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RESUMO 

 

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pelo estudo do conteúdo geográfico das obras romanescas. 
Estas pesquisas apresentam uma ampla gama de possibilidades para os geógrafos, entre elas o estudo da 
paisagem urbana através de romances que retratam a cidade, seja como sujeito da narrativa, seja como 
ambiente dela. Neste trabalho, propomos pensar a paisagem da cidade a partir da relação existente entre 
Geografia e Literatura. Faremos isso através de uma leitura geográfica da obra de Italo Calvino. Com um 
estilo refinado e múltiplo, variando do neo-realista ao fantástico, este autor italiano deixou uma vasta obra, 
que vai desde uma forte crítica social, vinculada à sua formação comunista-marxista, até temas cotidianos, 
como crônicas, chegando à composição de fábulas. Habitante citadino por excelência, Calvino retoma a 
cidade constantemente em sua obra, revelando várias faces da vida urbana. Pensar a paisagem urbana a 
partir da obra de Calvino é uma tarefa muito instigante, pois suas descrições são ricas e reveladoras. A 
paisagem aparece como ambiente, como contexto em relação à narrativa principal, mas igualmente 
fundamental para a composição da trama romanesca. Neste trabalho procuramos discutir as múltiplas 
paisagens presentes nas principais obras de Calvino que envolvem a cidade, como ambiente ou partir da 
percepção (topofílica ou topofóbica) e do ponto de vista das personagens e do próprio Calvino. Esta 
reflexão nos permite pensar a própria essência da paisagem e da cidade, enquanto fatos geográficos, 
alimentando nossa imaginação e conhecimento acerca de nossa própria realidade.  

 

 

 

                                                 
 Este artigo é parte de capítulo do trabalho “Literatura e cidade: uma leitura geográfica de Italo Calvino” 

(SILVA, 2004). 
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“Talvez o mais relevante é considerar a afetividade humana para 
com a natureza e a sociedade; considerar a ética, os direitos 
naturais e humanos e quiçá aceitar as diversidades geográficas, 
que no fundo é que dão cores, odores, sabores e maciez ou 
aspereza a toda nossa paisagem.” 

Lívia de Oliveira 

 

AS PAISAGENS NA LITERATURA 

A paisagem é um dos primeiros elementos a se pensar quando se estuda 
Geografia e Literatura. Os primeiros apontamentos acerca das possibilidades de estudo 
entre Geografia e Literatura, nos idos das décadas de 1940 e 1960, já atentavam para a 
qualidade das descrições das paisagens na literatura romanesca. Em muitos casos, estes 
geógrafos apontavam que essas paisagens estariam descritas de forma muito melhor, 
mais bela e interessante do que em qualquer livro de Geografia (MONBEIG, 1957; 
SEGISMUNDO, 1949; MOTA, 1961). 

Assim, a literatura constitui-se numa linguagem excelente para se conhecer as 
diversas paisagens do globo. Podemos ver um exemplo disso numa reportagem veiculada 
em outubro de 2004 no Jornal Hoje, da Rede Globo, sobre um senhor de uma pequena 
cidade do sertão nordestino que aprendeu a ler já adulto e que possui, hoje, uma extensa 
biblioteca com mais de 3.000 títulos em sua residência. Esse homem, cuja maior paixão 
é a leitura, disse que já leu todos aqueles livros. O ponto mais interessante da entrevista 
foi quando ele afirmou conhecer o mundo inteiro sem jamais ter saído de sua pequena 
cidade. Ao ser interrogado pelo jornalista, ele respondeu que conhece as principais 
cidades do mundo, Roma, Paris, Londres, Rio de Janeiro, Nova York, Moscou, Tókio, 
entre tantas outras, sem nunca ter saído de sua cidade, mas que “sabe certinho como é 
lá”, “sabe de tudo que acontece por lá.” 

Isto nos reporta à importante questão da experiência e do processo de aquisição 
do conhecimento. Para ilustrar mais um pouco, buscamos uma alegoria do escritor Luis 
Fernando Veríssimo. Em um dos diálogos da crônica Borgianas, em que o autor descreve 
vários diálogos fictícios entre ele e o autor argentino, já falecido, Jorge Luis Borges, eles 
debatem sobre a importância da experiência para o escritor. Borges sustentava que não 
era importante a experiência, pois ele mesmo, sem nunca ter visto um tigre, poderia 
descrevê-lo com perfeição, apenas a partir de sua biblioteca, consultando os manuais e 
as inúmeras metáforas acerca do animal. Segundo Borges, havia 117 maneiras de 
descrever o focinho do tigre literariamente, “[...] desde a frente de um Packard até um dos 
disfarces do Diabo”, mesmo sem nunca tê-lo visto face a face, apenas a partir de sua 
biblioteca (VERÍSSIMO, 1985, p.90). 

Tanto o homem que conheceu o mundo pelos livros sem nunca ter saído de sua 
pequena cidade no interior brasileiro, quanto o escritor Jorge Luis Borges, utilizam-se das 
descrições e narrativas literárias para acessar paisagens e realidades com a qual nunca 
tiveram a experiência corpórea no tempo presente. Os escritores, portanto, têm a 
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capacidade de nos levar a locais que nunca vimos, compartilhando conosco suas 
experiências ou imaginação por meio das descrições das paisagens.  

Esta descrição, contudo, é tão poderosa por não ser uma descrição no sentido lato 
de enumeração ou catalogação, como o eram os inventários da ciência positivista. Esta 
descrição busca o sentido maior da paisagem, ultrapassando seu sentido estritamente 
objetivo, incorporando a subjetividade das personagens, os processos culturais e 
históricos e a dinâmica afetiva das pessoas em relação a seu ambiente. Os escritores 
conseguem assim exprimir a multidimensionalidade da paisagem, expressa em sua 
morfologia (SAUER, 1998), mas que não está limitada a ela. Esta forma é, na verdade, a 
materialização de diferentes processos (objetivos e subjetivos) e expressam toda a 
historicidade daquele espaço. 

Augustin Berque explica esta relação em seu conhecido texto Paisagem-marca, 
paisagem-matriz: elementos da problemática para uma Geografia Cultural: “Como 
manifestação concreta, a paisagem está naturalmente exposta à objetivação analítica do 
tipo positivista; mas ela existe, em primeiro lugar, na sua relação com um sujeito coletivo: 
a sociedade que a produziu, que a reproduz e a transforma em função de uma certa 
lógica.” (BERQUE, 1998, p.84).  

A paisagem, portanto, não pode ser limitada a um ou outro aspecto, sendo 
entendida hoje também em suas dimensões olfativa (YAMAKI, 2001) e sonora 
(LOWENTHAL, 1977; CONSTANTINO, 2003).1 

No Brasil, a tendência entre dos estudos que enfocam a paisagem nas obras 
romanescas tem sido a de enfatizar apenas uma dimensão da paisagem, sobretudo seus 
aspectos visíveis (físicos). Dotar estas análises de uma perspectiva mais ampla da 
paisagem, buscando compreender sua multidimensão é um avanço necessário para 
enriquecer ainda mais a interface de diálogo entre Geografia e Literatura.  

Em vista disso, propomos abordar a paisagem urbana (outra face ainda pouco 
explorada nos estudos geográficos de obras literárias). O autor escolhido para esta leitura 
foi Italo Calvino, escritor italiano nascido em 1923, com uma extensa obra que vai do 
estilo neo-realista ao fantástico. Citadino por excelência, sua narrativa envolve, 
freqüentemente, a cidade, seja enquanto ambiente (paisagem) onde se desenrola a 
trama, seja enquanto sujeito do romance. 

Ao invés de realizar uma leitura obra a obra, optamos por caminhar por suas 
múltiplas formas de abordar a paisagem, revelando-nos diferentes pontos de vista da 
produção e da percepção da paisagem urbana, partindo da experiência das personagens 
calvinianas. Mais do que isso, Calvino nos revela múltiplas paisagens construídas e 
imaginadas, sem se esquecer dos problemas sociais envolvidos na produção do espaço 
urbano e os problemas ambientais decorrentes da industrialização. 

                                                 
1 Na obra de Italo Calvino temos vários exemplos destas outras paisagens, como em Sob o sol-jaguar 
(CALVINO, 1995), em várias d’As cidades invisíveis (CALVINO, 1990) e no próprio Marcovaldo ou As 
estações na cidade (CALVINO, 1994). Este é outro aspecto da obra do autor que poderá ser explorada em 
outros trabalhos. 
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Pensar a paisagem a partir das obras de Calvino, portanto, é uma tarefa muito 
instigante. Suas descrições são ricas e reveladoras. Isto talvez tenha uma raiz na própria 
concepção do autor acerca da paisagem. Calvino (1997) a considerava como algo difícil 
de expressar, isto porque, embora ele tivesse uma paisagem, para poder representá-la, 
era preciso que ela se tornasse secundária em relação a qualquer outra coisa, como aos 
personagens ou histórias. 

E é exatamente assim que a paisagem aparece em seus romances e narrativas. 
Não como o motivo ou o objetivo, mas como ambiente, como contexto em relação à 
narrativa principal, mas igualmente fundamental para a composição da trama 
romanesca. 

Procuraremos mostrar essa perspectiva por meio de dois eixos: (1) a paisagem 
produzida e o conflito de valores e (2) os pontos de vista e a percepção da paisagem, 
partindo de três de suas obras: A especulação imobiliária, de 1958, Marcovaldo ou As 
estações na cidade, de 1963, e As cidade invisíveis, de 1972. Esses três livros 
representam bem as principais faces ou estilos literários de Italo Calvino, nos permitindo 
ter uma visão abrangente tanto de sua narrativa, quanto de sua perspectiva acerca da 
paisagem. 

 

A PAISAGEM PRODUZIDA E O CONFLITO DE VALORES 

Em A especulação imobiliária, a paisagem é fundamental para o desenrolar da 
trama, estando no centro da narrativa. O livro descreve o conflito de interesses numa 
cidade litorânea, numa crítica a um momento socioeconômico pelo qual estava passando 
toda a Itália. No início da obra, há uma nota advertindo para o fato de que os lugares, 
fatos, pessoas e nomes que aparecem no romance são fictícios e que neles não se 
encontram relações com a realidade senão por acaso (CALVINO, 1986). Tanto é assim, 
que a cidade da qual se fala no livro é denominada apenas por “***”.  

Este livro é da face neo-realista de Calvino, e enquanto tal possui não apenas 
elementos de crítica social e política, mas faz referências às suas próprias vivências em 
San Remo e em Turim. A paisagem está ali, e não uma paisagem qualquer, mas uma 
paisagem vivida pelo autor. 

Minha paisagem era alguma coisa de ciumentamente minha [...], uma paisagem 
sobre a qual ninguém jamais havia escrito de verdade [...]. Eu era da Riviera di 
Ponente; da paisagem da minha cidade – San Remo – apagava polemicamente 
todo o litoral turístico – a beira mar com palmeiras, cassinos, albergues, 
mansões – quase que me envergonhava dessa parte [...]. (CALVINO, 1997, 
p.102) 

Sem dúvida, *** tem muito de San Remo, e a própria transformação da paisagem 
que Calvino assistiu em sua terra natal e que ocorreu por todo o litoral italiano, 
explorado pelo turismo, alterando sua paisagem, a fim de atender a esse setor. Sobre 
isso, ele confessa sentir certa vergonha e que, portanto, prefere apagá-la.  
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Este processo recebe em A especulação imobiliária um tratamento crítico, de quem 
lê a realidade com o olhar comunista e a descreve de forma contextual, como que parte 
do ambiente e da paisagem. O autor aponta os agentes e os processos que estão 
modificando profundamente as paisagens urbanas italianas. É o que ele chama de “febre 
do cimento”: 

Eram as casas: todas essas novas construções que se erguiam, edifícios urbanos 
de seis, oito andares, a branquejar maciços como barreiras de reforço à 
contínua erosão da costa, aproximando do mar sempre um maior número de 
janelas e varandas. A febre do cimento tomara conta da Riviera: lá se via o 
edifício já habitado, com os vasos de gerânios todos iguais, nos balcões, aqui o 
casario apenas terminado, com os vidros marcados por desenhos de giz, que 
esperava as famílias lombardas desejosas de banhos; mais adiante ainda um 
castelo de andaimes e, embaixo, a betoneira giratória e o cartaz da agência 
com o anúncio de venda dos apartamentos. (CALVINO, 1986, p.7-8) 

Assim, o primeiro capítulo do livro é dedicado quase inteiramente à descrição da 
paisagem de *** e aos novos elementos que estão tomando conta da velha cidade 
velozmente. Além disso, o capítulo também nos apresenta a mãe do personagem 
principal, Quinto, figura que representa os antigos moradores da cidade, aqueles que 
lamentam “[...] por uma paisagem querida que morria.” (CALVINO, 1986, p.10) 

Quinto, o personagem principal, é um homem que cresceu na cidade de ***, mas 
que depois de adulto foi morar em “T.”, uma cidade grande onde tudo acontecia. Quinto 
volta à cidade para vender uma parte do terreno da família, pois com a especulação 
imobiliária, as antigas famílias não estão conseguindo mais pagar os altos impostos, 
vendo-se obrigados a vendê-los. Quinto vive um conflito interno, uma divisão de 
sentimentos entre suas raízes na velha cidade e o desejo de também participar da 
especulação e das transformações que estão acontecendo em ***. 

Como intelectual, ele tem uma consciência auto-crítica do processo e não se 
define entre qual paisagem de fato está defendendo: a de sua infância, que sua mãe e a 
aristocracia da cidade lutam para manter, ou a nova paisagem, fruto da especulação e 
dos agentes externos que procuram modificá-la, reconstruí-la, redefini-la. 

Neste sentido, a sua aliança com Caisotti, empreendedor imobiliário imigrante 
para quem vende o terreno e fica sócio na construção de um prédio de apartamentos 
para aluguel, é incongruente o tempo todo. Relação imersa em conflitos, a paisagem 
resultante não se define nem para um nem para outro lado. Nem para o lado da mãe 
que se esforça para manter as coisas como estão... 

E para onde vão as calceolárias? Não há mais espaço livre em todo nosso 
jardim. E as trepadeiras, que já estão tão grandes? Isso para não falar da sebe 
de dentelárias, que morreria... Além do mais – se deteve, como golpeada por 
um temor imprevisto – se depois de vendido o terreno quisessem construir? – e a 
seus olhos apresentou-se a parede de cimento cinzenta que caía sobre o verde 
do jardim transformando-o num fundo de quintal frio, num poço sem luz. 
(CALVINO, 1986, p.17) 

...nem para o lado de Caisotti, do qual dizia-se que, tão logo 
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[...] comprava um terreno, levantava um prédio tão alto quanto permitiam os 
regulamentos da Prefeitura, com o máximo possível de apartamentos, que eram 
vendidos ainda em construção, terminava-os como podia e, com o dinheiro 
levantado, comprava logo outras áreas para construir. (CALVINO, 1986, p.20) 

O resultado da empreitada foi que, devido a uma série de discussões e 
intempéries (como a falta de cimento), as obras foram interrompidas e uma paisagem 
desolada e melancólica é o que se apresenta ao final do livro, sem prédio e sem jardim. 

A postura do livro é de crítica. Como militante do partido comunista que foi até 
1956, Calvino se preocupava com as questões sociais de seu país e muitas vezes utiliza 
sua literatura como forma de denúncia. Assim, em A especulação imobiliária vemos o 
desejo de se ganhar dinheiro facilmente, mas que no fim não leva a nada: todos são 
engolidos pelo sistema capitalista, como Quinto e sua família foram engolidos por 
Caisotti, o especulador.  

A paisagem descrita no livro como um todo é a da substituição de uma paisagem 
por outra, passando por cima dos valores, das memórias, dos lugares, tudo para atender 
às necessidades do sistema capitalista, no qual a única coisa válida é o lucro, e a 
paisagem resultante é fortemente marcada pelos processos e interesses econômicos. 

 

OS PONTOS DE VISTA E A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM 

Já em Marcovaldo ou As estações na cidade e n’As cidades invisíveis, Calvino 
explora outro aspecto da paisagem: a sua percepção. 

De fato, Michel Collot afirma que “não se pode falar da paisagem a não ser a 
partir de sua percepção”, pois a “paisagem se define incontinente como um espaço 
percebido.” (COLLOT, 1990, p.21) Isto significa que a paisagem, em sua multidimensão, 
existe no momento em que um sujeito lhe atribui significado e, observando-a, delimita a 
paisagem a partir de um determinado ponto de vista.  

Em vista disso, o autor afirma: “a paisagem é definida a partir do ponto de vista 
de onde ela é observada” e que ela “se revela numa experiência em que sujeito e objeto 
são inseparáveis, não somente porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas 
também porque o sujeito, por sua vez, aí se acha envolvido pelo espaço.” (COLLOT, 
1990, p.22) 

A personagem Marcovaldo, por exemplo, vê natureza onde não tem. Seu ponto de 
vista é voltado quase que exclusivamente para o que há de natural na paisagem urbana, 
sempre procurando os mínimos resquícios de vida animal ou vegetal. 

Ele pode ser descrito como uma personagem que é, ao mesmo tempo, engraçada 
e melancólica. Pai de uma família numerosa, trabalha numa firma (que é denominada 
apenas por SBAV, sem nenhuma indicação sobre o que é fabricado ali) como carregador. 
Residem em uma cidade industrial, que não é nominada de propósito, conforme Calvino 
assinala no Posfácio da obra: “[...] essa indeterminação é procurada pelo autor para 
significar que não se trata de uma cidade, mas da cidade, uma metrópole industrial 
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qualquer, abstrata e típica como abstratas e típicas são as histórias contadas.” 
(CALVINO, 1994, p.139) Esta é, portanto, uma representação ideal da cidade, não uma 
descrição a partir de alguma realidade. 

Marcovaldo é um “homem da natureza”, um exilado em meio à grande cidade 
que sonha voltar a um estado de natureza. Entretanto, segundo o próprio autor, essa 
volta é impossível, porque o estado de natureza com o qual Marcovaldo sonha, nunca 
existiu. “O amor de Marcovaldo pela natureza é aquele que pode nascer apenas num 
homem da cidade [...]. Esse estranho à cidade é o cidadão por excelência.” (CALVINO, 
1994, p.141) 

Talvez a melhor descrição que Calvino faz dessa personagem é a que se encontra 
no primeiro conto: 

Esse Marcovaldo tinha um olho pouco adequado para a vida da cidade: avisos, 
semáforos, vitrines, letreiros luminosos, cartazes, por mais estudados que fossem 
para atrair a atenção, jamais detinham seu olhar, que parecia perder-se nas 
areias do deserto. Já uma folha amarelando num ramo, uma pena que se 
deixasse prender numa telha, não lhe escapavam nunca: não havia mosca no 
dorso de um cavalo, buraco de cupim numa mesa, casca de fico se desfazendo 
na calçada que Marcovaldo não observasse e comentasse, descobrindo as 
mudanças da estação, seus desejos mais íntimos e as misérias de sua existência. 
(CALVINO, 1994, p.07) 

Assim, por todo o livro, a paisagem descrita por Calvino é sempre a partir do 
ponto de vista da personagem, que só tem olhos para a natureza, mesmo que essa 
natureza seja falsificada, artificial, forjada na cidade de concreto. E isso está expresso em 
praticamente todos os contos, como o primeiro (Cogumelos na cidade (primavera)) em 
que ele vê cogumelos brotando no canto da calçada, ou o segundo (Férias num banco 
de praça (verão)) quando ao ir a pé para o trabalho, 

[...] Marcovaldo passava sob o verde de uma praça arborizada, um quadrilátero 
de jardim público recortado no meio de quatro ruas. Erguia os olhos entre as 
copas dos castanheiros-da-índia, onde eram mais densas e só deixavam 
dardejar raios amarelos na sombra transparente de seiva, e ouvia o alarido dos 
pássaros desafinados e invisíveis nos ramos. (CALVINO, 1994, p.11) 

Em outro conto, A cidade toda para ele (verão), Marcovaldo é o único morador a 
permanecer na cidade durante um feriado prolongado. Nesta ocasião ele aproveita para 
passear pela cidade. Seu olhar “[...] perscrutava ao redor buscando o aflorar de uma 
cidade diferente, uma cidade de cascas, escamas, brotos e nervuras sob a cidade de 
verniz, asfalto, vidro e reboco.” No entanto, o que ele encontra é que  

[...] tão logo deserta pelos homens, a cidade havia caído nas mãos de 
habitantes ocultos até a véspera que agora passavam a dominar: o passeio de 
Marcovaldo seguia um pouco o itinerário de uma fileira de formigas, depois se 
deixava desviar do vôo de um escaravelho perdido, depois se demorava em 
acompanhar o movimento sinuoso de uma minhoca. Não era somente os 
animais que invadiam o campo: Marcovaldo descobria que nas bancas de 
jornais, do lado norte, se formava uma delicada camada de mofo, que os 
arbustos em vasos na frente dos restaurantes se esforçavam para empurrar as 
próprias folhas para fora das molduras de sombra da calçada. (CALVINO, 
1994, p.112) 
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É interessante ressaltar que em alguns momentos, quando é impossível encontrar 
algo de natural em meio à paisagem, Marcovaldo se vale da imaginação, como nesse 
mesmo conto em que a personagem se diverte ao ver tudo de um outro modo: “[...] as 
ruas como fundos de vale ou leitos de rios secos, as casas como blocos de montanhas 
íngremes, ou paredes de escolhos.” (CALVINO, 1994, p.112) 

Se em Marcovaldo ou As estações na cidade, Calvino descreve as paisagens a 
partir do ponto de vista da personagem-título, n’As cidades invisíveis a percepção da 
paisagem aparece de outra maneira. Calvino utiliza outra estratégia para descrever as 
cidades do grande império Mongól. 

O livro consiste num relatório do explorador Marco Polo ao imperador Kublai 
Khan, sobre as cidades do seu império, visitadas pelo mercador veneziano a mando do 
próprio imperador para fiscalizar e relatar o desenvolvimento do seu domínio. 

A obra é quase um atlas descritivo, composta por 55 pequenos contos (cada um 
dedicado à descrição de uma cidade), distribuídos em nove partes, iniciadas e encerradas 
por diálogos entre Polo e Khan. Marco era considerado pelo imperador como um 
emissário especial, por atentar para aspectos diferentes daqueles que os outros se 
detinham. A descrição que Polo fazia ao imperador era mais do que a enumeração ou 
catalogação de coisas, fatos e pessoas. “Kublai valorizava os relatos de Marco pela 
fineza de sua descrição e pela busca essencial que este empreendia em busca do sentido 
e ‘espírito’ de cada cidade. E encontravam as inúmeras cidades possíveis.” 
(MARANDOLA JR., 2004, p.05) 

As cidades descritas no livro são todas invisíveis, inexistentes tanto 
geograficamente quanto historicamente, tanto para o Grande Khan quanto para nós, 
hoje. No entanto, através delas Calvino consegue nos introduzir “[...] no clima do 
pensamento filosófico, lido nas entrelinhas de banais quadros de vida quotidiana, que 
nos levam a refletir sobre a brevidade do tempo e sobre os constantes defeitos dos 
homens [...].” (GALEFFI, 2000, p.62) 

Marco Polo procura descrever, portanto, não apenas as cidades constantes no 
grande império Mongól, mas todas as cidades que pudessem existir. Para isso, Polo 
imaginou uma cidade ideal, feita apenas de exceções. Assim, ao se distanciar dessa 
cidade, eliminando as exceções, ele poderia obter a descrição de todas as cidades 
possíveis (MARANDOLA JR. 2004). Portanto, tanto para Polo quanto para Khan, não 
importava se elas realmente existiam ou se Polo as havia visitado ou não. O fato é que 
todas elas, retirando-se ou acrescentando-se algo, corresponderiam a uma destas 
cidades possíveis.  

E como é a paisagem destas cidades invisíveis? 

No conto As cidades delgadas 1 temos a descrição de Isaura, que revela como a 
dinâmica entre o que é visível e invisível se dá nas cidades de Calvino: 

Presume-se que Isaura, cidade dos mil poços, esteja situada em cima de um 
profundo lago subterrâneo. A cidade se estendeu exclusivamente até os lugares 
em que os habitantes conseguiram extrair água escavando na terra longos 
buracos verticais: o seu perímetro verdejante reproduz o das margens escuras do 
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lago submerso, uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível, tudo o 
que se move à luz do sol é impelido pelas ondas enclausuradas que quebram 
sob o céu calcário das rochas. (CALVINO, 1990, p.24) 

Em Isaura, portanto, temos a paisagem invisível – o lago subterrâneo – 
condicionando a paisagem visível – o perímetro da cidade. Embora seja impossível ver o 
lago, podemos saber exatamente qual a sua extensão, por vermos a extensão da cidade 
na superfície. Assim, não necessitamos ver as cidades para saber que elas existem. E Polo 
não precisava ver as paisagens que ele descrevia para supor sua possível existência ou 
para perscrutar o seu sentido. 

Esta relação entre uma paisagem visível e outra invisível é recorrente em várias 
outras cidades, como em Valdrada (As cidades e os olhos 1), onde haviam duas cidades, 
uma perpendicular a um lago e outra refletida em seu espelho d’água; em Clarisse (As 
cidades e o nome 4), que vivia na tensão entre a cidade gloriosa que foi e os escombros 
da paisagem atual; ou em Bersabéia (As cidades e o céu 2), onde havia a crença de que 
haviam outras duas Bersabéias: uma acima, no céu, e outra abaixo, no inferno, que 
representavam, respectivamente, o ideal e a escória da cidade; e por fim, em Berenice (As 
cidades ocultas 5), cidade injusta e justa ao mesmo tempo, onde as paisagens se 
sucedem no tempo, contendo o germe de uma possível e imensa metrópole. 

Assim, apesar da paisagem das cidades invisíveis serem descritas a partir da 
percepção de Polo, este, por sua vez, sempre leva em consideração outros pontos de 
vista possíveis de contemplação daquela paisagem. Despina (As cidades e o desejo 3), 
cidade que se chega ou de navio ou de camelo e que se apresenta de forma diferente 
para quem chega por terra ou por mar, é um exemplo disso. 

O cameleiro que vê despontar no horizonte do planalto os pináculos dos 
arranha-céus, as antenas de radar, os sobressaltos das birutas brancas e 
vermelhas, a fumaça das chaminés, imagina um navio; sabe que é uma cidade, 
mas a imagina como uma embarcação que pode afastá-lo do deserto, um 
veleiro que esteja para zarpar, com o vento que enche as suas velas ainda não 
completamente soltas, ou um navio a vapor com a caldeira que vibra na carena 
de ferro, e imagina todos os portos, as mercadorias ultramarinas que os 
guindastes descarregam nos cais, as tabernas em que tripulações de diferentes 
bandeiras quebram garrafas na cabeça umas das outras, as janelas térreas 
iluminadas, cada uma com uma mulher que se penteia. 

Na neblina costeira, o marinheiro distingue a forma da corcunda de um camelo, 
de uma sela bordada de franjas refulgentes entre duas corcundas malhadas que 
avançam balançando; sabe que é uma cidade, mas a imagina como um camelo 
de cuja albarda pendem odres e alforjes de fruta cristalizada, vinho de tâmaras, 
folhas de tabaco, e vê-se ao comando de uma longa caravana que o afasta do 
deserto do mar rumo a um oásis de água doce à sombra cerrada das palmeiras, 
rumo a palácios de espessas paredes caiadas, de pátios azulejados onde as 
bailarinas dançam descalças e movem os braços para dentro e para fora do 
véu. (CALVINO, 1990, p.21-22) 

Polo expõe dois pontos de vista possíveis de percepção que influenciam 
diretamente na paisagem da cidade: o do viajante que chega de camelo e do que chega 
de navio. Para cada um deles a cidade se mostrará de forma diferente, a partir de seu 
ponto de vista: enquanto o cameleiro a percebe como um navio, o marinheiro a percebe 
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como um camelo. O ponto de vista não é independente nem sequer do seu contrário: a 
relação entre os pontos de vida é intrínseca e configuram não apenas a própria 
percepção do sujeito, mas também as demais percepções de outros pontos de vista. 

Neste sentido, vemos a ligação entre percepção e imaginário: a percepção é 
relacionada diretamente à experiência, e não possui amplitude social. Já o imaginário é a 
seiva orgânica que liga a experiência individual à escala coletiva, compondo nosso “[...] 
pensamento e universos cognitivo e interpretativo dos símbolos sociais, culturais e 
espaciais [...]” (MARANDOLA JR., 2003, p.79) 

Já em Irene (As cidades e o nome 5), Calvino fala de uma cidade que Polo só 
descreve por fora: 

Irene é a cidade que se vê na extremidade do planalto na hora em que as suas 
luzes se acendem e permitem distinguir no horizonte, quando o ar está límpido, 
o núcleo do povoado: os lugares onde há maior concentração de janelas, onde 
a cidade rareia em vielas mal iluminadas, onde se acumulam sombras de 
jardins, onde se erguem torres com fogos de artifício; e, se o entardecer é 
brumoso, uma claridade anuviada infla-se como uma esponja leitosa aos pés da 
enseada. 

[...]  

Os que olham de lá de cima fazem conjeturas sobre o que está acontecendo na 
cidade, perguntam-se se encontrar-se em Irene naquela tarde seria bom ou 
ruim. Não que tenham intenção de ir – e, de qualquer modo, as estradas que 
descem ao vale são ruins –, mas Irene magnetiza olhares e pensamentos de 
quem está lá no alto. (CALVINO, 1990, p.114) 

Em certo momento do conto, Kublai Khan espera que Polo lhe diga como é Irene 
vista por dentro, o que Marco não pode fazer, porque não conseguiu distinguir qual é a 
cidade que os moradores chamavam de Irene, mas isso também não importa, porque 

[...] vista de dentro, seria uma outra cidade; Irene é o nome de uma cidade 
distante que muda à medida que se se aproxima dela.  

A cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é aprisionado e 
não sai mais dali; uma é a cidade à qual se chega pela primeira vez, outra é a 
que se abandona para nunca mais retornar; cada uma merece um nome 
diferente; talvez eu já tenha falado de Irene sob outros nomes; talvez eu só tenha 
falado de Irene. (CALVINO, 1990, p.115) 

Calvino revela, através da conclusão de Marco Polo a respeito de Irene, que 
nenhuma paisagem pode ser percebida da mesma forma: cada pessoa a vê de maneira 
diferente, e a cada vez que lhe voltar novamente o olhar, a verá de uma outra forma. “Se 
em cada ponto diferente do plano oblíquo da Terra você direcionar o olhar a estas 
cidades, e ver, em cada momento uma outra, é porque esta é a sua cidade, e não aquela 
que se localiza onde seu olhar está direcionado.” (MARANDOLA JR., 2003, p.217) A 
paisagem se realiza, portanto, no encontro do sujeito com o objeto, sendo um dado 
objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, mutável no tempo e acrescido pela memória. 

A paisagem em As cidades invisíveis é, portanto, imaginária, mas não irreal. 
Remete-nos diretamente às paisagens cotidianas vividas em nossas cidades, através de 
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filigranas e fragmentos, fazendo-nos lembrar de episódios, pessoas, janelas e portões, e 
imaginar se não estamos vendo “Irenes”, “Despinas” ou “Isauras”. Elas fazem com que 
olhemos novamente para as paisagens que já conhecemos. 

Vemos assim que Calvino utiliza-se de duas personagens para mostrar dois pontos 
de vista sobre as paisagens totalmente distintas: as cidades invisíveis são descritas a partir 
do ponto de vista de Marco Polo, que reflete e cria a partir de sua percepção e de sua 
experiência, enquanto Marcovaldo tem uma percepção ingênua e intuitiva das paisagens 
que percebe e vive. 

Outra diferença que poderíamos apontar seria a inserção no mundo imaginário. 
Ambos estão imersos, porém, esta se dá de forma distinta. Marcovaldo é levado por 
anseios e desejos que estão além da paisagem. Polo enxerga deliberadamente além da 
paisagem, procurando caminhos e possibilidades em cada detalhe que percebe. A 
imaginação é soberana em ambos, mas tem os seus próprios caminhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta leitura geográfica da paisagem urbana na obra de Italo Calvino nos mostra 
que as possibilidades que se abrem para o estudo da Geografia na Literatura são 
inúmeras. Entre elas podemos citar a oportunidade de abarcar as várias faces da 
paisagem, desde a sua produção até a sua percepção, expressas e criadas nas obras 
literárias. Em Calvino, a cidade sempre aparece de forma ideal, sem citar uma cidade em 
específico. Em vista disso, a paisagem descrita e criada também é uma paisagem ideal, 
típica e reveladora. Em todas as suas faces, desde o neo-realismo ao fantástico, Calvino 
sempre trata da cidade e da paisagem em si, procurando desvelar sua essência. Este é 
um dos principais motivos que nos leva a entender que a Literatura, como a obra de 
Calvino, nos permite aumentar o conhecimento da Geografia e do mundo. Suas 
paisagens e cidades são representações do mundo, que se ligam a ele como fonte de 
significação, mas não o refletem, mas o re-cria em forma de imagem2, alimentando 
nosso imaginário. 
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