvimento, [...] atingindo no final o término do seu ciclo de desenvolvimento” 

(2004, p. 59). Sauer, portanto, privilegiou os aspectos tangíveis da paisagem, 

provavelmente pelo período e contexto histórico em que se colocava, uma vez que a 

Geografia Tradicional, pautada no determinismo natural e possibilismo, era o paradigma 

predominante nessa ciência. 

A partir da década de 1970, o geógrafo chinês erradicado nos Estados Unidos Yi 

Fu Tuan apresenta a perspectiva fenomenológica para os estudos de paisagem na 

geografia americana. Influenciado pelas leituras de Dardel, o autor busca na 

fenomenologia procedimentos úteis para a ‘descrição do mundo cotidiano’ (HOLZER, 

2003).   

Para Tuan (1983) a paisagem é diferente para cada um que a vê e que a sente, 

pois o observador atribui valor e significado para aquilo que observa, conforme sua 

visão de mundo. Nas palavras do autor, “a visão do mundo [...] é constituída dos 

elementos conspícuos do ambiente social e físico de um povo” (1980, p. 91). Isso 

significa, que a paisagem é resultado da relação do homem com o meio, é repleta de 

símbolos e valores ligados a percepção e experiência do homem com o lugar em que 

vive. 

Os símbolos não requerem explicação, quem os conhecem, sabe o valor e 

significado que representam. Os aspectos simbólicos presentes nas paisagens podem 

ocasionar opiniões diferentes dependendo dos valores e visão de mundo de quem os vê. 

Esses elementos fazem parte do caráter intangível da paisagem, que podem ser 

compreendidos por meio da percepção.  

Ao contrapor esse pensamento, Duncan (2004 {1989}) converge à leitura da 

paisagem, em seus aspectos subjetivos, para uma abordagem materialista. O autor 

conduz ideias sobre a intersecção entre a interpretação da paisagem e temas como 

representações, consciência, ideologia e a relação destes aspectos com os sistemas 

culturais. Esses temas não são próprios do estudo da geografia, mas nas palavras do 

autor, 
 

eles servem também para abrir um diálogo entre os geógrafos culturais 
interessados pela paisagem e outros acadêmicos, pois a linguagem da 
teoria literária ou da antropologia cultural não é mais estranha aos 
ouvidos dos intérpretes da paisagem, da mesma forma que a 
interpretação desta não é mais vista como irrelevante pelos teóricos 
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literários ou pelos antropólogos culturais que adotaram um conceito 
bastante amplo de texto (DUNCAN, 2004, p. 97-98). 
 

Tal abordagem afasta-se da tradicional geografia cultural norte-americana 

apresentada por Sauer, ao enfatizar a relação entre paisagem e processos sociais e 

culturais. Duncan (2004) apresenta uma proposta para se compreender a paisagem 

levando em conta seus aspectos invisíveis e intangíveis, já que a cultura é um sistema de 

criação de signos. Esses signos não são passíveis de serem vistos, mas sentidos e 

compreendidos por meio do campo sensorial e cultural do indivíduo. Segundo Duncan 

(2004, p. 100), “para compreender a natureza do mundo precisamos ‘completá-lo’ com 

muito do que é invisível, para ler os subtextos que estão por baixo do texto visível”. 

Esses signos devem ser lidos como textos, para se compreender os aspectos invisíveis 

que marcam os sistemas culturais e sociais. 

A paisagem também é considerada, pelo autor, assim como a cultura, um sistema 

de criação de signos, já que por ela, um sistema social e/ou cultural é transmitido e 

reproduzido. O autor propõe, portanto, ler a paisagem como um texto, tendo como base 

qual o significado pela7 paisagem e como ocorre. Da mesma maneira, é necessário ler e 

interpretar o que a paisagem significa para6 aqueles que a produzem e a transformam. 
 

Uma Concepção Inglesa 
 

Sobre a concepção inglesa apresentamos alguns conceitos propostos por Denis 

Cosgrove, pois este autor contribui com a Geografia Cultural ao revisitar algumas ideias 

de Carl Sauer. Esse geógrafo, a partir de uma leitura crítica, versa por uma leitura dos 

elementos simbólicos presentes na paisagem. 

Na década de 1980, Denis Cosgrove apresenta as ideias sobre a experiência do 

homem com o mundo vivido para a construção da paisagem. A intervenção do homem 

no meio não é apenas destrutiva, mas constitui-se de relações imbuídas de significados. 

Segundo Cosgrove, “tal intervenção, [...], não é indiferente, exploradora ou destrutiva, 

mas uma relação que harmonizaria a vida humana [...]” (2004 {1989}, p. 99). 

A paisagem está sujeita a mudanças na medida em que muda a cultura de uma 

sociedade. Também pode ser sobreposta por outra, caso o grupo dominante seja 

substituído. No texto publicado em 1989, A geografia está em toda parte: cultura e 

simbolismo nas paisagens humanas, Cosgrove (2004 {1989}) defende dois tipos de 

cultura que modelam a paisagem: a cultura dominante e a cultura alternativa ou 

                                                
7 Grifo nosso. 



34 
 

 
 

subordinada, esta última divide-se em culturas residuais (elementos que possuem pouco 

significado original), emergentes (que antecipam o futuro) e excluídas (que são 

suprimidas).  

A cultura dominante pertence a um grupo com poder sobre os outros. Para 

Cosgrove (2004{1989}, p. 111) “são eles que determinam, de acordo com os seus 

próprios valores, a alocação do excedente social produzido por toda a comunidade”. 

Será o grupo dominante responsável pela imagem do mundo conforme sua própria 

experiência e essa imagem será aceita como reminiscências verdadeiras da realidade de 

cada um.  

As culturas alternativas são menos visíveis que as dominantes, mas elas podem 

vigorar em certas áreas. Por exemplo, em determinadas regiões do Estado de Goiás, a 

cultura dominante é a cultura católica, mas também pode existir a presença da cultura 

alternativa constituída por outras matrizes religiosas, que impõem impactos na paisagem 

a partir de seus rituais. Cosgrove propõe, portanto, a leitura dos aspectos simbólicos da 

paisagem constituídos pelas culturas e experiências humanas. 
 

Uma Concepção Italiana 
 

Na concepção italiana, sob a perspectiva da Geografia Cultural, Giuliana 

Andreotti inova as ideias sobre paisagem, ao entendê-la como construção humana, que 

expõe uma relação entre o passado e o presente, entre a natureza e o homem. Em seus 

estudos, demonstra influências da geografia cultural francesa e norte-americana ao 

apontar como referências para sua compreensão sobre paisagem os seguintes autores: 

Eric Dardel, Paul Claval, Armand Fremónt, Yi Fu Tuan e David Lowenthal.  

Para Andreotti (2010) a paisagem também exprime memória, tradições e 

recordações. Nessa concepção, a autora propõe que a paisagem é um elemento 

espiritual, porque não possui apenas aspectos visíveis, marcado por linhas e cores, mas 

envolve emoção e imaginação. De acordo com a autora, 
 

o geógrafo, especialmente o amante da paisagem que é, [...] necessita 
saber que a paisagem é uma construção humana que provem de longa 
data, cuja elaboração é fruto de culturas sempre supervenientes, da 
integração de almas para almas, da tenaz disposição espiritual que tem 
resistido tornando-se tradição segundo a história e o tempo 
(ANDREOTTI, 2010, p. 266). 

 
A paisagem cultural e espiritual deve ser entendida como reconhecimento, pois 

ao olhar e sentir a paisagem, o indivíduo a reconhece e se reconhece nela, porque está 
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dentro da paisagem. A paisagem cultural pode ser representada pela arte, pela ação 

humana e pela memória. É um emaranhado de aspectos intangíveis, está ligada a 

consciência e não é necessariamente envolvida pelo valor estético, pois pode representar 

memória afetiva. A paisagem cultural pode abarcar tanto questões ligadas ao sentimento 

como as de tradições culturais. 
 

Concepções Brasileiras 
 

No Brasil, a geografia cultural, calcada na fenomenologia e existencialismo, 

avança na compreensão do conceito de paisagem cultural a partir da década de 1990. 

Para os pesquisadores brasileiros dessa corrente, a paisagem é constituída por elementos 

intangíveis, são carregadas de simbolismos, cheiros, sons que contribuem para definir 

sua função (SILVA, 2002).  

O significado e os símbolos presentes nela são estabelecidos para transmitir 

valores, crenças e saberes. Além disso, o fator sinestésico é essencial para a percepção 

da paisagem cultural. Todos os sentidos humanos são responsáveis pelo uso que o 

homem faz do espaço. De acordo com Meneses (2002) o indivíduo percebe e sente a 

paisagem que não se manifesta apenas pelo sentido visual. Nas palavras do autor,  
 

[...] cada sentido se especializou em captar uma parte da realidade. O 
da visão, depois o da audição, e por fim o do olfato (nessa ordem) são 
receptores da distância, que é o registro mais direto do espaço físico. 
O olfato, quando se ativa, completa a paisagem com lembranças mais 
duradouras que os aportados por qualquer um dos outros sentidos. A 
audição, um dos sentidos mais especializados, recolhe o da paisagem 
todos os sons que se produzem na natureza (2002, p. 32). 
 

Assim, mais que aspectos visíveis, há também os sons, odores e texturas que 

constituem e caracterizam as paisagens. A função social também aparece como 

essencial, já que representa uma relação de complementaridade entre a paisagem e o 

homem, uma vez que será ele quem dará sentido social e cultural à paisagem.  

Milton Santos, com uma abordagem teórica metodológica pautada no marxismo, 

admite que “a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos” (1994, p. 62). A paisagem é o resultado da experiência, da percepção e pode 

ser compreendida de acordo com a relação que o homem tem com espaço apropriado. 

A análise da paisagem cultural é uma maneira para se compreender as 

sociedades, pois a visão de mundo é uma marca expressa nos aspectos tangíveis e 

intangíveis do espaço. A paisagem sintetiza a cultura e as representações sociais, bem 

como as ideologias que produzem e (re) criam o espaço. 
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Nessas concepções, a paisagem também possui uma dimensão histórica, ela é 

transformada pela ação natural ou humana ao longo do tempo. Além disso, a cultura da 

sociedade também muda no tempo e no espaço. A paisagem é resultado da apropriação 

humana, mas também é sentida e vista pelos indivíduos por meio do conjunto de 

elementos simbólicos como crenças, mitos e ideologias.  

Almeida (2008), em relação aos seus estudos sobre paisagem, na perspectiva da 

geografia cultural, argumenta que 
 

as paisagens são produto da apropriação e transformação do meio 
ambiente pelo homem e possuem significados simbólicos. Elas 
refletem formas de como os seres humanos interiorizam o espaço e a 
natureza e os integra ao seu próprio sistema cultural. Além disso, 
refletem conflitos identitários e como os grupos sociais se inscrevem 
em um espaço geográfico preciso (2008, p. 47). 

  
A paisagem sintetiza os conflitos advindos com as dinâmicas da apropriação por 

diferentes grupos sociais. A paisagem é marca e matriz. Ela representa a história, a 

memória e a cultura de uma sociedade. Além disso, a paisagem possui funções sociais, 

simbólicas e culturais capazes de afetar o indivíduo que a observa, a sente e se 

reconhece nela.  

A função simbólica presente nas paisagens qualifica os lugares, são as matrizes 

inseridas no espaço que destacam o reconhecimento e pertencimento de determinado 

grupo social com o lugar. A cidade de Outro Preto em Minas Gerais, por exemplo, 

possui paisagens com muitos significados e aspectos simbólicos. As Igrejas, além de 

representar a religiosidade católica do período colonial, estão ligadas às características 

sociais e culturais. As esculturas e pinturas no interior dessas igrejas são suntuosas e 

imponentes, sugerem tanto à riqueza de uma região baseada na mineração, como a arte 

vinculada à escola barroca, em voga em Portugal a qual o Brasil pertencia enquanto 

colônia (Figura 4). Outrossim, uma igreja em uma comunidade rural possui uma 

imagem rústica, contrastando com a representação simbólica e cultural ligada ao 

sagrado, ao divino. Mas, a representação que a comunidade possui de uma igreja 

católica permite que a construa, de acordo com as suas necessidades, costumes e 

recursos disponíveis, porém os símbolos também representam a fé, a devoção e o 

respeito ao sagrado (Figura 5). 

As imagens (Figuras 4 e 5) demonstram que o homem é o elemento essencial 

para a construção das paisagens culturais, é quem impõe significados e funções a elas. 

Além disso, os símbolos atribuídos pelos homens a essas paisagens são aspectos que 
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representam a sua cultura, estão ligados à percepção e à experiência sobre o lugar em 

que vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Outras abordagens ganham espaço na geografia brasileira na 

contemporaneidade, como a geopoética. Nessa perspectiva, a percepção sobre os signos 

presentes na paisagem abrange outros aspectos e elementos, como aqueles ligados aos 

sons e aos odores. Ao desenvolver reflexões sobre esses temas, Kozel (2012) informa 

que a tríade olhar-sentir-ouvir é imprescindível para apreender os aspectos intangíveis e 

simbólicos da paisagem. Tendo em vista, o objetivo de compreender a percepção das 

paisagens culturais produzidas no Engenho II – nosso objeto de estudo -, tanto no 

cotidiano como na festa, far-se-á, indispensável à leitura desses componentes 

paisagísticos por meio de outros sentidos humanos que não só a visão. 

Com base nessas discussões, construímos o Quadro 01, no qual apresentamos 

algumas definições de paisagem, que contribuíram para a compreensão sobre a 

categoria. São contempladas no quadro, as ideias que terão maior ênfase no decorrer 

desse estudo, que é a paisagem produtora de signos e possuidora de significados, 

emoções e experiências humanas.  
 

Diferentes perspectivas para o conceito de paisagem cultural 
 

Humboldt (1970 {1826}) compreendia a paisagem como a fisionomia da 

vegetação, mas não descartava a possibilidade da interferência humana, uma vez que a 

vegetação original deixava de existir em um dado momento histórico. Humboldt sobre a 

influência do romantismo desenvolveu conceitos de paisagem ligados a sensibilidade 

Figura 4. Igreja do Século XIX em Ouro Preto, 
MG. Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 
Acesso em 04/07/2012. 

Figura 5. Igreja Católica Kalunga – Comunidade 
Rural Engenho II em Cavalcante, GO. Foto: 
MOREIRA, J. F. R. Jul. 2011. 
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estética e a simbologia cósmica (BARBOSA, 2011). Essas características dos estudos 

humboldtianos provocaram maior influência à geografia física em especial ao campo da 

geomorfologia.  

Da mesma forma, La Blache (1946 {1921}) relacionava a paisagem com a 

vegetação, mas entendia que o homem a moldava, na medida em que empregava o 

trabalho e técnicas, como formas de adaptação ao meio. Esse estudioso desenvolveu um 

dos principais conceitos da geografia tradicional: o gênero de vida. Em decorrência, ao 

contrário de Humboldt, sua influência marcou os estudos da geografia humana.  

Mas, em alguns aspectos, o geógrafo francês influenciou estudos que se 

dedicavam à paisagem na perspectiva geomorfológica, como nas pesquisas 

desenvolvidas por Tricart (1977) e Bertrand (2004 {1971}). Sob a influência tanto de 

La Blache como de Humboldt, Tricart e Bertrand explicam as forças físicas que 

compõem e constroem a paisagem, tendo na interferência humana mecanismo essencial 

para transformá-la. Dessa forma, essas concepções contribuem com a geografia 

humana, na medida em que compreendem que a paisagem também é resultado da 

relação entre o meio e o homem. 

Mas, os estudos da Geografia Cultural têm sua influência arraigada com as 

ideias de Sauer (2004 {1925}) que propõe a cultura e os costumes dos homens como 

determinantes para as formas e funções da paisagem. Para ele, a cultura de um 

determinado momento histórico está presente na paisagem. 

Portanto, Sauer contribui com a evolução do pensamento de geógrafos 

culturalistas. Sob essa influência, Cosgrove (2004{1989}) na Inglaterra e Berque (1984 

{1984}) na França avançam os conceitos relacionados à interferência da cultura na 

transformação da paisagem. Nos Estados Unidos, Tuan (1983) inova esses conceitos ao 

explicar a relação da percepção para ver e compreender as funções e estruturas da 

paisagem. Ele tem seus estudos pautados na abordagem fenomenológica na geografia 

proposta por Dardel (2011 {1952}. Tuan e Cosgrove influenciaram os geógrafos 

culturalistas brasileiros, mas não com a mesma intensidade que a escola francesa, 

principalmente a partir da renovação da geografia cultural na década de 1980.  

Sob a influência da geografia cultural francesa, autoras como Almeida (2008) e 

Kozel (2010) compreendem a paisagem como resultado da apropriação do meio pelo 

homem, que aduz significados simbólicos e que se constitui também por elementos 
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DEFINIÇÕES DE PAISAGEM  
ALEMANHA FRANÇA ESTADOS UNIDOS INGLATERRA ITÁLIA  BRASIL 
HUMBOLDT 

(1874; 1970 
{1826}) 

VIDAL DE LA 
BLACHE 

(1946 {1921}) 

DARDEL 
 (2011 {1952}) 

CLAVAL 
(2007) 

SAUER 
(2004 {1925}) 

TUAN 
 (1983) 

DUNCAN 
(2004 {1990}) 

COSGROVE 
(2004{1989}) 

ANDREOTTI 
(2010) 

SANTOS  
(1994) 

ALMEIDA 
(2008) 

A paisagem 

é fisionomia 

da vegetação 

de diferentes 

espaços. É a 

forma que a 

natureza tem 

de distribuir 

os contrastes 

da crosta ter-

restre. 

 

A paisagem é 

a relação dos 

fenômenos na- 

turais com o 

homem. Ela 

possui indivi-

dualidade e a- 

presenta for-

mas e fun-

ções. 

 

A paisagem é 

um momento 

vivido, está li-

gada a experiên- 

cia e a percep- 

cão do homem. 

Não existe pai-

sagem sem o 

homem, pois é 

ele quem atribui 

valor e signifi-

cado a ela. 

A paisagem é 

a marca da ati-

vidade produ-

tiva dos ho-

mens. A pai-

sagem  tam-

bém apresenta 

as paixões e 

cultura do ho-

mem. 

As ações do 

homem que 

modelam e 

transformam 

a paisagem.  

Os costumes 

de um deter-

minado tem-

po estão im-

pressas na 

paisagem. 

A paisagem é 

a forma de o 

homem ver e 

de se relacio-

nar com o 

mundo. A pai-

sagem, assim 

como o espa-

ço, possui es-

truturas e fun-

ções. 

A paisagem 

possui aspectos 

invisíveis e in-

tangíveis. Assim 

como a cultura, 

a paisagem é um 

sistema de sig-

nos e deve ser 

lida como um 

texto.  

A paisagem é 

resultado das 

transformações 

feitas pelo ho-

mem. Existem 

dois tipos cultu-

ras impressas na 

paisagem, a cul-

tura dominante 

e a alternativa.    

A paisagem é 

uma construção 

humana e repre-

senta a relação 

entre o passado 

e o presente. A 

paisagem tam-

bém é um ele-

mento espiri-

tual, pois está 

carregada de 

emoções e lem-

branças. 

A paisagem é 

tudo que a vista 

alcança, mas 

também consti-

tui-se de sons e 

cheiros. A pai-

sagem é a di-

mensão da per-

cepção. É resul-

tado da experi-

ência e possui 

significados, é 

funcional e estru 

tural. 

A paisagem é 

Produto da a-

propriação e 

transformação 

do meio ambi-

te pelo homem 

A paisagem 

possui signifi-

cados simbó-

licos. 

Quadro 01. Síntese das definições de paisagem na perspectiva de alguns autores estrangeiros e brasileiros. Elaboração: Jorgeanny de Fátima R. Moreira, 2012. 
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intangíveis que podem ser apreendidos por meio da percepção. As autoras, sob a perspectiva 

fenomenológica desenvolvem pesquisas sobre simbolismo e percepção. 

A concepção de paisagem adotada para o desenvolvimento dessa pesquisa versa por 

essas compreensões ligadas aos símbolos e percepção, pois compreendemos o homem e a 

cultura como elementos fundamentais para a criação, produção, exploração, valorização e 

reconhecimento das paisagens. Além disso, entendemos os elementos intangíveis e simbólicos 

como detentores e produtores de signos, como resultado da experiência e percepção do 

homem sobre a paisagem. A paisagem também representa o envolvimento do indivíduo com o 

meio, transformando-o e dotando-o de valor, resultando-se nas paisagens culturais que 

marcam o lugar, também objeto de nosso estudo, cujas concepções serão apresentadas na 

próxima seção.  

 
1.2 Abordagens Teóricas e Metodológicas nos Estudos de Lugar 

 
Conforme já mencionado, o estudioso francês Paul Vidal de La Blache via a natureza 

como possibilidades, ou seja, que poderia ser modificada, habitada ou transformada pela ação 

humana. Uma teoria de grande destaque de La Blache é o “gênero de vida” definida como a 

adaptação do homem ao espaço em que ocupa, por meio de técnicas, hábitos, usos e costumes. 

Nas palavras do autor, “o homem se impõe, direta ou indiretamente por sua presença, por suas 

obras ou consequência de suas obras. Ele também é um dos agentes poderosos que trabalham 

para modificar a superfície” (1982, p. 48).  

Sobre superfície, La Blache explica que é o lugar onde há fatores diversos e 

combinações múltiplas responsáveis pela modificação do meio. Para ele, a geografia é a 

ciência dos lugares, é descritiva e deve explicar a relação do homem com os fenômenos 

naturais que marca o lugar. Moraes (2007, p. 40) argumenta que além de La Blache, outros 

geógrafos da Geografia Tradicional como Friedrich Ratzel, Alexander Von Humboldt e Karl 

Ritter, privilegiaram a descrição, a enumeração e classificação dos fatos referentes ao lugar.  

A partir da década de 1950 há um abandono desses estudos e também sobre as 

perspectivas humanas e culturais na geografia - reverberadas por La Blache e Sauer -, 

prejudicando o avanço da compreensão sobre a categoria lugar. Só a partir da década de 1960 

que os geógrafos marxistas, ao se oporem a corrente paradigmática da década anterior, 

retomam aos estudos sobre espaço e  lugar. Concomitante a renovação crítica surge a 

geografia cultural, tendo como abordagem o humanismo. Almeida (1993) explica que a 

renovação na geografia propõe uma nova interpretação e conhecimento. Na abordagem 
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cultural, os geógrafos buscam uma análise humana da sociedade e não apenas aquela que 

entende o homem como o ser que produz e apropria o espaço. 

Pretendemos refletir sobre essas duas abordagens que surgiram a partir da década de 

1960 – crítica e cultural. A intenção é analisar os conceitos de lugar tanto na vertente da 

geografia de base marxista como a de base essencialmente humanista e cultural. Esse caminho 

metodológico visa à compreensão e aprofundamento da base teórica e conceitual sobre a 

categoria de análise, não se limitando a um paralelo ou contraposição das várias abordagens 

de estudos na geografia. 
 

1.2.1 A concepção de Lugar na Geografia Marxista 
 
          Uma das correntes que se originou a partir das críticas e ruptura com a “geografia 

quantitativa” está fundamentada no materialismo histórico e dialético, e se denominou 

Geografia Crítica ou Geografia Nova. Nessa corrente, o espaço aparece como conceito-chave 

e os estudos estão baseados nas relações sociais e de produção estabelecidas no espaço 

geográfico. Para a reflexão desse tema recorremos a autores que versam pelo marxismo como 

Carlos (1996), Santos (2002), Ferreira (2000), Leite (1998) e Massey (2009). 

A geografia de base marxista compreende o lugar sob três perspectivas: o lugar visto 

como uma perspectiva do regional sobre o global; uma construção social baseada na relação 

entre espaço, tempo e ambiente; e também pelo viés das funções sociais, ou seja, o lugar é 

criado para atender certas funções (FERREIRA, 2000).  

Moreira (2007) analisa o lugar sob a perspectiva do regional sobre o global. Para o 

autor, a globalização intervém no modelo de distribuição, unificando os espaços. Em suas 

palavras, “os espaços são globalizantes [...] unifica os mercados e os valores, suprime a 

identidade cultural das antigas civilizações e traz com a uniformidade técnica uma 

desarrumação socioambiental” (2007, p. 56). O lugar é um ponto da rede e tem um vínculo 

com a produção e também com o agente da inclusão e exclusão. 

Nessa mesma perspectiva, Carlos (1996) entende o espaço sob a articulação entre o 

local e o global, tendo em vista que as relações sociais também podem se dar fora das 

fronteiras do lugar. Essas relações podem se articular com o mundo em virtude do processo de 

globalização. Para a autora a relação global – local está baseada numa relação tempo 

(processo histórico) e ambiente (local). 

Também sob a abordagem materialista, Santos (2002) aborda a perspectiva das 

funções sociais no/do lugar. O autor define o espaço geográfico como uma totalidade, 

enquanto as demais categorias precisam deste para efetuar-se enquanto elementos sociais. 
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Portanto, o lugar é produzido no espaço geográfico para cumprir determinadas funções. Essas 

funções se dão pelo aprimoramento das técnicas e a emergência de novos meios de 

comunicação que homogeneízam o espaço a partir de sua fragmentação (SANTOS, 2002). 

O lugar é a menor fragmentação do espaço e está conectado ao mundo por meio de 

novas tecnologias de comunicação. Ele é singular, mas a expressão de singularidade 

representa uma função imposta pelo global. Essa perspectiva do local e global que promove o 

sentido de “singularidade, descentrada, universalista, objetiva [...],” do lugar (LEITE, 1998, p. 

15).  

Essa ideia parte da compreensão de que o lugar, já estabelecida por Santos (2002), 

sofre o impacto com a influência da globalização. Além disso, esses fatores mudam a forma 

de se pensar o lugar que era visto como localização/local. Para o autor, a relação com o 

mundo mudou, o que antes era uma relação local-local tornou-se local-global. O mundo, na 

perspectiva marxista representa a globalidade, enquanto o fragmento (lugar) reflete a 

singularidade. Uma das possibilidades, propostas por Santos (2002), para se pensar o lugar é o 

cotidiano, levando em conta as variáveis: objetos, ações, técnica e tempo.  

Com os novos processos informacionais e comunicacionais, o cotidiano das pessoas 

ganha novas dimensões, como movimentos e novas espacialidades. O cotidiano é um dos 

conceitos recorrentes nos estudos sobre o lugar. Para Carlos (1996) a globalização 

materializa-se no lugar porque é nele que se realiza o cotidiano, a reprodução da vida. 

Ademais, é no lugar que o mundial se projeta, na medida em que redefine seu conteúdo, mas 

não anula suas particularidades. Nas palavras da autora 
 

a realidade do mundo moderno reproduz-se em diferentes níveis, no lugar 
encontramos as mesmas determinações da totalidade sem com isso eliminar-
se as particularidades, pois cada sociedade produz o seu espaço, determina 
os ritmos da vida, os modos de apropriação expressando sua função social, 
seus projetos e desejos (CARLOS, 1996, p. 17). 
 

Em uma perspectiva lefebvreana, o cotidiano para a autora é o ritmo da vida, é nele 

que os projetos e a apropriação do lugar ganham formas. Segundo Lefebvre (1978) o 

cotidiano é a repetição de gestos e a vida cotidiana é tudo que nos cerca ao mesmo tempo e no 

mesmo espaço. Para o autor, é na vida cotidiana que se produz 
 

las más auténticas creaciones, los estilos y formas de vida que enlazan los 
gestos y palabras corrientes con la cultura. En ella se opera la renovación 
incesante de los hombres: el nacimiento y formación de los hijos, el empuje 
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de las generaciones. Una arte, una imagen, un mito que no entren en la 
cotidianidad (en  lo vivido.) permanecen abstractos o mueren8 (1978, p. 86). 
 

O lugar não perde suas singularidades e tradicionalismos adquiridos em seu cotidiano 

com a influência do global, mas resiste a essas transformações sob diversas estratégias. 

Apesar das intervenções do global, encontramos no lugar suas funções e particularidades, 

tendo em vista que a “sociedade produz o seu espaço, determina os ritmos da vida, os modos 

de apropriação expressando sua função social, seus projetos e desejos” (CARLOS, 1996, p. 

17). 

Featherstone (1995, p. 82) explica que a vida cotidiana é a “base de nossas 

conceituações, definições e narrativas”, se dá em torno do mundano, ou seja, a partir das 

banalidades que nos rodeia. O autor enfatiza ainda, que existem ocasiões em que o mundo da 

fantasia, como as festividades ocorrem em meio à vida cotidiana.  

Dessa forma, tanto os projetos como as ações sobre o espaço se dá no cotidiano. 

Segundo De Certeau (1996, p. 31) o cotidiano é mais complexo que apenas as banalidades 

presentes no lugar em que vivemos, mas “aquilo que nos é dado à cada dia (ou que nos cabe 

em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente”. 

Isso significa que o homem é condicionado a criar e (re) criar seu espaço, e por meio de suas 

ações, de seus hábitos e costumes, o transforma em lugar. Essas ações projetadas no lugar são 

condicionadas e acontecem no cotidiano. Para Santos (2002, p. 322), o lugar  
 

é o quadro de uma referência pragmática do mundo, do qual lhe vêm 
solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também teatro 
insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 
comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade.  
 

Na visão do autor, o lugar é definido a partir de suas densidades: 1) técnica, 2) 

informacional, 3) comunicacional e 4) normativa (normas que cada lugar possui) mais as suas 

singularidades e particularidades manifestadas nas ações humanas. Carlos (1996) acrescenta a 

história como uma quinta densidade, uma vez que ela se realiza na prática cotidiana do lugar e 

que o desenvolve em todas as suas dimensões por meio da relação entre os de “fora” e os de 

“dentro”. A história do lugar está ligada ao desenvolvimento da cultura, das tradições e dos 

hábitos que são próprios, mas que se constroem com o outro (os de “fora”). A autora utiliza o 

bairro como exemplo, pois é nele que acontecem as relações cotidianas, é o espaço imediato.  
                                                
8 [Tradução Livre] “As criações mais autênticos, estilos e modos de vida que apontam os gestos e palavras 
comuns à cultura. Ela opera a renovação contínua de homens: nascimento e formação de crianças, o impulso das 
gerações. Uma arte, uma imagem, um mito que não estão no cotidiano (o vivido) continuam a ser abstrata ou 
morrem”.  
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É o lugar que o homem habita, que diz respeito ao seu cotidiano e a seu modo de vida onde 

trabalha, passeia, isto é, “através das quais o homem se apropria, e que vão ganhando o 

significado dado pelo uso” (CARLOS, 1996, p. 21). 

 Massey (2009) apresenta uma concepção que tenta desconstruir a consonância 

“totêmica” que se criou em torno da noção de lugar. Essa autora argumenta que os vários 

sentidos atribuídos a essa categoria como: valor simbólico, esfera do cotidiano e as fontes de 

significados, apontam para a ideia de lugar enquanto refúgio, uma resposta às forças 

regulamentadoras da globalização. Essas ideias construídas acerca da categoria lugar o 

qualificam como negação. Massey (2000, p. 184) conceitua lugar como “uma constelação 

particular de relações sociais, que se encontram e se entrelaçam num lócus particular”. 

Nessa perspectiva, o lugar não é estático, não tem uma identidade única, não é 

singular. A autora define que a noção de um lugar habitado por uma comunidade homogênea 

é idealizada e reacionária. O lugar está em um processo contínuo de transformação, tendo em 

vista que não é uma resposta ao mundo globalizado, mas parte dele. Nas palavras da autora, 

“se o espaço é [...] uma simultaneidade de estórias-até-então, lugares são coleções dessas 

estórias, articulações dentro das mais amplas geometrias do poder do espaço” (MASSEY, 

2009, p. 190). 

O lugar está em ligação com os outros lugares, construindo e inserindo novos hábitos, 

novas práticas, novas estórias. Dessa forma, o lugar não é fechado, mesmo porque o 

deslocamento de um lugar a outro é constante, nenhuma sociedade permanece isolada. Um 

exemplo colocado por Massey (2000) é a participação do lugar no mercado, por meio da 

importação e exportação de produtos. Portanto, a ideia de mobilidade e comunicação é um 

dos pontos fortes para o conceito de lugar defendido pela autora.  

             Sobre a influência do mercado e da globalização, Moreira (2007) explica que com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, um das características da organização espacial 

da sociedade moderna tem no “lugar a mudança, associada à rapidez do aumento da densidade 

e da escala da circulação” (IDEM, 2007, p. 57). 

             As ideias propostas por Massey (2009) e Moreira (2007) enquadram-se na primeira 

perspectiva apontada por Ferreira (2000), o regional sobre o global. Nessa perspectiva, o lugar 

não é dotado de especificidades e não possui estratégias para resistir à influência da 

globalização. O lugar está em contato intenso com o mundo, “absorvendo” outras culturas 

atravessam as fronteiras que separam as particularidades do local do global. 



45 
 

 
 

A comunicação e a mobilidade, que coloca o lugar em constante participação no 

mercado global, não eliminam suas singularidades. A identidade cultural não é suprimida 

devido à relação de um lugar com outros lugares. A (re) significação e apropriação de novos 

elementos culturais não apagam as tradições, hábitos e principalmente a relação de 

pertencimento do individuo com o lugar em que se vive.  

Aprofundaremos essa discussão a partir do próximo item que tratará do conceito de 

lugar pelo viés da geografia cultural. As duas abordagens – marxista e cultural - possuem 

fundamentações filosóficas diferentes, mas a compreensão de ambas faz-se necessária para o 

aprofundamento teórico conceitual dessa categoria de análise da geografia. 
 

1.2.2 A concepção de Lugar na Geografia Cultural  
 
A geografia cultural apresenta uma concepção diferente das ideias estabelecidas pelo 

viés marxista da geografia. Ela propõe que o homem apareça como o centro da análise do 

lugar, bem como sua relação de afetividade, de subjetividade e de pertencimento com o 

espaço apropriado. Os autores que subsidiaram essa reflexão foram Tuan (1980; 1983), 

Dardel (2011), Buttimer (1992), Relph (1979; 1980), Holzer (1997; 1999) e Almeida (1998; 

2011). 

          Conforme já fora mencionado, com a renovação na geografia, novos paradigmas 

propõem outras perspectivas para a obtenção de conhecimento. Não obstante, o enfoque na 

cultura, valores e na subjetividade surgem (SILVA, 2002). As fundamentações teóricas da 

Geografia Cultural são de caráter essencialmente humanista, tendo como embasamento 

filosófico o existencialismo e a fenomenologia.  

Essa abordagem parte da compreensão acerca da relação entre o homem e o meio, e as 

relações sociais que se estabelecem no espaço.  Para Almeida (1993), os estudos voltados para 

a subjetividade humana não se restringem a esses aspectos, mas também aqueles ligados aos 

sentimentos, à percepção do mundo, à experiência e às crenças do homem.  

             Em 1952, Eric Dardel já apresentava discussões voltadas para as relações de vivência 

e relação do homem com a terra, que pode ser definido como o espaço geográfico. Esse 

estudioso, que tinha conhecimentos em filosofia, artes e literatura propõe o conceito de 

geograficidade. Esse termo refere-se à relação do homem com a Terra, que é a base e o meio 

da realização dos seres humanos. Nesse sentido, a Terra é a morada do homem, o seu lugar 

(DARDEL, 2011). Para o autor, existem dois mundos que se abre para a geografia: o mundo 

material e o mundo imaginário. O primeiro é onde se insere a atividade humana e o segundo é 

onde se situa o conteúdo simbólico, ambos se inscrevem no espaço. Dardel esclarece que o 
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espaço geográfico é único, uniforme e homogêneo, e o homem interfere na sua produção, 

transformando-o, recriando-o, tornando-o o lugar da reprodução da vida.  

A reprodução da vida colocada por Dardel (2011) refere-se à experiência do homem 

com a Terra, empregando sentido, valor e sentimento ao lugar que habita. Enquanto, que para 

Carlos (1996), esse processo é revelado nas ações do cotidiano como morar, trabalhar, comer, 

comprar etc. Na concepção dessa autora, a reprodução da vida está calcada no mercado e nos 

sistemas de produção e como o lugar se coloca diante do global, em uma intensa relação 

baseada em conflitos. Para Dardel, o vivido refere-se às experiências humanas e à intensidade 

da relação do homem com a terra e com o lugar em que habita, de onde tira sua sobrevivência, 

onde aprende, vive e reproduz sua cultura e seus costumes. O sentido de lugar na concepção 

de Dardel influencia a vida e as práticas do homem, pois 
 

o homem é agenciado pelo ambiente geográfico: ele sofre a influência do 
clima, do relevo, do meio vegetal [...]. A natureza geográfica o lança sobre si 
mesmo, dá forma a seus hábitos, suas ideias, às vezes a seus aspectos 
somáticos (DARDEL, 2011, p. 9). 
 

Pesquisadores como Anne Buttimer, Edward Relph e Yi Fu Tuan tiveram influências 

de Eric Dardel e avançaram na compreensão acerca da existência e experiência no espaço. 

Esses autores contribuíram com o avanço nos estudos da geografia de base fenomenológica. 

São diversos os interesses de estudos com essa abordagem na geografia. Buttimer explica que  
 

el título de humanista há sido adquirido por estudiosos cuyos focos de 
interés varían enormemente: algunos ponen énfasis en las actitudes y los 
valores humanos, otros en el legado cultural y la tradición; algunos en la 
estética del paisaje y la arquitectura, otros en la significación emocional del 
lugar dentro de la identidad humana9 (1992, p. 20). 
 

Ao apresentar noções ligadas à subjetividade, à percepção, aos significados e aos 

valores atribuídos ao espaço, a autora argumenta que o sujeito humano é parte integral do 

mundo vivido. Também, sob a abordagem fenomenológica, Relph (1979) e Tuan (1983) 

fazem uma leitura do sentido da experiência e existência no/do mundo. Relph (1979, p. 7), 

para explicar a relação de pertencimento e afetividade com o espaço, toma como base teórica 

o mundo vivido que: 
 

[...] é simplesmente o mundo de espaços, paisagens e lugares, o qual todos 
devemos encontrar em nossas vidas diárias [...] os espaços com os quais 
somos estreitamente familiares, são diferenciados daqueles com os quais 
temos apenas uma familiaridade passageira. 

                                                
9 [Tradução Livre] “O título foi adquirido por eruditos humanistas, cujo foco de interesse varia muito: alguns 
enfatizam atitudes e valores humanos, outros o património cultural e tradição, alguns focalizam a estética da 
paisagem e arquitetura, outros sobre o significado do lugar emocional de identidade humana”. 
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          O “mundo” destacado pelo autor faz referência ao “mundo” na perspectiva 

fenomenológica, isto é, “[...] não existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo 

que ele se conhece” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6). Para esse filósofo, a existência só é 

concreta porque o homem está no mundo, ser e estar fazem parte de uma mesma dimensão. Se 

o sujeito percebe o mundo é porque já tem um conhecimento prévio daquilo que vivencia, do 

que já conhece por estar no mundo. Essa experiência e ligação permitem uma aproximação 

com a relação de pertencimento ao lugar. 

           Tuan (1980; 1983) desenvolve, com maior ênfase, reflexões sobre os aspectos ligados à 

experiência e à existência do homem ao mundo. Ao aplicar a concepção de mundo vivido na 

geografia, o autor explica que o termo “mundo” sugere uma estrutura espacial. Para ele, os 

movimentos do corpo permitem que o homem tome consciência do espaço, uma vez que o 

espaço é experienciado quando há lugar para se mover. Isso significa que o sujeito sente e 

conhece o espaço com o corpo (TUAN, 1983).  

             Esse contato direto entre o corpo e o lugar é uma das maneiras de obtenção da 

experiência, que por sua vez é apreendida com a vivência, é uma forma de se construir a 

realidade. A experiência também está voltada para o mundo exterior e só faz sentido para o 

indivíduo devido o sentimento e o pensamento.  Ambos conferem valor a determinado espaço 

transformando-o em lugar, na medida em que o dotamos de valor.  

Para compreender o lugar, Tuan (1983) faz uma análise do espaço e o classifica em 

três tipos: espaço mítico, espaço arquitetônico e espaço experiencial. O primeiro se refere a 

visão de mundo, aos valores atribuídos pelos sujeitos sociais, uma construção intelectual 

gerado a partir do empirismo e com base no cotidiano. É a experiência mítica que atribui 

personalidade ao espaço, um dos fatores que o torna lugar. O espaço mítico é resultado 

daquilo que é percebido e vivido, são concepções que explicam aquilo que acontece.  

O espaço arquitetônico é o espaço criado, modificado e construído pelo homem com 

base no conhecimento, este, porém é o resultado da experiência mítica ou científica. Esse 

espaço é tangível, materializado, mas que da mesma forma que o ambiente natural, é capaz de 

afetar as pessoas que dele fazem uso. O ambiente construído pode estabelecer funções e 

relações sociais, pois cada espaço apresenta um significado. A casa, por exemplo, representa 

familiaridade, o morar, o habitar e a segurança. Um espaço público, como uma igreja, possui 

o significado de devoção, de fé e de encontro com o sagrado.  

O espaço experiencial está relacionado tanto com o espaço mítico quanto com o 

espaço material, tendo em vista que é nele que atribuímos o conhecimento. Um dos fatores 
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que condicionam o espaço experiencial é o tempo, o espaço existe no presente, mas o 

compreendemos como resultado de práticas do passado. O tempo está relacionado com o 

espaço e o lugar, está implícito no movimento, no objetivo e na acessibilidade (TUAN, 1983). 

A relação estabelecida com o espaço por meio da experiência e vivência o torna 

lugar. Mais que isso, o lugar sugere familiaridade e estabilidade. Tuan (1983, p. 6) explica 

que “se pensamos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada 

pausa no movimento torna possível que a localização se transforme em lugar”.   

A experiência e a relação de pertencimento com o espaço surgem com o tempo e é 

mediada por símbolos. Para que se torne lugar é necessário conhecer o espaço intimamente, o 

que só é possível ao residirmos por um longo tempo no local, de forma que possamos 

reconhecê-lo e interpretá-lo por todos os sentidos humanos. Portanto, o lugar possui cheiro, 

movimento, som, pode conter elementos tangíveis e intangíveis, envolve o pensamento e o 

conhecimento. Os homens são os responsáveis por tornar o espaço em lugar.   

Os estudos na abordagem cultural repercutiram no Brasil a partir dos anos 1990.  E 

essa leitura mediada por autores como Tuan, Dardel, Claval e outros já anteriormente citados, 

toma como temas centrais: as representações sociais, o turismo cultural, os aspectos 

simbólicos e culturais da paisagem e a relação de pertencimento e afetividade com o lugar. 

Segundo Almeida, 
 

nesta nova abordagem os geógrafos se interrogam sobre o corpo do homem, 
seu espirito, sua percepção do Mundo e seu universo imaginário. Este 
homem é culturalmente definido pelo seu meio ecológico, sua educação, seu 
meio social, suas experiências, suas crenças dos modelos que ele aceitou ou 
escolheu (1993, p. 41). 
 

Em outra oportunidade, Almeida (2009) explica que no Brasil as pesquisas na 

Geografia Cultural estão voltadas para temas como: o modo de vida de alguns grupos sociais, 

como indígenas e quilombolas; as manifestações culturais; os territórios culturais e os 

territórios singulares. Para a autora, essa área de interesse deve-se a intensificação da 

urbanização e das transformações econômicas e sociais no espaço agrário marcado pelo 

avanço do agronegócio e da agroindústria. 

As relações dessas sociedades são imbuídas de elementos intangíveis que marcam as 

paisagens e o lugar. A Geografia Cultural proporciona uma “melhor apreensão das relações 

que os homens mantêm com seu entorno, de como eles criam lugares, de como atribuem um 

significado ao espaço e dão um sentido de lugar a ele” (ALMEIDA; VARGAS; MENDES, 

2011, p. 24).  
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Também na perspectiva da Geografia Cultural, Holzer (1997, 1999) desenvolve suas 

pesquisas com base na fenomenologia, no intuito de explicar o espaço vivido e o lugar. Esse 

pesquisador faz um estudo sobre o estado da arte da geografia humanista e analisa, com mais 

afinco, as ideias sobre espaço e lugar nas obras de Eric Dardel, Yi Fu Tuan e Edward Relph. 

Nas palavras de Holzer, 
 

a preocupação dos geógrafos humanistas, seguindo os preceitos da 
fenomenologia, foi de definir o lugar enquanto uma experiência que se refere 
essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres humanos. Um 
centro gerador de significados geográficos, que está em relação dialética 
com o constructo abstrato que denominamos ‘espaço’ (1999, p. 70).  

 
Nessa perspectiva, o lugar significa um conjunto complexo e simbólico, que pode ser 

analisado a partir da experiência individual. O lugar é regido por normas como significado, 

percepção e subjetividade. Ele é determinado pelo tempo em que residimos no espaço, pelas 

atribuições afetivas e de valor que dotamos a ele.  

Dois fatores que caracterizam o lugar são a identidade e a estabilidade. A estabilidade 

é a pausa do movimento e a identidade refere-se ao sentido, ou seja, a personalidade do lugar 

(TUAN, 1983).  Para Tuan, o espaço aparece amplo e abstrato, e na medida em que o dotamos 

de valor e atribuímos um significado passa a ser lugar. A estabilidade significa o tempo que 

permanecemos no espaço, a permanência é importante para desenvolvermos afeição ou 

aversão à ele. 

A personalidade e/ou identidade do lugar refere-se às singularidades e às 

particularidades do espaço vivido. Estas características são apreendidas por aqueles que 

vivenciam e experienciam o espaço, denotando valor e sentimento à ele. O lugar denota a 

essência da relação espaço e tempo, como já explicado anteriormente o tempo indica 

movimento, transformação e criação no espaço vivido.  

Para Holzer (2000), esses elementos podem ser apreendidos pelo sentimento e pelo 

pensamento, pois estes não se desvinculam e constituem a experiência. A experiência é uma 

forma de conhecer, de construir a realidade daquilo que vê. Assim como a paisagem, o lugar 

também está relacionado ao sentimento e a emoção. O que é perceptível no lugar pode 

remeter a segurança, ao conforto, mas também pode não afetar, ou seja, ser desagradável e 

não ser passível de afetividade.  

Almeida explica que o lugar pode ser entendido como o “sítio onde passamos a maior 

parte do tempo de vida, o espaço do cotidiano, das vizinhanças, formado por locais utilizados 

e frequentados na banalidade dos dias comuns” (1998, p. 125). Em outra oportunidade, a 
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autora acrescenta que o lugar é o produto das relações sociais, políticas, ideológicas e 

culturais evidenciada em sua materialização no espaço vivido (ALMEIDA, 2003). São duas 

definições complementares, pois como produto das relações culturais e sociais, o lugar se dá 

no plano do cotidiano, do vivido.  

As abordagens Marxista e Cultural são estudadas com o intuito de aprofundamento da 

base teórico conceitual sobre a categoria de análise. Todavia, a abordagem empregada na 

pesquisa está pautada na Geografia Humanista e Cultural, ao compreendermos o lugar como 

portador de singularidades que remete aos valores culturais e sociais e às experiências do 

indivíduo no espaço. Apesar da influência do global, ele não perde suas características que 

estão imbuídas de sentimentos, afetividade, ideologias e visão de mundo. O esquema a seguir 

(Figura 6) agrupa as ideias que serão centrais no desenvolvimento de nossas reflexões sobre o 

lugar, bem como essa categoria será interpretada e compreendida ao longo do texto. 

 

 
 

 

 
Não nos esquivaremos de possíveis contribuições que a abordagem materialista da 

geografia poderá nos trazer, já que reflexões sobre as transformações no lugar, em virtude dos 

Figura 6. Esquema/Síntese das ideias centrais sobre lugar que serão contemplados no decorrer da pesquisa. 
Elaboração: MOREIRA, J. F. R., Jul. 2012. 



51 
 

 
 

processos econômicos e sociais, serão desenvolvidas. Porém, canalizaremos nosso estudo às 

paisagens culturais e sua relação com o lugar de experiência e vivência no lugar Kalunga, 

bem como a percepção dos sujeitos sobre o lugar do cotidiano e da festa, que estão calcadas 

em um conjunto de representações. Por isso, o aprofundamento nas reflexões sobre percepção 

e representação serão os temas discutidos a seguir. 
 

1.3 Percepção, Representações e o Lugar na Geografia Cultural 
 

Cada indivíduo percebe o ambiente de forma diferente. A própria visão dos fenômenos 

que veem e sentem está ligada a cultura do sujeito, isto é, aos seus valores, à visão de mundo, 

ao conhecimento e à experiência que tem da realidade. Tuan (1980, p. 4) explica que a  
 

percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 
atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados 
[...]. Muito do que percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência 
biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na 
cultura. 
 

Com base na percepção, o indivíduo manifesta uma atitude, que só é possível por meio 

das experiências, ou seja, aquilo que o homem percebe ao longo do tempo. Portanto, a atitude 

é uma postura, uma posição que se torna frente ao mundo (TUAN, 1980).  

Rocha (2002-2003) explica que a percepção é responsável por formar imagens que 

possuem significado para quem as percebe. Em conformidade com esse autor, essas imagens 

“são diferentes para quem as capta, dependendo de sua cultura, tempo histórico, situação 

psicológica, entre outros” (2002-2003, p. 67).  

Por outro lado, os seres humanos não percebem e sentem apenas objetos concretos e 

objetivos, mas também o mundo subjetivo, captado pelos outros sentidos humanos, além da 

visão, e pela emoção. Leite (1998) argumenta que essa construcão subjetiva é tão incorporada 

às práticas do cotidiano que as próprias pessoas envolvidas com o lugar não o percebem como 

tal. A autora ressalta que este senso de valor, de sentimento e de emoções “só manifesta-se na 

consciência quando há uma ameaça ao lugar, como a demolição de um monumento 

considerado importante” (1998, p. 12). 

No entanto, Tuan (1980) faz uma avaliação acerca do uso e apropriação do lugar 

daqueles que ali residem e de quem os visitam. O autor explica que o morador sente seu 

ambiente de forma diferente do turista, pois este percebe o lugar apenas por sua estética, 

enquanto o nativo vê o espaço em que vive como o seu lugar de morada, segurança, 

lembranças e afeto. Nas palavras de Tuan, 
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o entusiasmo do estranho, não menos que sua postura crítica, pode ser 
superficial. Por isso um turista na parte medieval de uma cidade europeia 
manifesta deleite sobre as ruas escuras, calcadas com seixos, as esquinas e 
recantos íntimos, as pitorescas construções compactas de casas e as 
encantadoras lojas antigas, sem parar para pensar como as pessoas realmente 
viveram (1980, p. 75). 
 

Outra característica que demonstra a diferença da percepção do lugar entre nativos e 

visitantes são os conhecimentos que os primeiros detêm sobre o ambiente. As comunidades 

tradicionais, por exemplo, possuem conhecimentos sobre as plantas, as raízes e os melhores 

locais para a caça. Produzem remédios fitoterápicos e alimentos a partir do que retiram da 

natureza. É uma sabedoria popular estritamente ligada com a visão de mundo, ou seja, 

atitudes frente ao ambiente, estabelecida com o tempo, com a cultura e na vida cotidiana. 

Considera-se, então, a percepção que os sujeitos têm do espaço apropriado para que ocorra a 

construção do lugar (TUAN, 1980). 

Essas experiências e sensações estão associadas à carga cultural do indivíduo. 

Segundo Gonzaga (2010, p. 27) essa “carga cultural torna-se perceptível quando se trata das 

especificidades do lugar. [...] está presente no modo de agir, pensar, falar e o sentir de cada 

indivíduo de uma determinada sociedade”. Nessa perspectiva, o lugar é a base essencial para 

as identidades culturais. Nele existem vínculos e valores centrados na subjetividade 

individual. 

A percepção e a maneira de olhar e sentir o ambiente, também é diferente entre os 

moradores de um mesmo lugar. Os agricultores percebem seu espaço diferentemente do 

comerciante, e não obstante, a mulher apresenta uma outra visão do ambiente daquela 

evidenciada pelos homens.  Isso acontece porque o comportamento e atitudes frente ao mundo 

também são diferentes, em virtude da “bagagem” cultural que cada indivíduo possui, assim 

como o modo de falar e pensar.  

Serpa (2005, p. 221), explica que a percepção ocorre na presença de objetos que 

podem ser percebidos e que resulta na sua imediata apreensão. O autor também argumenta 

que a percepção está ligada aos eventos próximos dos indivíduos, ou seja, em seu espaço 

vivido. Portanto, a proximidade, a forma de perceber o objeto ou o lugar depende da 

aproximação e sentimento do individuo para com ele.  

As relações de afetividade e pertencimento com o lugar pode influenciar ou até mesmo 

construir “tanto subjetivamente como objetivamente, identidades culturais e sociais” (BESSÉ, 

2004, p. 166). Dessa forma, os estudos e reflexões sobre o sentido de lugar recorrem à novas 
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perspectivas para se pensar os fenômenos identitários ligados à percepção do espaço vivido: 

as representações.  

No que diz respeito à identidade do lugar, Tuan (1980) explica que os laços de 

pertencimento do indivíduo podem ser, tanto afetivo como de aversão. Pode haver ou não 

uma relação de identidade com o lugar. Interessa-nos analisar as percepções e representações 

inerentes ao lugar, categoria de estudo. Cabe compreender como as tradições, costumes e 

cultura de uma comunidade determinam as representações do lugar.  

Em seus estudos acerca da comunicação/mídia e o lugar em Salvador na Bahia e em 

Berlim na Alemanha, Serpa (2011) coloca que a arte do saber fazer ressignifica os lugares. 

Isso acontece com a efetivação do lugar no cotidiano dessas áreas, com as táticas de uso e de 

apropriação. De acordo com Serpa, “os lugares são enunciados a partir dos elementos 

histórico-sociais presentes nas áreas de atuação” (2011, p. 160).  

Os contrastes nas cidades, entre bairros populares e nobres evidenciam uma 

representação acerca das diversas áreas urbanas. Esses contrastes revelam a singularidade e 

representam a identidade do lugar. São aspectos que contribuem para se criar uma 

representação social e/ou cultural. 

Serpa (2011) relata que no século XIX, os bairros populares em Salvador eram vistos 

como sujos e causavam horror a quem chegava à capital da Bahia. Esses bairros eram 

relatados em documentos oficiais, como lugares voltados para o comércio, enquanto os 

bairros nobres assumiam as características de bem estar social e modernidade. 

No entanto, essas representações mudaram no século XXI, pois a cidade baixa passou 

a ser explorada pela mídia turística. O que antes era visto como atrasado tornou-se um lugar 

conectado com o mundo. Os elementos históricos e sociais ganharam visibilidade 

internacional por meio da comunicação. Atualmente, as representações desse lugar são: de 

valor histórico, de patrimônio histórico cultural, de resgate cultural e do tradicional presente 

no período colonial no Brasil.  

Segundo Jodelet (2001) as representações sociais é algo natural e são trazidas pelas 

palavras ou veiculadas pelas imagens midiáticas, essas informações são cristalizadas em 

condutas, estabelecendo interpretações sobre os outros. Nas palavras da autora “elas intervém 

em processos variados tais como [...] a definição de identidades pessoais e sociais, a 

expressão dos grupos e as transformações sociais” (2001, p. 22). As representações podem 

estabelecer ideias sobre determinado lugar e grupo social, cristalizando informações negativas 

ou positivas ocasionando transformações sociais, conforme mostram os estudos de Serpa.  
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As representações do lugar, assim como ele próprio, são dinâmicas e podem mudar ao 

longo do tempo. Corrêa (2010, p. 294) define o campo das representações como “rico em 

signos que cumprem a função de expressarem as estruturas sociais em suas mais diversas 

dimensões” ao longo do tempo. As representações identificam e qualificam, mas são 

diferentes em cada lugar, pois depende da sociedade onde são moldadas (MOSCOVICI, 

2001). 

Para Bourdieu (1989, p. 108) “a representação depende do conhecimento e depois do 

reconhecimento”. Isso significa que em um primeiro momento a representação faz parte de 

uma ideologia e depois torna-se realidade (discursos). Portanto, esses discursos partem do 

lugar, ou seja, as representações são apropriadas pelo local e conquista o global, no caso de 

Salvador, por meio da mídia turística. Mas, em outros lugares como o Engenho II, nosso 

objeto de estudo, esses discursos são propagados pelos “de fora”, por material acadêmico 

produzido, por notícias jornalísticas e pelos turistas. 

Essa discussão sobre a mídia e a comunicação não deve descartar a carga simbólica e 

subjetiva que existe para as representações sociais e culturais. Sobre os conflitos de uso da 

terra em Campos de Cima da Serra, porção no noroeste do Rio Grande do Sul, Heidrich 

(2008) explica que “o cotidiano e a representação social que vigora ampara-se no universo 

simbólico da criação, nos costumes campeiros, e na paisagem tradicional de campos 

entremeados por capões de mata com araucária” (2008, p. 300). A paisagem tradicional estava 

pautada na criação de gado, no entanto, o governo gaúcho instituiu-se uma nova função à essa 

paisagem: o Parque Estadual das Tainhas. Mesmo com a mudança da paisagem, a 

representação que se tem desse lugar revela os costumes campeiros e agrícolas. O universo 

simbólico que envolve esse lugar persiste na ideia que se faz sobre Campos de Cima da Serra 

baseado na tradição e costumes do povo que ainda vivem no lugar. Aqueles que acompanham, 

pelos meios de comunicação, a institucionalização do Parque Estadual, fazem uma 

representação ligada ao campo, à criação de gado, ao regionalismo. Mas, as representações 

podem, ao contrário do que acontece em Campos de Cima da Serra, ser diferentes para os 

“dentro” e aos de “fora”. 

Em seus estudos sobre as representações do sertão, Almeida (2003) observa dois 

quadros, o primeiro é a visão dos de “fora”, viajantes e cronistas que desejavam informar 

sobre o que havia no interior do Brasil; o segundo quadro refere-se aos próprios sertanejos, 

que veem no sertão o seu lugar, espaço de experiência e vivência. Segundo a autora, a 

paisagem vista pelos viajantes é diferente daquela vista pelo morador, pois para esse último 
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ela é carregada de significado e ligada a uma história. A primeira visão é descompromissada, 

não é impregnada de afetividade ou vínculo com o lugar observado.  

             Nessa perspectiva, os hábitos e os costumes como o trabalho, as festas religiosas, as 

novenas, e os “mutirões” demonstram os aspectos simbólicos presentes na paisagem e que 

determinam a representações que os de “dentro” tem do lugar. Esses elementos são imbuídos 

de representações culturais para os moradores rurais. Almeida explica que “muitos laços de 

identidade se manifestam na convivência com o lugar [...]. Todavia, os significados desses 

laços não são marcados pela unicidade e sim pela multiplicidade de percepções” (2008, p. 59). 

Sobre o sertão nordestino, especificamente Vitória da Conquista na Bahia, Mendes e 

Almeida (2007) relatam que o responsável por proclamar esse espaço como um lugar 

sertanejo foi o imaginário, o discurso fundador que imprimiu a ele singularidade e 

peculiaridade. De acordo com as autoras, “existe, portanto, no mundo das ideias, dos 

discursos e dos ritos, todo um processo de mobilização simbólica que revela a visão de mundo 

em determinado momento” (2007, p. 45). Essa visão de mundo não está associada à 

percepção do ambiente ou a experiência que se tem dele, mas aquilo que se conhece por fatos 

importantes relatados acerca do lugar representado. As representações, portanto, se configura 

nas dimensões ligadas à informação, à atitude e às imagens (SÁ, 1996). As informações sobre 

imagens e atitudes de determinado lugar são relatadas e difundidas na sociedade. 

Faz-se necessário refletir e analisar as representações que os sujeitos têm do lugar, 

pois são eles que dão a riqueza de valores e sentido aos lugares. Além disso, pelas 

representações também é possível entender a maneira pela qual as pessoas modelam as 

paisagens e nelas afirmam seus costumes, hábitos e cultura.  A cartografia contribui com a 

representação dessas imagens estabelecidas. Almeida; Vargas e Mendes (2011) propõem 

representar as manifestações culturais, religiosas e simbólicas por meio da cartografia 

cultural. Segundo as autoras, o mapa é uma representação da realidade e que pode auxiliar os 

estudos da Geografia Cultural ao possibilitar a leitura e acessibilidade dos significados da 

linguagem simbólica e cultural.  

As manifestações da cultura no espaço geográfico devem, portanto, ser representadas 

com o intuito de tornar acessível o sentido dos signos presentes nas práticas e cotidiano das 

sociedades. Em outras palavras, as representações visuais presentes nos mapas, além dos 

aspectos objetivos, podem indicar os aspectos subjetivos presentes no espaço, ou seja, as 

representações sociais e culturais que existem de determinado lugar.  
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Com base nas discussões apresentadas sobre paisagem, lugar, percepção e 

representações sociais e culturais, analisaremos as paisagens culturais no Engenho II em 

Cavalcante, Goiás. Essa comunidade manifesta, por meio de suas práticas simbólicas e 

culturais, as relações sociais e de afetividade estabelecidas no lugar. A vida cotidiana dos 

moradores contribui para que esse lugar seja imbuído de aspectos singulares, subjetivos e 

simbólicos. No entanto, as representações são diferentes para os de “dentro” e aos de “fora”, e 

são essas formas de compreender o lugar que serão tratadas a partir do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II 
 

O LUGAR E A PAISAGEM KALUNGA DO ENGENHO II  
 

   Até o século XVIII, negros africanos que eram contrabandeados ao Brasil 

constituíam em mão de obra explorada em trabalhos domésticos, rurais, garimpos, agricultura 

e pecuária. Em Goiás, a presença do escravo negro surge em decorrência da mineração. O 

trabalho árduo, os maus tratos e a violência a que eram submetidos geravam revoltas e 

resistência, que nas palavras de Rassi (2001, p. 64) eram em forma de “guerrilhas, nas 

insurreições urbanas, nas constantes fugas para locais de difícil acesso, onde organizavam os 

mocambos ou quilombos”.  

Os lugares em que os negros se instalavam eram fundos de vale, serras e morros e era 

chamado de quilombos. Nascimento (1980) corrobora com a definição de quilombo ao 

explicar que esse lugar era cercado e fortificado e significava resistência. Durante e após a 

escravidão no Brasil, às comunidades quilombolas se espalharam pelo país. A Fundação 

Cultural Palmares (2010) mostra que existem remanescentes de quilombos em estados como 

Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Acre e Roraima. 

 Esses espaços, ocupados pelos negros, tornam-se territórios de resistência, 

reprodução da cultura, dos saberes e práticas sociais. Atualmente, os quilombos são 

reconhecidos como comunidades negras, prioritariamente estabelecidas na zona rural e por 

manterem fortes relações com o passado, a partir da reprodução de suas manifestações 

simbólicas e culturais.  

O’Dwyer (2002)  conceitua quilombo ou remanescente de quilombo como todo 

grupo social que se auto atribui descendente de escravo, mas que seu reconhecimento não se 

faça apenas com o pertencimento histórico, mas também presente, ou seja, devem se 

reconhecer como grupos étnicos que persistem ao longo da história e que possa também ser 

reconhecidos pelos de fora como tal.  

   Nesse capítulo, apresentamos uma das comunidades de remanescentes de 

quilombolas do nordeste de Goiás denominada Engenho II, situada no município de 

Cavalcante, Goiás, distante aproximadamente 400 km de Brasília. Esse agrupamento de 

famílias ocupa uma das regiões de maiores belezas naturais da microrregião Chapada dos 

Veadeiros. Essa população expressa por meio de suas práticas culturais, os saberes populares 

que marcam suas paisagens e torna esse espaço em lugar de vivência e experiência. 

Para tanto dividimos o capítulo em quatro seções. Na primeira, intitulado Existência e 

Experiência no Cotidiano Kalunga, explicaremos a constituição do lugar no Engenho II com 
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base nas atividades desenvolvidas no cotidiano, que imbuem o lugar Kalunga de significados, 

visão de mundo e experiências. Na segunda seção Comunidade do Engenho II: “a gente do 

lugar” identificaremos por meio das metodologias Mapa Falado e Caminhada transversal as 

diferentes trajetórias, os atores sociais, os conflitos e as relações que emergem do lugar 

Kalunga identificando e qualificando suas paisagens culturais. 

Na terceira seção Saber Popular nas Paisagens Culturais do Quilombo descreveremos 

as tradições e as práticas culturais como a produção artesanal, danças e alguns costumes que 

definem as trajetórias e vivências da gente do lugar. Por fim, a quarta seção Alteridade no 

Engenho II: o encontro com o Outro se refere à prática do turismo na comunidade do 

Engenho II, que tem na relação dos “de dentro” com os “de fora” o princípio norteador para o 

estabelecimento da alteridade no lugar Kalunga. 
 

2.1. Existência e Experiência no Cotidiano Kalunga 
 

            Com a abolição da escravidão, os escravos libertos foram atirados numa sociedade a 

qual não os acolhiam e não os ofereciam sequer condições de sobrevivência. Nas palavras de 

Nascimento (1980, p. 32), o quilombo acolheu parte desses negros, pois representava 
 

um movimento amplo e permanente que se caracteriza pelas seguintes 
dimensões: vivência de povos africanos que se recusavam à submissão, à 
exploração, à violência do sistema colonial e do escravismo; formas 
associativas que se criavam em florestas de difícil acesso, com defesa e 
organização sócio-econômico-política própria; sustentação da continuidade 
africana através de genuínos grupos de resistência política e cultural.  
 

Esse fenômeno é abordado na academia por diversas áreas e sob diferentes 

perspectivas e ganhou maior força a partir das décadas de 1970 e 1980. Para Velloso (2007), 

esse fato deve-se principalmente à criação do artigo 68 no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, que reconhece as 

comunidades quilombolas e o seu direito a terra. 

Somente em 2003 o decreto 4887/2003 regulamenta a identificação e 

reconhecimento dos remanescentes de quilombos. Esse decreto delimita e demarca as terras 

ocupadas pelos quilombolas estabelecendo assim, territorialidade e identidade no espaço 

marcado por luta. As terras ocupadas eram quase sempre adquiridas a partir de doação ou por 

meio da compra nos arredores de quilombos. Desse modo, existe a possibilidade de doação, 

herança, compra e pagamento a negros que escolheram um modo de vida próprio baseado no 

uso familiar da terra. 
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De acordo com a Fundação Cultural Palmares foram identificadas, oficialmente, 1.000 

comunidades quilombolas em todo país. Esse mesmo órgão informa que no estado de Goiás, 

existem 22 comunidades, somando 1622 famílias certificadas pelo Ministério da Cultura. A 

comunidade que recebeu certificação no Estado de Goiás foi a Comunidade Quilombola 

Kalunga.  

Conforme já mencionado, essa área está localizada nos municípios de Teresina de 

Goiás, de Monte Alegre e de Cavalcante. A comunidade Kalunga do Engenho II localiza-se a 

27 km do centro urbano de Cavalcante. No espaço habitado por esse grupo social predominam 

as chapadas, os morros e vales estreitos, com a presença de rios e uma vegetação de cerrado 

(Figuras 7 e 8). As casas distam aproximadamente duzentos metros umas das outras, 

formando um núcleo central, mas há aquelas que ficam mais distantes e escondidas por 

espécies arbóreas mais densas e próximas às serras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o agente de saúde da comunidade, também Kalunga, o Engenho II 

possui 160 domicílios habitados por 768 moradores, sendo que o número de famílias em cada 

casa varia, podendo chegar a 8 em uma única residência. A principal atividade econômica dos 

moradores é a agricultura de subsistência. Essa sociedade cultiva um forte vínculo com o 

cerrado, de onde tira sua sobrevivência e estabelece uma relação de pertencimento com o 

lugar.  

Algumas práticas demonstram essa relação cultural dos Kalunga com o cerrado.  O 

cultivo dos alimentos, por exemplo, acontece nas roças de toco10, que medem de 2.000 m2 a 

4.000 m2, dependendo do número de pessoas envolvidas na produção11, e foi uma técnica 

                                                
10 O sistema é baseado na derrubada e queima da vegetação, seguindo-se um período de cultivo e, após o 
declínio da fertilidade do solo, um período de pousio para restauração da fertilidade (SIMINSKI; FANTINI, 
2007, p. 691). 
11 Fonte: Diário de Campo. MOREIRA, J. F. R., 2012. 

  
Figura 8. Rio no Engenho II em Cavalcante, Goiás. 
Foto: MOREIRA, J. F. R., Jul. 2011. 

Figura 7. Serras no Engenho II em Cavalcante, 
Goiás.  Foto: MOREIRA, J. F. R, Jul. 2011.        
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repassada de geração em geração. Outros mecanismos para o plantio são utilizados sem uma 

orientação profissional, como a adubação orgânica e o uso de instrumentos rústicos no cultivo 

da terra, como a plantadeira e o arado (serve para lavrar/arar a terra). 

 Em outubro de 2012 acompanhamos a rotina de um dos moradores até a roça, que fica 

afastada da comunidade, nos boqueirões da Serra Geral, e percorremos durante duas horas, 

uma distância aproximada de 8 Km. Entre subidas e descidas na serra íngreme composta por 

cascalhos, areia, rochas e plantas nativas seguimos um atalho estreito e escorregadio até um 

local de área acidentada cujo solo predominante é o Litossolo12 (Figuras 9, 10, 11). 

     
 

 
Em alguns momentos o apoio em cipós e árvores como de sucupira, curriola, bacuri e 

pequi13 era indispensável. Em certo ponto do trajeto é possível ouvir o som distante emitido 

pelas quedas d’água de uma cachoeira e a sensação térmica não é minimizada por conta do 

microclima, em virtude da água corrente. Porém, o morador explica que o calor não é tão 

intenso, pois aquele local é de altitude mais elevada. Segundo ele,  
 

aqui não é tão quente, lá no Vão de Almas e no Vão do Moleque é pior, 
porque fica no Paranã. Lá é sertão e aqui não, o ar lá não circula, fica um 
mormaço todos os dias. É porque lá fica entre as serras. Aqui o vento é bom 
(F. Agricultor e Condutor de Turismo, 32 anos). 
 

O Paranã descrito por ele é o Vale do Paranã, localização do Vão do Moleque e Vão 

de Almas, considerado pelos Kalunga do Engenho II como sertão, em virtude da localização 

                                                
12 Os Litossolos são comuns em áreas serranas de relevo acidentado. Estão associados aos Cambissolos que são 
solos pouco desenvolvidos caracterizados por serem cascalhentos e pedreogosos. Fonte: SILVA, Adriana A.; 
SIMÕES, Selma. Solos de Goiás. In: LABOGEF/IESA-UFG. Disponível em: 
 http://www.labogef.iesa.ufg.br/labogef/arquivos/downloads/Solos_de_Goias_71851.pdf. Acesso em 26 de 
Dezembro de 2012. 
13 Nomes científicos: Diplotropis martiusii benth, Theobroma grandiflorum, Platonia insignis e Caryocar 
brasiliense camb respectivamente. Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em 24 de 
Janeiro de 2013. 

Figura 9. Caminho percorrido para a roça, Engenho 
II. Foto: MOREIRA, J. F. R., Out. 2012. 

Figura 10. Roça de Toco, Engenho II. Foto: 
MOREIRA, J. F. R., Out. 2012. 


