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Quanto da vida humana a Geografia é capaz de compreender fora do 

lugar? Até que ponto a análise fria de dados “duros” pode alcançar da vida cotidiana? 

E mais: é do escopo da Geografia o dia-a-dia, o corriqueiro, o cotidiano? Cabe ao 

geógrafo atentar para o que não está aparentemente determinado pelas 

macroestruturas que comandam o mundo? 

Tais questionamentos nos levam a enxergar geografias, para além de 

uma única geografia. Nos faz atentar para o mundo das infinitas experiências 

humanas, que conseguem criar a cada novo momento de encontro um novo mundo 

construído pelo conhecimento geográfico que todos e cada um possuímos. A 

“geosofia” (WRIGHT, 1947; MARANDOLA JR., 2010) que, então, vai tratar desse 

mundo tornado lugar, obriga o trabalho do geógrafo a se expandir infinitamente e 

apreciar com olhar neófito, até mesmo, o hábito que faz com que as pessoas 

prefiram este ponto de ônibus àquele. Porque a cada nova escolha, a cada nova crise 

criada pelo meio, a cada nova resposta a essa crise, temos novas geografias. 

A partir daí, tudo é geográfico. Isto porque, de fato, tudo é geográfico. E a 

relação das pessoas com seus lugares passa a conter todas as possibilidades de uma 

existência no mundo, atenta e consciente. Um contínuo suceder de novas 

experiências que significam a vida humana e o planeta, uma relação íntima, 

umbilical, com o telúrico – uma “geograficidade” (DARDEL, 2011) da existência. 

E a “geograficidade”, como nos ensinou Eric Dardel, toma a todos e a 

tudo de surpresa, porque existir enquanto “ser-no-mundo” só é possível num mundo 

em que aquilo que me rodeia ganhou sentido profundo de valoração e 
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pertencimento. É bom ter em mente alguns poucos exemplos daquilo a que nos 

referimos aqui. O ser armênio é o sentimento de armênio que emana do Monte 

Ararat – que se vê todas as manhãs da janela com sofrimento, uma vez que já não 

pode mais ser alcançado, já que jaz além da fronteira turca –; um negro quilombola é 

aquilo que sabe e extrai da terra onde seus antepassados pisaram, marcando com 

suor e sangue um território de luta contra a escravidão; um homem de negócios, alto 

executivo, tem nos aeroportos que frequenta o porto seguro de sua existência 

frenética. Um sentido de proximidade com o planeta percorre todas essas relações 

humanas, tão distintas, com distintos atores, símbolos e lugares. 

Quanta geografia existe nos meandros dessas jornadas existenciais que a 

Geografia escolhe não ver… 

De mesmo modo que ocorre com quilombolas, armênios e altos 

executivos, essa relação íntima também pode ser vislumbrada na Arte 

(MARANDOLA JR., GRATÃO, 2010). Em alguns casos mais obviamente, noutros 

demandando maior atenção, mas sem dúvida que o sentido de “geograficidade” está 

presente em todas as formas de expressão artística que a imaginação e o intelecto 

humanos foram capazes de criar. Dança, pintura, escultura, teatro – música. Uma 

infinidade de explosões criativas, resultado do encontro nem sempre pacífico entre 

Homem e Mundo – carregando em si as experiências daqueles que as utilizam como 

válvula de escape. 

Sem dúvida trata-se de uma perspectiva que torna a aproximar a 

Geografia de suas ciências irmãs – a Antropologia, a Sociologia, a História. Mas sob 

um viés muito mais ontológico que epistêmico. Resgatando dessas ciências o 

conhecimento construído ao longo de séculos de separação e distanciamento, a fim 

de poder mergulhar profundamente nos sentidos do mundo. 

Porque, como olhar para um ensaio de uma escola de samba, por 

exemplo, e querer encontrar positivamente aspectos distintos, concernentes a cada 

um desses campos de saber? “Isto” é geográfico, enquanto “aquilo” é antropológico 

– e o que é uma coisa não pode, positivamente, ser outra, são divisões estanques e 

permanentes. Não é o que propõem outros paradigmas dentro da ciência geográfica. 

Trata-se de somar antes de subtrair e classificar. 

O samba “é a tristeza que balança”, disseram Vinícius de Moraes e 

Baden Powell, que também avisaram que “pra fazer um samba com beleza é preciso 
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um bocado de tristeza”. Cantam o “Samba da Benção” e pedem licença aos bambas 

que souberam fazer desse aviso matéria-prima de músicas que estão no coração de 

muitas pessoas. Ambos não podiam estar mais corretos quando dizem isso, porque, 

de fato, há no “samba bonito” um fundo de lamento, que o povo expressa 

alegremente e dança em festas as mais variadas. 

Pedindo licença aos poetas-compositores, gostaríamos de incluir que 

além desse sentimento profundo (quase ancestral) de tristeza que o samba carrega, 

ele também é continente de expressões por vezes as mais singelas da 

“geograficidade” de que falávamos anteriormente. Em suas letras certamente (desde 

os sambas-enredo e sambas-exaltação, passando pelos partido-altos de domingos 

em família, chegando até a bossa-nova e seus acordes comedidos), mas também na 

sua concretização enquanto “fenômeno geográfico”. 

Porque o samba tem lugar, acontece em um lugar. Lugar que é assim em 

função das relações que são estabelecidas entre as pessoas e o espaço por causa do 

samba. Rodas de samba, terreiros de samba, casas de samba, ruas de samba, 

escolas de samba, fundos de quintais, mesas de botecos, enfim, lugares que ganham 

concretude, sentido e relevância para a existência de muita gente bamba porque ali 

se reúnem, se encontram (consigo mesmos) para fazer o samba. 

A tripla esquina das ruas São Vicente, Cardeal Leme e Dr. Lourenço 

Granado, no bairro do Bixiga (que não existe oficialmente, mas extraoficialmente, 

certamente), em São Paulo é um desses lugares-samba. Num prédio acanhado para 

caber tanta história (geografia, antropologia, etc.) está a sede do Grêmio Recreativo 

Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai, o Vai-Vai. Durante uma época do ano, 

quando está dada a largada para o próximo desfile de Carnaval, esse lugar com 

endereço fixo e paredes também fixas extravasa-se à base de suor, surdos e gentes, e 

toma de assalto as ruas adjacentes, transformando o bairro e os cotidianos. 

Essa transformação não acontece espontaneamente (é dizer: não é 

constitutiva do espaço, uma propriedade intrínseca do lugar), nem é o resultado de 

fatores facilmente explicáveis. São os milhares de participantes dos ensaios da 

Escola que fazem daquelas ruas comuns (algo que, depois do exposto até aqui, é 

difícil acreditar que exista) lugar. São suas experiências, descombinadas, caóticas, 

descontínuas – no entanto, conscientes – do mundo à sua volta que resignificam 

ruas e as tronam outra coisa; confere-lhes novas geografias, num átimo. 
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Do mesmo modo súbito como a transformação se dá, ela desaparece. 

Mas apenas para dar lugar a outras formas relacionais com aquele espaço de São 

Paulo. Espaço pequeno, mesmo diminuto, diante da dimensão da metrópole (ainda 

menor se a escala é todo o globo). 

Quanto da vida humana a Geografia é capaz de compreender fora do 

lugar? O lugar entendido como essa dimensão geográfica da existência humana, 

dimensão de amores e ódios, sentimentos, ações, cotidianos (TUAN, 1975; 1983; 

RELPH, 1979; HOLZER, 1999). Responder a tal questionamento é não abrir mão de 

compreender a vida humana em seus inúmeros aspectos, é buscar desvendar o que 

jaz inconspícuo nesse mundo “tal como ele é”, olhá-lo de relance e vislumbrar as 

possibilidades de geografias que o permeiam. 
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