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Introdução 
 

Proponho à idéia de paisagem como experiência, uma experiência espacial. “A 
experiência” como sendo “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 
(BONDÍA, 2002, p. 21), enquanto processo singular, por isso subjetivo, podemos falar 
não apenas de paisagem e sim paisagens. Dividindo inquietações presentes na 
geografia humanística e cultural: que paisagens constroem mulheres com experiência 
migrante durante o surto de urbanização da segunda metade do século XX no Brasil? 
Essa terrae incognitae, povoam sujeitos com histórias e caminhos específicos. 
Acreditando que “uma posição diferente na sociedade significa uma experiência e 
consciência diferentes, até certo ponto uma cultura diferente” (COSGROVE, 1998, p. 
104), compartilhando a idéia que “cultura é memória” (FERREIRA, 1994-1995 in VON 
SIMSON, 1998, p. 33), cultura impregnada no corpo, nas visões do mundo, nas 
representações, ou seja, culturas também no plural. A experiência social se dá na 
interação-construção-reconstrução de representações, por isso dinâmicas. Vinculamos 
ao pensamento freireano que sugere que antes da leitura da palavra se deve 
considerar, num processo dialógico, a “leitura do mundo” dos sujeitos participantes no 
processo educativo. Buscamos, desse modo, a partir de uma idéia ampla de leitura que 
possibilite interfaces que extrapolam campos de saberes específicos, iniciar algumas 
reflexões. 
 
Um objetivo: tentar tecer... 
 

Pretendo tecer – fios de uma rede (web), ou de bordado, de costura, de uma 
colcha de retalhos... – algumas aproximações, em trânsito [como diria Paulo Freire 
(1979) sobre o período de transformação], entre representações sociais e experiência 
migrante, entre leituras de paisagem e “leitura do mundo”, unir alguns fios que apesar 
de parecerem diferentes podem dialogar. Da filosofia pedagógica – se me permitem 
dizer assim – de Paulo Freire (mais uma vez ele, por que não?), da geografia cultural e 
humanística, da construção de memórias subterrâneas, a partir da idéia de paisagem 
representada, permitir outros olhares para uma categoria espacial. 
 
Paisagem, paisagens e mulheres que migraram 
 

Aziz Nacib Ab´Saber em depoimento (SBPC, 1998, p. 536) fala que um dos 
motivos por sua escolha profissional pela geografia – num tempo em que havia poucos 



escritos produzidos no país nesse campo do saber – foi que com ela se podia ler a 
paisagem sem pagar para isso. 

Esse mesmo cientista informa que a paisagem é uma herança (AB’SABER, 
2003, p. 9), tanto do ponto de vista geológico como histórico. Escolhendo para essa 
reflexão a segunda opção, a paisagem como construção histórica – não negando a 
importância da primeira, pelo contrário, mas que ela também de certa forma faz parte 
dos esforços humanos em compreender seu estar no mundo e assim tornando-o um 
saber histórico – podemos falar não apenas de paisagem, mas sim de paisagens, aqui 
neste texto, de paisagens experienciadas. Paisagens também como cenários sensíveis, 
visuais, táteis, olfativos, sonoros, “detonadores de memória” (LIMA, 1996, p. 15). 
Experiência no sentido sugerido por Jorge Larrosa (BONDIA, 2002), como sendo “o que 
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, não o que simplesmente passa, 
acontece, ou toca. Paisagem que se dá da reverberação da experiência com o mundo, 
nas construções nos sujeitos sociais que constroem e reconstroem suas 
representações em relação com outros sujeitos e com espaço próximo e/ou distante, 
em outras palavras, como nos diz Simon Schama (1996): “Antes de ser um repouso 
para os sentidos, a paisagem é obra da mente. Compõe-se tanto de camadas de 
lembranças quanto de estratos de rochas”. Paisagens experienciadas e representadas, 
memórias. 

Baseado em Moscovici, Oliveira (2004, p. 182) diz que as práticas sociais “é 
sempre uma forma de representação. Não são realidades, mas representações dela”. 
Trazendo às inquietações presentes na geografia – humanística e cultural – desde, pelo 
menos, o início do século XX, e, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial 
(Amorim Filho, 1996; HOLTZER, 1993): quais paisagens seres humanos constroem a 
partir da experiência espacial – por isso, social – que travam em suas vidas? Uma 
perspectiva que abre possibilidades também subjetivas a relação do sujeito com o 
espaço geográfico. 

Para os sujeitos que migraram, errantes como ciganos, os caminhos trilhados 
podem, como sugere Lima (1996, p. 77), ser entendidos como lugar/movimento. Sobre 
a idéia de lugar, diz Tuan (1983, p. 4): “Os lugares são centros aos quais atribuímos 
valor e onde são satisfeitas as necessidades”. Lugar é o espaço que os sujeitos 
estabeleceram ligações de familiaridade e afetividade. Para Simone Weil (1979, p. 347), 
esse sentimento pode estar ligado a outro, o sentimento de pertencimento, de 
enraizamento a um grupo social e a um determinado espaço – que não é qualquer 
espaço, mesmo que seja um espaço móvel: 

 
O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na 
existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e 
certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem 
automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente. 

 



No exemplo brasileiro, de uma migração compulsória, precária, gerada em 
tensões sociais e econômicas, os sujeitos que experienciaram a migração rural-urbana 
poderiam ser relacionados como sujeitos da experiência (BONDÍA, 2002, p. 25): “O 
sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 
espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade e ocasião”. 

A migração pode ser a última escolha, última opção, limiar de um mundo para o 
inicio de um outro desconhecido, buscar por algo além da sobrevivência, dignidade 
talvez, materializado na relação com o mundo do trabalho (BEIRO, 2005; RESENDE, 
1986). 

À relação que busco fazer, narrativas de mulheres que trilharam percursos na 
virada da urbanização brasileira – décadas de 1950, 60 e 70, quando o país passa a 
ser de população de maioria urbana –, que paisagens constroem com a experiência 
nesse processo social, sobre as mudanças, drásticas, nas paisagens (e, porque não, 
nelas próprias). No caso da ciência geográfica – não só – que tem sido uma ciência 
construída a partir do discurso masculino (apesar de agora também ser, no meu caso, 
mas buscando refletir essa condição e reconhecendo essa necessidade de se pensar 
outros caminhos), omitindo a “abordagem da mulher como sujeito social”, construtora 
de espaço e representações (SILVA, 2005, p. 175), legitimando outras narrativas, 
outras representações, outras memórias sociais sobre o processo da urbanização. Há a 
especificidade da experiência migrante, de mulheres de “grupos” sociais não 
hegemônicos, com possibilidades de construções de memórias subterrâneas, ou 
alternativas às imagens que já vêm prontas para nós pelos meios de comunicação 
variados da atualidade. 
 
Uma Terrae incognitae 
 

Essa terrae incognitae (WRIGHT, 1947 in LOWENTHAL, 1982, p. 102) – abrindo 
caminho para uma imaginação geográfica, uma poética do espaço, experiências 
topofílicas (BACHELARD, 1988; TUAN, 1980), muitas vezes topofóbicas (LIMA, 1996, 
p. 77; AMORIM FILHO, 1996, p. 142) – que povoam sujeitos específicos, com histórias 
e percursos/caminhos (geografias – tomando emprestado os dizeres de Oliveira Júnior1, 
geografia como grafia da terra, grafia tomada como escrita, como algo grafado na 
cultura, nas pessoas, no mundo) específicos, sujeitos que agem e interagem em 
sociedade e com o meio ambiente. Não responderemos aqui ainda a indagação sobre 
que paisagens constroem pessoas que têm em seus históricos de vida a migração 
rural-urbana durante o grande surto de urbanização brasileira da segunda metade do 
século passado, mas buscamos refletir algumas possibilidades. 
                                                 
1 Refiro a proposta dentro da programação da disciplina “Geografias de cinema” ministrada no Programa de Pós-
graduação da Faculdade de Educação, UNICAMP, primeiro semestre de 2007. 



Aproveitando, mas não restringindo as idéias propostas por Rougerie (1971, p. 7) 
que trata de outra idéia de paisagem, podemos falar de paisagens no plural. 

Como Cosgrove sugere que “uma posição diferente na sociedade significa uma 
experiência e consciência diferentes, até certo ponto uma cultura diferente” (1998, p. 
104), desse modo, representações diferentes. Compartilhando a idéia de Yuri Lotman 
que “cultura é memória” (FERREIRA, 1994-1995 in VON SIMSON, 1998, p. 33): 

 
A cultura é a memória longeva de uma comunidade (...) e não um simples 
depósito de informações: é um mecanismo organizado de modo extremamente 
complexo que conserva as informações, elaborando continuamente os 
procedimentos mais vantajosos e compatíveis. Recebe as coisas, codifica e 
decodifica mensagens, traduzindo-as a um outro sistema de signos (...). Somente 
aquilo que foi traduzido num sistema de signos pode vir a ser patrimônio da 
memória. 

 
Cultura impregnada no corpo, que se confunde no ser migrante, nas visões do 

mundo, nas representações construídas socialmente, culturas também no plural. 
A experiência em sociedade se dá (também) da interação-construção-

reconstrução de representações sociais, por isso dinâmicas, existem culturas, 
memórias que interagem. Trazendo à luz o pensamento de Paulo Freire (1990) que 
sugere que para a leitura da palavra se deve considerar (ou pelo menos se deveria) a 
leitura do mundo que os sujeitos trazem consigo no processo educativo. Essa terra 
incógnita como instrumento de construção de conhecimento e emancipação como 
sujeitos sociais. 
 
Leitura da paisagem como leitura do mundo 
 

Busca-se, assim, a partir de uma idéia ampla de leitura que possibilite interfaces 
com discussões que extrapolam campos de saberes específicos, sugerir e provocar 
algumas discussões e reflexões. As paisagens que falamos aqui são as representações 
dos espaços vividos que dependendo da posição social dos sujeitos que a construíram 
será paisagens a interagir com outras paisagens, com outros sujeitos. 

Cosgrove (1998) fala que a paisagem é um texto cultural: “os textos culturais têm 
muitas dimensões, oferecendo a possibilidade de leituras diferentes simultâneas e 
igualmente válidas” (p. 101). Aproveitando a sugestão de Oliveira Júnior (2005), “pensar 
e inventar outras interpretações para o mundo, a de permitir olhares diferenciados e 
diversificados às coisas do mundo”.  

Paulo Freire em seu pronunciamento-texto, “A importância do ato de ler” (1990), 
ao falar da leitura tece toda uma paisagem-paisagens de sua memória: do espaço-
casa, quintal, árvores... a partir de sua infância episódios que fizeram parte de sua 
leitura do mundo que contribuíram nas suas práticas de leitura das palavras dando 



sentido a elas. Ele diz que “o ato de ler não se esgota na decodificação pura da 
palavra... mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (p. 11). Mundo 
para o mesmo Freire (1997, p. 56-8) deixa de ser mero suporte, meio da vida biológica, 
para ser mundo a partir do momento em que o ser humano intervem nesse suporte de 
forma criativa, uma apropriação cultural do planeta poderiam dizer os geógrafos 
culturais. 

“A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção das relações entre texto e o contexto” (FREIRE, 1990, p. 12) (grifo meu). 
Essa citação para trazer um parêntese, pois Paulo Freire nesse texto utiliza muitas 
vezes o termo percepção de uma forma interessante o que gostaria de relacionar a 
algumas discussões da história do pensamento geográfico recente. Desde pelo menos 
a década de 1970 alguns geógrafos se diziam estudiosos de uma ‘geografia da 
percepção’, sofrendo algumas críticas por ser uma abordagem subjetiva (crítica 
positivista) e que, por outro lado, “forneceria uma explicação que obscureceria as 
condições sociais e econômicas objetivas” (crítica marxista; cf. GOODEY & GOLD, s/d, 
p. 27), mas que mais tarde vão tratar como tema, não como sub-área da geografia (Ver 
AMORIM FILHO, 1996). Que gostaria de frisar utilizando o discurso freireano é o 
sentido crítico que acompanha o termo. O que é percebido pelos sujeitos sociais não se 
dá de forma aleatória: “Na realidade, não há percepção que não esteja impregnada de 
lembranças” (...) “Um outro dado entra no jogo perceptivo: a lembrança que “impregna 
as representações””, como alerta Bosi (1987, p. 8). Ao que chamo percepção, desse 
modo, está intrinsecamente ligada à vivência de cada indivíduo, vivência essa que se 
dá em relação, por isso mesmo influenciando e influenciável pelo contexto no qual cada 
um está inserido. As percepções são carregadas de intenções, mesmo que não 
“percebidas”. Pode ser entendida com “reagir com o coração” na interpretação de 
Hillman (1993, p. 17). Perceber, do latim, percipere, apodera-se de, adquirir 
conhecimento de, por meio dos sentidos (Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986), ampliando os tentáculos do sujeito sobre o mundo, não restringindo ao 
sentido da visão, aproximando-nos das formas de construção de conhecimento 
espacial. 

Para Freire há uma dialética entre sujeito e mundo, que quanto mais a 
“percepção me experimentava... mais aumentava a capacidade de perceber” (1990, p. 
13). E voltando as suas memórias: “Os textos daquele contexto se encarnavam no 
canto dos pássaros, na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias... 
brincando de geografia”... Mais a frente pinta o quadro: “Fui alfabetizado no chão do 
quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não 
do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro-negro; gravetos, o meu giz” (p. 
15). Nesse texto permanentemente enfatiza que a leitura da palavra implica a 
continuidade da leitura do mundo. Com intimidade com esse mundo anterior ao ato da 
leitura “em que melhor o percebia e o entendia na “leitura” que dele ia fazendo, os meus 



temores iam diminuindo” (p. 15). Precedendo a leitura da palavra a leitura do mundo 
não pára naquela, não somente lemos, mas contribuímos na sua (re)escrita “através de 
nossa prática consciente” (p. 20): 

 
Daí que sempre tenha insistido em que as palavras com que organizar o 
programa de alfabetização deveriam vir do universo vocabular dos grupos 
populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas 
inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos... palavras grávidas de 
mundo (FREIRE, 1990, p. 20) (grifo meu). 

 
Mais à frente: 

 
É nesse sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de 
alfabetização ou não e associada sobretudo a certas práticas claramente 
políticas de mobilização e de organização, pode constituir-se num instrumento 
para o que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica (p. 21). 

 
Já devem ter percebido que quero relacionar a sentença leitura do mundo de 

Paulo Freire com o sentido de leitura da paisagem com que iniciei este texto. Paisagem 
a partir de uma herança das artes plástica, especificamente da pintura, se aproxima ao 
que é visual, que pode estar próximo ou não no tempo e no espaço (ou não, que seja 
bem dito, pois pensamos em paisagens construídas pelas memórias de mulheres que 
experienciaram a migração rural-urbana, lembrando), mas poderíamos extrapolar a 
outros sentidos: tato, olfato e audição (cf. GASPAR, 2001). Bem, dessa forma 
poderíamos pensar as paisagens como porções de mundos significativos relacionados 
a espaços onde sujeitos construíram suas experiências, produziram espaço e fizeram 
história, construindo representações. Paisagem representada a partir do que estabeleci 
contato em algum momento de minha vida seja vivenciando diretamente, ou 
concebendo de informações vindas por outras pessoas, meios escritos, visuais, 
sonoros, etc, dos espaços desconhecidos. Uma vez que, conforme Sartori (2000, p. 
13): “A realidade objetiva inclui a percepção ambiental como fruto da experiência vivida 
e sentida, uma vez que o corpo humano não termina em seus limites físicos, 
estendendo-se nas coisas e nas pessoas com as quais se relaciona cotidianamente”. 
Paisagem entendida como mundo vivenciado e/ou imaginado, concebido. Leituras 
como representações, como “leituras do mundo”, a leitura que não só antecede a leitura 
da palavra como a sustenta, dá sentido ao que é lido, ao que é interagido, 
representações construídas em interações sociais. Leituras como possibilidades de 
comunhões dialógicas, “grávidas de mundo”.  
 
Memórias como construções compartilhadas 
 



Em se tratando de memórias que são construídas no tempo presente, então, são 
memórias construídas a partir dos contextos nos quais os sujeitos que as constroem 
estão inseridos, intervindo aspectos individuais como sociais nos quais lhes afetam nos 
momentos de construção, por isso condicionadas a esse tempo. Se fosse em outra 
ocasião certamente seriam reconstruídas de outros modos, com outros detalhes. São 
memórias no sentido dado por Bosi (1987; 2003) construídas na relação em sociedade, 
memórias como fenômeno social. 

As memórias subterrâneas (cf. VON SIMSON, 2000) ou como diria Denis 
Cosgrove (1998, p. 105), culturas subdominantes ou alternativas “não apenas no 
sentido político, mas também em termos de sexo, idade e etnicidade”, em 
contraposição as memórias que são dominantes ou oficiais, ou culturas dominantes. As 
construções memorialísticas, conforme o método biográfico, são construções 
compartilhadas, em parcerias (VON SIMSON, 2003). No caso de mulheres que 
migraram, colaboradoras com as suas memórias, são culturas à margem do processo 
da memória oficial hegemônica. São memórias específicas construídas por vidas em 
substratos sociais pouco visíveis, não como são geralmente tratadas de um ponto de 
vista dos meios de comunicação que nem sempre lhe dá uma importância devida, 
tratando por meios de clichês e preconceitos. As leituras da paisagem, do mundo, ou o 
que for, tentar criar um gesto – como intencionalidade, criação, participação ativa, ou 
seja, uma exclusividade humana (ZAGONEL, 1992, p. 12) – para gerar espaços de 
experiência num tempo calcado na velocidade, no consumo desenfreado, etc, etc, “da 
sociedade do esquecimento” (VON SIMSON, 2000), carente, dentre outras coisas, de 
espaços e tempos para se ouvir os mais velhos, para se ouvir e narrar, dialogar. 
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