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Inserido dentro dos estudos que se preocupam com a 
dimensão geográfica presente nas obras literárias, este 
trabalho é uma reflexão sobre cidade a partir da obra “Cidades 
Invisíveis” de Ítalo Calvino. O livro é constituído pelos relatos 
sobre as cidades do império de Kublai Khan, feitos por Marco 
Pólo. Apesar de distintas, os relatos sobre as cidades estão 
divididos em conjuntos, estão reunidos sob títulos (como: “a 
cidade e os símbolos”, “as cidades e o céu” e outros). 
Atentando a esta organização dos relatos das cidades, as 
questões que incitaram o estudo desta obra são: o que há em 
comum entre as diferentes cidades relatadas para que elas 
sejam apresentadas (agrupadas) sob um mesmo título? O que 
estes títulos (re)velam? O primeiro movimento para acercar 
esta problemática foi abordar um conjunto destes relatos: as 
“cidades delgadas”. Neste trabalho, entendemos que estes 
títulos são como uma anunciação do “pensamento poético” que 
estará imbricado ao relato. A poética: apresentação em forma 
literária da experiência humana e/ou de um conhecimento 
intuitivo do mundo que o escritor/indivíduo quer transmitir; 
sendo estes fugidios à racionalização, caberia à criatividade da 
apresentação verbal reproduzir ou imprimir sensações 
associadas à experiência e conhecimento que a obra literária 
retrata (ou seja, promover uma experiência estética). O 
intento deste trabalho foi apreender a poética (ou antes, 
geopoética) anunciada pelo título “cidades delgadas” e, neste 
movimento, refletimos sobre um devir geográfico característico 
da cidade, que está associado a este título. É próprio da 
poética a transubjetividade, o afetar (experiência estética) 
vários sujeitos; e a possibilidade desta transubjetividade é o 
que aproxima a presentificação poética de um conhecimento 
universal. Em outras palavras, discutir a transubjetividade do 
retrato literário da cidade é se aproximar de fenômenos que 
lhe são representativos. 
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