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O interesse dos geógrafos pela literatura não é novo, conquanto tal interesse 
tenha sido marginalizado e as obras literárias tenham sido comumente vistas 
como peculiares documentos capazes, mesmo diante do aspecto ficcional que as 
caracteriza, de ilustrar paisagens e fatos históricos de interesse da ciência 
geográfica. Nesse contexto, a literatura realista é de preferência dos geógrafos, 
pelo fato da mesma apresentar o tempo e o espaço como parte integrante da 
trama romanesca, sem os quais esta não poderia ser construída, tornando-se 
inteligível e identificável (CORRÊA; ROSENDAHL, 2007). Para nós, o espaço 
geográfico é um elemento essencial da socialidade dos sujeitos que fazem parte 
da trama. E um dos fatores que nos leva a tal consideração é que o sujeito 
escritor, o autor, mesmo que indiretamente e talvez sem muita intenção (nem 
sempre), representa e é representação do seu espaço-tempo vivido. 
Representação que indica suas vivências, realizações, sonhos, ocupações e 
preocupações com contextos pessoais e sociais diversos. E isso pode ser 
percebido na prosa de Rachel de Queiroz (17.11.1910 – 04.11.2003). Como 
geógrafos que somos, ficamos curiosos a ponto de nos perguntar sobre o 
quanto a Geografia, enquanto ciência e, principalmente, consciência dos 
lugares, influenciou e/ou influencia nas tramas romanescas dos autores que 
lemos. Tal pergunta leva-nos a aprofundarmos a leitura de suas obras e das 
obras (biografias) que tratam dos autores que escreve(ra)m aquilo que amamos 
ler. É nesse contexto de curiosidade que nos deparamos com o Caderno de 
Geographia de Rachel de Queiroz, a nosso ver, documento exemplar do afeto de 
Rachel por essa disciplina, assim como também um raro escrito capaz de nos 
demonstrar como era pensada e ensinada a Geografia de outrora. É nesse 
sentido, de uma geografia pessoal, como diria Ana Miranda (2012), mesclada 
ao afeto por uma disciplina, que analisamos o conteúdo inerente a este peculiar 
caderno na tentativa de apreendermos a Geografia de outrora existente em 
suas linhas, assim como também na intenção de reforçarmos a importância 
deste conhecimento na obra romanesca da autora. 
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