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Geografia do sabor – geograficidades sertanejas: café 
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Na tradição de estudos perceptivos e culturais em geografia, 
os sentidos têm sido evocados enquanto mediadores da 
experiência ambiental, base do envolvimento 
Homem/Paisagem. Esta relação é geográfica em essência, 
fundando a geograficidade: expressão e significado desse 
envolvimento. A Geografia, enquanto ciência ligada 
tradicionalmente ao visual, deu maior foco ao longo do tempo 
à visão, relegando os demais sentidos. Todos eles, no entanto, 
mediam a experiência ambiental, possuindo significados 
culturais específicos. Nessa pesquisa, o paladar, enquanto 
sentido manifesto nos sabores, é acentuado no propósito de 
investigar seu lugar na projeção imaginária da natureza, na 
percepção do meio ambiente e na experiência de lugares e 
paisagens. O sabor é uma expressão de geograficidade do 
homem como modo de sua existência e seu destino, na escrita 
de Eric Dardel. O amor à terra natal, esse sentimento de 
pertencimento enraizado na relação concreta entre o homem e 
a Terra. Nesta abordagem, se institui a geografia do sabor 
traçada pelas bases culturais e imaginárias na perspectiva de 
que o espaço geográfico não é homogêneo, uniforme, neutro. 
Ele é feito de espaços diferenciados. O relevo, os rios, a flora, 
os frutos, as cores, os povos dão ao lugar uma singularidade. 
O espaço geográfico é único; ele tem um nome próprio: 
Londrina, Araguaia, Campos Gerais, Sertão. Geograficidades 
sertanejas é uma expressão desta singularidade e resistência. 
Os sabores, mais que sensações individuais, são patrimônios 
culturais, selecionados e construídos historicamente, ligados a 
práticas, ritos, símbolos e tradições. Neste horizonte de 
paisagem e de lugar, deslumbra-se o Café enquanto campo 
para investigar essas relações de geografia e geograficidade 
sertaneja pela via dos sabores. Um deslumbrar que permite 
refletir a dimensão regional da identidade cultural na ocupação 
do território e as dimensões culturais e ambientais que 
constroem e resistem a sertanidade brasileira. 
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