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“Mas, em nossos tempos de pensamento racional, não apreciamos 

bem a escala de todas essas sínteses [o acúmulo de potências sobre 

as substâncias a partir da imaginação material], afastamo-nos de 

qualquer devaneio cósmico. Queremos realmente nos reintegrar ‘no 

mundo’, mas suprimimos as substâncias ‘do mundo’. Entretanto, 

alguns devaneios solitários ante as belas substâncias do universo – 

devaneios que quase não confessamos e não escrevemos – nos 

inclinam sempre a essas participações. Reencontraríamos todas 

essas sínteses se prestássemos uma sincera e poética homenagem 

‘aos bens da terra’ “ (BACHELARD, 2013, p.264) 

  



viii 
 

resumo 
 

O espaço geográfico é um facilitador de experiências para o ser-no-mundo, e as 
principais possibilidades de interação a que este é convidado são distintas entre si 
conforme onde se situe. Tais interações são ações e expressões cujos resultantes 
imprimem-se naquele espaço geográfico, e têm participação no habitar: em 
reciprocidade, portanto, dá-se a construção da paisagem e do ser-no-mundo. É esta 
reciprocidade o que este trabalho investiga, assumindo a paisagem como experiência 
com aporte na fenomenologia e a partir de uma abordagem ontológica. O caminho para 
tal investigação toca a pertença compulsória do ser-no-mundo à Terra, intimidade 
expressa pela geograficidade (DARDEL, 2011), e tem como elementos de interesse 
principais a casa e a paisagem. As paisagens escolhidas para o desenvolvimento desta 
pesquisa foram as associadas à atividade cafeeira, e o recorte definido pela região 
conhecida como Mantiqueira de Minas, no Estado de Minas Gerais. São paisagens que 
possuem forte distinção ditada por sua vocação natural, cuja atividade própria desenha 
uma paisagem peculiar e, consequentemente, favorece a constituição de relações 
humanas próprias, as quais, atreladas àquela paisagem, constituem-se em identidade 
e geograficidade (DARDEL, 2011). A casa foi também incluída como objeto de estudo 
nesta pesquisa pois entendo que ela é parte da paisagem e capaz de expressá-la, e, 
consequentemente, expressar sobre o ser-no-mundo que ali habita em geograficidade 
(DARDEL, 2011). O objetivo principal desta tese é compreender como essa técnica 
tradicional induz a um sentido de lugar próprio e uma paisagem identitária, que 
participam na construção ontológica do ser-no-mundo que ali habita. Como objetivos 
secundários, este trabalho visa enfatizar a força do viés existencial e atrelado à Terra 
presente na arquitetura, contribuindo para o entendimento do edificar sobre a Terra e 
também para ações que se propõem à preservação de aspectos materiais e imateriais 
da paisagem – em especial, a cafeeira – além de pretender-se um convite para o leitor 
recordar sua pertença íntima à Terra, a conexão compulsória de sua existência a seu 
espaço geográfico habitado. 

 

 

Palavras-chave: Paisagem; Casa; Geopoética; Geograficidade; Café.  
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abstract 
 
The geographical space is a facilitator of experiences for the being-in-the-world, and the 
main possibilities of interaction to wich he is invited are diferent from each other 
depending on where he is located. Such interactions are actions and expressions whose 
results are imprinted on that geographical space, and participate in dwelling: in 
reciprocity, therefore, the construction of the landscape and the being-in-the-world takes 
place. This reciprocity is what this work investigates, assuming the landscape as an 
experience with contribution of phenomenology and from an ontological approach. The 
path for such investigation touches on the compulsory belonging of the being-in-the-
world to the Earth, an intimacy expressed by geographicity (DARDEL, 2011), and its 
main elements of interest are home and landscape. The landscapes chosen for the 
development of this research were those associated with coffee activities, and the outline 
defined by the region known as Mantiqueira de Minas, in the state of Minas Gerais. 
These are landscapes that have a strong distinction dictated by their natural vocation, 
whose own activity draws a peculiar landscape and, consequently, favors the constitution 
of their human relationships, wich, linked to that landscape, constitute identity and 
geographicity (DARDEL, 2011). Home was also included as an object of study in this 
research because I understand that it is part of the landscape and capable of expressing 
it, and, consequently, expressing about the being-in-the-world that there dwell in 
geographicity (DARDEL, 2011). The main objective of this thesis is to understand how 
this tradicional technique induces a sense of place and an identity landscape, wich 
participate in the ontological construction of the being-in-the-world that dwells there. As 
secondary objectives, this work aims to emphasize the strenght of the existential bias 
and attached to Earth bias present in architecture, contributing to the understanding of 
building on Earth and also to actions that propose to preserve material and immaterial 
aspects of the landscape – in particular, the coffee’s one – in addition to being an 
invitation for the reader to remember your intimate belonging to Earth, the compulsory 
connection of your existence to your dwelling geographical space. 
 

 

Palavras-chave: Landscape; Home; Geopoetic; Geographicity; Coffee.  
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~   prefác io   

                                              
A semente que germinou a inquietação primeira desta pesquisa foi uma 

percepção de meu próprio habitar manifestando-se a partir de novas ênfases, 

direcionando-me para o desenvolvimento de novos ou adormecidos aspectos do meu 

modo de ser-no-mundo que eram facilitados por um novo mundo-vivido que eu construía 

enquanto me relacionava com o novo lugar em que passei a viver. Ser eu mesma meu 

primeiro experimento, no sentido de ter como motivação inicial de pesquisa uma 

experiência brotada na minha própria vivência, guiou-me, também, às perguntas que 

permearam minha dissertação de mestrado, tratando sobre o habitar na metrópole e na 

pequena cidade – esta, meu lugar de origem, e a primeira, o lugar em que fui viver. Dentre 

as novas questões suscitadas pela dissertação, a relevância da paisagem no estudo do 

habitar chamou-me atenção especialmente. Então, como de hábito, passei a aplicar tal 

observação de modo mais aprofundado em meu habitar. Eu, nascida e crescida nas altas 

montanhas mineiras, vivo no mar fluminense. Quantas implicações existenciais há nisso! 

Coloquei-me como exercício perceber que aspectos internos meus haviam se modificado 

e que outros haviam surgido, ou seja, perceber o que o mar estava a me ensinar. Neste 

ponto recordo-me dos devaneios da vontade bachelardianos, iluminando o que cada 

matéria suscita em nós. Viver no mar me trouxe e traz ensinamentos outros daqueles que 

me trouxe e traz o viver nas montanhas. A começar pelos palpáveis costumes e modos de 

vida tão atrelados à dinâmica do lugar que, independentemente de seu grau de 

urbanização, carrega impresso em si o que diz sua geografia, seja material ou 

imaterialmente, seja presente ou passado. Dos palpáveis costumes passamos pela 

organização do território, pelas relações sociais, pela construção da cultura de um modo 

geral, incluindo crenças, vocabulários, valores. Todas essas questões contribuem para um 

modo próprio a partir do qual as relações são estabelecidas, e, portanto, para o modo de 

ser-no-mundo. Isto envolve, como mencionei antes, o que chamei de aspectos internos, 

que podem ser qualidades pessoais, emoções, perspectivas a partir das quais 

experienciamos o mundo e nele nos colocamos. Existimos em geograficidade, somos 
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Terra, e a paisagem é o véu tecido por essa relação, cobrindo sutilmente a essência do 

habitar de cada ser-no-mundo. 

Não se trata de determinismo com causa e efeito diretos, gerais e 

previstos, uma vez que cada ser-no-mundo é único, apresentando particularidades de 

comportamentos e fisiologia que diversificam as respostas a experiências semelhantes. 

Trata-se de influências que se tornam íntimas e atreladas àquelas existências, o que fica 

bastante evidente se ilustrarmos com casos de povos que habitam geografias extremas no 

que diz respeito ao clima, por exemplo. Pensemos nos esquimós que habitam o Círculo 

Polar Ártico e seu mundo-vivido. Os tipos e ritmos das atividades desenvolvidas dentro de 

um dia e ao longo de um ano, a alimentação, os costumes, a natureza das relações sociais, 

as edificações, o transporte, todo um modo de vida e uma existência diretamente 

relacionados com esta geografia. Existimos em geograficidade, que fala sobre nossa 

condição intrínseca de intimidade, atrelamento e inseparabilidade com a Terra. O estudo 

da paisagem permite agregar às reflexões sobre esta condição natural a riqueza das 

relações com ela tecidas pelo ser-no-mundo, uma vez que a paisagem, por existir apenas 

na relação, contém aspectos somente revelados a partir da experiência do ser-no-mundo 

– abarcadas em sua pluralidade e diversidade. 

 

 

~ 
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A pluralidade diversa de abordagens e reflexões que um único tema é 

capaz de suscitar torna relevante a contextualização epistemológica para apresentar uma 

pesquisa. Dizer de onde parte a análise é essencial para compreender a própria análise. 

Somadas ao delinear teórico-conceitual e à alçada pretendida, considero também 

relevantes para compreensão de um trabalho o conhecimento ainda que breve sobre a 

visão de mundo e a historicidade de quem pesquisa, além de um panorama do trajeto até 

a construção do tema e da abordagem propostos. Assim, é útil remeter-me aqui à ideia de 

habitar expressa pelo filósofo alemão Martin Heidegger (2012b), que congrega em si a 

relação existencial entre o ser humano e os espaços, isto é, o ser-no-mundo – para 

empregar o termo adequado à abordagem a que me proponho. Parto do habitar, conceito 

fundamental que trabalhei em minha dissertação e cujos encaminhamentos finais me 

suscitaram compreensões que me conduziram a novas inquietações, as quais deram 

origem a este projeto de pesquisa que desenhei para esta tese de doutoramento. O habitar 

é compreendido como uma totalidade, para a qual convergem diversos aspectos das 

experiências humanas com/nos espaços. De acordo com Heidegger (2012b), o habitar é 

nossa condição humana na Terra, um constante construir no sentido de cultivar, de edificar 

vínculos, apropriando-se do mundo-vivido. Habitar é um modo apropriado de ser-no-

mundo, termo cuja união por hifens evidencia a indissociável condição entre a existência e 

o espaço, a condição espacializada inalienável da existência humana, nossa visceral 

relação com os espaços – questões de sumo interesse para a arquitetura, pois a matéria-

prima desta disciplina é exatamente a relação ser humano-espaços, a relação ser-no-

mundo. O espaço implicado pelo habitar corresponde, nos termos do geógrafo francês Eric 

Dardel (2011), ao espaço geográfico, que se refere à concretude do fenômeno das relações 

homem-Terra expressas pela geograficidade (DARDEL, 2011), em distinção à abstração 

do espaço geométrico. Concretude do fenômeno é expressão empregada para a ideia 

discutida pelo arquiteto norueguês Christian Norberg-Schulz (1976) sobre a propriedade 

de fenômenos imateriais assumirem caráter concreto.  

O habitar heideggeriano é via promissora para os estudos em arquitetura, 

pois é conteúdo e continente, matéria-prima e materializador da arquitetura; é expresso no 

ordinário, no corriqueiro, nos modos de relacionar dos seres humanos – seja com os 

espaços, com o outro, ou consigo mesmo –, manifesta-se, portanto, no mundo-vivido. 

Ferramenta potencialmente desveladora do mundo-vivido é a fenomenologia, conduzindo-

nos, assim, a um desvelamento também do habitar. Este, construção zelosa de vínculos e 

de sentido ao longo do tempo, é influenciado pelo espaço geográfico, que favorece a 

evidência e o desenvolvimento de determinados aspectos do habitar em detrimento de 

outros, desenhando-se uma peculiar relação entre um lugar e seu povo. Compreender a 
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dinâmica de relações e o aroma (CANIELLO, 2003) que perpassa determinada cultura, é 

entender, também, quais traços do habitar são favorecidos naquele lugar – e o dotam 

daquele caráter específico, em reciprocidade.  

É esta reciprocidade o que pretendo investigar com este trabalho. O 

caminho assumido para tal investigação toca a pertença compulsória do ser-no-mundo à 

Terra, intimidade inegável expressa pela geograficidade (DARDEL, 2011): o modo como 

as relações favorecidas pela paisagem implicam no mundo-vivido, e, por consequência, na 

construção existencial do ser-no-mundo. Para esta análise, os elementos de interesse 

principais são a casa e a paisagem pensadas a partir das relações construídas pelo ser-

no-mundo. O termo paisagem é diversamente empregado, assumindo conceituações 

distintas a depender do lugar epistemológico de onde parte a análise. Em meu trabalho, 

paisagem é entendida como experiência, tendo aporte teórico fundado na fenomenologia, 

discussão que apresentarei no Capítulo 1.  

As possibilidades de interação a que o ser-no-mundo é convidado são 

distintas entre si conforme onde se situe. Tais interações são ações e expressões cujos 

resultantes imprimem-se naquele espaço geográfico, e têm participação no habitar: em 

reciprocidade, portanto, dá-se a construção da paisagem e do ser-no-mundo. Uma das 

expressões da interação entre ser-no-mundo e paisagem é a arquitetura. Outra, o desenho 

do tecido urbano. Uma das questões primeiras e norteadoras desta pesquisa é: como as 

relações favorecidas por determinada paisagem implicam no mundo-vivido? Podendo 

desdobrar-se em indagações tais como: Quais as dinâmicas do cotidiano das pessoas que 

ali habitam? Qual a natureza das possibilidades para ações triviais como deslocar-se todos 

os dias para o trabalho ou para comprar algo? Onde e como se dão os encontros e os 

desencontros? Como acontece o relacionar-se dessas pessoas com o espaço vivido, com 

a paisagem, com as outras pessoas? De que são permeadas essas experiências? 

Termo caro para esta pesquisa, convém explicitar a que dimensão 

pertencem as “relações” a que me refiro, visto que os mais diversos caminhos conceituais 

pesquisam “relações”. Refiro-me a relações do ser-no-mundo (expressão que em si já é 

uma relação, por designar a impossibilidade de se separar a existência e sua localização), 

o ser humano e o espaço habitado, o que compreende relações de diversas naturezas – 

sociais, culturais, emocionais, afetivas, políticas – todas integradas pelo viés ontológico. 

Ou seja, o ponto aqui é a abordagem ontológica, com todas as interfaces que lhe são 

próprias. Fundamental para esta pesquisa, a expressão ser-no-mundo abarca todas as 

dimensões da existência, portanto, todas as suas relações. Só o que há são relações, uma 
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vez que existimos localizados em um dado espaço geográfico e os fenômenos apenas se 

dão no entre, em relação a. 

A fenomenologia é a abordagem a partir da qual trabalho, pois alinha-se 

ao fazer científico que acredito, preocupado em aproximar-se da essência da experiência 

vivida e não se descolar do mundo-vivido para pensá-lo, abrindo-se, dessa forma, para 

acolher o inesperado. Como observou o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1994, 

p.3), “Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar 

a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 

primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda”. 

Desdobramento belamente ilustrado por Dardel (2011, p.97) na seguinte passagem: 

 

Em que nível da realidade as águas marinhas são verdadeiramente 

‘reais’? No nível do fenômeno, lá onde suas transparências, seus reflexos, 

suas ondulações agem sobre nossos sentidos e nossa imaginação? Ou 

no nível do esquema que provém da análise físicoquímica? É a onda que 

‘vemos’ ou a ‘molécula’, é ao átomo que ‘concebemos’ que devemos 

atribuir o valor essencial?  

 

O desenvolvimento das reflexões propostas por este trabalho dar-se-á a 

partir do estudo de regiões cuja paisagem possui uma forte distinção ditada por sua 

vocação natural agrícola, ou seja, cuja atividade própria desenha uma paisagem peculiar 

e, consequentemente, favorece a constituição de relações humanas próprias, as quais, 

atreladas àquela paisagem, constituem-se em identidade e geograficidade (DARDEL, 

2011). Conceito caro a esta pesquisa, a geograficidade é conceito expresso pelo geógrafo 

francês Eric Dardel para dizer sobre a condição intrínseca de atrelamento e 

inseparabilidade entre o ser-no-mundo e a Terra. São paisagens caracterizadas pela 

conjunção de elementos culturais e físicos que, em identidade, constituem uma espécie de 

aroma (CANIELLO, 2003) ou atmosfera (NORBERG-SCHULZ, 1976) que perpassa o povo 

e o lugar. Tendem a possuir forte caráter de lugar associado a si, desde a história e a 

economia até o genius loci. A casa foi também incluída como objeto de estudo nesta 

pesquisa pois entendo que ela é parte da paisagem e capaz de expressá-la, e, 

consequentemente, expressar sobre o ser-no-mundo que ali habita em geograficidade 

(DARDEL, 2011). São duas as frentes de análise que proponho em relação à casa: da 

porta para fora e da porta para dentro. Da porta para fora, a paisagem é revelada pela 

arquitetura a partir da tipologia das casas: formas, telhados, tamanho e posição das 
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aberturas, disposição no terreno, dentre outras características, e pela configuração do 

tecido urbano. Da porta para dentro, a paisagem é revelada pela arquitetura a partir da 

dimensão e distribuição dos cômodos, do tipo de mobiliário, dos materiais de piso, 

revestimentos, dos utensílios, dentre outros. Para além da materialidade arquitetônica 

citada, há a concretude do fenômeno, para a ideia discutida por Norberg-Schulz (1976) 

sobre a propriedade de fenômenos imateriais assumirem caráter concreto. Citando como 

exemplo o poema A Winter Evening, de George Trakl, Norberg-Schulz (1976, p.10) explica 

que “ ‘Concretize’ here means to make the general ‘visible’ as a concrete, local situation. In 

doing this, the poem moves in the opposite direction of scientific thought. Whereas science 

departs from the ‘given’, poetry brings us back to the concrete things, uncovering the 

meanings inherent in the life-world”1. A concretude do fenômeno se refere ao que não é 

físico ou palpável, mas é concreto, como, por exemplo, a emoção despertada ao sentir o 

aroma de café fresco quando se adentra uma casa: não há materialidade nisso, mas é 

muito concreto para quem sente, podendo, inclusive, deflagrar emoções, lembranças, 

pensamentos, sensações físicas. 

As paisagens escolhidas para esta pesquisa foram as associadas à 

atividade cafeeira, e o recorte definido pela região conhecida como Mantiqueira de Minas, 

em alusão à Serra de mesmo nome localizada no Estado de Minas Gerais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Em livre tradução: “ ‘Concretizar’ aqui significa tornar o geral ‘visível’ como uma situação concreta. Ao fazer 
isso, o poema se move na direção oposta do pensamento científico. Enquanto a ciência se afasta do ‘dado’, a 
poesia nos traz de volta às coisas concretas, desvelando os significados inerentes ao mundo da vida” 
(NORBERG-SCHULZ, 1976, p.10). 
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Figura 1: Mapa físico de Minas Gerais com destaque para a Serra da Mantiqueira. 
Fonte: http://mantiqueirademinas.com.br/region (acesso em 05/07/2019). 

 

  
Figura 2: Mapa político de Minas Gerais com destaque para a Serra da Mantiqueira. 
Fonte: http://www.ecoturismoaventura.com.br/brasil-mapa/serra-da-mantiqueira.htm (acesso em 05/07/2019). 
 

http://mantiqueirademinas.com.br/region
http://www.ecoturismoaventura.com.br/brasil-mapa/serra-da-mantiqueira.htm
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Figura 3: Delimitação da Serra da Mantiqueira. 
Fonte: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/aiuruoca/serra-da-mantiqueira (acesso em 05/07/2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Os 25 municípios que formam a Mantiqueira de Minas, com destaque para os municípios visitados 
em trabalho de campo. 
Fonte: http://mantiqueirademinas.com.br/region (acesso em 05/07/2019), edição da autora. 

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/aiuruoca/serra-da-mantiqueira
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Foram selecionados municípios base, porém, durante o trabalho de 

campo tais limites políticos se revelaram pouco significativos para tratar da paisagem 

cafeeira – os limites da Terra são muito mais amplos e agregadores, as extensões e o 

tempo são outros. Não raro um cafezal é limítrofe entre dois ou mais municípios, fazendo 

com que a relação cotidiana de quem vive naquela fazenda aconteça mais com o núcleo 

urbano do município vizinho do que com aquele do município em que a sede da fazenda 

está localizada. O principal motivo observado para tanto é a qualidade do acesso: as 

condições da estrada de terra e o tempo gasto no deslocamento. Os municípios base 

selecionados a princípio, foram: Carmo de Minas, Cristina, Pedralva, Heliodora, Santa Rita 

do Sapucaí. Uma vez em Pedralva, um dos contatos que fiz foi com um dos agricultores 

mais antigos da cidade, cujas filhas se dispuseram a levar-me até um dos cafezais da 

família, localizado em Conceição das Pedras, motivo pelo qual este município passou a ser 

parte desta pesquisa. O município de Natércia, embora próximo aos municípios 

trabalhados, não foi incluído por não terem acontecido oportunidades de contatos 

estabelecidos no local que viabilizassem a pesquisa de campo. 

A lavoura do café destaca-se nas paisagens por serem extensas em sua 

maioria e, na região em estudo, ocuparem elevadas altitudes, cobrindo as montanhas mais 

altas, o que as torna bastante visíveis e marcantes na paisagem. A cultura do café foi 

escolhida para este estudo pois suas paisagens são parte do meu mundo-vivido desde a 

infância, permitindo-me sentir suas contribuições para a constituição do modo como 

aprendi a ser-no-mundo. Além disso, trata-se de um cultivo antigo e tradicional na região, 

configurando-se, a partir do tempo, como marca e matriz (BERQUE, 1998) naquelas 

paisagens e na cultura regional. Para além da lavoura em si, interessam os assentamentos 

estabelecidos em seu entorno assim como as vias de escoamento do produto para outras 

regiões e as relações sociais e culturais construídas a partir deste modo de apropriação da 

paisagem.  

A região escolhida para a pesquisa, a Mantiqueira de Minas, não é uma 

região oficial a partir das propostas atuais de regionalização do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No mapa da Figura 4, tal como foi apresentada a região 

Mantiqueira de Minas não coincide exatamente com nenhuma das regionalizações 

propostas pelo IBGE desde 1941 até o atual momento, analisadas no trabalho de resgate 

histórico realizado por DINIZ e BATELLA (2005), cujas imagens seguem abaixo em ordem 

cronológica: 
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Figura 5: Zona Fisiográfica de Minas Gerais segundo o IBGE – 1941, com destaque para a região Campos da 
Mantiqueira Mineira. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.65, 2005. Mapa editado pela autora para assinalar em vermelho a região mais 
aproximada à região de interesse desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 6: Micro-regiões homogêneas de Minas Gerais segundo o IBGE – 1969, com destaque para duas 
regiões referidas como Mantiqueira. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.66, 2005. Mapa editado pela autora para assinalar em vermelho as regiões 
referidas à época como Mantiqueira. 
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Figura 7: Regiões funcionais urbanas de Minas Gerais segundo o IBGE – 1972. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.68, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Regiões para fins de planejamento de Minas Gerais segundo a FJP – 1973. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.69, 2005. 
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Figura 9: Microrregiões geográficas de Minas Gerais segundo o IBGE – 1990. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.71, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Microrregiões geográficas de Minas Gerais segundo o IBGE – 1990. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.71, 2005. 
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Figura 11: Regiões de planejamento de Minas Gerais segundo o IBGE – 1992. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.73, 2005. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Regiões Administrativas de Minas Gerais segundo a FJP – 1996. 
Fonte: DINIZ; BATELLA, p.74, 2005. 
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Analisando os mapas de regionalizações segundo o IBGE, observa-se 

que nas primeiras definições regionais havia menção direta à Serra da Mantiqueira em 

algumas das regiões. Na regionalização por Zonas Fisiográficas, de 1941, uma das Zonas 

leva o nome de Campos da Mantiqueira Mineira (número 11 da Figura 5). Na 

regionalização por Micro-regiões Homogêneas, de 1969, aparecem as regiões nomeadas 

Campos da Mantiqueira – de delimitação diferente à Zona Campos da Mantiqueira 

Mineira pertencente à regionalização anterior (número 39 na Figura 6) e Alto Mantiqueira 

(número 46 na Figura 6), no extremo sul do Estado, correspondendo a uma pequena área 

contida na anteriormente nomeada Zona Sul. Nas propostas de regionalização 

posteriores a 1969 a menção à Mantiqueira não mais figura. Ao compararmos as regiões 

delimitadas pelo IBGE com a região hachurada em vermelho em vermelho na Figura 4 (a 

Mantiqueira de Minas), a região que mais dela se aproxima é a região do Sul de Minas, 

estabelecida no mapa de Regiões de Planejamento de Minas Gerais segundo a FJP – 

1992.  

Embora não seja uma região oficial a partir das propostas de 

regionalização do IBGE, Mantiqueira de Minas é denominação amplamente utilizada pela 

população desta região e do Estado, além de ser assim conhecida também para além de 

Minas Gerais, sobretudo nos campos de turismo de montanha, turismo ecológico e 

atividade cafeeira, tornando-se nome de reconhecida referência internacional em relação 

à boa qualidade de procedência dos cafés, como demonstra o parágrafo seguinte, 

extraído do site da APROCAM (Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira) – 

“[...] entidade que representa, controla e promove a Mantiqueira de Minas por meio das 

cooperativas e sindicatos de produtores que compões a instituição. É uma entidade que 

promove o desenvolvimento sustentável da cafeicultura da região a Mantiqueira de Minas, 

buscando a contínua excelência na produção de cafés especiais raros e surpreendentes” 

(http://mantiqueirademinas.com.br/organization). 

 

Situada na face mineira da Serra da Mantiqueira, no sul do estado de 

Minas Gerais, está a região da Mantiqueira de Minas. Com uma tradição 

secular na produção de cafés de qualidade, a Mantiqueira de Minas é hoje 

uma das regiões mais premiadas do Brasil. Em 2011, foi reconhecida 

como Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência 

(IP), pela sua tradição e reputação mundial em produzir cafés especiais 

com um perfil sensorial altamente diferenciado. Esses são cafés raros e 

surpreendentes, refletindo a combinação de um terroir único e do saber 
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fazer local que busca continuamente a excelência 

(http://mantiqueirademinas.com.br/region - acesso em 04/07/19). 

 

Concreta para quem nela vive, a Mantiqueira Mineira é uma região do 

espaço vivido, conceito apresentado por Fremont (1980, p.17) como “revelador das 

realidades regionais”. Discutindo sobre o que discorreu Jean Gallais (1967) a respeito do 

delta interior do Niger, Fremont conclui: 

 

A região existe, por consequência. Mas não obedece aos esquemas 

racionais de uma ciência transparente. É certo que a paisagem objectiva 

impõe sua unidade, ao mesmo tempo que a sua grandeza. Mas os 

homens vivem-na à sua maneira, assimilando-a à sua própria organização 

com meios tecnicamente limitados e bastante diferentes consoante aos 

grupos. Num grau médio da escala dos fenômenos geográficos, a região 

é este encontro de um quadro ‘natural’ e de ‘culturas’ que o interpretam. 

Fluida, é também relativa [a região]” (FREMONT, 1980, p.173-174). 

 

O autor observa que a análise objetiva para delimitar o conceito de região 

como se fosse um objeto evidente, conduz a uma apreciação reduzida do fenômeno 

(FREMONT, 1980). A região apareceu e aparece ainda hoje como área administrativa e 

estatística, resultando no fato de que “o grande público conhece bem essa geografia, mas 

como se conhece um dicionário, um trabalho escolar ou um jogo, não uma realidade da 

vida” (FREMONT, 1980, p.14), concluindo com a indagação sobre a capacidade de esta 

natureza de análise ser capaz de determinar suficientemente a geografia das regiões – ao 

que ele responde negativamente. 

 

Mas será preciso admitir que, se se considerar a estrutura da região como 

um sistema particular de relações unindo homens e lugares num espaço 

específico, e que a geografia é o estudo dessas relações, a luz deve ser 

dirigida precisamente para estas. Ora, o homem não é um objeto neutro 

no interior da região, como muitas vezes se poderia julgar pela leitura de 

certos estudos. Apreende desigualmente o espaço que o rodeia, emite 

juízos sobre os lugares, é retido ou atraído, consciente ou 

inconscientemente, engana-se ou enganam-no... Do homem à região e da 

região ao homem, as transparências da racionalidade são perturbadas 

pelas inércias dos hábitos, as pulsões da afectividade, os 

http://mantiqueirademinas.com.br/region%20-%20acesso%20em%2004/07/19
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condicionamentos da cultura, os fantasmas do inconsciente. O ‘espaço 

vivido’, em toda a sua espessura e complexidade, aparece assim como 

revelador das realidades regionais; estas têm certamente componentes 

administrativos, históricos, ecológicos, econômicos, mas também, e mais 

profundamente, psicológicos. A região não é, pois, um objeto com 

realidade em si, tal como o geógrafo ou qualquer outro especialista não 

são analistas objetivos de um universo como que exterior ao próprio 

observador, do mesmo modo que a psicologia dos homens se não poderia 

reduzir a uma racionalidade dos interesses económicos ou das 

adaptações ecológicas. A região, se existe, é um espaço vivido. Vista, 

apreendida, sentida, anulada ou rejeitada, modelada pelos homens e 

projetando neles imagens que os modelam. É um reflexo. Redescobrir a 

região é, pois, procurar captá-la onde ela existe, vista pelos homens 

(FREMONT, 1980, p.16-17). 

 

Esta bela síntese de Fremont sobre região vai ao encontro do que é a 

Mantiqueira Mineira: menos passível de delimitação objetiva e mais sentida no espaço 

geográfico a partir de todas as experiências que lhe caracterizam e lhe cabem enquanto 

espaço vivido, enquanto mundo-vivido.  

Embora seja irrefutável a relevância histórica e política da atividade 

cafeeira para o país, esta pesquisa buscará uma história que não diz respeito àquela 

voltada para as grandes estruturas temporais ou cronológicas, mas que trata de 

ocorrências menores, do cotidiano, dos fatos guardados na memória, das versões, dos 

vestígios, que permitirão uma aproximação com a paisagem onde palpita o mundo-vivido 

dos que lá estão e dos que lá estiveram (HOLZER; ALCÂNTARA, 2008). Balizados por 

esta diretriz, foram realizados trabalhos de campo nas regiões mencionadas, compostos 

por observações, anotações de caderno de campo, registros fotográficos e audiovisuais, e 

conversas com habitantes locais – materiais que se constituíram a base para o 

encaminhamento das reflexões e das discussões desta pesquisa.  

O objetivo principal desta tese é compreender como essa técnica 

tradicional induz a um sentido de lugar próprio e uma paisagem identitária, que participam 

na construção ontológica do ser-no-mundo que ali habita. Como objetivos secundários 

estão a discussão e ênfase na relevância de serem acolhidos e incluídos com afinco no 

fazer projetual e no ensino de arquitetura e urbanismo aspectos próprios da relação de 

construção recíproca entre o ser-no-mundo e a paisagem, considerados a partir de uma 

abordagem ontológica. Esta pesquisa se propõe a enfatizar a força do viés existencial e 
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atrelado à Terra presente na arquitetura, aqui contemplado principalmente a partir do 

devaneio (BACHELARD, 1996) – como recurso de pesquisa e como poética que desvela 

o mundo-vivido a partir do ser-no-mundo – e da geograficidade (DARDEL, 2011). É 

relevante pensar a arquitetura a partir do referido viés por conter aspectos promissores 

para o entendimento do cunho existencial desta disciplina, pois tocam lugares basilares da 

constituição do ser-no-mundo, desvelando suas contribuições e expressões contidas no 

modo como o ser-no-mundo entende e manifesta a arquitetura. Outros objetivos 

desenham-se no percurso ao objetivo principal: apreender as influências da atividade 

cafeeira nos modos de vida e de ocupação estabelecidos pelos habitantes locais, inclusive 

a arquitetura, desvelando aspectos ontológicos envolvidos evidenciados e favorecidos pela 

paisagem em questão, em uma relação que é expressão e também constituição. 

Pensar sobre a casa e a paisagem a partir das relações construídas entre 

o ser humano e os espaços por ele habitados foi o caminho escolhido para investigar o 

caráter promissor das contribuições da abordagem fenomenológica e do arcabouço 

teórico-conceitual a ela associado ao se prestarem a estudos que se proponham a ser 

matéria-prima para a concepção de um projeto arquitetônico e também para o 

planejamento urbano. A ideia aqui apresentada se propõe à tarefa de lançar luz à 

intimidade existente em essência entre a arquitetura e o urbanismo e a geografia 

humanista, colocando em diálogo noções caras a esta disciplina e pouco exploradas 

naquela, apesar de serem com ela entrelaçadas. A reflexão acerca da arquitetura 

entendida como uma fenomenologia do habitar (BRANDÃO, 2017) poderá contribuir 

descortinando novos caminhos a serem explorados e veredas a serem percorridas no 

âmbito desta disciplina. Esta observação refere-se às reflexões conceituais e também à 

prática dos arquitetos e urbanistas, já que ambas não são apartadas. O habitar, relação 

essencial entre o ser humano e o espaço geográfico congrega em si experiências nos 

espaços que se desvelam sob diversas naturezas. A geograficidade (DARDEL, 2011) e o 

devaneio (BACHELARD, 1996) pertencem às experiências e são, assim como todas elas, 

criadores de um mundo, de um modo apropriado (próprio e de acordo) de ser-no-mundo. 

Os conceitos em questão expressam a visceral relação do ser humano com a Terra e o 

suporte existencial do ser-no-mundo, de modo a contribuir para o entendimento do edificar 

sobre a Terra, propondo abordagens projetuais cujas diretrizes enfatizem ou priorizem a 

dimensão humana da arquitetura. 

Além disso, este trabalho poderá contribuir para ações que se propõem 

à preservação de aspectos materiais e imateriais da paisagem – em especial, a cafeeira – 
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por procurar evidenciar quão vasta e profunda é a associação entre a natureza, a paisagem 

e a cultura de um lugar.  

Por fim, ampliando e aprofundando a perspectiva, este trabalho pretende-

se um convite para o leitor recordar sua pertença íntima à Terra, a conexão compulsória 

de sua existência a seu espaço geográfico habitado. Re-cordar é trazer novamente (pois 

já é sabido) à memória a partir do coração, ou seja, a partir do sentir, que provém da 

experiência integral do ser e não apenas da cognição, do pensar, da razão. Re-cordar é 

trazer novamente e não pela primeira vez – pois esta pertença já é sabida por você, leitor, 

em uma sabedoria inscrita no ser. 

Importante destacar o Post Scriptum desta tese, em que apresento o 

conceito ser-terra, cunhado por esta pesquisa em momento posterior a sua avaliação final. 

As trocas, as reflexões incitadas pelo encontro com a banca de professores avaliadores e 

minha posterior revisão final, fertilizaram o campo para o conceito ser-terra brotar. 

Desvelou-se para mim, então, esta expressão que fala da nossa condição primária, 

primitiva, original, de criaturas cósmicas manifestas a partir da matéria terrestre, assim 

como todas as demais criaturas da natureza.  

 

 

 

 

 

~ 
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Paisagística 

O conforto, a higiene, sim...  

No entanto, um ranchinho de barro e sapé vai muito 

melhor com a paisagem. Um ranchinho de barro e 

sapé parece brotado da terra, faz parte da natureza, 

não contradiz as árvores e o céu.  

E é, também, tão humano...  

Mário Quintana 

 
 

Este Capítulo apresenta e discute os principais conceitos do aporte teórico-

conceitual deste trabalho: paisagem, casa e lugar. 

 

 

1 .1  pa i sagem 
 

Desde sua origem ocidental no período do Renascimento europeu, nos campos 

da literatura e das artes plásticas, o termo paisagem passou por apropriações e 

interpretações diversas em outros campos do saber como a ecologia, a geografia e as 

ciências sociais aplicadas, no qual se enquadram a arquitetura e o urbanismo. A partir das 

disciplinas em que foi cunhado, o termo paisagem recebeu, inicialmente, significações que 

o aproximaram do que seria mesmo objeto de uma pintura artística: um quadro, uma tela, 

uma cena, algo que se abarca com o olhar, passível de ser observado sem que o 

observador seja parte (RONAI, 1977; MEINING, 2002). Tal emprego inicial do termo segue 

permeando algumas abordagens acadêmicas, entretanto muito já foi discutido sobre 

paisagem e muito se avançou sobre o conceito no sentido de inserir o elemento humano 

naquilo que, antes, era um quadro a ser observado (BERQUE, 1998; BESSE, 2014; 

DARDEL, 2011; BAILLY; RAFFESTIN; REIMOND, 1980; HOLZER, 2004; BARTALINI, 

2017). A inserção do elemento humano no conceito de paisagem também acontece a partir 

de distintas perspectivas.  
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Faz-se relevante, portanto, uma ressalva introdutória quando se trata de 

paisagem, termo diversamente empregado em suas significações, motivo pelo qual requer 

certo balizamento. Não vou me ater nesta tese a uma revisão bibliográfica do conceito e 

de suas variadas apropriações teóricas, há diversos estudos concluídos neste sentido. O 

conceito de paisagem a que me refiro é oriundo das reflexões da geografia humanista e 

possui bases fenomenológicas, a partir das quais paisagem é compreendida como 

experiência do ser-no-mundo, ou seja, a paisagem não é um suporte físico inerte a ser 

apreciado nem apenas o que se pode abarcar com o olhar. Para a fenomenologia, 

fenômeno é aquilo para o qual nos voltamos com todos nossos sentidos. Assim como todo 

fenômeno, a paisagem não acontece em si e nem no ser-no-mundo, mas no encontro entre 

ambos – ela é na interação, não existindo senão em relação. Sendo assim, uma mesma 

paisagem poderá ser experienciada de diferentes maneiras a depender de quem a 

experiencia, pois olhamos com os olhos de nossa cultura, de nossa historicidade, de nossa 

visão de mundo, que, para Tuan (2012) “[...] é a experiência contextualizada. Ela é 

parcialmente pessoal, em grande parte social. Ela é uma atitude ou um sistema de crenças; 

a palavra SISTEMA implica que as atitudes e crenças estão estruturadas, por mais 

arbitrárias que as ligações possam parecer, sob uma perspectiva impessoal (objetiva)”. De 

fato, paisagem é na experiência. “A paisagem não existe a não ser para o grupo humano 

e para o homem, em particular através da relação fenomenológica entre o eu e o meio” 

(Bailly, Raffestin e Reymond, 1980, p.278 apud HOLZER, 1998, p.65). Nossas 

particularidades e pessoalidades desenvolveram-se inseridas em determinada cultura, que 

contribui para nossa percepção sobre o mundo acontecer de um modo ou de outro. A esse 

respeito, Augustin Berque (1989) discorre apresentando definições das sociedades a partir 

da maneira como a cultura lhes apresenta a paisagem: há sociedades com paisagem e 

sociedades com shanshui. Para o autor, as sociedades com paisagem são aquelas cuja 

noção de paisagem está fundada na origem europeia do conceito, “[...] intimamente ligada 

às transformações que, do século XV ao século XVII, produziram a perspectiva dita 

clássica, o método experimental de Bacon, o dualismo cartesiano, a geometria das 

projeções, etc. Para ser breve, a abstração do sujeito fora do seu meio, aquela que reduziu 

progressivamente a si mesma a um ambiente objetificável e manipulável” (BERQUE, 1989, 

p.19). A Europa trouxe a noção moderna de paisagem, enquanto que na Ásia oriental a 

noção de shanshui é muito mais antiga e implica ”[...] fusão cósmica do homem e do 

universo” (BERQUE, 1989, p.19), não havendo o distanciamento entre ambos promovido 

pela noção europeia de paisagem. Trata-se, portanto, da cultura de grupos sociais como 

facilitadora da percepção no nível ontológico, ou seja, as existências partem de 
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construções diferentes a depender do espaço geográfico ao qual estão vinculadas 

primariamente. 

As discussões e apontamentos que se seguem nesta seção têm por objetivo 

apresentar o conceito de paisagem ao qual me refiro a partir do diálogo com autores que 

abordaram o tema de modo afim com meu entendimento do que é paisagem, explicitando, 

assim, o lugar epistemológico a partir do qual escrevo.  

 

Friedrich von Humboldt enunciou, no contexto de seu pensamento holístico, de 

totalidade, que a paisagem é o elemento agregador capaz de deixar-nos entrever a unidade 

ali presente. A paisagem implica a noção de conjunto, ao qual pertencem elementos físicos, 

humanos (incluídos os sociais e culturais), temporais e sinestésicos. Para o geógrafo 

francês Eric Dardel (2011) a paisagem se constitui como um conjunto: uma convergência, 

um momento vivido, em que uma ligação interna, uma “impressão”, une todos os 

elementos. Esta “impressão” não se limita a um ato contemplativo, Dardel (2011, p.32) 

afirma que “[...] a paisagem não é, em sua essência, composta pelo que é visto, mas 

inserção do homem no mundo, lugar de um combate pela vida, manifestação de seu ser 

para com os outros, base de seu ser social”.  

Acerca do entendimento da paisagem como manifestação do humano, Besse 

(2000 apud BARTALINI, 2017) indaga e conclui: “O que pode significar a paisagem nesta  

perspectiva renovada? Ela é compreendida menos como um objeto do que como [...] um 

valor, uma dimensão do discurso e da vida humana [...]”. Segundo ele, paisagem é “[...] 

uma dimensão pré-reflexiva, é o mundo do sensível, uma espécie de ancoradouro do 

humano”. 

Assumindo paisagem como unidade e como fenômeno da ordem do sentir mais 

do que do intelecto, qual seria, então, seu elemento agregador? Debruçando-se sobre a 

questão da paisagem, o filósofo alemão George Simmel (2009, p.5), afirma que há, na 

paisagem, um “peculiar processo espiritual” em que se reconhece uma parcela de chão e 

o que ele comporta como unidade composta por elementos palpáveis e não palpáveis. A 

unidade suscitada pela paisagem é muito além da soma de objetos: “Quando realmente 

vemos uma paisagem, e já não uma soma de objectos naturais, temos uma obra de arte in 

statu nascendi” (SIMMEL, 2009, p.11). E o agregador desta unidade, segundo Simmel 

(2009), é a Stimmung, termo alemão que pode ser entendido como “disposição anímica da 

paisagem” (SIMMEL, 2009), algo entre “atmosfera” e “estado de alma” (BARTALINI, 2013, 

p.41, nota 4), como um aroma próprio que perpassa e agrega. É resultado de uma 

conjunção peculiar e singular, é a “[...] disposição justamente desta paisagem e nunca pode 
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ser a de qualquer outra, embora ambas se possam, porventura, abranger no conceito geral, 

por exemplo, de melancólico” (SIMMEL, 2009, p.16). Ou seja, não se trata de uma 

qualificação definida pelo intelecto associando-a a uma ou outra emoção, a Stimmung 

pertence à ordem pré-reflexiva do sentir. Nas palavras do autor, 

 

O suporte mais relevante desta unidade é, sem dúvida, o que se rotula de 

disposição anímica (Stimmung) da paisagem. Pois, assim como por disposição 

anímica de um homem entendemos o elemento unitário que colora 

constantemente ou só no momento presente a totalidade dos seus conteúdos 

psíquicos singulares, em si mesmo nada de individual, muitas vezes nem sequer 

apenso a um elemento particular referível, mas é todavia o universal onde agora 

se reúnem todas estas singularidades - assim também a disposição anímica da 

paisagem penetra todos os seus elementos particulares, sem que, muitas vezes, 

nela se consiga fazer sobressair um só; cada qual, de um modo dificilmente 

designável, tem nela parte - mas ela nem subsiste fora destes contributos nem 

deles é composta (SIMMEL, 2009, p.13-14). 

 

Simmel (2009) esclarece de onde brota a Stimmung fazendo uma analogia com 

o poema lírico. Ainda que não se detecte nas palavras isoladas do poema o sentimento, 

ele está presente no poema, independente do humor de quem o lê ou o ouve. O espírito 

que conferiu ao poema o sentimento, nele está presente de modo indissociável. 

Analogamente ocorreria com a Stimmung da paisagem, constituindo-se no ato de fusão 

dos elementos (palpáveis e não palpáveis) em paisagem. Seria como “[...] o envolver desta 

paisagem, isto é, a configuração unitária de todos os seus elementos individuais, como um 

só e mesmo acto, como se as múltiplas energias da nossa alma, as contemplativas e as 

afectivas, cada qual na sua tonalidade, proferissem em uníssono uma só e mesma palavra“ 

(SIMMEL, 2009, p.17).  O conceito de Stimmung da paisagem dialoga com a concepção 

de paisagem de La Blache, Sauer (1983), Dardel (2011) e ao conceito de atmosfera, 

explicado por Norberg-Schulz (1976). 

Uma paisagem não se restringe a uma única natureza de experiência, ela é um 

conjunto sensorial, ao passo que é experienciada pelo ser-no-mundo, o qual possui um 

corpo físico dotado de sentidos e possui, também, sua historicidade, memórias, identidade, 

dentre outros aspectos que o levam a manifestar-se e relacionar-se com seu mundo-vivido 

de maneira única, o que nos permite apontar que a paisagem é muito além de um conjunto 

sensorial, abarcando a dimensão existencial.  
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Somos devires, existimos em constante formação, um vir-a-ser baseado em 

experiências vividas que se agregam e se transformam, constituindo-se em matéria-prima 

para a construção do que somos. Compreendemo-nos e compreendemos nosso mundo-

vivido a partir de nossas experiências, onde se inclui a paisagem, que é, portanto, também, 

participante da construção do ser-no-mundo.  

 

Relevantes para o entendimento de tal construção, são os conceitos de 

paisagem-marca (paysage-empreinte) e de paisagem-matriz (paysage-matrice), criados 

por Augustin Berque. Paisagem é marca porque expressa uma civilização e é matriz 

porque participa dos esquemas de percepção, concepção e ação (BERQUE, 1998). Em 

sua investigação empírica destes conceitos na paisagem japonesa, Pelletier (1987) definiu- 

paisagem-marca como o resultado da intervenção humana no ambiente e paisagem-matriz 

como a herança desta paisagem, o produto nas mentes e nas estruturas espaciais 

(associada ao arquétipo). A paisagem como marca e como matriz canaliza, “[...] em um 

certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza, em outras 

palavras, com a paisagem de seu ecúmeno” (BERQUE, 1998, p.85).  

Estes conceitos destacam a ação do ser-no-mundo como impressa na 

paisagem, e a paisagem como matéria-prima para a constituição do ser-no-mundo, 

evidenciando a reciprocidade com que se constroem mutuamente. Antecedendo qualquer 

predicativo, a paisagem espelha o ser-no-mundo e o constitui. Ela não apenas testemunha 

suas manifestações e expressões como torna-se, ela própria, tais expressões, 

conformando-se a partir de elementos criados ou modificados pelo ser-no-mundo. Assim a 

paisagem faz-se espelho para o ser-no-mundo, refletindo suas expressões e 

manifestações por meio dos elementos palpáveis por ele alterados e pelo seu modo 

singular de perceber a própria paisagem.  

Este imbricado constructo entre ser-no-mundo e paisagem remete à etimologia 

da palavra e às significações do vocábulo pays, do idioma francês, do qual derivou, “[...] 

empregado na Europa há pelo menos 1.500 anos, significando tanto um indivíduo 

relacionado com seu lugar de origem como uma porção do território numa circunscrição 

determinada” (JEANNINE, 2011, p.1) – definição que atesta tanto a polissemia do termo 

como a relação envolvida para sua fundamentação, a correspondência direta entre o ser 

humano e o lugar habitado. Fato ilustrado pela prática tradicional dos franceses de compor 

os nomes das pessoas em referência à sua região habitada. 
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No século XVII o vocábulo em foco caracterizava subdivisões das villes 

francesas, ao mesmo tempo em que designava também, num sentido familiar, pessoas 

nascidas em um mesmo pays, em contexto rural. No XVIII, o vocábulo passa a integrar a 

terminologia científica do período. Assim, o termo passa a designar extensões territoriais 

antigas, formadas por elementos pedológicos distinguíveis, como pays à craie. Passada a 

revolução francesa, d’Omalius recomenda aos geógrafos que determinem as regiões 

naturais, fundadas sobre a natureza do solo, e que lhes devia atribuir os nomes antigos de 

pays correspondentes. Este mesmo sentido do termo será empregado por La Blache no 

final do XIX (JEANNINE, 2011, p.1). 

Em sua pesquisa sobre as raízes do vocábulo pays, Jeannine (2011, p.5) 

registra tê-lo encontrado empregado também para abarcar a localidade e sua historicidade, 

“[...] fatos e ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vida de uma 

população, acerca, num primeiro momento, de alguma característica física do lugar, 

influência dos estudos geológicos”.  

O trabalho do geógrafo francês Jean-Robert Pitte (2006) sobre a 

geografia cultural francesa demonstra o forte vínculo entre paisagem, região e 

gastronomia, apresentando o papel do vinho na compreensão das regiões e paisagens da 

França, estando profundamente relacionado com a história e a geografia daquele país. 

Evidencia-se “[...] uma das marcas da geografia francesa ao enfatizar a 

ancestralidade do homem na terra, criada por meio de um longevo processo de 

transformação da natureza” (JEANNINE, 2011, p.5). É o que permeia a seguinte 

declaração de Paul Vidal de La Blache (1904), na qual deixa clara a importância 

fundamental da “natureza humana” na formação e aplicação do termo:  

 

Esta antiga palavra, frequentemente repetida em sua acepção popular (...) 

tem, no pensamento daqueles que a empregam, uma significação que 

poderíamos chamar de social, ela exprime um gênero de vida a uma zona 

determinada. Se o povo francês conhece certos pays, se sabem distingui-

los e se guardam uma impressão bastante durável para que essas 

denominações, todas populares, se perpetuam sem serem consagradas 

pelas divisões administrativas ou oficiais. É que esses nomes se associam 

ao seu espírito, aos modos de construir suas casas, de se alimentar, de 

se vestir, de falar, aos modos de vida associados a uma palavra que são 

para eles inseparáveis (apud JEANNINE, 2011, p.8). 
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Intimidade presente também no ecúmeno, conceito apresentado por Berque 

(2000 apud HOLZER, 2004, p.62) como a relação da humanidade com a extensão terrestre 

caracterizada por “[...] uma impregnação recíproca do lugar e do que se descobre: no 

ecúmeno, o lugar e a coisa participam um do outro”. 

Há, na essência da paisagem, um entrelace fundamental entre as constituições 

do ser-no-mundo e do espaço por ele habitado. Ou, como afirmou Berque (2001 apud 

HOLZER, 2004, p.62), “[...] a paisagem ilustra exemplarmente esta relação 

cosmogenética”, constituindo-se como “[...] uma fusão cósmica do homem e do universo” 

(BERQUE, 1989, p.19). 

A paisagem é, portanto, expressão da relação ser-no-mundo em uma dimensão 

bem mais profunda do que a materialidade. O habitat é modificado e reinterpretado a cada 

mudança de hábito (HOLZER, 1998), o qual, juntamente com a cultura, envolve atitudes e 

preferências que podem ser inventadas ou adquiridas (SAUER, 1938).  

As possibilidades de interação a que o ser-no-mundo é convidado são distintas 

entre si conforme o ambiente em que se situe. Tais interações são ações e expressões 

cujos resultantes imprimem-se naquele espaço geográfico, e têm participação no habitar. 

Em reciprocidade, portanto, dá-se a construção da paisagem e do ser-no-mundo – que 

acontece cotidianamente, conforme habitamos. É útil remeter-me aqui à ideia de habitar 

expressa pelo filósofo alemão Martin Heidegger (2012), que congrega em si a relação 

existencial entre o ser humano e os espaços, isto é, o ser-no-mundo. De acordo com 

Heidegger (2012), o habitar é nossa condição humana na Terra, um constante construir no 

sentido de cultivar, de edificar vínculos, apropriando-se do mundo-vivido. O habitar é 

compreendido como uma totalidade, para a qual convergem diversos aspectos das 

experiências humanas com/nos espaços. Visto que o habitar abarca as experiências do 

ser-no-mundo e a diversidade de paisagens o convidam a interações distintas, como as 

relações favorecidas por determinada paisagem implicam no mundo-vivido? Indagação 

que pode desdobrar-se em outras tais como: Quais as dinâmicas do cotidiano das pessoas 

que ali habitam? Qual a natureza das possibilidades para ações triviais como deslocar-se 

todos os dias para o trabalho ou para comprar algo? Onde e como se dão os encontros e 

os desencontros? Como acontece o relacionar-se dessas pessoas com o espaço vivido, 

com a paisagem, com as outras pessoas? De que são permeadas essas experiências?  

No contexto de sua discussão, Norberg-Schulz (1976) define que a 

identificação significa tornar-se amigo de um ambiente particular. E ilustra: os nórdicos 

devem ser amigos da neblina, gelo e ventos gelados; gostar do barulho da neve sob os 

pés ao caminhar, experimentar o valor poético de estar imerso na neblina. Mas isso implica 
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que o ambiente seja experienciado dotado de significado, o que evoca o senso de 

pertencimento. Pertencer a um lugar, afirma Norberg-Schulz (1976), significa ter ali seu 

suporte existencial. 

 “A familiaridade intensa”, reflete Lynch (2007, p.128), “cria um sentido de 

local, tal como o faz uma forma especial. A nossa casa ou a paisagem da nossa infância 

são cenários habitualmente muito identificáveis. Quando a forma e a familiaridade 

trabalham em conjunto, o resultado emocional é muito forte”. Reconhecer-se em 

determinada paisagem é possível na medida em que aquele conjunto é capaz de evocar 

elementos da identidade ou de experiências do sujeito, ou que funcione como “[...] cabides 

convenientes nos quais se podem pendurar as memórias, os sentimentos e os valores 

pessoais” (LYNCH, 2007, p.128). 

Dardel (2011) sintetizou que a Terra é aquilo que resiste ao homem, 

permanecendo manifesta depois que o ser não mais estiver no mundo. Além do 

prosseguimento de sua existência a despeito do ser-no-mundo, a Terra possui existência 

anterior a ele, uma pré-existência. Estando ali há muito, a Terra com sua pré-existência é 

capaz de direcionar a natureza das existências que brotam naquele lugar ao facilitar 

determinadas experiências. Retomando o exemplo citado no Prefácio desta tese sobre os 

esquimós que habitam o Círculo Polar Ártico, podemos pensar quão particulares e próprios 

àquela geografia são seu físico e sua fisiologia. Além disso, os tipos e ritmos das atividades 

desenvolvidas dentro de um dia e ao longo de um ano, a alimentação, os costumes, a 

natureza das relações sociais, as edificações, o transporte, todo um modo de vida e uma 

existência diretamente relacionados com esta geografia tecem o mundo-vivido e constroem 

o ser-no-mundo. Trata-se de influências que se tornam íntimas e atreladas àquelas 

existências, o que fica bastante evidente se ilustrarmos com casos de povos que habitam 

geografias extremas no que diz respeito ao clima ou ao relevo, por exemplo. Temperaturas, 

incidência de calor, radiação, luminosidade, intensidade, frequência e velocidade dos 

ventos, amplitudes térmicas ao longo de um dia e ao longo de um ano, montanhas, 

planaltos, planícies ou costas, rios, mares, rochas, terra, tipos de vegetação e ausência 

dela, tipos de fauna e flora e escassez delas, fertilidade, infertilidade: pré-existências da 

Terra capazes de conferir peculiaridades às existências que brotam em seu seio. O 

fenômeno manifesto a partir da experiência e nomeado “paisagem” não é em si uma pré-

existência em relação ao ser-no-mundo, isto seria inconcebível dentro desta abordagem, 

visto que, como já dito, paisagem só existe na experiência, o que pressupõe a existência 

do ser-no-mundo. Entretanto, uma paisagem pode possuir como elementos a Terra, e, a 

partir deles, tomar de empréstimo sua natureza pré-existente. A pré-existência não é 
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qualidade da paisagem, mas da Terra, que permeia paisagens. Nesse sentido, a paisagem 

é mediadora entre a Terra e a experiência do ser-no-mundo.  

Assim, olhamos para além da análise da paisagem como um acúmulo de 

camadas de ações humanas e mergulhamos mais profundo na ideia de paisagem como 

relicário do tempo – um tempo muito mais distendido do que o tempo humano, um tempo 

da Terra – e vislumbramos o fator tempo impregnado na paisagem, permitindo-nos 

concebê-la como uma narrativa processual e em processo ela mesma, um devir.  

Percebemos o tempo da Terra ser carreado pela paisagem porta adentro nas 

casas. O sabor das paisagens, e a paisagem adentrando a casa também pelo sabor. O 

que é servido à mesa, se degustado de olhos vendados e sem saber onde estamos 

situados, é capaz de nos dar pistas e evocar certa paisagem. Esta discussão está ligada à 

cultura e identidade e também à natureza, no sentido de o que é ofertado pela terra naquele 

local. Além disso, há os hábitos (pertencentes à esfera da cultura, que, em certa medida, 

é influenciada diretamente pela paisagem, como já aqui mencionado). A paisagem 

manifesta-se da porta para dentro também pelos estímulos aos sentidos que adentram a 

casa: cheiros que adentram a casa (ex: da mata, da chuva, das flores, do mar, do terreiro 

de café), sons (canto dos pássaros, barulho dos carros, conversas de pessoas, o mar, a 

cachoeira, o vendedor que passa gritando), silêncios, etc. São outras dimensões, não 

palpáveis, porém, concretas, que denunciam a paisagem a partir da porta para dentro. 

Porteous (1985) evidencia a importância de não nos limitarmos ao sentido da visão também 

para efeitos de análise da paisagem – tendência não rara na cultura ocidental – e explora 

a dimensão olfativa da paisagem, a que nomeia smellscape. O autor explica que o olfato 

(smell) é um sentido primário, básico, ligado à emoção e capaz de despertá-la sem 

quaisquer elaborações, diferentemente da visão ou da audição, que envolvem a cognição 

(PORTEOUS, 1985, p.357). A visão, afirma Porteous (1985, p.359), nos distancia do objeto 

sugerindo um afastamento e uma separação, ilustrados pelo exemplo das lentes de 

câmeras fotográficas, enquanto que o olfato penetra no corpo e o permeia de imediato, 

tornando a experiência envolvente. Embora busque enfatizar a experiência, a tradição de 

estudos perceptivos e culturais em Geografia, mantém-se ainda atrelada à tradição visual 

moderna, que enfatiza a visão e deixa os demais sentidos em segundo plano. No entanto, 

percebemos o ambiente não apenas pela visão ou pela audição, e sim por todos os 

sentidos mediando nossa experiência espacial (GRATÃO; MARANDOLA, 2011, p.60). Os 

sentidos, enquanto corporeidade que mediam nossas relações com a natureza ou o meio 

que habitamos, são essenciais para a construção das ideias e do conhecimento humano 
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(MERLEAU-PONTY, 1971). A experiência ambiental é um fenômeno completo mediado 

pelo corpo via sentidos (MERLEAU-PONTY, 1971). 

Determinados cheiros nos remetem de imediato a memórias e a lugares – 

quem de nós nunca se sentiu transportado à casa da avó assim que invadido por um 

perfume de café coado ou bolo quente, por exemplo? Ou ao jardim desta mesma casa ao 

sentir o perfume da flor de jasmim? Ou a um país que tenha visitado ao sentir o odor de 

um produto de lá muito típico? A casa, um lugar, é composta também por seus cheiros, 

assim como a paisagem o é. Recordo-me que no período em que vivi em uma cidade do 

noroeste do Estado de São Paulo e viajava rumo às Minas Gerais para visitar minha família, 

passava pelo município de Araraquara e, de dentro do carro ou do ônibus, sentia o cheiro 

de laranja. Lá havia muito desta fruta, além de indústrias alimentícias que a processavam 

afim de transformar em suco e comercializar. O cheiro da cidade, para mim, era laranja 

processada. E ainda é. Ao sentir este cheiro hoje, sou remetida à Araraquara – ele compõe, 

para mim, a paisagem de Araraquara.  Ainda que sejam associadas a um tempo vivido (no 

caso que relatei, o período em que vivi no noroeste paulista), invariavelmente há um espaço 

geográfico que o suporta: memórias olfativas nos transportam para lugares e paisagens. 

Cheiros são ordenados no espaço, relacionados ao lugar (place-related), e não de modo 

contínuo, mas distribuído de modo fragmentado no espaço, provendo informações sobre a 

localização de sua fonte (PORTEOUS, 1985, p.359). Para Porteous (1985, p.360), 

paisagens olfativas envolvem eventos olfativos e marcas olfativas (smellmarks), que 

caracterizam determinada paisagem a partir da dimensão do olfato. Retomando o exemplo 

da cidade de Araraquara e seu cheiro de laranja que, para mim, é marca olfativa daquela 

paisagem, cabe trazer a questão levantada por Porteous (1985) sobre a diferença entre os 

efeitos gerados pelos cheiros de um lugar para seus habitantes e para seus visitantes. O 

autor explica que os insiders (pessoas do lugar) talvez não sejam as melhores testemunhas 

de dada marca olfativas daquela paisagem justamente por estarem habituados àquele 

cheiro e não o sentirem todo o tempo e nem com a intensidade com que sentem os 

outsiders que lá chegam – como é o caso de Araraquara e seus habitantes, relatado a mim 

por uma habitante da cidade à época. Entretanto, essa percepção não invalida um cheiro 

como marca olfativa de certa paisagem para quem a habita, uma vez que aquele cheiro 

não é mais sentido sempre em sua intensidade, mas já integra aquela paisagem de forma 

naturalizada para quem ali habita, fato atestado quando, visitando outras paisagens, o 

insider recebe um estímulo olfativo que o transporta de volta para a sua paisagem habitada. 

 

A sensação necessita de órgãos sensoriais para receber os estímulos 

provenientes do exterior, órgãos estes que possuem estruturas e funções 
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apropriadas para captar os sinais específicos. A partir dessa abordagem, 

a Geografia reconduziu os estudos sobre paisagem e lugar, que passaram 

e ser entendidos também em sua dimensão perceptiva, experiencial e 

sensorial (COSGROVE e DANIELS, 1988; BERQUE, 1990; ENTRIKIN, 

1991; BESSE, 2006). Mais do que percepções individuais, elas puderam 

ser interpretadas como construções culturais, permeadas de significados, 

expressando ou representando o processo de construção das identidades 

(RELPH, 1979; JACKSON, 1989; LE BOSSÉ, 2004). (GRATÃO; 

MARANDOLA JR, 2011, p.66). 

 

O silêncio compõe a casa mineira. Casa adentro, além dos sons trazidos pela 

paisagem, ela se desvela também pelo silêncio, elemento sem o qual a música não 

existiria, elemento relevante na construção do ser-no-mundo que habita paisagens das 

Minas. O silêncio é inscrito no ser-no-mundo por essas paisagens, que são por ele 

carreadas casa adentro e ali manifestas. Qual a origem desse silêncio inscrito no ser pela 

paisagem? A partir de minha própria experiência, aponto algumas possibilidades.  

Certa vez estive no Travessão, um imenso penhasco divisor das águas das 

bacias do rio São Francisco e do rio Doce. O município é Santana do Riacho, na região da 

Serra do Cipó, em Minas Gerais. Após nove quilômetros de caminhada por entre os 

afloramentos rochosos e sempre-vivas, morro acima no cerrado ensolarado seguido de 

descida íngreme pelo mato alto, subimos um tanto mais, até que avistamos: abissal, 

profunda, majestosa, retumbando seu silêncio sábio e antigo. Eu-ínfima fui atravessada e 

encharcada pelo silêncio preenchedor. Fui arrebatada pela Terra, dissolvi no fundo escuro 

– termo apresentado por Dardel (2011) que comunica o lugar de onde brotam sensações 

inexprimíveis no encontro entre o homem e a Terra. Ao mesmo tempo que me sentia 

diminuta, tornei-me extensa, ampla, meu corpo era a Terra inteira.  

Noutra oportunidade, experienciei a Gruta do Maquiné, no município de 

Cordisburgo, em Minas Gerais. Era minha primeira vez em uma gruta. Conforme fomos 

adentrando a Terra, pedindo licença para entrar em suas profundezas, o escuro e o silêncio 

eram imperativos. Em determinado ponto, a pessoa que nos guiava nesta incursão apagou 

sua lanterna e pediu que nos silenciássemos todos, ficando sem produzir ruído algum. O 

mistério telúrico me invadiu pelos ouvidos e me consumiu e preencheu de silêncio. 

Retiradas as imagens produzidas pelo sentido da visão – o escuro total era tudo o que 

enxergávamos – o silêncio pareceu alargar-se. Novamente dissolvi, toquei o fundo escuro: 

era como se, de súbito, eu compreendesse o mistério da Terra por completo. 
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São experiências nomeadas acontecimentos geopoéticos (DE PAULA, 2015), 

que brotam do fundo escuro próprio da nossa condição Corpo-Terra: é o encontro do ser-

no-mundo com a Terra produzindo sentimentos inexprimíveis. O acontecimento geopoético 

é “[...] aquele momento súbito, oriundo do encontro entre homem e lugar, onde sofremos 

vertigem, catarse, encanto ou angústia” (DE PAULA, 2015, p.52), um encontro entre o 

homem e a Terra capaz de produzir sensações traduzidas em termos como encanto, 

obscuridade, vertigem, felicidade, intraductibilidade, angústia, inexprimível, arrebatamento, 

alegria. De Paula (2015, p.59) destaca que “O acontecimento geopoético se realiza na 

nossa sensibilidade em relação à Terra”, o que equivale a dizer que “[...] todo 

acontecimento geopoético pressupõe uma situação: um indivíduo-sensível-ao-lugar. E 

essa situação se realiza via corpo” (DE PAULA, 2015, p.60). Merleau-Ponty (1994) chama 

de “Eu Anterior”, o qual se constitui antes do pensamento, e é uma “modalidade do corpo 

que se rende ao convite do lugar”, isto é, “sem que tomemos a decisão, ele já agiu” (DE 

PAULA, 2015, p.61), sem que formulemos nenhum comando consciente. No 

acontecimento geopoético, o Eu Anterior nos toma por inteiro e fixa-nos em um estado em 

que racionalidade e conhecimentos prévios são suprimidos (DE PAULA, 2015). Daí o 

caráter súbito do acontecimento geopoético, daí o motivo de as sensações inexprimíveis 

não brotarem a todo tempo, em todo e qualquer encontro do homem com a Terra, nem em 

toda experiência. Em surpresa somos arremessados ao vigor do encontro íntimo com a 

Terra, tocando o fundo escuro promotor de sensações indizíveis. Uma vertigem geográfica 

(DARDEL, 2011), “[...] experiência na qual, ao homem, é concedida uma possibilidade para 

religar-se às suas origens, no sentido de lhe dar condições para um reconhecimento de si 

mesmo” (GALVÃO FILHO, 2019, p.82). Um abismo no qual “saltamos e nos abandonamos, 

para lá onde já fomos admitidos: ao pertencer do ser” (HEIDEGGER, 1999, p.178). 

“Pensado geograficamente”, observou Galvão Filho (2019, p.82), “tal pertencimento remete 

à geograficidade: um salto em direção à condição terrestre”. 

Pertencendo, a paisagem, à ordem do sentir (BESSE, 2006; MARANDOLA JR, 

2014), quem a sente é o Corpo-Terra (GALVÃO FILHO, 2019). Acredito que a origem do 

silêncio inscrito no ser pela paisagem é, portanto, visceral. São experiências que nos ficam 

de tal modo inscritas no íntimo, que não resta outra possibilidade a não ser existir a partir 

delas, dessa geograficidade. E Minas Gerais é abundante em paisagens de majestosos 

silêncios sábios. Assim, os seres da Terra que as habitam, as têm inscritas em si e ecoam 

seus silêncios, em habitar geopoético.  
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Ainda sobre o processo de construção das identidades regionais, paisagens e 

lugares, há um duplo movimento: “[...] a percepção enquanto experiência pessoal e os 

valores culturais enquanto produção coletiva. O primeiro movimento é vivido e significado 

enquanto o segundo é histórico e imaginário. Assim, as percepções também são 

culturalmente construídas, permitindo que acompanhemos os dois movimentos” 

(GRATÃO; MARANDOLA JR, 2011, p.67).  

A experiência da paisagem é mediada pelo corpo enquanto sensações para só 

depois se tornar uma percepção – que pode ser definida como o significado que atribuímos 

às sensações (OLIVEIRA, 1977). Embora nossa percepção do mundo seja em grande 

parte visual (GRATÃO; MARANDOLA JR; 2011), todos os sentidos são igualmente 

importantes na nossa experiência ambiental. Assim como o olfato, “os sabores também 

são espaciais, pois constituem e descrevem lugares e paisagens. [...] E alguns lugares vêm 

a nós pelo sabor” (GRATÃO; MARANDOLA JR; 2011, p.63). Como ilustra a experiência de 

Marcel Proust ao degustar uma madeleine, narrada em seu livro Em busca do tempo 

perdido: 

 

E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do pedacinho 

de madeleine que minha tia Léonie me dava aos domingos pela manhã 

em Combray (porque nesse dia eu não saía antes da hora da missa), 

quando ia lhe dar bom-dia no seu quarto, depois de mergulhá-lo em sua 

infusão de chá ou de tília. A vista do pequeno biscoito não me recordara 

coisa alguma antes que o tivesse provado; talvez porque, tendo-o visto 

desde então, sem comer, nas prateleiras das confeitarias, sua imagem 

havia deixado aqueles dias de Combray para se ligar a outros mais 

recentes; talvez porque, dessas lembranças abandonadas há tanto fora 

da memória, nada sobrevivesse, tudo se houvesse desagregado; as 

formas – e também a da pequena conchinha da confeitaria, tão 

gordamente sensual sob as suas estrias severas e devotas – tenham sido 

abolidas, ou adormentadas, haviam perdido a força de expansão que lhes 

teria permitido alcançar a consciência. Mas, quando nada subsistisse de 

um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição das 

coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivazes, mais imateriais, mais 

persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda por muito 

tempo, como almas, chamando-se, ouvindo, esperando, sobre as ruínas 

de tudo o mais, levando sem se submeterem, sobre suas gotículas quase 

impalpáveis, o imenso edifício das recordações (PROUST, 2016). 
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Proust fora transportado às manhãs de domingo de sua infância, um tempo, 

mas precisamente situado no quarto de sua tia Léonie, uma espacialidade que abriga 

aquela memória gustativa e por ela é caracterizada em sua construção. Do mesmo modo, 

paisagens vêm a nós pelo sabor. “Estamos falando de uma paisagem sentida, 

experimentada, provada, saboreada, a qual permite estabelecer sua essência” (GRATÃO; 

MARANDOLA JR, 2011, p.62). A paisagem é vivida por meio das sensações, por isso, de 

quanto mais maneiras experimentamos a paisagem, mais próximos estaremos de 

descrever a essência desse fenômeno (GRATÃO; MARANDOLA JR, 2011). Almeida 

(2017, p.2) entrelaça cheiro, sabor e natureza local ao discorrer sobre uma fruta típica de 

sua região natal e muito usada na culinária regional:  

 
Realmente, o pequi tem um cheiro particular, denso, que perpassa pelo 

sabor também forte, dominante, impregnando seus parceiros: o arroz, a 

farinha, o feijão, a galinha e também o álcool quando o pequi é usado na 

forma de licor. Eis o sabor do norte de Minas, vindo de um produto do 

Cerrado. 

 

 E prossegue exemplificando o sabor como identidade alimentar em locais 

diversos: dendê (Elaeis guineenses) na Bahia; açaí (Euterpe oleracea) na Amazônia; 

bergamota (Citrus bergamia) no Rio Grande do Sul; e o pequi (Caryocar brasiliense) no 

Brasil Central. Citados como sabores por Almeida (2011), o dendê, o açaí, a bergamota e 

o pequi são frutas ou frutos, ou seja, produtos naturais nascidos daquelas terras, de modo 

que constituem duplamente a paisagem: visualmente, em suas árvores, e por seu sabor, 

muito presente nas culinárias típicas. Enquanto experiência espacial existencialmente 

significada, o sabor se estende aos grupos culturais conformando na paisagem uma forma 

própria de habitar o mundo, e acaba por tornar-se expressão de sua identidade cultural 

(GRATÃO, 2009, p,64). “O sabor”, explica Gratão (2009), “é uma das formas de 

estabelecer esta ligação homem-terra por meio da experiência da paisagem, do lugar e da 

identidade regional”. É uma possibilidade visceral do ser-no-mundo incorporar a terra e a 

paisagem à sua própria existência orgânica e fisiológica: transformando, pelo processo 

digestório, a matéria concreta da paisagem em matéria concreta de constituição física de 

seu próprio corpo. Comer a Terra, degustar a Terra, é participar da própria cultura, 

compartilhar com os pares sabores e repugnâncias, crus e cozidos, preferências e 

indiferenças (LE BRETON, 2016). 

 
A verdadeira viagem, enquanto introjeção de algo “externo” diferente do 

nosso habitual, implica numa mudança total da alimentação, é o engolir 
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a cidade visitada, na sua fauna, flora e na sua cultura (não apenas as 

diversas práticas da culinária e dos condimentos, mas a utilização dos 

diversos instrumentos com os quais se tritura a farinha ou se mistura o 

conteúdo da panela), fazendo-a passar pelos lábios e pelo esôfago. Esta 

é a única forma de viajar que tenha algum sentido, hoje em dia, já que 

tudo o que é visível poderia ser visto inclusive através da televisão, sem 

que fosse necessário sair da poltrona de casa. (CALVINO, 1995, p.33).  

 

 

Há que se observar a dinâmica de processos que conduzem a um 

distanciamento entre a cultura e a dimensão do sabor da paisagem, como interesses 

econômicos que investem em monoculturas cujo produto, muitas vezes, não é endêmico 

daquela paisagem (CASTRO, 1976), ou “[...] o aumento de compras pela Internet e de 

circulação de mercadorias, além da facilidade de acesso aos alimentos, [que] permitem a 

aquisição de alimentos produzidos em outras zonas climáticas, alimentos importados e 

mesmo de produção nacional resultantes de alta tecnologia, irrigação, produtos químicos, 

cultivos e criações em viveiros apropriados etc. (ALMEIDA, 2017, p.5). Ou, ainda, como a 

dinâmica analisada por Holzer (2012) em seu trabalho que sobre a relação entre três pratos 

típicos da cozinha caiçara de três localidades e paisagens de restinga, no qual explicita 

alguns pontos que têm esgarçado essa relação e conduzido a um esquecimento do saber 

fazer destas culinárias antes tão próprias daquelas paisagens. Os pontos desse processo 

levantados por Holzer (2012) são a competição desigual entre a pesca artesanal e a pesca 

feita em grande escala; a urbanização e especulação imobiliária que oprime e suprime 

manguezais e áreas importantes para a pesca, além de contribuir para a poluição de rios, 

inviabilizando a vida de peixes; o acelerado crescimento populacional, que torna “[...] difícil 

encontrar alguém na cidade que lá tenha nascido, ou seja, não existe mais ninguém que 

saiba preparar [os típicos pratos locais]”; e a “turistificação” se apresentando com o viés de 

se apropriar dos pratos típicos, antes servidos nos restaurantes caiçaras, e fazer deles 

pratos sofisticados servidos em restaurantes com preços proibitivos. Extraída da paisagem, 

a “[...] identidade alimentar fortemente associada a um elemento da natureza, na 

contemporaneidade comparece diluída em diferentes territórios embora o processo de 

globalização tenda a esgarçar bastante tal amarra identitária. Mas, sem dúvida, ainda 

confere uma territorialidade ao alimento”, pontua Almeida (2017, p.2). A relação entre a 

paisagem e a cultura se apresenta por manifestações materiais e imateriais, cuja 

preservação pode se dar por meio da chancela das paisagens em seus aspectos materiais 

e simbólicos – propõe Holzer (2012). Proposição esta que vai ao encontro da afirmação de 
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que a associação natureza/paisagem/tradição se revela como conteúdo material e 

imaginário (GRATÃO; MARANDOLA JR, 2011, p.70). 

Vivida, habitada, mediadora entre o tempo humano e o tempo da Terra, 

a paisagem penetra o ser-no-mundo ao mesmo tempo que dele brota, ela vela ao mesmo tempo que 

desvela, a depender da disposição de quem a experiencia em sorvê-la, tocá-la, degusta-la, contemplá-

la, ouvi-la, dentre outras experiências possíveis dessa relação. Apreendidas como experiência pessoal 

e como construção coletiva (GRATÃO; MARANDOLA JR; 2011), as paisagens permeiam e 

constroem o ser-no-mundo e o coletivo. 

 
O sentido de identidade, de pertencimento das comunidades, está 

vinculado à paisagem na qual as lembranças remetem aos cheiros, aos 

ruídos, as cores e asseguram-lhe particularidades. [...] Se a paisagem tem 

sentido, é porque ela é interpretada visualmente, mas, sobretudo, é vivida 

e desejada. Se a paisagem é portadora de atributos simbólicos, há vida 

nela e é preciso reproduzir os valores culturais para que estes continuem 

a ter sentido. Logo, a paisagem supera a expressão morfológica, física, 

para vermos, ouvirmos e nos sentirmos vivos. [...] É preciso, portanto, 

desenvolver a sensibilidade em nosso olhar geográfico de modo que seja 

possível apreender os saberes daqueles que delinearam a paisagem 

(PALHARES, 2014, p.29). 

 

Visualmente, do ponto de vista das características arquitetônicas, a casa 

fala da paisagem da porta para fora e da porta para dentro: sua implantação no terreno, 

sua tipologia, os materiais escolhidos para edificação, o desenho e a inclinação do telhado, 

a posição e tamanho das aberturas, a distribuição e o tamanho dos cômodos, o mobiliário, 

os utensílios. A arquitetura, no entanto, só se realiza em essência quando habitada, por 

isso, para além das características arquitetônicas citadas, importa o modo como aquela 

casa é habitada, sua apropriação pelo ser-no-mundo. Presente na casa da porta para 

dentro por aspectos visuais, pelos cheiros, sons, tato e sabores, a paisagem ali adentra 

corporificada pelo ser-no-mundo que a habita, uma vez que sua existência testemunha 

suas relações, as experiências vividas, matéria-prima para sua constante constituição 

existencial. A fala, os costumes, as crenças, os modos de socialização no interior da casa 

e fora dela também são embebidos das experiências com e na paisagem. É o que ilustra 

esta bela descrição de uma casa caiçara fluminense escrita por Holzer (2012, p.70):  

 

As mulheres são as senhoras de suas casas e, principalmente, de suas 

cozinhas, bem simples, quase sempre inseridas no corpo da casa, às 
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vezes ampliadas por um telheiro, um prolongamento da cobertura, 

protegido por algum tipo de vedação dos ventos de tempestade e do sol 

da tarde. Cozinhas costumam estar voltadas para o quintal, onde se 

plantam os temperos e as ervas medicinais. Ali se colhe a alfavaca e a 

pimenta tradicionalmente usadas para temperar o peixe. Galdino (2010) 

fala no coentro e na taioba, disseminados nas comunidades caiçaras aqui 

abordadas. / Qualquer que sejam a disposição e a dimensão da cozinha, 

ela é o centro dos encontros familiares e sociais, usualmente ocupada por 

bancos de madeira dispostos nas laterais de uma mesa rústica. Mas o 

fogão, o tradicional fogão a lenha, é a razão de ser da cozinha. Nele a 

lenha se transforma em brasas, avivadas por abanos de palha, 

propiciando um aroma inconfundível que valoriza o paladar de qualquer 

comida. / A partir da faina diária dos homens na pesca e nos trabalhos 

complementares de tecer e de remendar redes, de construir e de calafetar 

canoas. As mulheres cozinham, lavam as roupas, atividade muitas vezes 

coletiva, cuidam do quintal e das roças. 

 

Como dito, considero a paisagem como experiência, expressão e 

constituição do ser-no-mundo a partir de sua visceral relação com a Terra e inerente 

intimidade com o espaço geográfico – portanto, a paisagem fundada na geograficidade. 

Consideração que vai ao encontro das colocações de Palhares (2018, p.61) e Holzer 

(1999), respectivamente, de que a paisagem “[...] é uma das linguagens da Terra; é a 

expressão deste habitar”, e expressa nossa existência por meio de nossas ligações com a 

Terra. 
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1 .2  casa  

 
 

Não importa que a tenham demolido: 

a gente continua morando  

na velha casa em que nasceu. 

Mário Quintana 

 

 

Objeto de estudo em áreas diversas do conhecimento, o conceito de casa 

a que me refiro nesta pesquisa é fundamentado nas reflexões da geografia humanista e 

filosofia com bases fenomenológicas. A casa a que me refiro é conceito que vai além do 

pragmatismo formal e utilitário das acepções de edificação ocupada como residência. “O 

espaço habitado transcende o espaço geométrico” (BACHELARD, 1978, p.227). Parto da 

casa apresentada e discutida pelo filósofo francês Gaston Bachelard, elemento que 

articula nossa intimidade com o mundo (BACHELARD, 1978). Em sua obra A 

Poética do Espaço, Bachelard propõe um estudo fenomenológico dos valores de 

intimidade do espaço interior, elegendo a casa como “[...] um corpo de imagens que 

dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade” (BACHELARD, 1978, p.208). 

Sem a casa “o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das 

tempestades do céu e das tempestades da vida. [...] E sempre, em nossos 

devaneios, a casa é um grande berço” (BACHELARD, 1978, p.201).  A casa oferece 

a segurança da restauração e do repouso, desempenhando papel de abrigo para o 

corpo e para os devaneios – elo entre pensamentos, lembranças e sonhos – , 

reforçando que a casa bachelardiana vai além da matéria, alcançando a dimensão 

existencial do ser-no-mundo.  

Por “sua unidade e sua complexidade”, explica Bachelard (1978, p.199), 

a casa é capaz de congregar valores particulares num valor fundamental: “Através das 

lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas em 

que já desejamos morar, podemos isolar uma essência íntima e concreta que seja uma 

justificativa para o valor singular que atribuímos a todas as nossas imagens de intimidade 
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protegida? Eis o problema central”. Tal essência, íntima, concreta e fundadora, teria como 

importante meio de acesso o devaneio, a fim de construir e promover a apropriação das 

imagens de intimidade protegida, ou seja, apenas a poética tange tal dimensão, pois “a 

imaginação aumenta os valores da realidade”. 

A casa é o centro e a origem de um mundo, escreveu Tuan (2011, p.10), 

“ela é o ponto de partida primitivo”. O autor exemplifica com a corriqueira situação de ir 

para o trabalho, “movimento para fora e para adiante, rumo ao futuro”, enquanto que 

retornar para a casa seria como voltar no espaço e no tempo, por ser sentida como uma 

volta à origem do mundo.  

Analisando da perspectiva da topoanálise o romance L’Antiquaire, de 

Henri Bosco, Bachelard (1978, p.213) fala sobre o quarto em abóbada da doce jovem, 

onde, sobre o antigo missal lê-se a frase “A flor fica sempre na semente”. Que venha a flor, 

ela já existia dentro da semente, antes mesmo de assumir sua atual forma física. Fora 

gerada, intencionada, construída por sua existência em semente. A flor carrega em si os 

valores da semente. Transpondo a análise para a casa, significa dizer que todas as casas 

em que habitamos e habitaremos carregam em si os valores da semente das moradas, a 

casa natal. A morada futura fica sempre na morada natal – em significação e potência. 

A qualidade primitiva e fundante do ser-no-mundo representada pela 

casa é sintetizada por Bachelard (1978, p.200) na afirmação que “[...] a casa é nosso canto 

do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro 

cosmos”. Na origem da significação das moradas está a casa natal: todas as outras casas 

que habitaremos terão algo dessa morada primitiva; não tanto de sua forma, mas de sua 

atmosfera. A casa natal tem papel de destaque nesta constituição, ficando gravada para 

sempre em nossa alma, além de presente nas lembranças e devaneios, e também inscrita 

fisicamente em nós: 

 

Ela é um grupo de hábitos orgânicos. [...] Todo o ser da casa se 

desdobraria, fiel a nosso ser. Empurraríamos com o mesmo gesto a porta 

que range e iríamos sem luz até o sótão distante. Mesmo o menor trinco 

ficou em nossas mãos. [...] As casas sucessivas em que habitamos mais 

tarde tornaram banais os nossos gestos. Mas ficamos surpreendidos 

quando voltamos à velha casa, depois de décadas de odisseia, com que 

os gestos mais hábeis, os gestos primeiros fiquem vivos, perfeitos para 

sempre. Em suma, a casa natal inscreveu em nós a hierarquia das 

diversas funções de habitar. Somos o diagrama das funções de habitar 
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aquela casa e todas as outras não são mais que variações de um tema 

fundamental (BACHELARD, 1978, p.206-207). 

 

A íntima relação entre a casa e o corpo também foi abordada pelo 

arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa, afirmando que ambos podem fundir-se em um senso 

definitivo de conectividade ou estarem tão distantes a ponto a de gerar um senso de 

nostalgia e até alienação. “Nosso domicílio é o refúgio e a projeção de nosso corpo, 

memória e identidade pessoal” (PALLASMAA, 2013, p.125).  

As diversas moradas de nossas vidas se interpenetram pelos sonhos, e, 

ao recordar lembranças de antigas moradias reconfortamo-nos revivendo lembranças de 

proteção. Trata-se de ir além da descrição – seja ela de fatos ou de impressões – a fim de 

superar seus problemas e chegar, então, à função primeira. Evocando lembranças, não 

trazemos apenas fatos, mas nossa poética da experiência vivida. O que é lembrado é uma 

reconstrução imaginária em si mesma, a memória não é mais verdadeira do que a 

imaginação (TUAN, 2014, p.11). “O devaneio tem mesmo um privilégio de autovalorização” 

(BACHELARD, 1978, p.201). Assim, a casa outrora habitada assume caráter ideal para o 

sujeito que a evoca. Ilustra Bachelard (1978, p.204): 

 

Podíamos outrora achar a água-furtada pequena demais, fria no inverno, 

quente no verão. Mas agora, na lembrança reencontrada pelo devaneio, 

não se sabe por que sincretismo, a água-furtada é pequena e grande, 

quente e fresca, sempre reconfortante. 

 

A intimidade precisa de um ninho, explicou Bachelard (1978). Assim 

como o corpo físico demanda seu abrigo, os sonhos demandam seu lugar seguro para o 

qual poderão sempre voltar. É a casa do sonho, perfeita em sua qualidade de refúgio. 

“A experiência da arquitetura”, escreveu Pallasmaa (2013, p.130), “surge 

ontologicamente do ato de habitar e, consequentemente, as imagens de arquitetura 

primordiais podem ser identificadas de modo mais claro no contexto da casa, a moradia 

humana”. Continua o autor, explicando que “[...] nossa casa determina o significado 

definitivo de interioridade e exterioridade, familiaridade e estranheza, estar no lar e estar 

fora dele” (PALLASMAA, 2013, p.121). O referencial construído pelo sujeito a partir da casa 

balizará suas percepções acerca de outros espaços, aos quais poderá ser atribuída a 

noção de casa, ou, nas palavras de Bachelard (1978, p.200), “[...] todo espaço 

verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa”. A esta noção de casa a que 
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se refere Bachelard alinha-se a afirmação de Tuan (2013, p.169) sobre a construção da 

afeição duradoura pelo lar, que é, em parte, resultado de experiências íntimas e 

aconchegantes espacializadas. Significa-se, assim, um lugar, que participa da qualidade 

daquela experiência. “Os lugares íntimos são tantos quantos as ocasiões em que as 

pessoas verdadeiramente estabelecem contato” (TUAN, 2013, p.172).  

Interessante destacar a observação de Bachelard (1978) de que valores 

enraizados profundamente no inconsciente são mais facilmente encontrados por uma 

simples evocação do que por uma descrição minuciosa. 

 

Para que serviria, por exemplo, dar a planta do aposento que foi realmente o 

meu quarto [...]? Para evocar os valores da intimidade, é preciso, 

paradoxalmente, induzir o leitor ao estado de leitura suspensa. É no momento 

em que os olhos do leitor deixam o livro que a evocação do meu quarto pode 

transformar-se num limite de onirismo para outrem. [...] Os valores de intimidade 

são tão absorventes que o leitor não lê mais seu quarto: revê o quarto dele 

(BACHELARD, 1978, p.206). 

 

Este processo de evocar em vez de descrever convida o leitor a abrir-se 

ao devaneio poético, trazendo por lembranças e pensamentos seus valores de intimidade 

através da casa sonhada, agora presente. 

Como obra primeira da referência existencial, a casa permanece 

intrínseca a nós como a própria identidade. “Ninhos, conchas e casas: o mundo resumido, 

protegido, privado por excelência e definido pelo próprio corpo” (LONGHINOTTI FELIPPE, 

2010, p.302).  

Ninhos e conchas são refúgios de animais vertebrados e invertebrados 

aos quais Bachelard (1978) associa a casa, com seus valores de redutos íntimos que 

oferecem abrigo e proteção. “Os lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, 

onde nossas necessidades fundamentais são consideradas e merecem atenção sem 

espalhafato. Há ocasiões em que até o adulto saudável anseia pelo aconchego que 

conheceu na infância” (TUAN, 2013, p.168). 

Em imagens diversas, os valores da casa de abrigo, refúgio, reduto, 

aposento, dentre outros, unificam e integram o ser-no-mundo diante de um mundo de 

dispersão de sonhos, de lembranças e de pensamentos (CELERI; PEREIRA, 2018, p.276). 

Nesta capacidade de integração há também uma identificação deste primeiro canto no 

mundo, a casa, com o mundo interior, estabelecendo relações entre o espaço externo e o 
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interno – psique e emoções – onde a casa pode ser pensada como a topografia do nosso 

íntimo. “Há um sentido em tornar a casa como um instrumento de análise para a alma 

humana”, escreveu Bachelard (1996, p.197). É o que o autor nomeou topoanálise: “[...] 

estudo psicológico sistemático dos lugares físicos da nossa vida íntima” (BACHELARD, 

1996, p.202).  

 

Ajudados por esse "instrumento", não reencontraremos em nós mesmos, 

sonhando em nossa simples casa, os confortos da caverna? Foi a torre de 

nossa alma arrasada para sempre? Somos nós, seguindo o hemistíquio 

famoso, seres "com a torre abolida" para todo o sempre? Não apenas as 

nossas lembranças, mas também os nossos esquecimentos estão aí 

"alojados". Nosso inconsciente está "alojado". Nossa alma é uma morada. 

E quando nos lembramos das "casas", dos "aposentos", aprendemos a 

"morar" em nós mesmos. Vemos logo que as imagens da casa seguem 

nos dois sentidos: estão em nós assim como nós estamos nelas. Essa 

trama é tão múltipla que nos foram necessários dois longos capítulos para 

esboçar os valores das imagens da casa (BACHELARD, 1996, p.197). 

Aprendendo a habitar uma casa aprendemos a habitar nossa alma. Os 

espaços da casa estão dentro de nós, assim como estamos neles: sótão, porão, corredores 

– desvendados pela topoanálise são capazes de conduzir a emoções e construções 

psíquicas. “Trata-se não apenas do consciente, mas das relações entre espaço e 

inconsciente em a leitura da realidade transcende para camadas psicológicas que denotam 

e conotam informações cruzadas sobre a relação entre o ser e o espaço, indo da noção de 

felicidade às memórias de infância” (CELERI; PEREIRA, 2018, p.276). 

Para um fenomenólogo que busca as raízes da função de morar, 

Bachelard (1978, p. 217) apresenta como passagem essencial o seguinte trecho do livro 

Le Serviteur, de Henri Bachelin (1919, p.97) 

 

Eram horas em que com força, juro, eu nos sentia como que eliminados 

da cidadezinha, da França e do mundo. E eu me enchia de prazer — 

guardava para mim as minhas sensações — quando nos imaginava 

vivendo no meio dos bosques numa cabana de carvoeiros bem aquecida: 

eu gostaria de ter ouvido os lobos aguçar as unhas no granito sem fim da 

soleira da nossa porta. Nossa casa fazia para mim as vezes de cabana. 
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Nela eu me sentia seguro contra a fome e contra a sede. Se eu tremia, era 

só de bem-estar. 

 

E evocando seu pai, Bachelin (1919, p.97) acrescenta: "Bem escorado 

na rainha cadeira, eu me embebia no sentimento de tua força". Assim, o escritor nos chama 

ao centro da casa como a um centro de força, numa zona de proteção maior (BACHELARD, 

1996, p.217). 

Significações e simbolismos são férteis terras disponíveis a serem 

afetadas por evocações, sobretudo as que partem do cosmo, natureza que somos. O 

ocaso, a tempestade, a brisa leve, o céu noturno, o raiar do sol, dentre tantos outros 

eventos cósmicos, são capazes de acentuar ou esmaecer certas tonalidades em nossos 

devaneios, seres em geograficidade que somos. Provocado pelas sugestões das estações 

do ano, por exemplo, o devaneio acentua certos valores da casa em detrimento de outros, 

como observa Bachelard (1978) ao dizer que a própria casa parece mais íntima no inverno 

do que no verão, o inverno nos lembra nossa vulnerabilidade e define o lar como refúgio. 

“No reino único da imaginação”, prossegue o autor, “o inverno evocado aumenta o valor da 

habitação da casa” (BACHELARD, 1978, p.223). 

 

De qualquer maneira, além da casa habitada, o cosmos do inverno é um 

cosmos simplificado. É uma não-casa no estilo em que o metafísico fala 

de um não-eu. Da casa à não-casa se encadeiam facilmente todas as 

contradições. Na casa, tudo se diferencia, se multiplica. Do inverno a casa 

recebe reservas de intimidade, finezas de intimidade. No mundo fora da 

casa, a neve apaga os passos, confunde os caminhos, sufoca os barulhos, 

mascara as cores. Sente-se em ação uma negação cósmica pela brancura 

universal. O sonhador da casa sabe tudo isso, sente tudo isso, e pela 

diminuição do ser do mundo exterior experimenta um aumento de 

intensidade dos valores de intimidade. (BACHELARD, 1978, p. 223-224). 

 

A paisagem é capaz de associar-se a um devaneio e conferir a ele certa 

tonalidade. O verão mora durante o ano todo nas casas claras feitas de janelas, enquanto 

que a lavanda transporta consigo para dentro do armário a história das estações do ano 

(BACHELARD, 1978). Essas afirmações de Bachelard nos remetem à paisagem 

adentrando a casa das mais distintas formas e sensações. A casa, em sua profundidade 

de valores e significações, é, assim como o ser-no-mundo que a habita, espacializada. A 
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casa natal e a casa dos sonhos existem no espaço geográfico do ser-no-mundo. Inscrita 

no corpo permanece a casa natal, e também a paisagem intimamente vivida – é ao que se 

refere a seguinte passagem: “Quando dinamicamente o caminho que ‘percorria 

penosamente’ a colina, estou certo de que aquele caminho tinha músculos e contra-

músculos. Em meu quarto parisiense, é um bom exercício lembrar-me assim do caminho. 

Escrevendo essa página, sinto-me liberado de meu dever de passear: estou certo de ter 

saído de minha casa” (BACHELARD, 1996, p.204). O mesmo nos revelam Thoreau (2007),  

ao dizer que tem os campos inscritos em sua alma, e Jean Wahl (1944, p.46) quando 

escreveu: “O recorte das cercas / É em mim que o tenho”. 

Em uma casa habitada pela paisagem, tanto o habitar como a casa 

aprendidos em seus valores primitivos pelo ser-no-mundo que a habita também são 

vinculados à presença dessa paisagem. Lembranças e devaneios relacionados à casa 

carregam em si imagens, cheiros, sons e sabores da paisagem vivida por aquela casa. 

Ainda, ao conferir valores de casa a refúgios como a caverna, o canto íntimo entre as 

árvores do parque, aquela conhecida pedra na praia, a paisagem adquire valores de casa 

e, por conseguinte, de lugar. São intimidades que conferem densidade e profundidade, 

acumulando significados a um espaço geográfico: paisagem-lugar-casa. 
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1 .3  l uga r  
 

Como falar da casa e da paisagem sem o lugar? A discussão que nesta 

tese construo e pretendo desenvolver me conduz a mergulhar em uma aproximação entre 

esses três conceitos ou essências. Na análise proposta, paisagem, casa e lugar se tocam 

todo o tempo em meus devaneios e reflexões. Por isso, trago o lugar como um dos 

conceitos ou essências fundantes deste trabalho.  

A relação entre lugar e casa é estabelecida de modo mais direto, o que é 

evidente em muitas das definições atribuídas a lugar, como, por exemplo, que [...] para que 

se constituam efetivamente em lugares é necessário um longo tempo de residência e um 

profundo envolvimento emocional” (HOLZER, 1999, p.72). Tempo e envolvimento 

emocional estão presentes na experiência com a casa, contribuindo para que lhe 

atribuamos valores de refúgio. De acordo com Relph (1976, p.42-43), a essência do lugar 

é a de ser o centro das ações e das intenções, onde são experimentados os eventos mais 

significativos de nossa existência. “O lugar é um centro gerador de significados 

geográficos”, afirmou Holzer (1999, p.70). E Tuan (2013, p.168) escreveu que lugares 

íntimos são “[...] lugares onde encontramos carinho, onde nossas necessidades 

fundamentais são consideradas e merecem atenção sem espalhafato”.  

Seguindo a discussão sobre lugar, irão se revelando outros entrelaces 

entre este e a casa, e tecendo a aproximação com a paisagem. Importante deixar claro 

que embora a casa seja um lugar, nem todos os lugares têm essência de casa. Apesar de 

haver valores da casa que participam da construção do entendimento de cada ser-no-

mundo sobre o que é um lugar para si, afinal, a casa é “[...] nosso primeiro universo. É um 

verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo” (BACHELARD, 1978, 

p.200), ela toca profundezas mais íntimas do ser-no-mundo. 

Na trajetória do conceito de lugar nas disciplinas que dele se apropriaram, 

interessa, aqui, sua consolidação na geografia humanista, cuja preocupação, a partir dos 

preceitos da fenomenologia, “[...] foi de definir o lugar enquanto uma experiência que se 

refere essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres humanos” (HOLZER, 

1999, p.70)” – isto é, ao espaço geográfico (DARDEL, 2011). É a perspectiva da 

experiência lançada sobre um conceito que, para a geografia clássica do início do século 

XX que em cujos fundamentos estava a confecção de mapas, possuía apenas sentido 

locacional (HOLZER, 1999). Cinquenta anos depois, o lugar passou a ser desvinculado 

deste sentido estritamente locacional, provavelmente primeiro pelo geógrafo Carl Sauer, 
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para quem o estudo da Geografia estava vinculado ao conceito de “paisagem cultural” 

(HOLZER, 1999), no qual "[...] a cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem 

cultural é o resultado" (SAUER, 1983, p.343). Sauer procedeu incorporando integralmente 

a subjetividade já implícita no conceito de lugar: "Os fatos da Geografia são fatos do lugar; 

sua associação origina o conceito de paisagem" (SAUER, 1983, p.321) – ideias que 

certamente iriam influenciar os geógrafos humanistas meio século depois (HOLZER, 1999). 

Para Tuan (2013a), a natureza da geografia é definida por espaço e lugar, 

sendo que o lugar tem especial importância para a geografia humanista, pois, “[...] se para 

as técnicas de análise espacial o lugar se comporta como um nó funcional, para o 

humanista ele significa um conjunto complexo e simbólico, que pode ser analisado a partir 

da experiência pessoal de cada um - a partir da orientação e estruturação do espaço, ou 

da experiência grupal (intersubjetiva) de espaço - como estruturação do espaço mítico-

conceitual” (HOLZER, 1999, p.71). O lugar tem história e significado, “[...] encarna as 

experiências e aspirações das pessoas. O lugar não é só um fato a ser explicado na ampla 

estrutura do espaço, ele é a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva 

das pessoas que lhe dão significado" (TUAN, 2013, p.387). Tuan (2013, p.167) explica, 

ainda, que “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado”, 

o que acontece através do tempo. “A permanência é um elemento importante na ideia de 

lugar” (TUAN, 2013, p.171). 

Trata-se de uma experiência estendida no tempo, isto é, à qual é 

conferida a possibilidade de estabelecer vínculos, histórias, significações: uma construção. 

Heidegger (2012b, p.1) afirma que “só é possível habitar o que se constrói”, e, 

evidentemente, ele não se refere somente à materialidade das construções. O autor 

apresenta construir como cultivar, edificar com objetivo de habitar, compreendendo uma 

constituição do espaço: edificá-lo – não apenas materialmente –, cultivá-lo consoante ao 

modo como o homem vive seu mundo – a forma como lida com divino e mortais, com a 

terra e o céu (BRANDÃO, 2016a). Heidegger (2012b, p.6) exemplifica com uma ponte, uma 

construção que é em si mesma um lugar, conferindo ao espaço uma instância e uma 

circunstância: “A partir dessa circunstância determinam-se os lugares e os caminhos pelos 

quais se arruma, se dá espaço a um espaço. Coisas, que desse modo são lugares, são 

coisas que propiciam a cada vez espaços”. Com tempo, constroem-se os lugares, que 

então delimitam os espaços – e não o contrário, uma vez que a ação de delimitar algo 

ocorre na concretude ou na materialidade, características dos lugares e não dos espaços 

por si, que são abstrações geométricas por serem desprovidos de concretudes 

existencialistas (DARDEL, 2011). O espaço geométrico, contrapõe-se ao espaço 
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adjetivado como geográfico, que pressupõe experiência e se desvela como fenômeno ao 

nos voltarmos intencionalmente criando um relacionamento intersubjetivo enquanto seres-

no-mundo: o espaço geográfico é dotado de materialidade, “ele é sólido, líquido ou aéreo, 

largo ou estreito: ele limita e resiste” (DARDEL, 2011, p. 2). “Os espaços que nós 

percorremos diariamente são ‘organizados’ pelos lugares”, explica Heidegger (2012b). A 

esta organização dos espaços em lugares, Tuan (2011, p.7) se refere como um cosmo: 

 

O espaço deve ser ordenado para ser habitado. Casas, aldeias e campos 

são espaços ordenados — “cósmicos” no sentido etimológico da palavra. 

Além do espaço da vida cotidiana, o que pode ser visto de forma imediata 

é o vasto espaço. Sobre essa área vaga as pessoas têm experimentado, 

em graus variados, a necessidade de impor algum tipo de estrutura 

significativa. A estrutura imposta desta forma não é um simples sistema 

de referência adaptado às necessidades de orientação; é, primeiramente, 

um esforço para atribuir valor e significado ao mundo e para situá-lo em 

lugares definidos. O processo de criação de um cosmo ocorre quando o 

tempo ilusório é ancorado no espaço, e o espaço é ancorado na realidade 

mais tangível do lugar. O espaço cósmico não é só um sistema de lugares, 

mas é ele mesmo um mundo expressivo, um lugar. 

 

 

A partir do arcabouço teórico da fenomenologia, o conteúdo dos lugares 

é o mesmo conteúdo de “mundo”, pois “[...] ambos são produzidos pela consciência 

humana e por sua relação intersubjetiva com as coisas e os outros, gerando os ‘campos 

de preocupação’, como são denominados por Tuan” (HOLZER, 1999, p.70). Segundo 

TUAN (1965) o mundo é um campo de relações estruturado a partir da polaridade entre o 

eu e o outro, ele é o reino onde a história ocorre, onde encontramos as coisas, os outros e 

a nós mesmos. (HOLZER, 1999, p.69). As vivências intersubjetivas e individuais que 

conduzem à construção de mundos e lugares, remetem à ideia explicitada por Buttimer 

(1976, apud HOLZER, 1999, p.69-70) de que “[...] a fenomenologia vê cada pessoa como 

tendo um ‘lugar natural’ considerado como o ponto inicial de seu sistema de referências 

pessoais. Este ‘lugar natural’ é definido pela ‘associação de espaços circundantes 

(surrounding)’ , uma série de lugares que se fundem em ‘regiões significativas’, cada qual 

com uma estrutura apropriada e orientada em relação a outras regiões”.  

Uma vez estruturados os espaços, movemo-nos sem esforço consciente 

no sentido de organizá-lo – os lugares que os outorgam já estão dados. Um agricultor, por 
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exemplo, “[...] não tem necessidade de fazer um esforço consciente para estruturar o 

espaço, desde que o espaço em que se move constitui parte integrante de sua vida 

cotidiana que de fato é o seu ‘lugar’ “ (TUAN, 2013, p.103). 

O lugar é de tal modo naturalizado que seus valores são chamados à 

consciência mais facilmente por meio de contrapontos. É o que afirma Buttimer (2015, p.19) 

ao referir-se às experiências dos insiders (pessoas do lugar) e dos outsiders (pessoas de 

fora do lugar): 

 

O observador que explora o lugar fala da casa, ao passo que o residente 

daquele lugar vive o processo de habitar. O observador mede e mapeia 

atividades sistêmicas e redes sociais e infere algo, dentro de seu horizonte 

de alcance, sobre o mundo do nativo, ao passo que a experiência do 

horizonte de alcance do morador pode ser um movimento tão fundamental 

na existência cotidiana que usualmente não se pensa nele (BUTTIMER, 

2015, p.9). 

 

Naturalização evidenciada por necessidades, como acontece, por 

exemplo, quando só nos darmos conta “[...] de um objeto familiar quando ele dificulta 

nossos propósitos: o lápis torna-se visível quando o grafite quebra. A distância torna-se um 

fato quando prevemos a aproximação de uma tempestade. O tempo é uma ameaça fatal 

quando é curto, e uma presença marcante no pensamento quando o temos em excesso” 

(TUAN, 2011, p.10). Ou, nas palavras de Emily Dickinson (apud TUAN, 2012, p.148): “Água 

é ensinada pela sede, Terra – pelos oceanos atravessados”. 

Isto ocorre também quando residimos por muito tempo em determinado 

lugar e, embora possamos conhece-lo intimamente, “[...] sua imagem pode não ser nítida, 

a menos que possamos também vê-lo de fora e pensemos em nossa experiência. A outro 

lugar pode faltar o peso da realidade porque o conhecemos apenas de fora – através dos 

olhos de turistas e da leitura de um guia turístico” (TUAN, 2013, p.29).  

Lugares têm identidade e estabilidade (TUAN, 2013; HOLZER, 1999). As 

circunstâncias conferem a um lugar certa identidade particular, que pode ser descrita por 

meio dos elementos concretos, por como as coisas são, com base no fenômeno concreto 

do mundo-vivido. Assim nos é franqueado o contato com o genius loci, o espírito do lugar, 

com o qual é necessário que o ser humano venha a termo para que possa habitar 

(NORBERG-SCHULZ, 1976). Para habitar determinado lugar, portanto, o ser humano deve 
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apropriar-se do genius loci, isto é, torná-lo próprio, torná-lo seu, dotando-o de significado e 

referências, fazendo daquele lugar um suporte existencial. O genius loci pode ser 

compreendido como a atmosfera de um lugar, identidade que “[...] provém das intenções e 

experiências intersubjetivas, que resultam da familiaridade (RELPH, 1976). Estas ligações, 

que se iniciam com o nosso nascimento e se aprofundam com a experiência (TUAN, 

2013b), implicam em um conhecimento detalhado do lugar, e na constituição de raízes, de 

um centro de significados que se torne insubstituível. Processo que ocorre nos feitos 

ordinários, simples acontecimentos que, com o tempo, podem se transformar em 

sentimento profundo pelo lugar, como relatou Coles (1971, p.204): “[...] quando uma das 

minhas crianças começa a chorar, e há algo que lhe incomoda, então tenho que ajudá-la 

da melhor forma que eu posso; e não forma melhor que levar a criança para ver se as 

galinhas botaram mais ovos, ou contar quantos tomates há nos pés prontos para serem 

colhidos”. Muitas de nossas afeições a lugares provêm de experiências passadas, como é 

o caso da casa natal explorada por Bachelard (1978), pois, como nos lembra Tuan (2013, 

p.32), “[...] a criança é o pai do homem, as categorias perceptivas do adulto são de vez em 

quando impregnadas de emoções que procedem das primeiras experiências”. 

A estabilidade, outra característica dos lugares, se refere à permanência 

que nos leva a relacionar tempo e lugar. “Para o novo morador, o bairro é, a princípio, uma 

confusão de imagens; ‘lá fora’ é um espaço embaçado. Aprender a conhecer o bairro exige 

a identificação de locais significantes, como esquinas e referenciais arquitetônicos, dentro 

do espaço do bairro. Objetos e lugares são núcleos de valor. Atraem ou repelem em graus 

variados de nuanças” (TUAN, 2013, p.28). Assumindo caráter de lugar, o bairro, que antes 

era “um espaço embaçado” e confuso, adquire estabilidade. Esta característica conduziu 

Tuan (2013b) a comparar o lugar com uma pausa no movimento: “Os animais, incluindo os 

seres humanos, descansam em uma localidade porque ela atende a certas necessidades 

biológicas. A pausa permite que uma localidade se torne o centro de reconhecido valor. Os 

babuínos e os símios não fazem uma pausa para cuidar de um membro ferido ou doente. 

Os homens o fazem, e esse fato contribui para a intensidade de seu sentimento de lugar” 

(TUAN, 2013, p.169). 

Entretanto, o lugar não é, necessariamente, imóvel. Nosso corpo é um 

lugar, diz Tuan (2013b). Ele pode ser reconhecido como “[...] um lugar íntimo que é 

necessário para nossa sobrevivência. [...] Por outro lado, também temos a mente: com ela 

somos capazes de perambular imaginativamente em outros mundos e realidades. Nesse 

sentido, portanto, podemos considerar nosso corpo como ‘lugar’ e nossa mente como 

‘espaço’ “(TUAN, 2014, p.7).  
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A estabilidade do lugar não estaria presente na paisagem (TUAN, 2013; 

HOLZER, 1999), que se “[...] altera a cada mudança de perspectiva” (HOLZER, 1999, 

p.71). A paisagem pode ser um lugar, mas não o é em si. Há que se estabelecer o processo 

de aproximação e significação para que ela, com o tempo, adquira valores de lugar. A 

paisagem vivida e habitada é um lugar. Ou pode abrigar lugares. Dardel (2011) destaca 

que a paisagem é uma manifestação mais ampla e complexa que o lugar, referindo-se às 

ligações existenciais entre o homem e a Terra. Além da complexidade da paisagem em 

relação ao lugar destacada por Dardel (2011), há uma questão de escala a se considerar, 

pois, segundo Holzer (1999, p.74) “[...] o aumento da escala impossibilita, 

progressivamente, um relacionamento espacial direto, remetendo-nos para uma 

apreensão cada vez mais fragmentária dos lugares, a uma visão em ‘arquipélago’, como 

nos sugere Bonnemaison”. Ainda assim, a paisagem vivida assume valores de lugar – 

sobretudo quando experimentada a partir de um contraponto ou um distanciamento, como 

escrevi anteriormente sobre os lugares, por exemplo, ao viajarmos para um país cujas 

paisagens estão embebidas de elementos não ou pouco familiares para nós, como 

topografias, climas, arquitetura, costumes, cheiros e sabores. Nesses momentos, 

reconhecemos determinada paisagem como “nossa”, como lugar.  

 

 

 

~ 
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~   PARTE I  

o q ue emerg e do v iv ido  
 

 

 

Esta Parte I do Capítulo 2 apresenta e discute conceitos fundantes para os 

conceitos principais apresentados no Capítulo primeiro, surgidos ao ir a campo em busca 

de experienciar os conceitos principais. Funcionam, portanto, como mediadores entre os 

conceitos principais e o campo, é o que o mundo-vivido desvela sobre os conceitos 

principais. Alguns dos conceitos aqui relacionados já foram mencionados ao longo do texto 

até este ponto, ficando este Capítulo encarregado de trazê-los de maneira mais detalhada. 

 

 

2 . I . 1  geogra f i c i dade  

 
Essência geográfica dos fenômenos, com destaque para as ligações 

existenciais do ser-no-mundo com a Terra, em que esta é base e meio para realização 

daquele, isso expressa o conceito geograficidade (geographicité) criado pelo geógrafo 

francês Eric Dardel (2011, p.31). “Cabe observar que a geograficidade, enquanto essência, 

define uma relação – a relação do ser-no-mundo” (HOLZER, 2011, p.151), ela se refere a 

uma cumplicidade obrigatória entre o homem e a Terra, na qual se realiza a existência 

humana (HOLZER, 2011). Refere-se também a um espaço, uma base material da qual não 

podemos nos destacar (HOLZER, 2011). “Do plano da geografia”, explica Dardel (2011, 

p14), “a noção de situação extravasa para os domínios mais variados da experiência do 

mundo. A ‘situação’ de um homem supõe um ‘espaço’ onde ele ‘se move’; um conjunto de 

relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum modo o lugar de sua 

existência”. Assim, a situação seria definidora da geograficidade, e, esta – e não a 

espacialidade –, o objeto de estudo da geografia enquanto ciência essencial (HOLZER, 

2011). Dardel (2011, p.1-2) apresenta “[...] uma geografia em ato, uma vontade intrépida 
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de correr o mundo, de franquear os mares, de explorar os continentes. Conhecer o 

desconhecido, atingir o inacessível, a inquietude geográfica precede e sustenta a ciência 

objetiva. Amor ao solo natal ou busca por novos ambientes, uma relação concreta liga o 

homem à Terra, uma geograficidade (geographicité) do homem como modo de existência 

e de seu destino”. A condição intrínseca de atrelamento e inseparabilidade entre o ser-no-

mundo e a Terra é expressa pela geograficidade, conceito cunhado por Dardel (2011) e 

por ele explorado profunda e poeticamente. 

Geograficidade é relação, é experiência que torna possível a adjetivação 

do espaço em diferenciação ao espaço abstrato da geometria: conforma-se o espaço 

geográfico. Este se desvela como fenômeno ao nos voltarmos intencionalmente criando 

um relacionamento intersubjetivo enquanto seres-no-mundo: o espaço geográfico é dotado 

de materialidade, “ele é sólido, líquido ou aéreo, largo ou estreito: ele limita e resiste” 

(DARDEL, 2011, p. 2). A essência do espaço geográfico é a geograficidade, “[...] que 

expressa a razão de ser do homem no planeta Terra, ou seja, delimita e determina a sua 

possibilidade de existir como ser-no-mundo” (HOLZER, 2013, p.20). O mundo construído 

e vivido em sua cotidianidade só é a partir da Terra, é o que expõe a geograficidade 

(PALHARES, 2018, p.59). Para Gratão e Marandola Jr (2011, p.6), “paisagem, lugar, 

identidade e imaginário são os fenômenos reveladores desta geograficidade”, ou seja, 

revelam a geograficidade fenômenos de natureza material e imaterial. 

Nossa existência é inseparável do espaço geográfico, existimos em 

algum lugar, somos seres-em-situação, [...] o que significa que constituímos e desvelamos 

o mundo a partir de nossa individualidade de ser” (HOLZER, 2013, p.18), de nossas 

experiências individuais no espaço geográfico. Este fato atesta quão profunda e visceral é 

a geograficidade, nossa conexão com a Terra da perspectiva existencial – sem mencionar 

a relação material, igualmente pertencente se pensarmos sobre a matéria de que somos 

feitos, que nossos corpos físicos se integram perfeitamente à Terra na composição de seus 

elementos. Esta reflexão nos remete aos devaneios bachelardianos enquanto poética 

(BACHELARD, 1996) da Terra, devaneios do repouso (BACHELARD, 2003) e devaneios 

da vontade (BACHELARD, 2013) impulsionados pela matéria terrestre, seja ela terra, água, 

fogo, ar, rochas ou outras. A matéria terrestre aciona em nós certa direção de devaneios, 

nossa conhecida que é, ou seja, não é nada de novo ou externo a nós mesmos, apenas 

um re-conhecimento de algo que já nos pertence, ou algo que já somos: Terra. “As relações 

processadas entre o corpo e a paisagem estimulam as emoções sentidas e vividas pela 

experiência naquele instante” (PALHARES, 2014, p.34). Influenciaria a geograficidade na 

qualidade de nossos devaneios a partir da matéria terrestre? Penso que sim, pois a 
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experiência é matéria para esses devaneios. Pode alguém que jamais esteve ou viu 

pessoalmente a neve ser tomado por devaneios desta matéria? Sim. Mas talvez não de 

modo tão profícuo e profundo quanto seria o caso de um ser-no-mundo cuja geograficidade 

se dá tendo a neve como seu espaço geográfico, seu mundo-vivido, seu lugar habitado – 

habitar na concepção heideggeriana. 

O espaço implicado pelo habitar heideggeriano corresponde, nos termos 

de Dardel (2011), ao espaço geográfico. Além das materialidades terrestres do espaço 

geográfico, figura também a arquitetura. Considerando o entrelace entre a natureza 

humana e a natureza geográfica, entendemos quão particular é uma casa edificada “[...] 

na encosta da montanha, protegida contra os ventos e contra o sol do meio-dia, entre as 

esteiras dos prados, na proximidade da fonte. [...] o telhado de madeira, o amplo vão, a 

inclinação íngreme das asas do telhado a fim de suportar o peso da neve e de proteger os 

cômodos contra as longas tormentas da noite de inverno” (HEIDEGGER, 2012, p.139). 

Essa casa não seria adequada a qualquer geografia, não teria sido assim construída por 

sujeitos de qualquer cultura. Ela é apropriada à peculiar conjunção de certa natureza 

humana e certa natureza geográfica – à geograficidade. “Quem construiu a casa 

camponesa foi um trabalho das mãos surgido ele mesmo de um habitar” (HEIDEGGER, 

2012, p.139), de uma expressão primária da relação de si próprio com os espaços. A 

arquitetura dialoga, congrega e evidencia a geografia e os fenômenos da natureza, 

conformando-se e assumindo características apropriadas ao lugar onde se insere. A 

arquitetura é tributária, primordial e essencialmente, da relação visceral entre a Terra e o 

homem (BRANDÃO, 2016a). Não há separação entre natureza humana e geográfica, estas 

são entrelaçadas: a cultura de cada povo tem forte influência de sua geograficidade. Ou, 

nas palavras de Tuan (2012, p.91), “Os conceitos ‘cultura’ e ‘meio ambiente’ se superpõem 

no mesmo modo que os conceitos ‘homem’ e ‘natureza’ “. “Do plano da geografia”, explica 

Dardel (2011, p14), “a noção de situação extravasa para os domínios mais variados da 

experiência do mundo. A ‘situação’ de um homem supõe um ‘espaço’ onde ele ‘se move’; 

um conjunto de relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum modo o 

lugar de sua existência”.  

 

A Terra é aquilo que dá sustentação ao que existe. Ela é, pois, a condição 

de habitar, de edificar, de cultivar do homem, porque ela é a situação mais 

evidente de sua existência. Quando expõe a necessidade de compreender 

a Terra para além de sua materialidade, para estabelecer as relações 

entre a existência e a realidade geográfica, Dardel (2011) convida Martin 

Heidegger a dialogar sobre ela em seu sentido mais íntimo. É nessa 
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escrita que Dardel encontra a essência da Terra. Em sua escuridão, os 

seres se abrem à procura de luz; se abrem ao mundo para estabelecerem 

uma profunda relação com a Terra: a geograficidade. A abertura para o 

mundo nos dá a condição de estar em relação a alguma coisa onde o 

homem funda o seu habitar que é a própria Terra (PALHARES, 2018, p.60) 

 

 

2 . I . 2  hab i t a r  e  a  quadra tu ra  
 

Habitar significa mais do que abrigar-se (NORBERG-SCHULZ, 1976). 

Compreendido enquanto fenômeno, maneira própria à abordagem da qual parto, habitar 

abarca a dimensão existencial do ser-no-mundo. Refiro-me, portanto, ao conceito de 

habitar cunhado pelo filósofo alemão Martin Heidegger, que remete ao termo alemão 

Dasein, ideia que pode ser traduzida por ser-aí (HOLZER, 1998), a condição espacializada 

inalienável da existência humana, que permeia a obra do autor. Ao enfatizar a dimensão 

espacial dessa unidade (MARANDOLA JR, 2008, p.75), Heidegger apresenta a ideia de 

habitar (dwelling).  

Em cinco de agosto de 1951, Heidegger proferiu uma conferência 

publicada no ano seguinte com o título Construir, Habitar, Pensar (HEIDEGGER, 2012b), 

na qual apresenta “[...] preocupações com o habitar humano e com o ambiente em que 

este se insere” (SARAMAGO, 2012, p.196). Para Heidegger, observa Holzer (2012, p.301), 

“[...] nossa primeira relação com o mundo é instrumental e não cognoscitiva, isso nos 

conduz ao Dasein [...]”. Este termo é empregado por Heidegger “[...] para designar 

indiferentemente homem e mundo, sendo o primeiro preferencialmente referido com a 

expressão ser-no-mundo, onde os hifens buscam sublinhar a inquebrantável unidade de 

seus termos” (HOLZER, 2012, p.196). Marandola Jr (2008, p.6) afirma que “Habitar é o 

próprio Da-sein, expressão heideggeriana da essência do ser, implicando um conjunto 

fenomênico de elementos que são mediados pelas ações intencionais e do querer do 

homem”. 

A questão do “espaço” é recorrente na discussão de Heidegger em toda 

sua obra. Suas considerações sobre o espaço são revistas e aprofundadas, em constante 

reflexão. Para o autor, o Dasein não se relaciona com o espaço – pois este, explica 

Heidegger, é o da geometria pura, um espaço destituído de temporalidade, uma abstração, 

incapaz de ser apreendido por si, de modo isolado das circunstâncias da vida fática do 
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Dasein (SARAMAGO, 2005). O Dasein nunca se defronta, no mundo, com o espaço 

(BRANDÃO, 2016a). O que há são “espaços”, “no plural, indicando que existem outros 

espaços. A palavra aparece no singular somente no caso de um espaço específico, ‘aquele’ 

espaço” (SARAMAGO, 2005, p.42). Como já discutido anteriormente nesta tese, os 

espaços são dádivas dos lugares, isto é, um espaço surge a partir de um lugar (ou uma 

coisa, que é, também, um lugar) que torna possível sua existência – como um vazio entre. 

Ao passo que espaço é sempre um dar-espaço, um dar lugar a algo. A questão do espaço 

em Heidegger implica em uma densa e extensa discussão filosófica que não será 

apresentada nesta tese. “A relação entre homem e espaço nada mais é do que um habitar 

pensado de maneira essencial” (HEIDEGGER, 2012b, p.137). Importante salientar para o 

propósito deste trabalho que o espaço mencionado por Heidegger não é o espaço abstrato 

da geometria, jamais experienciável pelo ser-no-mundo, mas sim do espaço fático, que 

pode ser um espaço específico ou espaços, no plural. A este espaço fático, espaço 

habitado, refiro-me nesta tese como o espaço geográfico, já discutido anteriormente. 

Para Heidegger (2012b), por habitar a terra, somos e estamos aquele que 

está (1) sobre a terra, (2) sob o céu, (3) junto aos mortais, (4) direcionados para o divino. 

Esses quatro aspectos são, para o filósofo, uma unidade originária por ele denominada 

quadratura (2012b). Trata-se de uma reunião a partir da “[...] compreensão da proximidade 

e do pertencimento mútuo” (SARAMAGO, 2012, p.214). E, como pontua Saramago (2012, 

p.212), “É a partir de sua concepção dilatada de mundo que Heidegger introduzirá o 

conceito de quadratura (die Geviert): quadratura é mundo compreendido como reunião – a 

partir das coisas mais simples – da terra e do céu, dos mortais e dos deuses”. Para 

Heidegger (2012b) a habitação e o lugar se configuram como a morada da quadratura (das 

Geviert), composta pela terra, pelo céu, pelo divino e pelos mortais em sua Unidade 

original. "A habitação (no sentido de habitar a terra)", nos diz ele, "como organização, 

preserva o Quadripartido naquilo em que os mortais residem: nas coisas". Há nesta 

colocação uma aproximação entre o lugar e a habitação (coisa) a partir da presença da 

quadratura em ambos, o que pressupõe tempo e resguardo. 

 

E essa proximidade do sagrado acontece, para Heidegger, no âmbito da 

vida concreta, do familiar, em meio aos afazeres diários e aos objetos mais 

simples. Interessa a Heidegger a presença dos deuses no âmbito do 

doméstico, no próprio lugar da habitação. É precisamente no seio do 

ordinário que o extraordinário se dá a conhecer, numa reunião, ou mais 

ainda, numa unidade entre o sagrado e o mundo cotidiano (SARAMAGO, 

2012, p.212). 
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Crapez (2015, p.146) nos explica que “a quadratura aponta para a 

dimensão imanente (horizontal, terrena, material, social) e transcendente (vertical, estética, 

cósmica, espiritual, simbólica), tem um perfil écumenal que transcende um habitar hoje 

reduzido ao topos, e o redimensiona para o cósmico e o poético”, saindo da significação 

puramente locacional para ampliar, aprofundar e adensar essa essência, cuja natureza não 

raro é melhor acessada e comunicada a partir da poética do sentir. 

Por estar na constituição do que somos, a quadratura está no modo como 

criamos e interagimos com o mundo, como o estruturamos. Portanto, cada ato, cada 

doação de significados às coisas, cada modo de pensar e agir sobre o mundo seriam 

trespassados por esta unidade originária (o céu, a terra, o divino, os mortais) – e é o modo 

como cada um de nós habita. Saramago (2011, p.7) destaca a importância de observar 

que “[...] Heidegger esclarece, antes mesmo de dar início às suas considerações, que não 

pensará o habitar ‘como mais um modo de comportamento humano, dentre tantos outros’, 

numa representação banalizada deste, mas que quer pensar, a partir do habitar, a própria 

existência humana”. 

Para explorar seu conceito de habitar, Heidegger (2012b) procede de um 

modo que lhe é característico, recorre à etimologia das palavras buscando o sentido 

original dos termos em sua antiguidade. Desse modo procede para refletir sobre o habitar 

aproximando-o do termo construir. Com raízes no antigo alto-alemão, construir é 

apresentado por Heidegger (2012b) como cultivar, edificar com objetivo de habitar – 

edificar não apenas materialmente, mas cultivar lugares consoante ao modo como cada 

ser vive seu mundo – a forma como lida com divino e mortais, com a terra e o céu (a 

quadratura heideggeriana). “A palavra bauen (construir), porém, significa ao mesmo tempo, 

proteger e cultivar [...]. Construir significa cuidar do crescimento que, por si mesmo, dá 

tempo aos seus frutos” (HEIDEGGER, 2012b, p.127). O vigor essencial do habitar é o 

construir, construímos à medida que habitamos (HEIDEGGER, 2012b). Assim, conclui, 

“Construir já é em si mesmo habitar” (HEIDEGGER, 2012b, p.126).  

Heidegger (2012b, p.137) pontua que “A referência do homem aos 

lugares e através dos lugares aos espaços repousa no habitar. A relação entre homem e 

espaço nada mais é do que um habitar pensado de maneira essencial”. A essênc ia do 

habitar, portanto, é a relação primária do ser-no-mundo conforme expressão de si, 

conformada e construída de acordo com o vivido (BRANDÃO, 2016a, p.22). Assim, “[...] o 

homem é à medida que habita” (HEIDEGGER, 2012b, p.127). O habitar é, 

simultaneamente, o meio e o fim (SEAMON, 2000), é nossa condição terrestre. Habitar 
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congrega em si a relação existencial do ser-no-mundo, sendo nossa condição humana na 

Terra (HEIDEGGER, 2012b), um constante construir no sentido de cultivar, de edificar 

vínculos, apropriando-se do mundo-vivido. O habitar é compreendido como uma totalidade, 

para a qual convergem diversos aspectos das experiências humanas com/nos espaços. A 

realização do habitar é o ser e estar sobre a terra, é o traço fundamental do ser-homem 

(HEIDEGGER, 2012a). Ao reconhecer-se mortal o ser humano remete-se ao divino, 

fazendo desta uma medida existencial, inerente à sua condição – inerente ao habitar. 

 

De acordo com as palavras de Hölderlin, o homem mede a dimensão em 

se medindo com o celestial. O homem não realiza essa medição de 

maneira ocasional, mas é somente nesse medir-se que o homem é 

homem. [...] O divino é ‘a medida’ com a qual o homem confere medida ao 

seu habitar, à sua morada e demora sobre a terra, sob o céu. Somente 

porque o homem faz, desse modo, o levantamento da medida de seu 

habitar é que ele consegue ser na medida de sua essência. O habitar do 

homem repousa no fato de a dimensão, a que pertencem tanto o céu como 

a terra, levantar a medida levantando os olhos (HEIDEGGER, 2012a, 

p.172). 

 

Pois, para Heidegger (2012b, p.130) “O traço fundamental do habitar é, 

porém, resguardar. Os mortais habitam resguardando a quadratura em sua essência”. De 

acordo com o autor, resguardar compreende preservar o vigor da essência, ou manter as 

coisas nelas mesmas, livres em seu próprio vigor. Buscado no próprio dizer da linguagem, 

em um modo característico de Heidegger, o sentido próprio de resguardar é deixar “[...] 

alguma coisa entregue de antemão ao vigor de sua essência, quando devolvemos, de 

maneira própria, alguma coisa ao abrigo de sua essência [...]” (HEIDEGGER, 2012b, 

p.129). Resguardar a terra é mais do que explorá-la ou esgotá-la; não é assenhorar da 

terra nem tampouco submeter-se a ela (HEIDEGGER, 2012b). 

Buscando o sentido original de termos do antigo gótico e do saxão, o 

filósofo conclui que ao habitar corresponde “de-morar-se” e “permanecer em paz”. Nota-se 

a presença do fator temporal: 

 

O traço fundamental do habitar é este resguardo. O resguardo perpassa 

o habitar em toda a sua amplitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a 
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pensar que ser homem consiste em habitar e, isso, no sentido de um de-

morar-se dos mortais sobre essa terra (HEIDEGGER, 2012b, p.129). 

 

Esse sentido primordialmente temporal assumido pelo habitar, “[...] de 

deter-se junto ou de acostumar-se a algo, ou ainda um sentido de cultivar; trata-se de uma 

forma de proximidade que se define antes de tudo pela permanência junto aos entes em 

geral, permanência esta que concede ao ser-no-mundo uma espécie de amparo, uma certa 

familiaridade calcada no conforto do que é sempre o mesmo” (SARAMAGO, 2011, p.2). 

De acordo com Saramago (2012, p.215), “A quadratura, enquanto 

preserva cada coisa em sua individualidade própria, compreende essa individualidade 

como constitutiva de uma unidade, da unidade entre terra e céu, mortais e deuses”, ou 

ainda, o resguardar das diferenças evidencia o brilho de cada um nessa unidade. Habitar 

é, portanto, resguardar a coisa em sua essência – seja essência de divino, de mortal, de 

céu ou de terra – resguardando-se, assim, a quadratura. Referindo-se a uma casa 

camponesa típica da Floresta Negra construída há duzentos anos, Heidegger (2012b, 

p.139) afirma que “O que edificou essa casa foi a insistência da capacidade de deixar terra 

e céu, divinos e mortais serem, com simplicidade, nas coisas”. Isto é, a casa foi situada e 

edificada consoante a e resguardando a essência de cada um dos elementos da 

quadratura:  

 

[...] na encosta da montanha, protegida contra os ventos e contra o sol do 

meio-dia, entre as esteiras dos prados, na proximidade da fonte. [...] a 

inclinação íngreme das asas do telhado a fim de suportar o peso da neve 

e de proteger os cômodos contra as longas tormentas da noite de inverno. 

[...] não esqueceu o oratório atrás da mesa comensal. Deu espaço aos 

lugares sagrados que são o berço da criança e a ‘árvore dos mortos’ [...]. 

Deu espaço aos vários quartos, prefigurando, assim, sob um mesmo teto, 

as várias idades de uma vida, no curso do tempo. Quem construiu a casa 

camponesa foi um trabalho das mãos surgido ele mesmo de um habitar 

que ainda faz uso de suas ferramentas e instrumentos como coisas 

(HEIDEGGER, 2012b, p.139). 

 

Trecho que expõe a materialidade de uma casa testemunhando a 

geograficidade de quem a construiu. Se “[...] ao habitar pertence um construir que dele 

recebe a sua essência” (HEIDEGGER, 2012a, p. 140), pensar o habitar compreende 
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pensar o que construímos a partir da relação com o espaço geográfico, significando esta 

relação, enquanto concretude, paisagem. “É preciso preservar essa primitividade do 

habitar, procurando por valores de aconchego, de bem estar e de amparo [...], salvando as 

paisagens e tendo ao seu dispor a natureza. Essa é a vocação poética do habitar a terra 

[...]” (CRAPEZ, 2015, p.146). Neste excerto, encontramos a poética do habitar, que remete 

a uma experiência no espaço geográfico, cuja essência é a georaficidade; encontramos 

valores de casa e lugar; e encontramos a paisagem como marca e matriz a ser resguardada 

em sua quadratura. 

 

 

2 . I . 3  devane io  
 

Muitos poetas ficariam embaraçados se lhes 

solicitassem a descrição objetiva das gemas que brilham 

em seus poemas. Mas as imagens estão em potencial 

na alma humana (BACHELARD, 2013, p.254). 

 

O filósofo francês Gaston Bachelard, em sua obra A poética do devaneio 

(1996), adverte que há um risco para o “sonhar acordado”: o desdobramento das imagens 

mentais pode perder-se, se não forem registradas. Devanear é algo próximo de sonhar 

acordado, porém, diferentemente dos sonhos, para comunicar um devaneio é preciso 

escrevê-lo com emoção, revivendo-o melhor ao transcrevê-lo. Devanear, diz Bachelard 

(1978), é diferente de sonhar, pois ao devanear estamos acordados e controlamos nossos 

pensamentos.  

 

Por si só, o devaneio é uma instância psíquica que freqüentemente se 

confunde com o sonho. Mas quando se trata de um devaneio poético, de 

um devaneio que frui não só de si próprio, mas que prepara para outras 

almas deleites poéticos, sabe-se que não se está mais diante das 

sonolências. O espírito pode chegar a um estado de calma, mas no 

devaneio poético a alma está de guarda, sem tensão, descansada e ativa. 

Para fazer um poema completo, bem estruturado, será preciso que o 

espírito o prefigure em projetos. Mas, para uma simples imagem poética, 

não há projeto, e não lhe é preciso mais que um movimento da alma. 
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Numa imagem poética a alma acusa sua presença (BACHELARD, 1978, 

p.186). 

 

Elo entre pensamentos, lembranças e sonhos, o devaneio é apresentado 

por Bachelard (1978; 1996) como poética e também como caminho de pesquisa. O autor 

afirma que "a fenomenologia do devaneio pode deslindar o complexo de memória e 

imaginação" (BACHELARD, 1978, p.44), e acrescenta que através dessa fenomenologia 

das imagens criantes, fenomenologia que tende a restituir, mesmo num leitor modesto, a 

ação inovadora da linguagem poética: “[...] a imaginação é colocada no seu lugar, no 

primeiro lugar, como princípio de excitação direta do devir psíquico. A imaginação tenta um 

futuro (BACHELARD, 1978, p. 8). Devanear é estar em situação de onirismo, escreve 

Bachelard (1978). “A leitura dos poetas”, explica o autor, “é essencialmente devaneio” 

(BACHELARD, 1978, p.208), a poesia brota de um devaneio. Ao contrário do sonho de 

sonolência, o devaneio poético “[...] não adormece nunca. É sempre preciso, a partir da 

imagem mais simples, fazer irradiar ondas de imaginação” (BACHELARD, 1978, p.220). 

O poeta Noél Arnaud (apud BACHELARD, 1978, p.287), escreveu: “Sou 

o espaço onde estou”. “A familiaridade intensa”, observa Lynch (2007, p.128), “cria um 

sentido de local, tal como o faz uma forma especial. A nossa casa ou a paisagem da nossa 

infância são cenários habitualmente muito identificáveis. Quando a forma e a familiaridade 

trabalham em conjunto, o resultado emocional é muito forte”. Reconhecer-se em 

determinada paisagem é possível na medida em que aquele conjunto é capaz de evocar 

elementos da identidade ou de experiências do sujeito, ou que funcione como “[...] cabides 

convenientes nos quais se podem pendurar as memórias, os sentimentos e os valores 

pessoais” (LYNCH, 2007, p.128). Não raro estes valores, sentimentos e memórias são 

permeados pelo devaneio. 

O devaneio desvela “imagens da intimidade” (BACHELARD, 1978), 

pertencendo a ele “[...] os valores que marcam o homem em sua profundidade. O devaneio 

tem mesmo um privilégio de autovalorização. Ele desfruta diretamente seu ser” 

(BACHELARD, 1978, p.201). Imagens de intimidade e valores que marcam em 

profundidade nos remetem à casa bachelardiana. Um dos primeiros lugares de significado 

e suporte existencial para o ser-no-mundo é a da infância. Ao evocar lembranças acerca 

dela, não trazemos apenas fatos, mas nossa poética da experiência vivida. 
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Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se interpenetram 

e guardam os tesouros dos dias antigos. Quando, na nova casa, 

voltam as lembranças das antigas moradias, viajamos até o país da 

Infância Imóvel, imóvel como o Imemorial. Vivemos fixações, 

fixações de felicidade. Reconfortamo-nos revivendo lembranças de 

proteção. [...] Evocando as lembranças da casa, acrescentamos 

valores de sonho; nunca somos verdadeiros historiadores, somos 

sempre um pouco poetas e nossa emoção traduz apenas, quem 

sabe, a poesia perdida (BACHELARD, 1978, p.201). 

 

A memória desse primeiro espaço existencial é imbricada com a 

identidade do ser-no-mundo, contribuindo para fundar seus valores. Assim, o devaneio em 

relação à casa primeira, a casa que acolhe, o acompanha sempre, colaborando para seu 

entendimento do que seria casa – ou sua casa ideal, ou a casa que deseja habitar. 

Uma das categorias filosóficas do devaneio, aponta Bachelard (1978), é 

a imensidão. “Sem dúvida, o devaneio se alimenta de espetáculos variados, mas por uma 

espécie de inclinação inata contempla a grandeza. E a contemplação da grandeza 

determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular, que o devaneio põe 

o sonhador fora do mundo mais próximo, diante de um mundo que traz a marca do infinito” 

(BACHELARD, 1978, p.316). As ressonâncias da contemplação da grandeza podem ser 

em nós renovadas pela simples lembrança, quando distante estamos das imensidões do 

mar e da planície, afirma o autor. “Mas”, questiona em seguida Bachelard (1978, p.316), 

“se trata nesse caso realmente de uma lembrança? A imaginação, por si só, não poderá 

fazer crescer sem limite as imagens da imensidão? A imaginação não será ativa a partir da 

primeira contemplação?” E continua afirmativamente, já que o devaneio começa sempre 

da mesma maneira e no entanto não o vemos começar; ele “[...] é um estado inteiramente 

constituído desde o momento inicial” (BACHELARD, 1978, p.316). Seu desenrolar também 

é livre, estando próximo e, no momento seguinte, muito além. Quando esse além se aloja 

nas casas do passado, fica imenso (BACHELARD, 1978), ampliado pelos valores poéticos 

da casa do sonho e seu caráter ideal.  

 

E o devaneio é, poderíamos dizer, contemplação primeira. Se 

pudéssemos analisar as impressões da imensidão, as imagens da 

imensidão ou aquilo que a imensidão traz para a imagem, entraríamos 

logo numa região de fenomenologia mais pura — numa fenomenologia 

sem fenômeno ou, para falar menos paradoxalmente, uma fenomenologia 
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que não tem que esperar que os fenômenos da imaginação se constituam 

e se estabilizem em imagens acabadas para conhecer o fluxo de produção 

das imagens (BACHELARD, 1978, p.316). 

 

O ato de experienciar uma paisagem compreende uma fruição que 

facilmente nos conduz ao devaneio. No sentido de contemplação primeira (BACHELARD, 

1978), o devaneio brotado da paisagem tende à imensidão quando aquela se apresenta 

vasta ou experienciada de uma perspectiva do alto. A paisagem, enquanto experiência 

multissensorial, individual e construção cultural por envolver a percepção, abriga e convida 

o devaneio. Estamos cá, e o cheiro do café nos conduz às entranhas da Terra, de onde 

brotam a semente e o ser-no-mundo que edificará sua casa resguardando a quadratura a 

partir de sua geograficidade – está constituída a paisagem que fora matéria base para a 

contemplação primeira, o devaneio.  

O devaneio das matérias e formas terrestres é alimentado pela 

geograficidade, tendo por objeto a matéria ou elemento com o qual é preciso vir a termo, 

com o qual depara-se com recorrência ou com intensidade no cotidiano. Aqueles menos 

recorrentes, por sua vez, guardam o não-saber, a falta de intimidade que por vezes pode, 

pela falta de contato com o real, acrescentar fantasia e sonho, um devir potencializado – 

que, por sua vez, convida também ao devaneio. Como um trabalhador do café, que 

devaneia sobre a colheita das tâmaras sem nunca ter tido experiência dela. Talvez seu 

devaneio com a panha do café seja alimentado de mais sensações, por despertar nele a 

vontade de transformação do trabalho já sabido pelo corpo. Devaneios do repouso 

(BACHELARD, 2003) e devaneios da vontade (BACHELARD, 2013) são impulsionados 

pela matéria terrestre – seja ela terra, água, fogo, ar, rochas ou outras – que aciona em 

nós certa direção de devaneios, nossa conhecida que é, ou seja, não é nada de novo ou 

externo a nós mesmos, apenas um re-conhecimento de algo que já nos pertence, ou algo 

que já somos: Terra. 
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2 . I . 4  a rqu i t e tu ra  ve rnacu la r  

 
Podemos recordar-nos da casa camponesa típica da Floresta Negra 

descrita por Heidegger (2012b, p.139), construída [...] na encosta da montanha, protegida 

contra os ventos e contra o sol do meio-dia, entre as esteiras dos prados, na proximidade 

da fonte. [...] a inclinação íngreme das asas do telhado a fim de suportar o peso da neve e 

de proteger os cômodos contra as longas tormentas da noite de inverno”. Além de 

resguardar a quadratura (HEIDEGGER, 2012b), esta arquitetura evidencia a paisagem em 

que se situa, permitindo-nos, inclusive, tecer sua imagem mental sinestésica, provida de 

elementos visuais e até táteis (podemos sentir a temperatura do lugar) da paisagem em 

questão – exemplo do desvelamento da paisagem pela casa, da porta para fora. 

 

        Figura 13: Paisagem da porta para dentro.       
        Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 14: Cozinha-paisagem.       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
 

 

Figura 15: Casa e paisagem.       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figuras 16 e 17: Paisagem.       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Figura 18: Da porta para dentro e da porta para fora.       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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O interior de uma casa é capaz de fornecer pistas que possibilitam ao 

leitor concluir, ou, no mínimo, supor, a que tipo de paisagem ela pertence. Observando as 

imagens da página anterior, o leitor arriscaria um palpite sobre a que paisagem pertencem 

as casas registradas? Seria uma paisagem litorânea ou montanhesa? Em um solo arenoso 

ou terroso? Seria o clima predominantemente quente ou frio? Qual seria o tipo 

predominante de vegetação, da tipologia externa das casas? Haveria algo a dizer sobre a 

atividade principal de subsistência ligada à Terra? E sobre a cultura ou os hábitos? Quais 

seriam os cheiros dessas casas? Há sons? Que sons ouviríamos ali? Entendo que sim, 

conforme escrevi anteriormente: a casa, também da porta para dentro, revela a paisagem. 

Isso torna-se mais evidente na arquitetura vernacular. A arquitetura 

vernacular expressa muito sobre a relação de um povo com seu lugar e sua paisagem. 

Além de expressar o modo como ali se habita, ela evidencia, por meio dos materiais e 

sistemas construtivos empregados, alguns dos elementos naturais disponíveis e 

predominantes em seu entorno, bem como a ação dos ventos, chuvas, insolação, relevo, 

clima, flora e fauna – descrição que recupera as discussões anteriores sobre pays 

(JEANNINE, 2011).  

Relevante ressaltar, ainda que brevemente, a diferenciação conceitual 

entre os termos “primitiva”, “popular” e “vernacular”, referentes à arquitetura – sobretudo à 

arquitetura de terra. De acordo com dicionários de Língua Portuguesa, “primitiva” é adjetivo 

que diz respeito à primeira a existir, original, inaugural; relativa aos primeiros tempos; que 

não é derivada; básica; primária; que tem a simplicidade e a ingenuidade comuns às 

origens. Arquitetura popular, para Lemos (1996), é arquitetura feita pelo povo. Entretanto, 

no Brasil, o termo “[...] ‘popular’ geralmente é designado para referenciar habitações 

construídas nas favelas ou habitação de interesse social, construída pelo poder público em 

grande quantidade. Tanto a primeira como a segunda, utilizam materiais convencionais do 

mercado da construção civil, não envolvem métodos tradicionais e muitas vezes não 

consideram as especificidades regionais” (PEREIRA, 2020, p.86). O termo “vernacular” 

consta em dicionários de Língua Portuguesa como algo próprio do país, próprio da região 

onde está, próprio do povo, sem estrangeirismos; genuíno, puro. 

 O arquiteto polonês Amos Rapoport (1972), estudioso do tema, afirma 

que é mais fácil definir o primitivo do que o vernacular, já que o primeiro diz respeito à 

produção por sociedades definidas como primitivas pela antropologia, citando a arquitetura 

indígena como exemplo de arquitetura primitiva. Nas sociedades primitivas e tradicionais 

as tradições resistem ao tempo e às transformações, haja visto o estabelecimento de um 

modelo predominante de arquitetura que não admite alterações no modo de construção 
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consagrado ao longo do tempo a partir de requisitos culturais e físicos, obtendo como 

resultado um modelo uniforme, com casas praticamente idênticas (RAPOPORT, 1972). O 

modelo, sem variações, predomina na arquitetura primitiva, entretanto, há casos em que a 

casa modelo possui “[...] grande potencial de transformação e atividade processual 

baseada nas tradições, pode traduzir práticas culturais fortemente imbricadas nos 

processos culturais e na imaterialidade” (PEREIRA, 2020, p.83). É o caso da casa 

indígena, explica Pereira (2020, p.83), em que a materialidade não é o fator determinante 

para a manutenção das tradições, haja visto o caráter impermanente da maloca devido à 

natureza de seus materiais e necessidade de transformação e adaptação ao longo do 

tempo e de seu local de implantação. Assim, há casos em que a arquitetura indígena, uma 

arquitetura considerada primitiva, atende também às características da arquitetura 

nomeada vernacular.  

A arquitetura vernacular supera a questão do modelo, afirma Rapoport 

(1972), aceitando alterações sem preocupar-se com a linguagem. Esta arquitetura não se 

constitui por “ciclos de moda”, mas é resultado da colaboração de muitas gerações 

(PEREIRA, 2020, p.84). De acordo com a Carta sobre o Patrimônio Construído Vernacular 

publicada pelo ICOMOS em 1999 na Cidade do México, as construções vernaculares são 

expressão da identidade de uma comunidade, possui relações com o território, tem como 

princípios o modo de construção elaborado pela própria comunidade com caráter 

marcadamente local e regional em resposta ao meio ambiente, e detém conhecimento 

tradicional da composição e da construção, transmitido de maneira informal.  

Para Rapoport (1972), a arquitetura vernacular tem como características 

a ausência de pretensões teóricas ou estéticas; baseia-se no lugar e seu microclima; 

respeita as pessoas e suas casas e o ambiente; desenvolve-se a partir de uma linguagem 

que admite variações dentro de uma determinada gama de expressões possíveis. A base 

de tradições em que se baseia a arquitetura vernacular é reconhecida não por limites 

político-administrativos, mas “[...] sim por territórios definidos a partir do compartilhamento 

de experiências construtivas habitacionais tradicionais, conforme suas referências 

ambientais e culturais” (PEREIRA, 2020, p.85), ou seja, são tradições reconhecidas pelas 

regiões do espaço vivido – como a região da Mantiqueira, estudada neste trabalho. Para 

Oliver (1997), a arquitetura vernacular atende a necessidades específicas de um 

determinado povo ou comunidade, conforme suas tradições. Arquitetura que contempla, 

portanto, “[...] a melhor designação sobre a arquitetura feita pelo povo ao envolver práticas 

culturais tradicionais de um lugar ou região” (PEREIRA, 2020, p.86-87). 
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Por abarcar a tradição e o saber fazer de um povo, é evidente a relevância 

dos atributos imateriais e materiais da arquitetura vernacular. Sua materialidade compõe a 

paisagem onde se situa, assim como sua expressão não tangível. Por ser expressão de 

uma geograficidade, a casa vernacular não é passível de ser transportada completamente, 

sob pena de esvaziar-se de sentido, deixando, portanto, de ser artefato vernacular. 

Pereira (2020) sintetizou as seguintes características para a arquitetura 

vernacular: utilização de recursos naturais da paisagem (desde geomorfologia até 

materiais); utilização de técnicas construtivas tradicionais; emprego de práticas culturais 

coletivas; base em princípios genéticos ou geracionais; impossibilidade de ser transportada 

integralmente. Enquanto prática coletiva, proporciona encontros e diálogos entre gerações, 

entre os detentores das técnicas tradicionais construtivas e aqueles que desejam 

apreendê-las, além de configurar senso de compartilhamento, de solidariedade, de 

cooperação, de pertencimento – de grupo.  

O processo de edificação vai além do objetivo de obtenção de um produto 

material (a casa), e assume caráter ritualístico de partilha de experiências e de valores, 

adensando o significado da casa vernácula na paisagem. Ela é testemunha de um saber 

fazer que perpassa desde a técnica até o habitar poético, em resguardo da quadratura. Ela 

tem potencial de definir o caráter dos lugares e facilitar processos de apropriação dos 

espaços. 

A autoconstrução nomeada arquitetura vernacular prescinde de 

intermediários alheios ao seu processo, ou seja, decorre e depende unicamente dos seres-

no-mundo que nela se implicam diretamente, de modo material e imaterial. Esta arquitetura 

independe de esferas abstratas a sua intimidade, tais como políticas públicas e mercado 

imobiliário. Ela é concretude para o povo do lugar mesmo quando não tangível, dada a 

relevância de sua componente imaterial para a construção da identidade, da paisagem 

habitada, e do próprio ser-no-mundo, que habita embebido pelo aroma do lugar. 

A componente imaterial é essencial à arquitetura vernacular, sem a qual 

sua relação com a paisagem carece de sentido. A materialidade compartilhada e aceita faz 

sentido enquanto a tradição está viva; do contrário, a essência da arquitetura se perde, 

explica Rapoport (1972). “Sin tradición no puede haber confianza em las formas aceptadas 

y comienza la institucionalización” (RAPOPORT, 1972, p.16). 

A arquitetura vernácula possui traços essenciais – um invariante – próprio 

à cada paisagem, isto é, definidos a partir de cada conjunto de relações estimulado, 

favorecido, evidenciado por cada ambiência natural. Por este motivo ela é potencialmente 
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desveladora da paisagem, seja da porta para dentro, seja da porta para fora. Embora isso 

aconteça em outra medida na arquitetura contemporânea, ela também é capaz de desvelar 

a paisagem, sobretudo ao se permitir ser permeada pela sabedoria da arquitetura 

vernacular. O que acontece desde a etapa da concepção do projeto arquitetônico quando 

o arquiteto ou o construtor assume como diretriz primeira a dimensão humana da 

arquitetura que, invariavelmente, está atrelada à sua experiência íntima na Terra. A obra 

dos homens nasce impregnada da paisagem. Entendo a arquitetura vernacular como uma 

arquitetura essencial, da ordem das essências, com potencial de oferecer a outras 

arquiteturas a capacidade de serem desveladoras da paisagem, da porta para dentro e da 

porta para fora.  

 

 

 

~ 
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~   PARTE II  

o ser  e  a  t er ra  
 

 

Esta Parte compreende relatos e registros dos trabalhos de campo 

realizados, fomentando discussões a partir das narrativas das pessoas com quem 

conversei e das minhas próprias experiências nesta imersão. Nos entremeios das 

narrativas, serão discutidos conceitos desvelados e adensados pelo campo, e diálogos por 

ele mediados. O campo conta o que é a atividade cafeeira, esta via de intimidade com a 

terra e seu tempo, o que é viver as paisagens do café. 

Foram realizados dois momentos de imersão para trabalho de campo, 

que aconteceram da maneira a seguir descrita. No período de 22 a 30 de março de 2019 

deu-se a primeira incursão, em que percorri a região a ser trabalhada tendo como pontos 

de referência os municípios de Carmo de Minas, Pedralva, Heliodora e Santa Rita do 

Sapucaí. O intuito neste período foi reconhecer a região, realizar uma aproximação, 

estabelecer contatos e identificar as possibilidades de aprofundamento e estreitamento de 

relações com as pessoas do lugar. Conversei com habitantes da terra que não possuem 

atividade diretamente ligada ao café, produtores de café, donos de fazendas, trabalhadores 

da colheita, profissionais do turismo do café e de cafeterias finas. Hospedei-me em casas 

de pessoas das cidades, exceto para os campos em Heliodora e Santa Rita do Sapucaí, 

quando estive hospedada em casa de minha família em Pouso Alegre devido à 

proximidade dos municípios. Durante os nove dias que estive em campo, em apenas dois 

deles foi necessário que eu almoçasse em restaurantes, nos demais dias era gentilmente 

convidada a almoçar nas casas com as famílias dos conversantes daquele momento, 

experienciando o privilégio de desfrutar do acolhimento e da generosidade característicos 

do povo desta terra. Além disso, recebi sempre auxílio para deslocamentos entre as 

cidades e as fazendas, caronas organizadas espontaneamente pelos conversantes ao 

perguntarem para onde eu iria em seguida. Não bastasse, por diversas vezes fui 

presenteada com frutas, verduras e pacotes de café produzido no local. A oportunidade de 

participar do cotidiano dessas pessoas com tal proximidade enriqueceu a percepção sobre 

suas dinâmicas de relações com o lugar e a paisagem vivida, desveladas não por aspectos 
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generalizáveis, já que tratamos de seres dotados de individualidades e particularidades, 

mas por aspectos que se traduzem mais como um aroma que permeia o lugar, um genius 

loci que se evidencia a partir da relação ser-no-mundo, a qual a paisagem media. 

Minha segunda incursão no campo foi no período entre 22 de julho e 01 

de agosto de 2019, planejada para esta época a fim de experienciar um momento bastante 

distinto do café: a colheita – ou panha, como se referem muitos habitantes daqueles 

lugares. Visitei fazendas situadas nos municípios de Carmo de Minas, Soledade de Minas, 

Cristina e Santa Rita do Sapucaí. As dinâmicas de hospedagens, refeições e caronas, 

repetiram-se à maneira do primeiro campo, à mineira. Além de participar novamente do 

cotidiano dessas pessoas de maneira bastante próxima durante os onze dias desta 

segunda imersão, experienciei o ritmo da panha, a colheita do café. Uma movimentação 

diferente nas cidades, muitas pessoas com a atenção direcionada ao evento ou, no 

mínimo, apenas cientes de que o período era aquele.  

Em uma das minhas incursões aos cafezais, participei da conversa a 

seguir com panhadores de café em plena atividade: 

Nicanor (proprietário de cafezal): - Ó, botãozinho, tá vendo? Então, se 

não panhá... Até fror que tá quereno abrir. Fror aberta, ó. [...] depois dá o chumbinho. Essa 

é a Nina, Josefina. A turminha aqui é joia. 

Rosália: - O sol tá quente aqui nas minhas costa, Nina! Inda bem que 

dispois do almoço vô pegá sombra! 

Nicanor: - Aí, esse aqui [Caetano] tem 42 ano de casa, ó. Aquela lá é 

esposa dele, a Nina. A ôta ali, a Zefa, ô Zefa! [chamando alto e acenando com a mão] A 

irmã da Nina. 

Panhador Caetano: - Tem que panhá memo, não tem jeito, uai. Se não 

madurá essa semana... [...] Ah, já. Eu já mexi com café bastante. Daqui pa Borda, ih... [...] 

moro aqui na fazenda memo. Moro aqui dentro da Fazenda. Praticamente quase nascido 

e criado aqui. Só saí uns ano pa fora trabaiano aí pra fora e vortei. Café memo. E vortei po 

café mema coisa. Trabaiei sete ano lá em Ouro Fino, tudo no meio do café. Na panha, 

adubano, capinano, tudo. Ano inteiro. Lá não tinha muito serviço. Praticamente aqui 

também não tem muito serviço. O café só eu que mexo, só eu sozinho. [...] Pa um sozinho 

tem serviço!   

Autora: - Então o senhor conhece bem os pé de café?  
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Panhador Caetano: - Ah, é. Fica conhecendo. [...] conhece ele desde... 

da cova. [...] Quando tá doente [o pé] a gente sabe, né. Mais o meno. [...] É, óia nas fôia, 

se as fôia num tivé pintada. Tem essas pinta, aqui é ferrugem. Na época da panha dá 

ferrugem memo. Tem umas pinta preta que dá o bicho mineiro. Tem o ponteiro seco, essa 

aqui não tem nada, disso aí. Seca essas ponta aqui tudo. Aí tá doente. Tem que curar, né. 

Tem um remédio próprio pra curar. [...] Aí ó, ó quanto tá aqui. Isso aqui não pode ficar isso 

tudo de gaio, não. Ele tira a força dos outros. Quando eu desbrotei aqui, esses mai grosso, 

foi deixado esses quatro, olha quanto já saiu, ó: esse, esse, esse aqui. [...] Se deixar desse 

jeito no fim não dá mai nada.  

Autora: - Então, panhô, tira os galho?  

Panhador Caetano: - Ah, tem que tirar. [...] Tem que deixar o café 

organizado. Se não organizar vira um... senão é um balaio assim que não tem nem jeito, 

se não cortá não tem jeito, não produz mais. Tira a força dele tudo. 

Autora: - E hoje, o senhor tá tirando tudo, até os verde?  

Panhador Caetano: - Ah, agora tá levando tudo, porque agora não tem 

jeito de deixar mais, né. Se deixar agora, agora tá passando do tempo, vem a florada e cai 

aí não tem jeito. O pé tá cheio. 

Autora: - Que que o senhor acha de viver no meio dessas paisagem de 

montanha de café?  

Panhador Caetano: Ah, pa nói é bão, né, porque é serviço!  

 

Panhadora Nina: - Eu panho café desde quando eu casei. 39 ano. [...] 

Gosto de tá na roça, adoro! Adoro panhá café, adoro! [risos] A gente tem várias amiga no 

cafezal [...] Umas já não panha mais por causa da idade vem. Gosto de todo serviço, 

cozinhar... mai meno pajeá! [risos] [...] Eu gosto de panhá, às veiz panha sozinha, às veiz 

panha junto. 

Panhadora Elis: - Vem trabaiá aí ela não precisa fazer terapia, é meió. 

Panhadora Nina: - Tô até hoje no mato.  

Autora: - Terapia sua é vim pro mato?  

Panhadora Nina: - É. Eu falei pro médico: pode tirar tudo de mim, menos 

o café. E gosto do café. [...] Vô baná pocê vê. Aqui, ó. Óia.  
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Assim disse Nina, já começando sua dança com a peneira repleta de 

grãos, algumas poucas folhas e alguns gravetos, o que restara da seleção feita com as 

mãos para retirar da peneira tudo que não fosse café. Peneirar o café, ou abanar o café, 

como é dito pelos trabalhadores do café, é um ato belo de dança que produz sua própria 

música. Nessa dança, corpo e peneira de café são coisa-só, movendo-se juntos e ritmados 

em um compasso por eles bem conhecido. Os movimentos são inscritos nos corpos, há 

intimidade e facilidade no mover-se e mover a peneira ao som dos grãos, folhas e paus 

sendo jogados para o alto e caindo na peneira cada vez menos folhas e paus, até que 

restem apenas os grãos de café. Em minha tentativa de abanar o café, pude experienciar 

e constatar que aquela dança requer intimidade: requer tempo.  

 

 

 
 

Figuras 19, 20, 21: Banar café: corpo-Terra       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 22: Banar café: terra inscrita no corpo.       
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Os dias de lida na lavoura do café transcorrem com conversas sobre a 

vida, risadas, assuntos profundos, assuntos corriqueiros, diálogos leves. Nos dias em que 

estive presente, estas conversas eram entremeadas por respostas a perguntas minhas e 

por explicações espontâneas sobre o café e a panha.  

 

Panhador Caaetano: - Panhei café po pai do Nicanor, po Nicanor, vô 

panhá po seu fíi, né, Nicanor? [risos] Deus que sabe!  

Então, perguntei o porquê de gostarem de trabalhar no café, ao que ouvi 

a resposta: 

Panhadora Elis: - Ah, aqui a gente fica mais tranquilo, conversa, faz 

amizade, né, Nina? Dá risada... [risos] Se cê for trabalhar numa firma cê num tem liberdade 

de ficar conversando, tem hora. Agora aqui, que nem, a gente tá aqui no pé de café e tá 

conversando lá... tá trabalhando mas tem as diversões também, né. [...] Gosto [de mexer 

com a terra]. Faço tudo quanto é tipo de serviço que tem na roça. Capinar, cortar o café, 

adubar... tudo quanto é tipo de serviço eu sei fazer.  
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Autora: - E alguém te ensinou ou você foi aprendendo de olhar?  

Panhadora Elis: - Ah, minha família, minha mãe panhava, né, aí levava a 

gente criança po café e a gente foi aprendendo.  

 

Vivenciar a lavoura e a lida diária com o café desde a infância é história 

comum a muitas das pessoas que trabalham na colheita. Muitos relataram que seus pais 

iam trabalhar na panha e levavam os filhos, mesmo bem pequenos, que ficavam por perto 

brincando. Crescer tendo a lavoura de café e o ritmo da panha como mundo-vivido 

escancara a geograficidade, condição intrínseca de atrelamento e inseparabilidade entre o 

ser-no-mundo e a Terra. E esta depõe sobre a construção do habitar, que se faz embebido 

por essa geograficidade. As mãos, os olhares, os corpos, os ritmos das falas, os silêncios 

– a paisagem os habita.  

No Sítio Conquista, no município de Soledade de Minas, fui recebida 

generosa, afetuosa e atenciosamente, como de costume nas Gerais. A visita começou com 

conversa no alpendre seguida de uma incursão na lavoura e nos barracões de 

beneficiamento do café, e terminou com conversa na mesa da cozinha, comendo queijo e 

tomando café.  
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Figura 23: Café servido na cozinha do Sítio Conquista, em Soledade de Minas. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 
 

Figura 24: Da porta para fora - Sítio Conquista, em Soledade de Minas. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Chamou-me atenção o afeto, a paixão, o orgulho pelas suas terras e a 

poética na fala de meu cuidadoso anfitrião, Francisco. Como, por exemplo: 

 

“Chei de abelha, ó. A abelha já faz a polinização, amiga nossa. [...] Oia o cheiro, sente, o 

cheiro. Doce... Aqui, ó. Aqui você tá vendo flor, o cafezinho e o galhinho saindo, ó. E o 

próprio galhinho já tá dando flor de novo. Ói cê vê. A natureza é... Tem aqui as abelha 

africana e tem essa arapuá, que fala, essa pretinha. Essa não [pica]. Essa ali embaixo, 

pega. Se apertar ela ela pode ser que morde. É, mas quando é época de florada mesmo, 

aqui fica branquinho e um cheiro...! Um cheiro, que o estômago até enjoa de tanto cheiro! 

Aí cê olha de longe e não fica vendo verde, cê vê branco”. 

 

O excerto acima transcrito narra a paisagem olfativa das terras cafeeiras 

durante o breve período da florada do café e também a paisagem visual da mesma época 

sazonal, em que as lavouras são avistadas em cor branca em vez de verde, devido à 

grande quantidade de flores brancas que cobrem as folhas verdes dos pés de café. É 

evidente na fala transcrita a intimidade com o que se passava ali: a bem-vinda presença 

das abelhas, o carinho implícito no emprego do diminutivo para se referir ao galho da planta 

e ao grão de café, reforçado pela delicadeza ao pegá-los com as mãos. Há reverência à 

natureza e gratidão àquela paisagem, expressas por um habitar poético em resguardo à 

quadratura. A gratidão é deflagrada pela paisagem a partir de um acontecimento 

geopoético. 

Sobre os sinais da planta do café nas mudanças de clima, escutei: 

 

“Ela começa a soltar folhas nova, começa a soltar flor. Esses dia que teve esse revolto foi 

isso que aconteceu. O clima esquenta, aí a planta ela começa a desenvolver. Ela começa 

tipo a se alimentar do solo. Quando tá frio ela fica parece tipo adormecida. Quando dá um 

revolto de tempo aí, que vai chover, que acontece? O tempo esquenta, começa a ventar, 

muda, né? A planta ela sente, aí começa a soltar folhinhas nova. O mato mesmo se ocê 

olhar, muda. O capim, o pasto, começa a brotar, tudo. É diferente. Muda. Mas isso assim 

é... a gente vê porque tá todo dia olhando aqui, né. A gente vê. Pra gente é coisa simples, 

mas pra vocês... [risos]”  
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Habitar conscientemente submissos à grandeza dos processos da terra, 

da natureza, é resguardar nossa condição mortal e o céu e a terra, que a nós resistem.  

Conversando com um dos funcionários de uma grande fazenda produtora 

de café, ele contou-me que nasceu e cresceu naquela fazenda. Mudou-se para a cidade 

para trabalhar como funcionário concursado da Prefeitura, mas sempre “pensava que 

estava no lugar errado”. Então, abandonou o emprego e voltou a morar e trabalhar na roça. 

Assim ele concluiu sua história: "Nada melhor do que cê tá no seu habitar, né. Fazer as 

coisas que cê gosta". Nesta fala, a expressão “estar no seu habitar” diz sobre estar em sua 

paisagem-lugar, onde há sentido e significado.  

Sentido, significado e suporte existencial são também atributos da casa, 

sobretudo, a casa da infância. Conversando no alpendre da casa do casal que me recebeu 

na Pedra, área rural de Cristina, escutei: 

 

"Eu nasci e fui criado aqui. Eu nasci ali naquela casa. Realmente naquela casa, mas era 

outra casa. Ali era a casa da minha mãe, do meu pai com a minha mãe. Eu nasci numa 

outra casa mas ali memo, depois que fizeram aquela". 

 

Contou-me, apontando para a casa que avistávamos do outro lado da 

estreita rua de terra, logo adiante do terreiro de café, no pé da montanha coberta por pés 

de café. “Eu nasci ali naquela casa” – disse ele. “Realmente naquela casa, mas era outra 

casa” – a materialidade da casa da infância já fora demolida, mas não para seu devaneio 

e sua memória. Embora não exista mais a imagem material, ali continua sendo a casa em 

que ele nasceu e cresceu. Lembrei de Quintana: “Não importa que a tenham demolido: a 

gente continua morando na velha casa em que nasceu”.  

A Pedra é lugar onde o sol se deita cedo. Passadas as três horas da 

tarde, a luminosidade é indireta e o frio começa a chegar: o sol já está detrás das 

montanhas que rodeiam o pequeno povoado. Percorrendo as ruas de terra, observei que 

na maioria das casas, mesmo nas menores, há um terreiro de café em frente ou ao lado. 

É como se no terreiro de café tivesse sido construída uma casa, e não o contrário. É como 

habitar um terreiro de café aportando nele sonhos, devaneios, sentido, identidade – valores 

de casa. Olhando ao redor, para o alto, cafezais nos envolvem, sensação conferida pela 

proximidade entre as montanhas. A Terra impera, o ser se encaixa. Se estabelece 

incrustrado nela e dela embebido.   
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Figuras 25 e 26: Caminhos da Pedra, em Cristina. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

 

 

Figura 27: Casa no bairro rural da Pedra, em Cristina. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 28: Habitar o terreiro de café. Casa na Pedra, em Cristina. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Figura 29: Envolvidas por cafezais e terreiros de café são as casas na Pedra, em Cristina. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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As imagens abaixo atestam sobre a porosidade das casas. A casa porosa 

convida a paisagem para entrar. Abrindo-se, fazendo-se permeável, a casa quer misturar-

se à paisagem, quer tornar-se uma com ela. A casa porosa é generosa enquanto abrigo e 

enquanto abertura, cosmo que permite a fusão com o entorno e resguarda a quadratura 

heideggeriana. Nela adentram o visual, cheiros, sons, silêncios. O silêncio é parte de todas 

as conversas. Ele conta sobre o habitar poético dos conversantes e sua geograficidade, o 

silêncio é narrativa. 

 
 

 

 

 

Logo da porta principal de entrada da casinha da Fazenda Pouso Alegre, 

ao repousar chapéus e pertences na chapeleira, vê-se: a luz do sol marca em tríade o chão 

do ambiente ao lado, contando a quem chega que a paisagem descansa na sala de estar. 

 
 

  

 

  

Figura 30: Sala da casinha da Fazenda Pouso Alegre, 
em Carmo de Minas. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Figura 31: Entrada da casinha da Fazenda 
Pouso Alegre. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Na casa que visitei na Pedra, existe uma cozinha na parte interna da 

casa, fechada entre as paredes e as portas e janelas – que ficam abertas praticamente o 

dia todo. Esta cozinha, porém, raramente é usada, relatou-me a moradora. Foi construída 

uma pia no alpendre dos fundos da casa, colocou-se ali fogão e mesa, e a cozinha passou 

a funcionar diariamente ali, aberta para a paisagem. Minha anfitriã, a moradora dessa casa 

e principal usuária desta cozinha, contou-me que dali ela conversa com os vizinhos quando 

precisa, “no grito” – disse ela, e quando a conversa é mais longa, usa-se o aplicativo 

WhatsApp. A cozinha, importante destacar, é cômodo de permanência prolongada na casa 

mineira tradicional. Em volta do fogo e em volta da mesa são partilhadas as conversas 

sobre o dia – e sobre a vida, como aconteceu também nesta visita, enquanto degustávamos 

queijo e café.  

 
Figura 32: Cozinha aberta: sabores da paisagem. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
Figura 33: Partilha, abundância e acolhimento nas Gerais. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 



84 
 

Nossa conversa começou no alpendre da frente da casa, e pouco tempo 

depois passamos para o alpendre dos fundos, a cozinha. Dali, recebíamos a lavoura 

sinuosa e verdejante por todos os nossos sentidos. Em seguida fizemos uma incursão pela 

lavoura, terreiro e local de beneficiamento – onde me foram apresentados com orgulho e 

satisfação os equipamentos conquistados para secagem dos grãos. Antes de partir, recebi 

duas caixas com hortaliças e raízes colhidas naquele momento especialmente para mim. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 34: A porosidade do alpendre na casa da Pedra. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 35: O que adentra a casa da Pedra pelo alpendre da cozinha de fundos. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figuras 36 e 37: Incursão pela lavoura e pela horta. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

No final da tarde os trabalhadores vindos da panha começaram a chegar 

e distribuir-se para suas casas, vizinhas da casa que em estávamos. Alguns paravam para 

conversar conosco, muitos pertencentes à mesma família. As imagens abaixo mostram a 

distribuição das casas de pessoas da mesma família ao redor do terreiro de café. Ele ocupa 

o centro do terreno e desempenha função agregadora, física e simbolicamente. 

 

 

Figuras 38 e 39: O terreiro de café como centralidade das casas, que se abrem para ele. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Pude, ainda, participar da panha, experiência extremamente 

enriquecedora não apenas para esta pesquisa, mas, também, para a vida toda. Antes de 

raiar o sol já estávamos na estrada de terra, eu e o trabalhadores do café, rumo ao cafezal. 

Vimos a noite gelada se dissolver às primeiras luzes da aurora, desvelando a imensidão 

das paisagens do café. Nas baixadas das montanhas de cafezais, rios de névoa densa. 

Chegando ao topo, todos os trabalhadores descemos dos transportes e, reunidos diante 

da imensidão terrestre fria e maravilhosa, conversamos. Chamou-me atenção a alegria e 

a disposição daquelas pessoas, que ali estavam no início daquela manhã de sábado para 

trabalhar, muitas delas tendo acordado antes das quatro horas da manhã por causa da 

distância a ser percorrida até a lavoura ou por causa do tempo demandado para a 

preparação da boia (marmita) a ser levada para o cafezal. Além da alegria e disposição, a 

solidariedade era presente tanto na partilha do café quente levado na garrafa térmica 

quanto no desejo de ajudar um companheiro que avisou a todos que havia perdido seu 

aparelho de telefone celular no trajeto que fizera a pé até a parte que lhe cabia do cafezal. 

Chegando no talhão que me coube, juntamente com outros quatro trabalhadores (três 

mulheres e um homem), recebi deles orientações espontâneas para aprimorar minha 

incipiente técnica da panha do café. Embora fisicamente cansativo, nosso tempo de 

colheita naquele dia foi agradável, muito por causa das conversas e risadas que acontecem 

entre os panhadores. Mais ou menos na metade do período da tarefa do dia, próximo às 

oito e meia da manhã, fizemos uma pausa para almoçar. Abri o lanche que havia levado, 

porém fui enfática e gentilmente convidada a provar a comida que a mãe de uma das 

trabalhadoras fizera para ela levar ao serviço. Abriu sua marmita de lata e entregou-me 

junto com uma colher para provar o saboroso prato preparado na banha de porco: arroz 

com feijão tropeiro e linguiça. Comemos juntos, conversando alegres sentados na íngreme 

estrada de terra que dividia dois talhões de pés-de-café. Depois, seguimos o trabalho até 

o meio-dia, quando recolhemos todo o produto da panha daquele sábado em sacas que 

foram dispostas na beira das ruas (fileiras de pés-de-café) no encontro com a estrada onde 

passaria logo mais o caminhão com os encarregados da fazenda para medir o café de 

cada trabalhador e, então, calcular o valor com o qual seriam remunerados por aquele dia 

de trabalho. Medido o café, reunimos os pertences e rumamos à parte alta onde havíamos 

chegado no início da manhã. O sol já ia alto. Lá chegando, todos nos distribuímos nos 

transportes disponíveis, que eram, principalmente, ônibus da própria fazenda, e 

retornamos à cidade. 
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Figura 40: Amanhecer visto do topo da lavoura em Carmo de Minas. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 
Figura 41: Rio de neblina densa no vale – amanhece no cafezal. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Rio de neblina densa no vale – amanhece no cafezal. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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As imagens na página anterior são parte dos meus registros fotográficos 

desmedidamente aquém no intuito de transmitir a potência gigantesca e delicada dessa 

paisagem. Havíamos chegado ao ponto mais alto das montanhas do cafezal, era a aurora 

daquele dia, o ar era gélido e o sol despontava no relevo sinuoso fazendo verdejar em 

brilho o verde e branquejar as densas nuvens rentes ao chão do vale: neblina-rio. Tendo 

vivido essas paisagens, a contemplação dessas fotografias evoca, em mim, as sensações 

do meu corpo-Terra naqueles instantes, a geopoética vivida, a vertigem geográfica, os 

devaneios ali despertados. A vastidão silenciosa retumbante, é em mim que a tenho. Ela 

ecoa fora pois ressoa cá dentro, há uma frequência vibrando que encontra ressonância 

com uma frequência que vibra igual em mim, e me captura, igualando: misturo-me, a 

paisagem me lê, leio-me nela. Só sinto o que sinto porque tudo isso já existe em mim, 

antes. O encontro é, na verdade, reencontro. Há, também em mim, o abismo de mistério e 

aconchego, o silêncio que impera ditando desejos, a grandeza e a miudeza, névoas 

grossas a velar-me a consciência e também luz cálida a dissolvê-las, desvelando-me o 

saber, vez ou outra.  

Alguma poeira levanta do chão de terra enquanto os trabalhadores 

dissolvem-se no cafezal. Há silêncio e algum riso seguindo algum comentário tecido em 

voz baixa e ritmo lento. Faz frio. As pessoas caminham sabidas e costumeiras, geopoética 

de saber-se íntimas daquela terra. 
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Figura 43: A caminho da colheita - Carmo de Minas. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 44: Geopoética. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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O corpo-Terra deleita-se em realizar o devaneio da vontade de tirar para 

si, ainda que momentaneamente, as pérolas flamejantes da terra. Esta belíssima imagem 

sonhada para os maduros e vermelhos grãos de café me foi ofertada pelo professor doutor 

Pierre Georges Gabriel Crapez, na ocasião da banca de qualificação desta tese. Adentrei 

tal imagem em devaneio e encontrei-me com Bachelard (2013) discorrendo sobre o orvalho 

e a pérola. Segundo o autor, muitos devaneios cristalinos aproximam suas imagens 

atribuídas a uma “água fundamental” (BACHELARD, 2013, p.257), diferentemente da 

chuva que, embora também seja proveniente do céu, “[...] cai das nuvens, fornece uma 

água tosca”, enquanto que “o orvalho desce do firmamento, fornece uma água celeste”. 

Para Henry de Rochas (1648, p.255), em sua obra La physique reformée la contenant la 

réfutation des erruers populaires et le triomphe des vérités philosophiques, “Os lavradores 

apreciam mais o Orvalho de Maio do que a chuvas de outras estações... É o principal 

alimento das sementes”. “Sonhar o orvalho como germe e semente é participar do fundo 

do ser no devir do mundo. Então fica-se certo de viver o ser-no-mundo, porquanto se é o 

ser-tornando-se-o-devir-do-mundo. O alquimista vem ajudar o mundo a devir, vem concluir 

o mundo” (BACHELARD, 2013, p.258).  

O orvalho prepara os caminhos da fecundação da terra, como escreveu 

Bachelard (2013, p.258) recordando Henry de Rochas (1648, p.78): “O doce orvalho abre 

o seio da terra, dispõe-na para melhor receber o espírito do ar, que a deixa de certo modo 

prenhe de mil produções, ou que pelo menos excita os germes entorpecidos nas sementes 

que ela esconde”. O orvalho “[...] é realmente alvorada destilada, o próprio fruto do dia 

nascente” (BACHELARD, 2013, p.260) – pura potência límpida brotada em frescor. Sua 

condensação, dizem as imagens poéticas, “[...] a Pedra que se torna a matriz do orvalho 

celeste é a pedra mais límpida entre todas, o cristal que contém em seu seio a mais bela 

das águas, o cristal da claridade perfeita que é, nessa visão, uma espécie de cristalização 

mútua dos princípios do céu, da terra e da água. Condensação de todas as grandes 

substâncias” (BACHELARD, 2013, p.260). A pérola possui a mesma cosmogonia das 

pedras preciosas (BACHELARD, 2013) como o cristal, além de congregar em si imagens 

de purificação e raridade.  

O orvalho enquanto pérola fecunda a terra com sua pureza celestial e 

juntos geram a planta. O grão de café enquanto pérola carrega em si valores de pureza e 

fecundidade, tendo sido gerado do encontro da fecunda terra com o puro orvalho celeste. 

O grão de café enquanto pérola é tempo. Bachelard (2013, p.265) relembra a lentidão da 

formação da pérola, elaboradas nas conchas durante anos a partir de uma ínfima partícula. 

Uma construção e um labor dedicados à purificação. A purificação também é dada pelo 
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fogo e suas imagens poéticas de transmutação da matéria sólida em fumaça ou em nada, 

como nas substâncias que se consomem por completo quando expostas ao fogo. O fogo 

é indomável e transformador, as entranhas terrestres borbulham rochas líquidas 

transmutadas pelo calor ígneo. Assim, as pérolas flamejantes da terra, os grãos de café, 

são o tempo da terra materializado na mais pura e fecunda potência brotada das 

profundezas em chamas do ventre da terra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Pérolas flamejantes da Terra. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Caminhar pelas ruas do cafezal é, dentre outras experiências, deparar-

se com imagens atestando a pertença: ser-no-mundo embrenhado na folhagem, misturado 

tranquilamente com a planta, em movimento habitual, muitas vezes expressando na fala 

seu prazer de ser-ali. O pano estendido no chão recebe os grãos puxados dos galhos com 

força, velocidade e destreza, e vai-se forrando e ficando pesado. Então, é tempo de 

peneirar para esvaziar o pano e estica-lo mais à frente, a fim de receber o que se colherá 

dos pés-de-café adiante. A peneira é enchida. 

 
Figura 46: A autora na experiência na panha. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 e 48: Pelas ruas do café. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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É fina, delicada, certeira e veloz a seleção feita com as mãos para retirar 

da peneira tudo que não seja café. Peneirar o café, ou abanar o café, como é dito pelos 

trabalhadores do café, é um ato belo de dança que produz sua própria música. Nessa 

dança, corpo e peneira de café são coisa-só, movendo-se juntos e ritmados em um 

compasso por eles bem conhecido. Os movimentos são inscritos nos corpos, há intimidade 

e facilidade no mover-se e mover a peneira ao som dos grãos, folhas e paus sendo jogados 

para o alto e caindo na peneira cada vez menos folhas e paus, até que restem apenas os 

grãos de café. Em minha tentativa de abanar o café, constatei que aquela dança requer 

intimidade: requer tempo. 

 
Figura 49: Seleção dos grãos. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 
Figura 50: Abanando o café. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Durante o momento do almoço no cafezal, no meio da manhã, o que 

experienciei foi generosidade e abundância – ainda que, por vezes, na escassez. 

As marmitas com a comida e as garrafas térmicas contendo café são abertas com 

alegria e orgulho, em desejo de partilha multiplicadora. Bem ali, rodeados de plantas 

e frutos e no chão de terra, representante suprema dos atributos observados: 

generosa e abundante Terra. 

 

 
Figura 51: Almoço no cafezal. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 

 
Figura 52: Colheita do café em Carmo de Minas.             Figura 53: Trator chegando para medir o café. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora.                                    Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Depois de panhados, selecionados, abanados, os grãos vão para o 

terreiro para secar ou, em algumas fazendas, vão para a máquina secadora. Mas a 

experiência do terreiro proporciona um envolvimento diferente do corpo-Terra no processo 

de secagem, pois pede tempo. E, assim, maior intimidade com a matéria trabalhada. Na 

dança que acontece ininterrupta por longo tempo, várias vezes ao dia, durante vários dias, 

o corpo-Terra move-se com sabedoria e cuidado, evocando, talvez, devaneios da vontade 

realizados de imediato no contato do ser-no-mundo com aquela matéria, construindo seu 

habitar geopoético. 

 
Figura 54: Virando café no terreiro. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Grãos secos, descascados, selecionados. O contato do corpo-Terra com 

os grãos limpos evoca devaneios da vontade materializados. 

 
Figura 55: Grãos limpos. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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No município de Santa Rita do Sapucaí, elementos de uma urbanização 

em franco desenvolvimento coexistem com elementos rurais em uma proximidade que 

chamou minha atenção. Montanhas cobertas por plantações de café envolvem a cidade e 

podem ser avistadas a partir de muitos pontos do município. No sopé de várias delas, 

residências urbanas de alto padrão brotam em profusão. A paisagem se compõe pelas 

altas ondulações verdejantes dessas montanhas cafeeiras com edifícios e ruas ao seu 

redor e aos seus pés. Um núcleo urbano que se expande sobre a estreita área até tocar o 

rural, sem transições, e com ele se misturar. Antigas sedes de fazendas cafeeiras seguidas 

por conjuntos de casas edificadas para ser a morada de seus trabalhadores, têm, 

atualmente, seus pastos à beira da estreita rodovia que a separa – e une – das ruas 

urbanas com prédios e casas. O gado vive, espaçoso, a mirar prédios. E as pessoas 

habitantes do urbano vivem a mirar paisagens de gado e lavouras de café. Ser-no-mundo 

cujo mundo-vivido apresenta integrados elementos urbanos e elementos considerados 

rurais. Tal integração vai além do âmbito visual, observado nas imagens abaixo, ela é 

expressa no teor das narrativas das pessoas: na história de vida de muitas, nas atividades 

cotidianas, nas conversas corriqueiras, nos hábitos. É parte mesmo daquele habitar 

construído a partir da peculiar geograficidade do lugar. 
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Figuras 56 e 57: Geograficidades em Santa Rita do Sapucaí. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
 

 
 

 
 
Figuras 58 e 59: Casas e paisagens em Santa Rita do Sapucaí. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Os itens a seguir enunciam reflexões a partir de diálogos e relações que 

identifiquei em campo.  

 

2 . I I . 1  ch ronos ,  ka i r os  e  o  tempo 

da  t e r ra  
 

A partir dos trabalhos de campo realizados, algumas questões se 

desvelaram. Dentre elas, o tempo, revelando-se em distintas perspectivas, distintas 

percepções: são os ritmos diferentes dos elementos e atividades associados ao café. Este 

item do Capítulo segundo discute em destaque o tempo a partir dos ritmos diversos 

desvelados pela paisagem cafeeira e suas atividades afins.  

Como dito anteriormente, o tempo impregnado na paisagem nos permite 

concebê-la como uma narrativa processual e em processo ela mesma, um devir. No caso 

das paisagens do café, um devir rico em sua diversidade de naturezas temporais. Há o 

tempo anterior à semente, o tempo da semente, da planta, do grão, da colheita, da 

secagem do grão, da torra, da seleção, da embalagem, do transporte, da distribuição. Cada 

um destes momentos desdobra-se em detalhes e tempos, de modo que o processo todo 

compreende os tempos da terra, do ser-no-mundo e do agro-negócio. Tempos estes que, 

assim como se desencontram, se sobrepõem e se entrelaçam, pois participam um do outro. 

Diante da intimidade que tece com a terra na lida diária, nas esperas, no respeito, no 

aprender, na experiência do corpo, o ser-no-mundo se envolve e passa a conhecer esse 

tempo da terra que, de algum modo, passa a ser seu também, misturando-se com seu 

próprio tempo. Seu mundo-vivido tem elementos e ritmo ditados pela terra. Tendo a terra 

como mundo, este ser-no-mundo é ser-terra – onde a palavra “ser” é tanto substantivo 

como verbo.  

Considerando o referido entrelace dos tempos, enxerguei no tempo das 

paisagens do café Chronos e Kairós, duas maneiras gregas com distinções para se referir 

ao tempo. Chronos, o tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido, de natureza 

quantitativa, associado ao movimento linear das coisas, com um princípio e um fim. Kairós, 

o tempo de natureza qualitativa, o momento indeterminado no tempo em que algo especial 

acontece: a experiência do momento oportuno.  

Para além de Chronos e Kairós, o tempo da Terra se impõe. Absoluto, 

faz recordar da natureza da vida: movimento, ciclos, fluxos. Aqueles com menos intimidade 
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com a Terra e seus tempos, talvez o associem a Chronos. Aqueles que se rendem e se 

permitem permear pelo tempo da Terra, o sentem como Kairós.  

Para Noguera (2010, p.9), o tempo da Terra é o tempo que faz, e não o 

tempo que passa: o tempo do agricultor, do pescador, do marinheiro, um tempo que muda 

permanentemente, é uma língua da terra que não compreende a língua do mercantilismo 

e do capitalismo. 

Desde a semente à saca limpa, o café impõe seu tempo e o ser-no-

mundo o acompanha. Cada etapa nos recorda que processos de transformação são 

orgânicos – os da planta e os do ser-no-mundo. São cíclicos, não lineares e não 

controláveis, a despeito de todo empenho humano em prever e controlar, a Terra dita o 

ritmo – da planta e do ser-no-mundo. 

 

"Café é igual leite... tem que gostar mesmo... a planta, se ocê num cuidar, num tiver em 

cima olhando... num produz. Pode até produzir, mas... tem o tempo certo pra fazer os trato 

culturais, né? Igual agora, esse ano a colheita tá muito informe. Tá muito verde, depois já 

secou, num madurô, num deu aquele tempo, certo. Parece que a planta ficou adormecida 

na época da florada, ela ficou tardia, sabe? A hora que ela abriu a florada, já tinha passado 

o tempo. Aí, agora a gente tem que colher, porque daqui a pouquinho já vem botão de 

novo. Vou te mostrar ali. As planta é em função do clima. Clima mudou, ela... vai chover: a 

planta já muda, cê vê que já solta folhas nova, já começa... ela percebe. Será que vai 

chover? Cê olha na planta, cê vê. Já começa com botão... Então, dependendo do momento 

cê tem que panhá, tem que tirar o fruto do pé pra desocupar, pra planta preparar de novo 

pra nova produção. E o café é assim, ele é bianual, num ano ele dá muito e no outro fica 

descansando." (Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

"Aqui cê tá vendo a flor e o cafezin beeem pequenininho. Esse já é um cafezinho." 

(Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

"As abelha fazendo a polinização aqui ó, ói po cê vê. [...] Aí, o que acontece às vezes, esse 

fruto se tornar em vara. Tipo esse aqui, ó, tá vendo? [...] Essa flor às vezes pode se tornar 

um grão, né, um fruto, ou tornar isso aqui ó, a gente chama de palma. Olha aqui, ó, aqui 

cê vai vê bem visível. Um galhinho novo. Acontece isso também, quando é muito 

antecipada a florada, ah lá, aqui ó: onde que era pra sair um fruto, que que tá saindo? Um 

ramo. Aí vai ficar um ramo tipo esse daqui futuramente, ele vai crescer. Vai virar vários 
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raminhos. Aí o ramo que vai produzir depois a florada. Porque essa florada nesse período 

agora, em julho, não é normal." (Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

"Eu plantei ele tem um ano e meio. Eu plantei ele ele tava desse tamaninho aqui ó. Eu 

plantei nove mil pé." (Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

"Esse aqui é um broto aqui que a gente tira ele. [tirando] Isso aqui é normal às vezes 

acontecer. A gente deixa só uma haste, num deixa duas, dois pé. Que esse aqui concorre, 

aí não é bom. Todo ano depois a gente faz uma desbrota, a gente ranca os broto que tivé. 

A gente chama de ladrão, certo? Que aí fica roubando a força do pé principal. Aí ó, saindo 

um galhinho, ó. É bom. É bom porque aí ele vai ter muitos ramo pra produzir, né, porque 

oia po cê vê, daqui já sai o cafezinho." (Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

“Agora é pegá e panhá. Deixar a flor vim normal agora, porque... tudo é época. Não dá 

pocê "ah, não, vou deixar madurar esse grão verde depois eu tiro". Não é assim. Tem 

tempo, né. Cê tem que fazer os trato culturais na época certa. Senão... vira 

bagunça”. (Francisco, Sítio Conquista, em Soledade de Minas) 

 

A paisagem inspira tempos diversos e distintos a cada ser-no-mundo que 

a experiencia. Composta de vários tempos que dançam juntos, entrelaçados, novos, 

antigos, sobrepostos, ela pode assumir caráter de espelho para quem a experiencia, pois 

evidencia um tempo, e, assim, é possível compreender qual é nossa relação com ela. 

A casa tem seu próprio tempo. Tempo este que pode ser ou fusão ou 

alternância de Chronos e Kairós, ou um tempo totalmente peculiar e específico. A 

materialidade da casa revela Chronos em suas rachaduras, inacabamento, desgaste, 

rugas e camadas, a pátina do tempo (WELLS, 2016), valores adquiridos pela casa como 

dádivas do tempo, enquanto que a construção do sentido de casa e o devaneio dizem 

sobre Kairós e por ele são constituídos. Pode haver, ainda, uma percepção que confere à 

casa um tempo suspenso, sentido por quem nela habita. A casa da infância pode ser assim 

sentida mais facilmente do que as casas posteriores, pois seu tempo é composto também 

pelo tempo da infância, o qual é, definitivamente, um tempo próprio, com ritmos e 

percepções que fluem com a natureza humana e não humana. A casa da infância acumula 

tempos percebidos distintamente, ou seja, acumula a própria construção do ser-no-mundo, 

sentida, ali, como Chronos, como Kairós, mas também para além desses tempos. 
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Tempos percebidos na fala do meu anfitrião em minha visita à “casinha”, 

na Fazenda Pouso Alegre, em Carmo de Minas. Casinha é como passou a ser nomeada 

esta casa enorme, de vários quartos e algumas salas amplas, após a construção de outra 

casa maior ainda dentro da mesma fazenda, destinada a servir de morada aos senhores 

daquelas terras no final do século XIX. Meu anfitrião, um senhor de aproximadamente 

setenta anos, é neto dos primeiros proprietários daquelas terras, e me foi conduzindo por 

entre as paredes e as histórias da casinha, por ele tão vividas desde a infância. Explicações 

arquitetônicas e suas relações com costumes de outras épocas eram intercaladas por 

narrativas de sua própria memória, lembranças, devaneios. Há o quarto dos viajantes, 

destinado para oferecer pouso àqueles que batiam à porta em uma de suas pausas durante 

longas viagens a cavalo. O quarto dos viajantes é localizado próximo da porta de entrada 

principal da casa, “[...] para eles não sair vendo tudo”. Há a alcova, quarto sem janelas para 

que as moças não saíssem da casa sem que fossem vistas pelos pais; há o quarto escuro, 

localizado bem próximo do banheiro e da cozinha, onde ficava de quarentena a mulher 

recém-parida. Há o quarto dos avós, ainda montado conforme fora usado e por eles 

deixado. Nele, há duas janelas compridas e largas que convidam generosamente o sol a 

entrar. À beira de uma delas, uma cadeira de balanço de madeira e palhinha: “aqui minha 

avó gostava de sentar e ler romance com um solzinho” – contou-me o anfitrião, apontando-

a. Ali, as histórias de família são Kairós, as tábuas corridas de madeira maciça rústica do 

piso são Chronos, e o entrelace de todos os elementos a partir da percepção infantil e dos 

devaneios de um ser-no-mundo discorrendo sobre seu lugar fundante primeiro, é tempo 

inominável, suspenso, é sem-tempo. 

 

 

2 . I I . 2  o  l uga r  da  pa i sagem e  a  

pa i sagem do l uga r  
 

A paisagem do lugar faz da paisagem um lugar. O entrelace desses dois 

conceitos vividos foi desvelado pelas narrativas e experiências dos habitantes das 

paisagens do café, e, também, pela minha própria experiência: a estas paisagens são 

atribuídos valores de lugar – elas têm história e significado, “[...] encarna as experiências 

e aspirações das pessoas" (TUAN, 2013, p.387). Trata-se de uma experiência estendida 

no tempo, isto é, à qual é conferida a possibilidade de estabelecer vínculos, histórias, 
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significações: uma construção – o que torna a paisagem passível de ser habitada pelo ser-

no-mundo que a confere significados. 

Uma vez estruturados os espaços, movemo-nos sem esforço consciente 

no sentido de organizá-lo – os lugares que os outorgam já estão dados. Um agricultor, por 

exemplo, “[...] não tem necessidade de fazer um esforço consciente para estruturar o 

espaço, desde que o espaço em que se move constitui parte integrante de sua vida 

cotidiana que de fato é o seu ‘lugar’ “ (TUAN, 2013, p.103). Assim é com a paisagem 

habitada, que assume valores de lugar.  

Dardel (2011) considera a paisagem uma manifestação mais ampla e 

mais complexa do que o lugar, referindo-se às ligações existenciais entre o homem e a 

Terra. Além disso, há uma questão de escala a se considerar, pois, segundo Holzer (1999, 

p.74) “[...] o aumento da escala impossibilita, progressivamente, um relacionamento 

espacial direto, remetendo-nos para uma apreensão cada vez mais fragmentária dos 

lugares, a uma visão em ‘arquipélago’, como nos sugere Bonnemaison”. Ainda assim, a 

paisagem vivida assume valores de lugar – sobretudo quando experimentada a partir de 

um contraponto ou um distanciamento, como escrevi anteriormente sobre os lugares, por 

exemplo, ao viajarmos para um país cujas paisagens estão embebidas de elementos não 

ou pouco familiares para nós, como topografias, climas, arquitetura, costumes, cheiros e 

sabores. Nesses momentos, reconhecemos determinada paisagem como “nossa”, como 

lugar.  

A paisagem pode ser um lugar, mas não o é em si. Há que se estabelecer 

o processo de aproximação e significação para que ela, com o tempo, adquira valores de 

lugar. A paisagem vivida e habitada é um lugar. Assim se desvelou a paisagem do café da 

Mantiqueira de Minas Gerais para aqueles que a habitam: história de vida, suporte 

existencial, mundo-vivido, quadratura resguardada, corpo-terra, sustento, encontro, 

intimidade, lugar, casa. 

É a partir dessa aproximação que se desenvolve o item a seguir. 
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2 . I I . 3  pa isagem luga r  casa  
 

Estes três conceitos apresentados como principais para esta 

investigação desvelaram-se, a partir das narrativas e experiências dos trabalhos de campo, 

não apenas tangentes entre si, mas entrelaçados. Como em uma dança, ora distanciam-

se um pouco, ora muito, ora aproximam-se, ora chegam a fundir-se, embebidos um do 

outro. 

Como “nosso canto no mundo, [...] nosso primeiro universo” e um cosmo 

em si (BACHELARD, 1978, p.200), a casa bachelardiana presta-se, a partir destas 

significações, a discorrer sobre a paisagem habitada. Sua qualidade primitiva e fundante 

do ser-no-mundo pode ser vislumbrada na identificação e íntima relação com o espaço 

geográfico habitado e inscrito no corpo e no devaneio. Bachelard (1978) atentou sobre 

como a maçaneta da porta e até o menor trinco da casa natal permanecem em nossas 

mãos mesmo após habitarmos outras moradas. Analogamente à casa bachelardiana, a 

paisagem habitada inscreve em nós as funções de habitar, tornando-se um grupo de 

hábitos orgânicos (BACHELARD, 1978, p.206-207).  

O percorrer e o repousar dos olhos pelas montanhas, o tato dos pés ao 

caminhar naqueles solos, o tato da pele gélida no início das manhãs e aquecida pelo sol 

alto do meio do dia, a audição do silêncio ou das risadas ou das conversas filtradas pelas 

folhas dos densos arbustos do café, o paladar do fruto feito em bebida quente, o tato das 

mãos a extrair os grãos e a tocar a terra, o fluir da respiração suave ou apressada ao subir 

e ao descer ladeiras, o conjunto de movimentos corporais (mãos, braços, pernas, pés, 

cabeça, olhos, tronco) ao encontrar as montanhas e as lavouras e o café: o ser-no-mundo 

naquelas paisagens, o corpo ao encontrar a Terra. Ações e sensações habituais 

intimamente registradas no ser pelo tempo, tornadas ele mesmo – o ser-no-mundo.  

Para além do corpo físico, inscrita se faz a paisagem habitada também 

no devaneio, tal como a casa, lugar seguro para onde os sonhos podem voltar 

(BACHELARD, 1978). Evocando lembranças da paisagem habitada não trazemos apenas 

fatos, mas nossa poética da experiência vivida. “O devaneio tem mesmo um privilégio de 

autovalorização” (BACHELARD, 1978, p.201). Assim, a paisagem habitada assume caráter 

ideal para o ser-no-mundo que a evoca. O referencial construído pelo ser-no-mundo a partir 

da casa natal balizará suas percepções acerca de outros espaços, aos quais poderá ser 

atribuída a noção de casa, ou, nas palavras de Bachelard (1978, p.200), “[...] todo espaço 
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verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa”. Assim é com a paisagem 

habitada.  

Uma simples evocação é mais potente do que uma descrição minuciosa 

para nos colocar em contato com valores enraizados profundamente no inconsciente 

(BACHELARD, 1978). Evocar nos convida ao devaneio poético, trazendo por lembranças 

e pensamentos seus valores de intimidade. Ondulações verdejantes tocando o azul e 

tocadas pela bruma da manhã, eis minha casa natal. Para as pessoas com quem conversei 

nos trabalhos de campo, eis a casa estendida para além do artefato arquitetônico, 

extrapolada das paredes e telhados, transbordada de portas e janelas. A casa se faz 

porosa em convite à entrada da paisagem, que, aliada ao tempo, habitada, adensa-se, 

recebendo valores de casa. Labirintos folhosos que oferecem o tato da terra e grãos feito 

pérolas flamejantes, eis a casa de muitos dos trabalhadores do café. A lavoura do café 

abriga corpos e sonhos – funções de casa, segundo Bachelard (1978).  

Inscrita no corpo permanece a casa natal, e também a paisagem 

intimamente vivida – é ao que se refere a seguinte passagem: “Quando dinamicamente o 

caminho que ‘percorria penosamente’ a colina, estou certo de que aquele caminho tinha 

músculos e contra-músculos. Em meu quarto parisiense, é um bom exercício lembrar-me 

assim do caminho. Escrevendo essa página, sinto-me liberado de meu dever de passear: 

estou certo de ter saído de minha casa” (BACHELARD, 1996, p.204). O mesmo nos 

revelam Thoreau (2007), ao dizer que tem os campos inscritos em sua alma, e Jean Wahl 

(1944, p.46) quando escreveu: “O recorte das cercas / É em mim que o tenho”. Intimidades 

que conferem densidade e profundidade, acumulando significados a um espaço 

geográfico: paisagem-lugar-casa. 
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Figura 60: Inscritas no corpo: a casa e a Terra. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

2 . I I . 4  t e r ra -co rpo -casa  
 

Sentir e pensar terra e casa, sobretudo a partir da abordagem que 

proponho, nos conduz a discorrer, ainda que brevemente, sobre suas essências e 

aproximações. O corpo, via do sentir, e, portanto, do ser, materializa tais aproximações. 

Para desenvolver e apresentar esta reflexão, pareceu-me apropriado fazê-lo a partir da 

casa de terra, artefato associado à arquitetura vernacular – já mencionada neste trabalho 

com destaque para suas potencialidades de promover o habitar poético, em resguardo à 

quadratura e em expressão da geograficidade. 

Construir uma casa com técnicas tradicionais tendo como matéria-prima 

a terra, pressupõe contato direto e íntimo com este material in natura. Contato este capaz 

de deflagrar devaneios e reflexões acerca da relação do ser-no-mundo com a terra, aqui 

abordada a partir de seu viés mais primitivo: a relação originária, cuja memória pode ser 

evocada pelo sentir. O contato direto do corpo com a terra em resgate de intimidade 

pressupõe o entendimento do tempo da terra. 
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Para construir com terra, o primeiro passo é encontrar a terra a ser 

utilizada. Ela deve apresentar determinadas características e ser 

desprovida de outras, a fim de se obter uma massa de boa 

qualidade no que diz respeito ao desempenho necessário para 

emprego em edificações. Olhar, pegar, apertar, cheirar a terra – o 

envolvimento sinestésico é ferramenta eficiente na escolha da terra. 

Conhecê-la em suas propriedades é importante para que o 

resultado final da edificação seja satisfatório. Uma boa construção 

com terra começa, portanto, com um bom sentir da terra. Em 

seguida, a terra é separada e peneirada, a granulometria pode ser 

sentida e, pelo toque, avaliada quanto à sua adequação para 

compor a massa. A mistura da terra com a água e outros elementos 

possíveis de serem acrescentados a depender da necessidade e 

das propriedades desejadas (por exemplo, estabilizantes e fibras 

naturais), é realizada com intensa participação do corpo humano. 

Com os pés descalços, pisa-se a massa de modo vigoroso e 

ritmado, para em seguida revolvê-la e tornar a pisá-la. O corpo que 

pisa e amassa o barro sente em si a terra preparando-se para dar 

forma a um abrigo: o tato, a força, o suor, o olfato, a audição, a 

visão. Sabe-se que a terra está pronta também pelos sentidos. 

(BRANDÃO, 2016b, p.183) 

 

Sentir é experiência do corpo que viabilizará à consciência e ao 

pensamento estabelecerem-se; significa que ela é anterior, há uma sequência inegável e 

para o ser-no-mundo: primeiro, se é corpo sensível, e, em seguida, pensa-se. É o corpo 

“[...] que fornece às palavras a sua significação primordial através da maneira pela qual ele 

as acolhe” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.137). O corpo é via de experiência, a partir da qual 

se conhece o mundo. O encadeamento racional de experiências e sua transposição para 

a forma de pensamentos ocorrem em seguida. Determinada experiência sensível com o 

corpo é percebida por um ser-no-mundo e interpretada à luz de outras experiências suas, 

e feita memória, com uma imagem associada. “Todo saber”, afirmou Merleau-Ponty (1999, 

p.280), “se instala nos horizontes abertos pela percepção”. Portanto, a sabedoria em 

relação à terra, o conhecimento da terra funda-se em uma percepção, que nasce de um 

sentir. Tem-se sensações táteis, visuais, olfativas, gustativas, auditivas imediatas ao 

contato com a terra, experiências que se convertem em conhecimentos sobre o ponto ótimo 

da mistura da terra para se confeccionar o adobe, por exemplo. Há, porém, na memória 

deste conhecimento da terra, um elemento de intimidade anterior a ele, que não diz respeito 

à técnica construtiva nem à terra enquanto simples matéria-prima para edificação. Trata-
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se da memória de abrigo, origem e acolhimento em relação à terra, memória primitiva 

impressa nos sentidos e por eles capaz de ser evocada – parte do corpo.  

Então, questiona Jung (2002, p.114 apud Freitas, 2006, p.40), “Onde foi 

parar a relação característica da imagem materna para com a terra, com o escuro e abissal 

do homem corpóreo, para com seus instintos animais e sua natureza passional e para com 

a ‘matéria’ de modo geral?” De acordo com Freitas (2006, p.40), Jung sintetizou nesta 

indagação pilares caros à filosofia bachelardiana: “[...] o escuro e abissal do homem 

corpóreo, seu instinto animal, sua natureza passional, tudo isso, temperando e atualizando 

a ancestralidade da prima-matéria, da matéria alquímica”. São “Imagens que chegam 

primeiro como sensações táteis ou como manifestações visuais de uma intimidade 

substancial, antes de se decantar em ideias ou em noções” (DARDEL, 2011, p.15). Os 

sentidos são capazes de despertar memórias e imagens primitivas e originárias: “A cor, o 

modelado, os odores do solo, o arranjo vegetal se misturam com as lembranças, com todos 

os estados afetivos, com as ideias, mesmo com aquelas que acreditamos serem as mais 

independentes” (DARDEL, 2011, p.34). A depender do sujeito que experimenta, o toque 

em uma delicada toalha de renda é capaz de transportá-lo para a casa da avó rendeira, o 

som de um sino é capaz de resgatar o conforto das tardes ensolaradas na varanda da 

casa, o cheiro do café é capaz de reconstituir o acolhimento da cozinha da casa, o toque 

em uma terra molhada é capaz de reavivar certa conexão que não se explica, mas se intui, 

algo que não é trazido à tona pela cognição, mas pelo sentir. 

Tal intimidade com a Terra é presente na geograficidade, conceito caro a 

este trabalho e já apresentado e discutido anteriormente, e, também, no termo Corpo-Terra 

(Cuerpo-Tierra), já mencionado anteriormente. Este termo foi cunhado pela filósofa 

colombiana Ana Patrícia Noguera (2012), e expressa a copertença entre seres humanos e 

Terra – com inicial maiúscula, referindo-se a todos seus elementos. De Paula (2015) 

emprega o termo para ressaltar a impossibilidade de compreender separadamente corpo 

e Terra, a partir das discussões de Merleau-Ponty. 

 

Para compreender a condição Corpo-Terra, é preciso atentar que não 

existe corpo que não seja sensível e que nós só sabemos isso que 

chamamos de corpo, que chamamos de indivíduo, porque ele é sensível 

à Terra. Se não existisse corpo sensível, nós nunca discerniríamos, por 

exemplo, a diferença entre uma cadeira e uma maçã e a diferença entre 

ambas e nós mesmos (ser corpo é ser sensível à; sempre). Atavicamente, 

nós sabemos que somos um corpo porque o corpo realiza a sensibilidade 

nessa realização, por exemplo, quando ponho a mão na maçã, o que 
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tenho não é apenas o conhecimento tátil da maçã, o que tenho, também, 

é o saber de que sou a mão que toca a maçã. Logo, a todo instante o 

corpo nos atualiza de nossa própria existência porque nos atualiza sobre 

a Terra, porque sentimos a Terra. Nessa medida, nós não só sentimos a 

Terra, nós somos a Terra. (DE PAULA, 2015, p.62) 

 

A cumplicidade entre o corpo e a Terra, explica Merleau-Ponty (1999), se 

inicia no nascimento, quando ainda não havia consciência de si ou pensamento. Desse 

modo, “não existe corpo que não seja também (sempre, a todo momento) Terra; e, dessa 

forma, não existe qualquer pensamento, qualquer abstração, qualquer imaginação, 

qualquer ideação, qualquer ação humana que não seja atravessada pelo contrato 

inalienável entre Corpo e Terra, pelo sensível” (DE PAULA, 2015, p.63). Além da 

coopertença expressa por Noguera ao cunhar o termo Corpo-Terra, a autora enfatiza a 

unidade no que diz respeito à constituição da matéria, afirmando que “[...] todo está hecho 

de lo mismo: polvo de las estrellas que también somos, decía Carl Sagan; tierra de la tierra 

que somos, cuerpo-tierra [...]2” (NOGUERA, 2010, p.2). 

Como dito, o termo Corpo-Terra refere-se a todos os elementos, a terra 

inclusive. Retomando o foco no elemento terra, seu contato com o corpo é capaz de evocar 

memórias primitivas de abrigo, origem e acolhimento, em relação à terra, impressas nos 

sentidos humanos desde a ancestralidade – seja por vias culturais, históricas, genéticas 

ou metafísicas. 

Diversas culturas reforçam o caráter gerador da terra, comunicado de 

modos distintos, porém mantendo sua essência. Tanto a terra com inicial minúscula, 

referindo-se ao barro, ao solo, como a Terra com inicial maiúscula, referindo-se ao nome 

do planeta do qual nascem e vivem todos os seres terráqueos, terrenos: das águas, das 

terras, dos ares, das rochas. E da terra nascem, dentre outros, os seres chamados 

humanos, palavra cuja etimologia tem sua raiz na palavra latina humus, que quer dizer 

terra. O sufixo –ano (de “humano”), indica procedência, pertencimento. A denominação 

remete a histórias sobre a origem do ser humano que são fundantes da cultura ocidental, 

como, por exemplo, a mitologia grega e a cultura romana antiga. Muitos mitos de criação 

da espécie relatam o ser humano como fruto de um modelar divino com o barro, como na 

mitologia grega, com Prometeu, nos antigos relatos mesopotâmicos, nos livros sagrados 

das religiões judaico-cristãs e islâmicas, como o Gênesis, da Bíblia cristã, que narra a 

 
2 Em livre tradução: “[...] tudo é feito do mesmo, pó das estrelas que também somos, dizia Carl Sagan; terra da 

terra que somos, corpo-terra [...]” (NOGUERA, 2010, p.2).   
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criação de Adão por Deus a partir do barro3. Os indícios da origem humana a partir da terra 

estão presentes também na ciência, como é o caso de pesquisas do Instituto Médico 

Howard Hughes e do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, cujo desenvolvimento 

aponta para o surgimento da vida a partir da argila4 (MAIA, 2014). 

O caráter gerador da terra remete à imagem materna, associada ao 

acolhimento, proteção e nutrição, funções também atribuídas à casa. Assim como a terra, 

a casa acolhe, protege e nutre quem nela habita. Assim como a casa, a terra desperta 

memórias fundantes e mantenedoras do ser-no-mundo. A terra (o elemento) não é uma 

espacialidade definida, assim como o é a casa. Mas, ao evocar determinadas sensações, 

a terra direciona o sujeito a lembranças imemoriais de intimidade e conforto, que, aliadas 

ao devaneio, permitem tocar um espaço poético muito próximo daquele construído pela 

imagem da casa. São imagens que tornam manifesto o primitivo que há em nós, ou, como 

nomeou Bachelard, as “imagens primordiais” (PALLASMAA, 2006, p.61). “A casa acolhe e 

abriga não apenas a matéria, mas os sonhos e os devaneios. Em sua obra A terra e os 

devaneios do repouso (1947), Bachelard traz à luz o “princípio feminino, intimista e obscuro 

do elemento terra”, desvelando sua relação com a preposição “dentro” e com imagens 

maternais arquetípicas atribuídas à terra (FREITAS, 2006, p.57). 

Que significa, então, tomar nas mãos a terra selecionada pela experiência 

sensorial e misturada com o próprio corpo, para com ela moldar uma casa? Que potência 

contém esse processo, dadas as imagens primordiais e memórias originárias? A resposta 

a estas indagações é uma força a ser sentida, já que parte da potência ali contida se esvai 

ao empenhar-se um esforço descritivo ou um encadeamento lógico de pensamentos a esse 

respeito. Tomar nas mãos a terra selecionada e tornada massa para confeccionar o adobe, 

vedar o pau a pique ou socar a taipa para erguer uma parede que será parte de uma casa, 

 
3 “O poeta Hesíodo (~ 750-650 a.C.) conta que após Prometeu roubar o fogo celeste e entregar aos mortais, 
Zeus, irado, dá aos homens uma mulher (Pandora), e com ela, o fim da criação dos homens pelos deuses, 
agora pela procriação sexual (Hesíodo, 1996, p. 27, v.59 - 63): Disse assim e gargalhou o pai dos homens e 
dos deuses;  ordenou então ao ínclito Hefesto muito velozmente terra à água misturar e aí pôr humana voz e  
força, e assemelhar de rosto às deusas imortais esta bela e deleitável forma de virgem. Bulfinch (2006, p. 23), 
um dos autores mais respeitados em assuntos mitológicos, cita, numa versão diferente. Após um deus separar 
o ar das águas e da terra, e depois de criar todos os animais, necessitou de ‘um animal mais nobre, e foi feito 
o Homem. Prometeu tomou um pouco dessa terra e, misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos 
deuses’. [...] No primeiro livro da Bíblia Sagrada, o Gênese, Deus criou o homem no sexto dia e o mandou 
povoar toda a terra: ‘Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o 
fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente.’ (Bíblia, Gênese 2:7, 1993, p. 3). Segundo o livro sagrado 
islâmico, o Alcorão, o homem (Adão) foi criado a partir de uma porção de barro contendo todas as suas 
variedades na Terra. Anjos foram mandados por Deus a todos os locais para coletar os punhados de terra, e 
assim os descendentes de Adão teriam aparências, atributos e qualidades diferentes. ‘Recorda-te de quando 
o teu Senhor disse aos anjos: ‘De barro criarei um homem. Quando o tiver plasmado e alentado com o Meu 
Espírito, prostrai-vos ante ele’ (Alcorão, 2010, 38:71-72)” (MAIA, 2014, p.2-3). 
4 “Segundo o estudo, a montmorilonita (um dos tipos de argila, formado basicamente por camadas de sílica, 
SiO2, e hidróxido de alumínio Al2(OH)3), participa da formação de depósitos gordurosos e ajuda as células a 
compor o material genético chamado RNA (ácido ribonucleico), indispensável para a origem da vida. A argila pode ser o 

catalisador das reações químicas para a criação do RNA a partir dos nucleotídeos (Hanczyc et al, 2003)” (MAIA, 2014, p.2). 
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é materializar em formato convencionado para ser entendido como “casa” esta qualidade 

que já estava impregnada desde há muito naquele elemento. Isto é, reforçar, 

potencializando por meio da materialidade e da forma uma qualidade inerente à terra: a 

qualidade de casa – continente que suporta e nutre o corpo e os sonhos. 

A intimidade e a cumplicidade provenientes da origem e do envolvimento 

com a natureza mantêm e reforçam nos seres humanos a confiança e o desejo de trabalhar 

a terra. No trabalho criador com a matéria, explica Bachelard (2013), o homem se realiza 

como imaginação dinâmica, provocado pela resistência da matéria. “A terra, com efeito, ao 

contrário dos outros três elementos [ar, água e fogo], tem como primeira característica uma 

resistência. Os outros elementos podem ser hostis, mas não são sempre hostis. A 

resistência da matéria terrestre, pelo contrário, é imediata e constante” (BACHELARD, 

2013, p.8). Para o autor, é esta resistência do “trabalho-com-a-matéria” que impulsiona o 

sonhador que modela para a “imaginação dinâmica”, “[...] impulso criador que mobiliza a 

energia para o trabalho material pela mão do homem. Cavando a terra, furando a pedra, 

ou, entalhando a madeira, o homo faber quer trabalhar a matéria, quer transformá-la” 

(FREITAS, 2006, p.55). Conclui Bachelard (1998, p.2) acerca da mão trabalhadora do 

artífice sobre a matéria: “[...] imagens da matéria, imagens diretas da matéria. A vista lhe 

dá nome, mas a mão as conhece. Uma alegria dinâmica as maneja, as modela, as torna 

mais leves”. A relação indissociável “corpo-matéria-imaginação” mediada pela emoção e 

pontuada por Bachelard (2013), evidencia que separar racionalidade e imaginação 

simbólica é um equívoco (FREITAS, 2006). 

A terra é mãe do café, berço da semente, nutriz da planta. Na lida do ser-

no-mundo com a lavoura, há o encontro de dois seres pela terra gerados. Havendo abertura 

sensível do ser-no-mundo, a identificação e o pertencimento desvelam-se. Se isso 

acontece, cuidar da planta e do grão de café é habitar poeticamente em resguardo à 

quadratura, é criar casa na terra a partir do corpo. 

~ 
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Mergulhar nesta investigação foi um prazer. No início da jornada, eu 

avistava nebulosa a trilha, mirava um trecho, seguia, e, conforme caminhava, descobria 

que era mais e mais. Seguia abrindo mato da altura dos meus olhos e a dois palmos deles. 

Vez ou outra, chegava a uma clareira, e logo a mata se fechava de novo. O que quero 

contar é que o destino final não é sabido de início, o caminho não existe, só existe o 

caminhar. Este, sim, desvela o que precisa ser desvelado. Se navegando estivesse, seria 

como apontar para uma direção e ajustar o leme sem cessar, ora para voltar à rota inicial, 

ora para desviar dela. Sinto isso ao pensar nas questões e objetivos iniciais que estabeleci 

como norte e nas respostas que o percurso me desvelou: era mais amplo, mais profundo, 

essencial. Um trabalho de retirar véus para trazer à luz a poética inerente à Terra, a 

geopoética de ser-no-mundo. Era isso desde o início, mas me foi necessário caminhar para 

ser capaz de retirar meus próprios véus permitindo a mim mesma essa expressão. 

As incursões realizadas nas paisagens do café da região da Mantiqueira 

de Minas desvelaram mundos-vividos que brotam, crescem e frutificam-se entrelaçados 

com as lavouras cafeeiras. Habitar tais paisagens é um lembrete sobre a primazia do tempo 

da Terra, ainda que não se trabalhe com a lavoura ou qualquer atividade associada ao 

café. Não apenas porque a paisagem se encarrega de lembrar, bastando uma mirada 

mesmo que a partir de um núcleo urbano – montanhas cobertas de pés-de-café ora 

verdemente frondosos, ora em brancura perfumada de flor, ora ricamente ornamentados 

com as pérolas-frutos, ora sabiamente secos. Mas também porque a movimentação cíclica 

das atividades na cidade responde aos ciclos da planta, a dinâmica de trabalhos e 

deslocamentos de trabalhadores pelas cidades é diferente em cada momento do ciclo do 

café, sendo a época da colheita o período de movimentação mais intensa nos núcleos 

urbanos, rurais e estradas. Para aqueles que trabalham diretamente com o café, tal 

percepção é ainda mais evidente, independentemente de o trabalho ser na panha, no 

processamento, na seleção, na venda, na exportação, ou na manutenção e cuidados do 

cafezal durante as entressafras. A geograficidade e o mundo-vivido proporcionam que esta 

técnica tradicional que é a atividade cafeeira na região em questão atue como facilitadora 

de um sentido de lugar próprio e de uma paisagem identitária, as quais participam da 

construção ontológica do ser-no-mundo que ali habita. Em maior ou menor grau, a 

depender da paisagem habitada por cada ser-no-mundo, nosso mundo-vivido tem 

elementos e ritmos ditados pela Terra (todo) e pelo tempo da Terra. Tendo a terra 

(elemento) como mundo, este ser-no-mundo é ser-terra – onde a palavra “ser” é tanto 

substantivo como verbo. A expressão ser-terra é conceito cunhado por esta pesquisa, 

desvelado pelo percurso deste trabalho. Ser-terra fala da nossa condição primária, 

primitiva, original, de criaturas cósmicas manifestas a partir da matéria terrestre, assim 
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como todas as demais criaturas da natureza. Ser-terra nos conecta a uma ancestralidade 

de seres, de saberes e de almas. Sobre este conceito, discorro no Post Scriptum desta 

tese. 

A atividade cafeeira influencia, portanto, nos modos de vida daqueles 

habitantes, desvelando aspectos ontológicos evidenciados e favorecidos por aquela 

paisagem, em uma relação que é expressão e também constituição. A paisagem habitada 

atua na construção do ser-no-mundo, e este atua na construção da paisagem. Quem atesta 

esta reciprocidade é o tempo.  

Da porta para dentro e da porta para fora, a casa é elemento que compõe 

a paisagem e é também por ela composta. As casas visitadas apresentaram-se embebidas 

de paisagem. Da porta para fora, a casa compõe a paisagem de modo a testemunhar sobre 

ela, com sua tipologia, materiais, elementos arquitetônicos, marcas da ação do tempo, com 

sua vida – uma fumaça subindo ao céu, vassouras encostadas na parede do lado de fora, 

um banco de madeira, um cacho de bananas pendurado no alpendre, galinhas, cães, 

gatos, a passarada a cantar ali pousada, uma xícara, um terreiro vazio aguardando ser 

preenchido por grãos a serem secos ao sol ou um terreiro forrado de grãos. Porosas, as 

casas permitem que a paisagem as atravesse, de fora para dentro e de dentro para fora, 

em um fluxo que unifica. Sua porosidade pode ser percebida visualmente, quando, da porta 

para dentro, no interior das casas, a paisagem nos invade pelas janelas, portas abertas, 

alpendres, cozinhas abertas, desvelando um desejo de mistura com a paisagem nascido 

do senso de identidade, de pertencimento e de suporte existencial por ela despertados no 

ser-no-mundo que a habita. Além da percepção visual, experimenta-se a paisagem na casa 

da porta para dentro a partir dos outros sentidos: sinestesias, cheiros, sons e silêncios, 

tatos, paladares – o que se come ali, o que se conversa, o que se sente, os hábitos e 

costumes, as memórias e os devaneios evocados por se estar na casa ao mesmo tempo 

que se sente a paisagem, tudo deflagra sensações e emoções próprias daquela 

geograficidade. Embora seja viva em si mesma, a casa só é capaz de nos contar sobre a 

paisagem com tal fidelidade por causa do ser-no-mundo que a habita preenchendo-a de 

significado e de si próprio. Logo, entendemos que a paisagem mora no ser-no-mundo, ela 

o habita, e o ser-no-mundo espalha a paisagem conforme ele habita. A paisagem habita o 

ser-no-mundo e este a desvela nos entres que participa – nas relações que estabelece 

consigo próprio, com seu mundo-vivido, com seus lugares, com a casa e com a própria 

paisagem.  

Assim, as paisagens e casas experienciadas desvelaram a potência da 

casa em materializar a força do viés existencial atrelado à Terra presente na arquitetura, 
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atuando como elo, como integradora entre paisagem, geograficidade e devaneio. Refiro-

me à concretude do fenômeno casa, que congrega elementos de sua materialidade e 

também de seus valores sentidos – imateriais porém concretos. 

Compreender a profundidade desta constatação torna impossível 

conceber a arquitetura a partir de outra abordagem que não a ontológica, a existencial, 

uma fenomenologia do habitar poético, assumindo como premissa o ser-no-mundo e sua 

geograficidade. O contrário traz como consequência o apartamento, no sentido de afastar 

e desconectar das essências – do ser, da casa e da paisagem, e, em última instância, do 

fato dado de nossa pertença à Terra.  

Nessa direção, o arcabouço teórico-conceitual desenvolvido sobretudo 

pelo campo do conhecimento da geografia humanista tem apresentado promissoras 

contribuições, o que sugere aprofundamentos nas aproximações e entrelaces deste campo 

com o campo da arquitetura e urbanismo. Edificar sobre a Terra já é tê-la como ponto de 

partida e, consequentemente, a experiência humana em relação a ela. 

Este trabalho desvelou, ainda, a paisagem como casa. Escreveu 

Bachelard (1978, p.200) que “[...] todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência 

da noção de casa” – assim é com a paisagem habitada. A casa que convida a paisagem 

para entrar, e esta, aliada ao tempo, habitada, adensa-se, recebendo valores de casa. 

Labirintos folhosos que oferecem o tato da terra e grãos feito pérolas flamejantes, eis a 

casa de muitos dos trabalhadores do café. A lavoura do café abriga corpos e sonhos – 

funções de casa, segundo Bachelard (1978). Inscrita no corpo permanece a casa natal 

(BACHELARD, 1978) e também a paisagem intimamente vivida – intimidades que 

conferem densidade e profundidade, acumulando significados a um espaço geográfico: 

paisagem-lugar-casa. 

Esta pesquisa testemunha sobre o profundo entrelace entre natureza, 

paisagem e existência do ser-no-mundo – o que implica abordar sensos de identidade, de 

pertencimento e cultura de um lugar – portanto, as reflexões aqui apresentadas prestam-

se, também, como contribuições para ações que se propõem à preservação de aspectos 

materiais e imateriais da paisagem – em especial, a paisagem cafeeira da Mantiqueira das 

Minas Gerais. Aspectos que abarcam a natureza, a arquitetura vernacular, a técnica 

tradicional da atividade cafeeira, o saber-fazer envolvido nesta atividade, os costumes da 

região, a culinária, dentre outros elementos que podem desvelar-se essenciais nestas 

paisagens. 
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Por fim, ampliando e aprofundando a perspectiva, este trabalho pretende-

se um convite para o leitor recordar sua pertença íntima à Terra, a conexão compulsória 

de sua existência a seu espaço geográfico habitado. Re-cordar é trazer novamente (pois 

já é sabido) à memória a partir do coração, ou seja, a partir do sentir, que provém da 

experiência integral do ser e não apenas da cognição, do pensar, da razão. Re-cordar, 

trazer novamente e não pela primeira vez, pois esta pertença já é sabida por você, leitor, 

em uma sabedoria inscrita no ser. 

Enquanto humanidade, atualmente vivemos momentos de mudanças 

velozes e transitoriedades, de liquidez (BAUMAN, 2007). A partir desta perspectiva, qual a 

contribuição deste trabalho? Investigar – compreendendo, aqui, não apenas o ato de 

pensar, mas também o ato prévio e essencial de sentir – nossa relação com a Terra que 

atesta o caráter existencial e essencial desta relação: um invariante. A despeito de 

quaisquer mudanças, a Terra segue sendo a Terra, com seus ciclos, processos e 

transformações; e o ser-no-mundo segue sendo o ser-no-mundo, afetado existencialmente 

pela Terra, existindo em geograficidade, ainda que atravessado por profundos processos 

de transformação implicados pelas experiências vividas. Este trabalho contribui ao re-

lembrar a nós, seres-no-mundo, a natureza profunda de nosso vínculo com a Terra, 

pretendendo desvelar a essência poética de nosso habitar em unidade. É um convite e 

uma convocação à essência poética de nossa condição de ser-terra, que nos reconcilia 

com nossa matriz cósmica resguardando, assim, a integridade das existências e desta 

relação. 

Os apontamentos e considerações aqui registrados não se pretendem 

conclusivos, não creio que encerrar certezas seja o papel da ciência, mas se prestam à 

função de ponte a ser transposta conduzindo a novas inquietações e perspectivas de 

análises dentro do campo do conhecimento das Humanidades, lugar epistemológico de 

onde provém minha fala. Se os apontamentos deste trabalho puderem ser, todos eles, 

generalizáveis, terei falhado no que me propus a fazer. Pois busco justamente contribuir 

com o fato de que cada fenômeno deve ser estudado assumindo que sua natureza é única. 

O que acontece em determinado fenômeno lhe é próprio e fruto daquela conjunção peculiar 

de elementos. Caso alguns dos apontamentos revelarem-se aplicáveis a outros 

fenômenos, trata-se de essências. E estas, próprias a cada fenômeno que são, funcionam 

como guias para que adentremos novos fenômenos em busca de permitirmos que se 

desvele sua própria essência, ou seja, oferecendo abertura para uma trilha a ser criada. 

Que este trabalho seja inspiração, e não método. Que este trabalho seja um convite para 
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quem o ler entrar em contato sua própria essência poética em comunhão com a Terra. Ser-

terra.     
 

~ 
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~   posfác io                             

Enquanto eu caminhava desbravando matos e abrindo trilhas por essas 

veredas chamadas de tese, gestando ideias, gestei, também, vida no ventre. Com os pés 

na terra fértil, as mãos nas pérolas flamejantes da terra, levava em mim dois corações. Era 

eu fértil terra a brotar e nutrir semente, a fazer crescer um ser cá dentro do meu ventre. Era 

eu-casa, inteira feita abrigo para o corpo, os sonhos e devires todos de um ser que chega 

ao mundo através de mim – sou, também, portal. 

Parte do processo de redação desta tese, vivi em puerpério. Quem já 

viveu um puerpério e optou por mergulhar, sabe. É travessia. É viver em suspensão: é 

entremundos, outro tempo, outro espaço, outra eu, em um devir escancaradamente real, 

ser-no-mundo em outra dimensão, existir com um pedaço meu fora do meu corpo, 

desconstrução compulsória de mim mesma, arremessada no não-saber imenso. Viver o 

tempo da Terra. O tempo dos seres humanos recém-chegados ao planeta. O Mistério de 

ter-me desdobrado em outro ser, condensado em matéria energia sutil. E estar sendo, eu 

mesma, outra que ainda estou a (re)conhecer. Não há lugar para excessos e nem para o 

que não sou eu. Solto. Embebida do néctar da vida e submersa nessa seiva, escolhi fluir 

nesse mergulho capaz de nos conduzir a sentir nossa essência mais nua e a viver o tempo 

da Terra. Com meu filho nos braços e no seio, senti.  

E então, escrever sobre a comunhão do ser-no-mundo com a Terra 

assumiu outra dimensão para mim, brotando a partir de outra perspectiva, um novo lugar 

interno acessado. Profundo, amplo, fresco, sutil e agradável, novo, mas nem tanto, pois é 

como se eu já conhecesse esse lugar e tivesse vivido distante dele por longo tempo. 

Inominável, indescritível, inenarrável, pertence a esfera do sentir, como toda essência. 

Com este Posfácio pretendo, apenas, registrar a preciosidade peculiar da experiência de 

concluir esta tese em mergulho de puerpério, minha gratidão ao Divino Mistério da Vida 

por isso, minha gratidão ao meu filho, e registrar, também, que a intensidade com a qual 

fui atravessada por essa experiência potente impulsiona meu ser e, portanto, meu novo 

servir nesta Terra.  

~ 
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~ Post  Sc r ip t um:  se r - t e r ra       

 

Após caminhar até este ponto desta preciosa e reveladora jornada que foi 

minha pesquisa, compreendi que havia algo saltando aos olhos e a todos os meus poros 

que precisava ser registrado na matéria. Algo que se desvelou para mim nos momentos 

finais do percurso, quando retornei ao título da tese para reavalia-lo com olhos de agora. 

O título é “Ser terra” e não “ser da terra”, a preposição “da” foi suprimida intencionalmente. 

Embora ela indique pertença à Terra, o que vai ao encontro das proposições deste trabalho, 

entendo que a intimidade entre ser e terra vai além da pertença para chegar à unidade. 

Assim, o ser não é da terra, ele é a própria Terra. Ler o título imbuída das essências desta 

jornada e pulsando seu encerramento, na expressão “Ser terra” do título, “ser” e “terra” 

ainda me pareceram distantes. Foi então que me dei conta. Saltou-me, como uma 

obviedade, o que estava ali para ser desvelado: o conceito ser-terra. 

Ser-terra é a essência do ser-no-mundo que fala também das nossas 

condições situada e relacional, mas fala, ainda, da nossa condição primária, primitiva, 

original, de criaturas cósmicas manifestas a partir da matéria terrestre, assim como todas 

as demais criaturas da natureza. Ser-terra nos conecta a uma ancestralidade de seres, de 

saberes e de almas, somos expandidos e entrelaçados com tudo que foi, que é e que será. 

A matéria é a mesma, e o que vibra e ressoa se encontra no tempo-espaço. Ser-terra vai 

além de corpo-terra, transcende essa condição e a aprofunda, à medida que re-corda a 

origem e a pertença essencial, anteriores à consciência de saber-se corpo, ser ou terra. 

Ser-terra pertence ao âmbito do sentir, e, na sensação, se aproxima do arrebatamento do 

acontecimento geopoético. Pois não é uma consciência, é um sentir que nos toma. Porém, 

não é uma sensibilidade em relação à Terra, como escreveu De Paula (2015, p.59) sobre 

o acontecimento geopoético, porque o ser-terra é a própria Terra. Seria, então, um sentir 

de si mesmo em expansão, como totalidade, integração com tudo que é. Expandindo esta 

integração para além de tudo que é Terra e abarcando além do manifesto também o 

imanifesto, é possível ampliar, transcender o ser-terra e tocarmos o ser-cósmico, ou melhor 

ainda, tocarmos o Ser. Aparando arestas, eliminando adjetivações e composições, essa 

expansão nos desvela a essência que permeia nossas investidas empenhadas em 

conceituar o indizível presente nas relações ser-no-mundo, corpo-terra, ser-terra. 

Enquanto seres manifestos na matéria terrestre que somos, as relações são o que de fato 

atestam nossa existência para o mundo. Entretanto, tanto os seres quanto as próprias 
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relações são compostos e atravessados pela mesma origem imanifesta, um animus 

comum, a essência Ser – que é substantivo e é também verbo. Logo, me dei conta que 

estou a propor duas ideias: ser-terra e Ser. Ao serem sentidas, ambas as ideias evocam o 

restabelecimento do estado de encantamento com a existência, com o Grande Mistério da 

Vida, evocam o re-ligare, a comum união. Ser-terra o faz na matéria manifesta, e, Ser, o 

faz no manifesto e no imanifesto, como coisa-só. Ser-terra e Ser nos colocam em contato 

com o fundo mais profundo de nós mesmos, nos proporciona habitarmos nós mesmos.  

Habitar em si mesmo é primordial, fundamental para que se possa habitar 

espaços, lugares ou casas no sentido heideggeriano da poética da existência que 

resguarda a quadratura. Enquanto arquitetos e urbanistas que desejam pensar o habitar, 

considero pouco frutífero se o fizermos sem, antes, dar esse passo para trás, distanciar-

mo-nos do que está fora e mergulhar no próprio sentir do ser. Restabelecendo a 

consciência de pertença, de interrelação com todas as coisas, que habitemos a nós 

próprios, não apenas o corpo físico, mas habitemos nossa própria existência com 

consciência de integração, para, depois, só depois, transbordando essa consciência, 

criarmos espaços que celebrem a integração da existência – potencialmente férteis à 

poética do habitar.  

 

 

~ 
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