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RESUMO 

Geografia e Arte dialogam desde o princípio da ciência geográfica, mas elas se 

avizinharam com mais vigor durante o processo de recuperação da abordagem cultural da 

Geografia. A dinâmica dessa renovação propiciou os geógrafos – sobretudo, os 

humanistas – a trabalhar com códigos simbólicos e modos de apresentação do mundo 

como a Literatura, a Fotografia, o Cinema etc. Assim, as obras cinematográficas, em 

especial, tem ganhado relevo nas análises geográficas. Não obstante os diversos 

entendimentos acerca do Cinema e, consequentemente, dos modos de analisá-lo, 

compreende-se que os filmes possuem um estatuto próprio, fugindo da concepção 

mimética que entende as obras cinematográficas como cópias da realidade. Atualmente, 

então, postula-se que o Cinema é um modo de apresentar o mundo e que, portanto, está 

trespassado de discursos espaciais. Além disso, o Cinema é um importante elemento nos 

estudos sobre percepção e experiências com e no espaço e suas decorrentes afetividades, 

conduzindo aos estudos sobre o lugar, sendo estes, por sua vez, realizados sob a égide da 

linguagem da paisagem. Partindo desses pressupostos, este trabalho analisa como o lugar, 

na sua concepção fenomenológica-existencial, se manifesta na obra fílmica O Senhor dos 

Anéis: A Sociedade do Anel (2001). Para tanto, discute-se sobre os entrelaces entre 

Geografia e Cinema, acerca do lugar e seus conceitos satélites bem como sobre a 

paisagem. Além do levantamento bibliográfico, este trabalho tem bases em um 

procedimento hermenêutico de análise de um acervo composto por imagens fílmicas e 

transcrições textuais de falas de personagens. Constatou-se no decorrer do trabalho que 

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), ao apresentar experiências de 

lugaridade em diversos ambientes, enuncia discursos geográficos de teor anti-modernista. 

Palavras-chave: Geografia e Cinema; Lugar; Paisagem; O Senhor dos Anéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Geography and Art interact since the beginning of the geographic science, but they came 

closer more vigorously during the Cultural Geography’s recovery process approach. The 

dynamics  of this renovation allowed geographers - especially those humanists - to work 

with symbolic codes and representations of the world by Literature, Photography, Cinema 

etc. Cinematographic works, in particular, have gained significance for a geographic 

analyses. Notwithstanding, different understandings about the Cinema and consequently 

about the ways to analyze it, brought to films their own statute, escaping from the mimetic 

notion that film is a copy of reality. Nowadays, then, it is postulated that the Cinema is a 

way to present the world and, therefore, it is imbued with discourses about space. The 

Cinema is an important subject for the studies on perception and experience within space, 

place and arising affections which are held under the landscape language's aegis. Based 

on these assumptions, the aim here is to analyze how place, in its phenomenological-

existential conception, manifests itself in the film The Lord of The Rings: The Fellowship 

of the Ring (2001), discussing about the relationship between Geography and Cinema, 

about place, as well as about the concept of landscape. Along with the bibliographic 

search, the hermeneutics procedure shapes the analysis of specific frames taken from the 

film and also some of the characters’ lines. The Lord of The Rings: The Fellowship of the 

Ring (2001) presents a sense of place and experiences of the living in many and different 

environments, setting out a geographic discourse of an anti-modernist contente. 

Keywords: Geography and Cinema; Place; Landscape; The Lord of Rings: The 

Fellowship of the Ring. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em O Homem e a Terra, Eric Dardel elucida as várias geografias existentes até a 

chegada da chamada geografia científica. Para este autor, além do conhecimento 

geográfico sistematizado enquanto ciência há outras formas do saber geográfico. Essas 

outras geografias não se perderam no tempo; elas ainda existem e, segundo Dardel (2015), 

podem coexistir com a geografia científica. Entre elas, há a “geografia das velas 

desfraldadas”. Esta é uma alusão a uma expressão de Lucien Febvre1 e se configura por 

se opor à geografia de laboratório ou de gabinete, àquela ciência dos homens que 

trabalham apenas com documentos, estatísticas e relatórios. A Geografia das velas 

desfraldadas, portanto, é aquela do espírito de aventureiro, de explorador, dos seres 

humanos que possuem uma inquietação geográfica: a vontade de conhecer novos espaços 

e suas novidades.  

 Esta mesma ideia está num livro chamado Explorações Geográficas. Nele, seus 

organizadores – Iná Elias de Castro, Paulo Cesar Gomes e Roberto Lobato Corrêa – 

reforçam a ideia de Dardel e recordam que a Geografia sempre foi associada às aventuras 

das explorações. Contudo, para estes autores, as explorações agora são outras. Não se 

trata mais de alcançar novos mundos, terras nunca antes vistas. Agora, os novos mundos 

são elementos de nosso dia-a-dia e as descobertas são novas maneiras de olhar e conceber 

esses elementos. As descobertas, então, possuem um novo foco; elas estão em busca de 

novas temáticas ou áreas ainda não vislumbradas. Assim, a atividade exploratória não 

acabou, apenas mudaram os seus intentos, instrumentos e sentidos. A Geografia das velas 

desfraldadas continua e tende a perdurar. É dessa Geografia que esse trabalho versa. Aqui 

se fará, portanto, uma exploração, uma geografia de velas desfraldadas. 

 Para Dardel (2015), quem mais colocou em prática de forma concreta essa 

geografia foi o navegador Cristovão Colombo. Contudo, ousa-se aqui discordar do 

geógrafo francês e apresentar outro modelo de uma geografia de velas desfraldadas: o 

Pequeno Príncipe, personagem de Saint Exupéry. Em seu livro O Pequeno Príncipe, 

Exupéry elucida, tal como Dardel e talvez de forma inconsciente, formas de fazer 

geografia. Nessa obra, contrapõem-se, portanto, duas formas: a geografia de gabinete e a 

de velas desfraldadas.     

                                                           
1 Lucien Febvre é um geógrafo e historiador francês vinculado à Escola dos Annales 
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 A primeira é personificada pelo Velho Geógrafo ao passo que a segunda, como já 

dito, é encarnada pelo Principezinho. Aquele não era um explorador e, simplesmente, 

anotava a quantidade e localização dos rios, mares, montanhas e desertos. O Velho 

Geógrafo apenas produzia relatórios e, baseado numa Geografia meramente descritiva, 

não anotava as flores e/ou tudo aquilo que julgava efêmero. Ele era, então, a 

personificação da Geografia entendida como uma ciência da seriedade e do permanente 

(CLAVAL, 2015). 

 O Pequeno Príncipe, por sua vez, era um explorador e, sobretudo, um explorador 

que sabia descrever como ninguém os mundos visitados e seus habitantes. Contudo, havia 

nele um diferencial: ele não negligenciava as flores, isto é, os sentimentos humanos. O 

Principezinho sabia que as relações com os outros eram importantes e intimamente 

ligadas com a experiência para com os espaços visitados, experenciados. Assim sendo, o 

que importa para ele não é o inventário de coisas sobre o espaço, a simples corografia. O 

ponto decisivo é aquilo que foge à descrição do Velho Geógrafo, o que extrapola a 

geografia da seriedade e do permanente: os significados espaciais presentes bem como as 

afetividades manifestadas no e para com o espaço.  

Desse modo, propõe-se aqui abrir mão da concepção do espaço (e, 

consequentemente, do lugar) sob a perspectiva da forma formata, de um dado meramente 

fixo, da imagem e palavra imóveis; em suma, optou-se por negar a realização de 

inventários das coisas sobre o espaço, a Geografia do Velho Geógrafo, a Geografia de 

gabinete. É preciso, tal como postulou Dardel, alcançar e atravessar as fronteiras que a 

ciência de laboratório insiste em proibir de serem transpostas. Necessita-se ultrapassá-las 

e seguir rumo a mundos nos quais a Geografia está sempre presente, apesar de 

negligenciada.  

Assim, no seio da Geografia cientifica, continuar promovendo, com o espirito do 

Pequeno Príncipe, explorações geográficas nos mais diversos campos. Afinal, o saber 

geográfico, como lembra Besse (2006), é a expressão das aventuras de um olhar viajante. 

Para tais explorações, elegeu-se, nesse trabalho, o Cinema como campo de aventura.  

É necessário lembrar, ainda, que não há, aqui, um total pioneirismo nessas 

explorações. A Geografia tem, no decorrer de décadas, aproximado cada vez mais suas 

abordagens de outras formas do saber como, por exemplo, a Religião e a Arte e as 
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explorações por essas áreas já são vastas bem como possuem um embasamento teórico e 

metodológico bastante sólidos.  

Se faz mister, ainda, frisar que a abordagem cultural na Geografia preza por 

explorações em outras áreas do saber por considerar que toda compreensão dos aspectos 

geográficos é apreendida por palavras e/ou imagens, ou seja, por uma mediação cultural. 

Essa abordagem, na qual o ser humano foi colocado no centro, fez com que os geógrafos 

estudassem as atividades humanas; fazendo uma Geografia mais antropocêntrica, que 

valoriza a experiência, a subjetividade, os sentimentos humanos e os significados que os 

seres humanos dão ao espaço. 

Neste sentido, o interesse no Cinema e o estudo a partir das análises de filmes vêm 

ganhando força dentro dos estudos geográficos. Isso se deve ao fato de que este, como 

área de conhecimento, influencia na construção e percepção do mundo simbólico, 

permeado pelo imaginário. Postula-se, pois, o filme como um texto geográfico capaz de 

(re)ordenar imaginações geográficas bem como produzir conhecimentos de ordem 

geográfica, por ser imbuído de discursos espaciais. Partindo desse pressuposto, este 

trabalho entende o espaço fílmico como campo de pesquisa.  

Tais pressupostos, outrossim, direcionam o trabalho a considerar os conceitos a 

serem abordados. A Geografia de abordagem cultural, como já exposto, alude à 

experiência humana nos espaços, fato que foi, por muito tempo, negligenciado pelos 

geógrafos (Claval, 2010). Tal valorização conduz aos estudos do lugar, este entendido 

como sentimento despertado através da experiência com os lugares (Tuan, 2012) e como 

espaço no qual o ser humano realiza sua existência (Relph, 2013). Se tais preconizações 

são válidas para as artes pictóricas e literárias, são, ainda mais, para a considerada sétima 

arte, pois a linguagem e a narrativa fílmica são importantes elementos nos estudos sobre 

percepção e experiências concretas com e no espaço (Costa, 2013).  

 Além do conceito de lugar, outro conceito central da Geografia ganha destaque 

nesta pesquisa. Trata-se, pois, da paisagem. Isso se deve ao fato de eleger o cinema como 

objeto de pesquisa. Por se tratar de um objeto audiovisual, a paisagem se coloca como 

elemento central posto que os estudos acerca do lugar aqui abordados são mediados pela 

imagem, por uma ordem imagética. É essa ordem que media o mundo atualmente, pois, 

as relações que o ser humano hodierno possui com o mundo tem o écran como medium. 

O cinema é prova disso, posto que é o primeiro écran no mundo contemporâneo. Ele é 
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uma das geografias imaginativas mais poderosas do nosso tempo, pois contribui para uma 

“narrativazação” do lugar mediante uma linguagem, a linguagem da paisagem 

(AZEVEDO, 2006). Assim, o estudo da paisagem relacionado com os estudos do lugar é 

vital para esse trabalho. Mais ainda pertinente é o entendimento da paisagem como texto 

(DUNCAN, 2004), a qual conduz e anuncia um discurso, um modo de ver o mundo – um 

enquadramento.   

 Desse modo, evidencia-se a pertinência e a importância de estudos envolvendo o 

cinema, a paisagem e o lugar. A proposta, então, é analisar tais conceitos e suas relações 

em um dos filmes da trilogia que localiza sua narrativa na Terra-Média, O Senhor dos 

Anéis: A Sociedade do Anel. Os filmes dessa trilogia foram produzidos e dirigidos por 

Peter Jackson, com a distribuição pela Warner Bros. Entertainment. As locações foram 

realizadas, inteiramente, na Nova Zelândia; tanto as sequências externas, quanto os sets 

de filmagem. Estes filmes são, ainda, traduções de livros de J.R.R. Tolkien, famoso 

escritor inglês de literatura fantástica, se enquadrando, assim, nos gêneros de Fantasia e 

Aventura.  

Figura 1: Cartaz de Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRAUN (2009) 
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O filme elegido, o primeiro da trilogia, O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, 

narra a estória de uma comitiva que deveria deixar um lar – uma toca hobbit – no tranquilo 

e bucólico Condado, região que fica a oeste da Terra-Média (um continente do mundo 

fantástico onde a história se passa) em direção ao Sudeste, para Mordor, afim de destruir 

um poderoso artefato, o Anel. Depois de imbróglios, a Sociedade do Anel termina e dois 

membros (Sam e Frodo) continuam a missão até chegar próximo a Mordor. Ao longo da 

jornada, os membros da comitiva passam por diversos lugares, criando e manifestando 

afetividades para com o espaço vivenciado e de importância existencial.  

Lançado há quinze anos, O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel é considerado 

icônico no cinema contemporâneo. O que hoje faz sucesso como blockbuster no mundo 

do cinema comercial é reflexo e/ou fruto do pioneirismo dos idealizadores de O Senhor 

dos Anéis: A Sociedade do Anel ao introduzir algumas técnicas e efeitos especiais 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2009). De fato, o filme foi um sucesso, sendo indicado a 

várias estatuetas do Oscar e ganhando quatro delas, a saber: Melhor Fotografia, Melhor 

Maquiagem, Melhor Trilha Sonora e Melhores Efeitos Visuais. Além disso, o filme pode 

simbolizar o tempo atual, no qual há uma efervescência das comunhões emocionais 

(diversas tribos e sociedades, como, por exemplo, o mundo geek) e dos mundos oníricos, 

resultado do fim da extrema racionalização da vida e abertura para o imaginário 

(MAFFESOLI, 2014). 

Dentre os motivos que justificam a realização dessa pesquisa, há a exiguidade de 

trabalhos que tratem da abordagem cultural da Geografia e do Cinema no Brasil. Embora 

os estudos que possuem tal relação evidenciem um interesse pelo estudo da construção 

do espaço e das relações sociais, são poucos os geógrafos que seguem por essa senda. Há, 

ainda, a pertinência de se de compreender como o espaço e as relações com ele, sobretudo 

as afetivas, isto é, as relações de lugar, são registradas, imaginadas e elucidadas no espaço 

fílmico, revelando discursos sobre o mundo além-filme. 

O gênero em que está contido o filme também impulsiona debruçar-se sobre ele. 

Por se tratar de filmes de Fantasia, pode-se pensar que não há nada nele que interesse ao 

geógrafo. Contudo, o imaginário é uma forma de dialogar com o mundo; o saber racional 

e a criação poética não são excludentes. A imaginação não é uma ilusão, mas produtora 

de uma outra verdade.  A imaginação e, portanto, os espaços imaginários podem nos 

ensinar muito sobre o universo pré-fílmico e além-filme; eles possuem também uma 

geograficidade (DARDEL, 2015), um modo de dizer o mundo.        
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Outra justificativa é a possibilidade e a importância de analisar, na dita pós-

modernidade - um período em que, teoricamente, todas as coisas são consideradas 

efêmeras - relações com e no espaço que insistem em perdurar, o lugar.   

Desse modo, o exercício que se propõe é analisar como o lugar, na sua concepção 

fenomenológica-existencial, se manifesta na obra fílmica O Senhor dos Anéis: A 

Sociedade do Anel, numa abordagem cultural da Geografia. 

Objetiva-se, ainda, evidenciar como os elementos fílmicos – sobretudo, a 

intertextualidade com a teoria dos contos de fada de J.R.R. Tolkien – oportunizam uma 

discussão sobre/com o espaço. Outro objetivo proposto é discutir as experiências 

topofóbicas e topofílicas presentes nos espaços cinematográficos do filme, identificando 

os elementos das obras que elucidam a relação afetiva dos personagens na subjetivação 

dos espaços. Soma-se a esses, o objetivo de analisar os personagens geográficos e seus 

respectivos discursos espaciais. 

Dessa forma, o conceito abordado nessa pesquisa é o de lugar. Ademais, conceitos 

ligados a este também serão utilizados, tais como topofobia, topofília e lugar-sem-

lugaridade. Contudo, esses conceitos serão trabalhados no espaço fílmico e serão 

relacionados ao conceito de paisagem. Para a efetivação dessa investigação, fez-se uso do 

processo hermenêutico para analisar os fotogramas e as falas dos personagens.  Assim, a 

imagem fílmica e os diálogos presentes foram os mediadores de nossa análise. A medida 

que se encontrou, na obra cinematográficas, elementos que aludissem às manifestações 

do lugar e de seus conceitos satélites (topofobia, topofília, lugar-sem-lugaridade, habitar) 

na paisagem fílmica, procedeu-se a capturação do fotograma e/ou às transcrições dos 

diálogos entre os personagens para, assim, operacionalizar a análise geográfica do filme. 

Tal análise não se resumiu a encontrar as manifestações supracitadas, mas entender como 

elas emitem discursos concordantes ou discordantes acerca da Modernidade. 

 A presente dissertação, então, está dividida em quatro capítulos. No primeiro 

deles, Geografia e Cinema: entrelaces e possibilidades, discute-se as relações entre a 

ciência geográfica e o Cinema, explicitando-se como a abordagem cultural da Geografia 

se vale das linguagens artísticas para compreender o espaço a partir dos discursos 

emitidos a partir da Arte, com um maior destaque para o Cinema.  No segundo capítulo, 

fez-se um levantamento bibliográfico sobre a historiografia do lugar bem como uma 
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explanação de suas concepções baseadas na Geografia fenomenológica-existencial, com 

ênfase nas de Yi-Fu Tuan (2012) e Edward Relph (2012). 

O terceiro capítulo, por sua vez, é denominado A paisagem e olhares sobre um 

mundo onírico e é composto por uma discussão sobre o conceito de paisagem, elucidando 

sua gênese e abordagens contemporâneas. Filósofos, geógrafos, historiadores que se 

dedicam aos estudos da paisagem têm lugar no levantamento bibliográfico apresentado 

nesse capítulo. Diante da variedade de concepções e entendimentos sobre a paisagem, 

duas visões concordantes ganham notoriedade nesse trabalho, a saber; a paisagem como 

texto de James Duncan (2004) e a paisagem como um ponto de vista, um modo de pensar 

e perceber o mundo. Sendo essa última visão partilhada por Simon Schama (1996) e Anne 

Cauquelin (2007). Nesse capítulo, ainda, se produz uma “cartografia imagética”, na qual, 

com a utilização de imagens e informações do filme e de outros textos que tratam da 

Terra-Média, apresenta-se todos os espaços percorridos pelos personagens de O Senhor 

dos Anéis e que são vitais para a o trabalho. 

Já o quarto capítulo, Decifrando paisagens, entendendo lugaridades: os discursos 

espaciais da Terra-Média, é analítico. Retomando as referências apresentadas nos dois 

primeiros capítulos e se utilizando dos elementos fílmicos, operacionalizou-se a análise 

dos conceitos e dos discursos apresentados. Elucidou-se também os personagens 

geográficos presentes na narrativa. Conseguiu-se, notadamente, encontrar manifestações 

topofílicas e topofóbicas bem como situações em que o lugar-sem-lugaridade está 

presente, além de raros momentos em que os espaços não influenciam no sentimento dos 

personagens, pois os vínculos afetivos com seus pares têm mais importância do que a 

experiência geográfica. Tais manifestações de conivência ou de horror são alusões a um 

discurso geográfico anti-modernista. Essas alusões são claras tanto ao elucidar uma visão 

que nega a dominação da natureza via a técnica, o ambiente urbano e o industrialismo 

como por vincular imagens fílmicas que trazem experiências geográficas positivas ao 

enunciar a harmonia de alguns personagens com a natureza e/ou apresentar força e 

grandiosidade dessa última diante da tentativa de seu domínio. 

 Ao término do trabalho, constatou-se que O Senhor dos Anéis: A Sociedade do 

Anel é, nitidamente, uma ode ao discurso romântico, na qual a amizade e o amor bem 

como a preferência por uma organização espacial mais ligada à tradição, ao campo e às 

virtudes campestres que ganham revelo e são apresentadas como positivas. 
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CAPÍTULO 1  

GEOGRAFIA E CINEMA: ENTRELACES E POSSIBILIDADES 

 

“A arte constrói imagens do sentimento.”  (Yi-Fu Tuan) 

 

A Geografia sempre foi, de certo modo, “cultural”. Desde o princípio de sua 

sistematização enquanto ciência, há a presença de elementos culturais em seus estudos, 

como nos lembra Claval (2007). Por isso, tal como este autor, pensa-se que “abordagem 

cultural da Geografia” é mais apropriada do que Geografia Cultural.  Entende-se que essa 

última não é um mero subcampo da ciência geográfica, delineando a concepção de que 

somente ela trata da espacialidade e dos aspectos culturais. 

Ao contrário, assume-se a postura que toda compreensão dos aspectos geográficos 

é apreendida por palavras e/ou imagens, ou seja, por uma mediação cultural. Assim, 

diferentemente do que postula uma grande parcela da bibliografia sobre a epistemologia 

da Geografia, pensa-se que a abordagem cultural não nasceu com Carl Sauer e seus 

estudos; opinião esta defendida por McDowell (1996) e outros. Essa concepção seria 

simplista e negaria toda a construção do conhecimento geográfico que envolve elementos 

culturais que podem ser encontrados, como já elucidado, em Freidirich Ratzel e Vidal de 

La Blache.   

Desse modo, o movimento que houve na Geografia, no século XX, foi um 

processo de recuperação da abordagem cultural na Geografia. Aconteceu, pois, uma 

reviravolta no pensamento geográfico e, consequentemente, na sua abordagem cultural, 

pois os trabalhos geográficos não se baseavam mais no estudo da diversidade cultural 

com base nos seus conteúdos materiais. A partir de então, admitiu-se que a cultura está 

ligada ao sistema de representações e valores, os quais se manifestam mediante 

construções compartilhadas socialmente e expressas espacialmente. 

Com esse novo olhar, ocorrem a reelaboração dos conceitos geográficos, a 

ressignificação e ampliação dos temas da abordagem cultural, assim como a dinâmica de 

sua renovação. Esta abordagem, portanto, ganha a delineação atual: a que redireciona o 

Geografia que passa a trabalhar com códigos simbólicos e modos de apresentação do 

mundo como a Literatura, a Fotografia, o Cinema, etc. 
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Gomes (2010) entende essa relação entre as mais diversas linguagens artísticas e 

a ciência como uma das características em comum para a maior parte dos geógrafos 

humanistas culturais. Para estes, a Arte é primordial, pois ela é agente nas interpretações 

das culturas em sua inscrição espacial, capacitando o geógrafo a reunir o maior número 

de elementos no que se refere a valores e significações. Ou, nas palavras do autor, “aquilo 

que a ciência não chega reconhecer, devido aos limites impostos pelo método, a arte o 

consegue por um meio não-racional.” (GOMES, 2010, p. 314).  

Assim sendo, a Arte faria aquilo que a Ciência não conseguiria fazer: ser elemento 

de mediação entre a vida e o universo das representações. De fato, como nos lembra 

Claval: “em todos os domínios, são os artistas que servem de mestres ao geógrafo” 

(CLAVAL, 2014, p. 230). Com efeito, na Geografia, essa aproximação com a Arte 

cresceu exponencialmente, pois suas novas abordagens entendem os conceitos 

geográficos sob uma perspectiva nova, com um caráter simbólico e subjetivo. 

Diante do exposto, as obras fílmicas têm ganhado destaque nas análises 

geográficas. Nessas últimas, apesar de sua relativa atualidade, inúmeros são os trabalhos 

e os pesquisadores que tomam para si os filmes como objetos de análise. No Brasil, pode-

se enumerar: Costa (2014), Maciel (2009), Name (2013), Oliveira Junior (2015), Queiroz 

Filho (2014), entre outros. Essa diversidade de autores e, consequentemente, de trabalhos 

resulta em diferentes abordagens que, por sua vez, acarretam uma variedade nas questões 

epistemológicas e metodológicas nesse tipo de análise. 

Alguns autores pensam os espaços fílmicos enquanto representação espacial ao 

passo que outros geógrafos, apesar de não negarem totalmente essa concepção de 

representação, enxergam os espaços das obras fílmicas enquanto constitutivas do espaço 

por si só. Ou seja, para esses últimos, o filme, per si, produz um espaço e não precisa, 

necessariamente, ser entendido por sua representação, vinculado a análise ao espaço 

“real”, concreto. Alguns outros, postulam que o cinema tanto produz quanto reproduz um 

espaço. 

Essas diversas concepções sobre a utilização do Cinema no seio da ciência 

geográfica impulsionam a reflexão sobre como esse diálogo entre Geografia e Cinema 

será efetivado nesse trabalho. Há todo um caminho traçado na interseção entre a 

Geografia e o Cinema. Azevedo (2009) comenta sobre como esse diálogo se deu e ainda 

se dá. Para a autora, o cinema segue o percurso de “seus avós”, a pintura e a fotografia, e 

está inscrito na tradição geográfica desde a sua criação no século XIX.  A princípio, o 
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cinema, a exemplo da pintura e da fotografia antes dele, servia ao propósito de representar 

uma dada realidade. Era, portanto, a visualização concreta de um determinado espaço. 

No século XX, prossegue Azevedo (2009), essa cultura permanece. Nas décadas 

de 1950 e 1960, o uso dos filmes, sobretudo os documentários, como forma de retratar 

diferentes lugares já era uma prática comum entre os geógrafos. Estes compreendiam, 

como explica a autora, o cinema como uma janela para a realidade. Era por meio do 

cinema, então, que seria possível visualizar a realidade tal como ela é. O filme era, 

portanto, realidade captada através de um aparato. 

Desse modo, utilizando-se do realismo narrativo, elucida Azevedo (2009), 

propunha-se a ideia de que a criação da narrativa não era alvo de manipulação. Afinal, os 

documentários, assim como os filmes de ficção eram feitos para o entretenimento e a 

evocação de um sentido de lugar e/ou a exploração de qualidades estéticas da paisagem 

auxiliavam na fixação de audiência. A noção de “janela para o mundo” ajudava, 

igualmente, no sucesso. 

André Bazin, crítico de cinema, serviu de influência para essa ideia de Azevedo 

(2009) já que elucidou a ideia de cinema intrinsicamente ligado à ideia de realismo. 

Cineastas e estudiosos do cinema discutiam que as imagens fílmicas eram, realmente, a 

captação do real. Bazin (1991), então, pontua que por muito tempo essa ideia do cinema 

enquanto expressão da realidade era crível. Diferentemente da pintura e da fotografia, o 

cinema, postulam alguns autores, teria a seu favor o som, a cor, o relevo, e, 

principalmente, o movimento na apresentação do mundo. Haveria, então, um salto 

qualitativo em realismo e o cinema seria de fato uma representação total, integral e 

perfeita do “mundo exterior”. Essa concepção é apresentada por Bazin (1991) como “o 

mito do cinema total”.  Tratava-se, pois, do  

[...] mito do realismo integral, de uma recriação do mundo à sua 

imagem, uma imagem sobre a qual não pesava a hipoteca da liberdade 

de interpretação do artista [...]. (BAZIN, 1991, p.30)  

Assim, começou a se desvelar o cinema enquanto linguagem artística. E, se ele é 

uma linguagem, possui um discurso, é uma apresentação do mundo sob um prisma, um 

modo de dizer o mundo. Trata-se, portanto, de uma interpretação – dentre várias – do 

mundo. 

Apesar disso, apenas na década de 1980, como elucida Azevedo (2009), a noção 

de cinema passou a ser alterada na concepção dos geógrafos. O cinema deixou de ser um 
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objeto de verificação de um determinado espaço. Iniciou-se, portanto, a constituição de 

um campo de estudos no seio da ciência geográfica para refletir as questões que 

envolvessem o cinema. Este último, assim, deixou de ser uma ilustração para os geógrafos 

confirmarem dadas realidades e começou a ser fonte de preocupação científica na 

Geografia. Contudo, essa preocupação não anulou a perspectiva do cinema enquanto 

janela para a realidade. A visão equivocada do cinema como retrato perfeito da realidade 

e, por conseguinte, dos lugares e da relação das pessoas com os lugares perdurou.  

Contudo, começou-se a questionar essa visão no seio da ciência geográfica. A 

noção de que os documentários eram objetos nos quais se encontravam uma visão 

meramente objetiva do espaço começou a ruir. Não se assumia mais, então, o cinema 

perspectivado como janela para a realidade. Os geógrafos passaram a entender que as 

obras cinematográficas são representações enviesadas da realidade, como os críticos de 

cinema já postulavam. Assim, surgiram as primeiras inquietações sobre a concepção do 

cinema enquanto representação literal da realidade. Destarte, o caráter objetivo dos 

documentários e, consequentemente, seus fins didáticos e científicos foram questionados, 

explica Azevedo (2009). 

O que se começou a levar em consideração é que os filmes são sempre construídos 

de acordo com um ponto de vista específico, e isso interferiu completamente nos estudos 

geográficos sobre o cinema. Principiou-se a pensar nos 

[...] níveis de subjetividade introduzidos pela perspectiva do realizador 

(e pelo seu quadro cultural) no processo de construção de um filme, 

salientando-se que estes condicionam a forma de retratar os lugares pelo 

modo como interferem no ato de selecionar aspectos específicos da 

realidade factual. (AZEVEDO, 2009, p. 60-61) 

Desse modo, os filmes começaram a ser entendidos como representações do 

espaço e, então, a subjetividade começa a ganhar espaço nos estudos geográficos que 

envolviam o cinema, pois não só o modo de pensar do realizador do documentário 

interferia na obra, mas até mesmo os elementos selecionados por ele também possuíam 

significações. 

Esse fato, alerta a autora, não só mudou o modo de conceber e interpretar os 

documentários como chamou a atenção para os filmes de ficção. Abriram-se os olhos dos 

geógrafos e começou-se a pensar sobre a riqueza dos conteúdos objetivos dos mais 

diferentes tipos de filme bem como sua capacidade de retratar os lugares e seus 

indivíduos. Os filmes, mesmo aqueles de ficção trazem dados e informações – sobretudo 
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visuais – de determinados espaços. Quando, por exemplo, um filme de ficção é rodado 

no Rio de Janeiro, além dos conteúdos ficcionais, há também outros conteúdos 

concernentes à realidade além-filme. Concebia-se o Cinema, então, como “representação 

subjectiva e parcial do mundo que denota sempre o ponto de vista do realizador” 

(AZEVEDO, p. 2009, p. 61). 

Ter em mente esse redimensionamento é fundamental para os estudos geográficos 

que possuem o intento de analisar obras fílmicas, pois aqueles mudam sua forma de se 

relacionar com estas últimas. Esse tipo de análise, então, não se concentra na relação entre 

o filme e a “realidade”, de como a segunda está inserida no primeiro. O que se trata agora 

são as significações que o filme emite sobre o espaço, pois as obras fílmicas são 

trespassadas de significados geográficos. Desse modo, o filme “pode reproduzir ou 

desafiar representações colectiva, e estereótipos sobre os lugares, pois cada filme enfatiza 

sempre determinado ‘olhar’ sobre o espaço” (AZEVEDO, 2009, p. 61). Compreender 

esse olhar, esse modo de apresentar o espaço é vital para o fazer geográfico do cientista 

espacial. Conhecer e identificar os discursos espaciais presentes nos filmes é de grande 

valia para a Geografia. 

Esse redimensionamento, elucida Azevedo (2009), também favoreceu a evolução 

dos sistemas de pensamento entre disciplinas e a dinâmica da denominada “Virada 

Cultural” (Cultural Turn) que, por sua vez, implica na necessidade de compreender o 

papel da cultura nos modos de perceber e organizar o espaço. Além disto, surge como 

uma resposta ao apelo de tantos geógrafos que reclamaram para a Geografia o papel de 

compreender o poder da linguagem e das imagens nos estudos dos lugares bem como o 

papel da memória, imaginação e experiências pessoais, como Yi-Fu Tuan, Paul Claval e 

David Lowenthal. 

Esse redimensionamento também é tratado por Gomes (2008). Para esse autor, o 

fato da Geografia, sobretudo a de abordagem cultural, se abrir a novos temas e conteúdos 

de pesquisa bem como ser uma ciência essencialmente visual, saber pensar a imagem e 

sua interrelação com a espacialidade é vital para a concretização de uma análise 

geográfica. 

Antes de analisar geograficamente uma imagem, é, contudo, necessário ter em 

mente o que se entende por ela. E aí entra em discussão essas concepções já comentadas 

por Azevedo (2009) e Bazin (1991) sobre o cinema. Aliás, vale a pena lembrar que o 
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cinema é imagem: imagens fotográficas que, em movimento numa dada velocidade, dão 

a impressão de continuidade. Assim, o que é válido para a imagem também o é para o 

cinema. 

Desse modo, não só o cinema, mas as imagens em si também sofreram o mesmo 

processo já elencado. Primeiramente, eram entendidas como reflexo da realidade. Elas 

“quando não deformadas, funcionam como documentos fidedignos do real, possuem um 

valor de verdade.” (GOMES, 2008, p. 192). 

Para Gomes (2008), essa concepção desencadeou algo que, por sua vez, causa 

uma problemática. Trata-se, portanto, do papel da imagem nos estudos geográficos. 

Entendida como expressão integral da realidade, o papel da imagem está na substituição 

do real por sua representação. Assim, explica o autor,  

Muitos são aqueles que buscam em fotos, mapas, gravuras, pinturas, 

filmes, ou qualquer outra representação, uma referência documental 

com valor de verdadeira, ou seja, buscam informações como fosse 

dados absolutos, transcrições realísticas de situações e fenômenos. 

(GOMES, 2008, p. 192).  

Desse modo, os que cultivam esse pensamento esquecem que não existem 

imagens inocentes. Há sempre uma intencionalidade em cada representação. Nos filmes, 

objetos do interesse desse trabalho, há sempre uma retórica. Nas narrativas fílmicas, por 

mais que se apregoem o contrário, nunca há ausência de intenção. Não se pode, assim, 

cair no erro metodológico de encarar a imagem através da dualidade realidade-

representação. Contudo, alerta Gomes (2008), não e pode também caminhar para o outro 

extremo e pensar que a imagem ou qualquer outra forma de representação como o cinema 

é autônomo.  Vale a pena, pois, assumir o postulado aristotélico o qual ensina que a 

virtude está no meio e não nos extremos: virtus in medium est2. 

Assim, é preciso ter o entendimento que pensar através da crença que segundo a 

qual as representações refletiriam com exatidão a realidade ou pelo menos procurariam 

esse intento é, nas palavras de Gomes (2008), perigosamente paralisante. Do mesmo 

modo, explorar o mundo das representações pensando que ele se constrói de forma 

independente de qualquer referência fora da representação, sem nenhuma alusão ao 

mundo material, sensitivo é igualmente paralisante.  

                                                           
2 Em Ética a Nicômano, Aristóteles postula que a virtude está no equilíbrio, em um meio-termo. Virtus in 

medium est pode ser traduzido, do latim ao português, como a virtude está meio. 
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Gomes (2008) nos impele a um pressuposto, que se entende vital para os estudos 

geográficos sobre as linguagens artísticas: 

Quando discutimos a partir de obras de arte, sejam elas pinturas, mapas, 

fotografias, etc., devemos indagar o universo mesmo dessas 

representações e não nos voltarmos para uma pretensa realidade da qual 

essas representações se aproximariam ou se afastariam. Desse modo de 

pensar deriva que o valor das imagens não se encontra na conformidade 

possível com uma pretensa realidade que elas espelham, mas, sim, no 

universo de significações que se exprime através delas. (GOMES, 2008, 

p. 194) 

Assim, neste trabalho, não se pensará, primordialmente, como a Terra-Média 

possui uma relação com a realidade. Não se objetiva, como já elucidado, discutir como 

uma dada realidade está presente no mundo fantástico criado por Tolkien e levado ao 

cinema por P. Jackson. O intuito aqui é investigar os significados dos espaços presentes 

nos filmes, as significações das experiências espaciais apresentadas nele, em suma, os 

discursos espaciais emitidos pela obra cinematográfica. 

Antes de discutir sobre isso, far-se-á uma explanação de outras formas de conduzir 

esse entrelace entre Geografia e Cinema e que podem nos ajudar a explorar os espaços 

fílmicos da Terra-Média. Afinal, os exploradores, apesar de chegarem a lugares nunca 

antes vistos, se valem de conhecimentos produzidos por aqueles que lhes antecederam ou 

lhes são contemporâneos. 

A princípio, recorrer-se-á ao geógrafo Wencelao Oliveira Junior, que propõe o 

estudo das geografias de cinema. Para o autor, é preciso pensar em um espaço no cinema 

e outro na realidade, por isso, ele definiu uma distinção entre dois espaços. O primeiro, 

“locais narrativos”, trata-se dos espaços existentes na narrativa fílmica. Estes são os 

cenários presentes nos filmes e que não são exatamente o local real. O segundo, “lugar 

geográfico”, seria o espaço da realidade além-filme tal como ele é e foi utilizado nas 

locações (OLIVEIRA JR, 2012).  

Desse modo, as produções audiovisuais cinematográficas sempre trataram dessa 

dupla realidade, pois os locais narrativos – onde as personagens circulam e agem – são 

ou fazem, direta ou indiretamente, uma alusão aos lugares geográficos concretos, sejam 

no futuro, no passado ou na contemporaneidade. Essa dupla realidade Oliveira Junior 

(2012) denomina de “polaridade amalgamada”, devido ao caráter interdependente dela. 

Ele optou pela utilização dessa polaridade por causa do incômodo gerado por aqueles que 

faziam – e ainda fazem – uma relação simples e direta dos lugares além-filme e os locais 
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que são cenários nos filmes. Como o próprio autor coloca, os locais narrativos são alusões 

e não meras representações. 

  Contudo, para o autor, o meio mais eficaz para pensar o entrelace geografia-

cinema não é buscar nos filmes a comprovação de um fenômeno espacial. Para ele, não 

basta contrapor os locais narrativos aos lugares geográficos. Eis sua reflexão sobre isso: 

Nos últimos anos, conclui que o melhor caminho para aproximar esses 

dois universos de produção do conhecimento acerca do espaço – as 

obras audiovisuais e os conhecimentos da ciência geográfica escolar ou 

acadêmica – seria justamente inverter a tentativa inicial. Ao invés de 

apontar nos filmes as marcas da realidade – e tentar encontrar neles 

imagens e sons que pudessem ser tomadas como documentos do real -, 

resolvi tomar os filmes como realidades em si mesmos, obras em 

imagens, sons e sentidos construtores e dissolutores da realidade, 

inclusive espaciais. (OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p. 124)   

Essa inversão de Oliveira Junior (2012) é essencial aqui. Tal atitude não castra a 

potencialidade das obras cinematográficas em si, que carregam conhecimentos e 

discursos geográficos. Entretanto, as geografias de cinema vão além dessa inversão. Essa 

última é apenas o princípio. As geografias de cinema são um movimento muito maior de 

interpretação dos espaços fílmicos; são, nas palavras de Oliveira Junior (2012), um ato 

político que altera completamente o modus operandi com o qual se está acostumado; é 

uma reviravolta nas interpretações habituais dos filmes. Trata-se, portanto, de  

Apontar como um filme pode ser potente no pensamento acerca do 

espaço geográfico ao criar linhas de fuga para a imaginação ou ainda 

apontar um traço da dimensão espacial da existência a partir de um 

detalhe, em um dado movimento da personagem ou da câmera, em uma 

dada textura ou relação espacial encontrada num filme. (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2012, p. 127) 

Esses apontamentos conferem ao filme, assim, um estatuto próprio e não o resume 

a uma cópia/referência da realidade. Além disso permite algo que é de extrema valia no 

campo metodológico: não é necessário abordar todo o filme, cada cena da obra, mas saber, 

com uma precisão cirúrgica, onde e como encontrar a dimensão espacial do filme. Assim, 

coisas sutis como um movimento de câmera ou da personagem podem evidenciar 

dimensões geográficas, podem elucidar discursos geográficos subjacentes que olhos 

inocentes não capturariam.  

Outro ponto elencado por Oliveira Junior (2012), também, pode auxiliar no 

aspecto metodológico. É a fuga da compreensão das geografias de cinema do mero 

subjetivismo. Alerta o autor que, para que as geografias de cinema não sejam somente 

reverberações subjetivas, é necessário o sentido geográfico do filme que emerge na obra, 
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seja nas imagens ou nos sons. Dizer, portanto, por que tal ambiente no filme remete a 

determinado espaço. No caso deste trabalho, a relação do sentido não será com outro 

espaço, mas com discursos. Será comentar o porquê de tal ambiente ou espaço, na obra 

cinematográfica, nos conduziu a um determinado discurso geográfico.   

Outra questão, igualmente interessante, é o fato de que o cinema, ainda que 

entendido por si e não como cópia da realidade, não se explica sozinho, pois é construído 

a partir de outros signos. De fato, “a realidade do cinema é penetrada invariavelmente por 

imagens e imaginações que podem ser oriundas tanto de outros filmes quanto de inúmeras 

outras experiências.”  (OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p. 130). Assim, não apenas outros 

filmes, mas qualquer experiência pode influenciar na composição do filme e, 

consequentemente, seu entendimento. 

Há uma outra pertinência na visão de Oliveira Junior (2012): apesar da supracitada 

inversão, como já dito, o autor insiste em refletir de forma dual sobre as geografias de 

cinema. Para ele, o cinema sempre evoca um lugar, remete ou alude a um dado espaço. 

Dessa evocação decorre uma complexidade da evocação. Primeiro porque esse espaço 

mencionado, alerta o autor, não vem por completo. Segundo por que a evocação do espaço 

não se dá, apenas, pela visualidade. Assim, os locais narrativos nunca acenaram os lugares 

geográficos por completo, pois o filme  

 [...] alude ou evoca certas paisagens, certos ícones, certos sentidos e 

formas desse lugar, trazendo-o para o filme não em sua inteireza, mas 

na inteireza do fragmento que foi aludido, evocado, para o qual fomos 

remetidos (OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p. 128).  

Apesar do espaço não vir por completo – ou em sua inteireza, como poeticamente 

coloca o autor –, deve-se pensar na inteireza do espaço evocado. Desse modo, ainda que 

não tenhamos acesso ao lugar geográfico por completo, temos acesso à inteireza do local 

narrativo, e é sobre essa completude que se deve debruçar quando se quer estudar as 

geografias de cinema. 

Além dessa consideração sobre a inteireza dos locais narrativos, uma outra 

característica se interpõe como vital em qualquer trabalho que se proponha a estudar o 

cinema numa perspectiva geográfica. É o fato dos locais narrativos nem sempre serem 

encontrados pelas imagens. Parece contraditório pensar que, numa linguagem artística 

visual como o cinema, a imagem não seja o primeiro contato, o primeiro medium, mas o 

fato é que não é. Isso ocorre por que pode-se entrar num local narrativo pelo som antes 
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da imagem. Neste ponto, Oliveira Júnior (2012) dialoga vividamente com o conceito de 

“corpo fantasmático” e “espaço visual fantasmático” desenvolvido por Doanne (2003). 

Esta noção refere-se a uma voz (em off) que se apresenta na sequência fílmica antes da 

imagem do espaço no qual o som tem origem e/ou se coloca. Contudo, explica Doanne 

(2003), a voz precisa de corpo que, por sua vez, precisa de um espaço.  Esse raciocínio 

serve não só para vozes, mas para sons também, pois todo som está amparado num dado 

espaço. Assim, antes de vermos o local narrativo, ele já se deixa encontrar através do som 

que tem um espaço, seja este visível ou não.  

Além do som, Oliveira Junior (2012) alerta para outra forma de evocação. Para 

ele, o entrecruzamento entre as imagens e as realidades além-filme não se dão pela 

semelhança visual, mas, de igual forma, através dos temas, assuntos e práticas sócio 

espaciais. Um último aspecto do trabalho de Oliveira Junior (2012) deve ser mencionado 

para não perder-se nas explorações do espaços fílmicos: o alerta do autor sobre a 

especificidade de cada filme. Cada filme é único e irrepetível. Cada filme 

[...] mostra o mundo segundo suas câmeras, seus estilos, seus gêneros, 

suas gramáticas, seus engajamentos, enfim, as diversas maneiras com a 

linguagem cinematográfica leva às telas – os sentidos e significados 

(de) – cenários e personagens. (OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p. 152). 

Desse modo, parece óbvio dizer, cada filme emite, de maneiras diferentes, 

discursos geográficos distintos. Os significados e significações espaciais de cada filme se 

diferenciam de acordo com seu gênero ou processo de criação. 

Oliveira Junior (2012), ainda, propõe um caminho que será o vir-a-ser dos 

trabalhos envolvendo Geografia e Cinema. Trata-se de tomar o filme por si para as 

análises geográficas. Fazendo uma leitura de Maurice Blanchot, para o qual, tratando do 

espaço literário, a fala “se fala” nos textos, Oliveira Junior (2012) infere que, do mesmo 

modo, o cinema, por si só, se diz. 

Além de Oliveira Junior (2012), Name (2013) também auxilia nas explorações 

sobre a relação Geografia-Cinema. Para este autor, há atualmente uma completa imersão 

em objetos da cultura audiovisual que contém uma geograficidade bastante evidente e 

que podem, claramente, serem campo de estudo. Entre esses objetos, está o filme. No seu 

entendimento, é necessário assumir uma dicotomia nas análises espaciais dos filmes. 

Name (2013) compreende que as obras cinematográficas, enquanto representações, 

dependem do lugar em que foram construídas, contudo possuem uma certa independência 
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e continuarão a emitir discursos ainda que desvinculadas ou não com o “lugar de origem”. 

Ou, nas palavras do autor, a representação: 

Não existe, por fim, sem sua inerente dicotomia: se ela sempre tem um 

referente real completamente indissociável – mesmo os mundos ditos 

imaginários –, ao mesmo tempo sua força está justamente na relação de 

alteridade que mantém com o referente com o qual se constitui e que 

utiliza, decodifica e lhe atribui filiação ou rejeição. (NAME, 2013, p. 

30) 

O cinema, sob essa ótica, é responsável, portanto, por criar e representar espaços. 

Ele está, ao mesmo tempo, vinculado ao real, ao “mundo concreto” bem como é uma 

criação. Assim, os filmes sempre evocam um determinado espaço, mas também são uma 

forma de vivenciar e decodificar esse mesmo espaço. Além de representar um 

determinado espaço, o cinema, na concepção de Name (2013), também é capaz de 

fornecer elementos às pessoas para compreender o espaço que as cerca.  

Name (2013) também, assim como Oliveira Junior (2012), compreende que o 

cinema por si não pode ser compreendido. É sempre necessário fazer associações. Ele 

assegura que essa associação “está relacionada a outras representações que a precedem e 

se relacionará com aquelas que lhe serão posteriores” (NAME, 2013, p. 30). Então, há, 

de certa maneira, uma obrigatoriedade de intertextualidades nas obras cinematográficas. 

É de Name (2013) também a ideia, já elucidada anteriormente, de que o cinema, 

apesar de ser uma linguagem artística eminentemente visual, não se deve se preocupar 

somente com a paisagem, mas também com o conceito de lugar. Vale ressaltar que o 

conceito de lugar usado por Name não é o de sua forma locacional, mas da forma 

relacional. É o conceito com o qual dialogaremos neste trabalho e que 

Combina tanto a materialidade de um objeto no espaço quanto as 

qualidades existenciais de nossa experiência; descreve e entende tanto 

o contexto natural associada com maneiras particulares de vida quanto 

inclui o contexto simbólico em que, como agente, o sujeito cria o 

mundo; é ao mesmo tempo contexto externo de nossas ações e seu 

centro de significado. (NAME, 2013, p. 74). 

Essa concepção de lugar e os trabalhos envolvendo o Cinema combinam de forma 

harmônica na concepção de Name (2013). É no Cinema que, segundo o autor, os espaços 

podem adquirir significados e se tornam lugares à medida que são experenciados pelos 

personagens. Assim, é de vital importância  

[...] ir além da mera visualidade dos filmes e perceber a construção 

narrativa dos espaços como lugares, mas também dar relevo a inter-
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relações dos filmes e seus personagens com outros filmes e discursos 

geo-históricos. (NAME, 2013, p. 79)  

Name (2013), dessa forma, evidencia que utilizar o conceito de lugar não só 

estimula a uma discussão pertinente como também propicia a pensar numa 

intertextualidade e em discursos que ele denomina geo-históricos. Neste trabalho, à 

semelhança da postura de Name (2013), se pensará no lugar – a relação afetiva entre 

personagens e espaço – associado aos discursos espaciais construídos no filme.   

Outro ponto discutido por Name (2013), e de vital importância nesta pesquisa, é 

a noção de “personagem geográfico”. O autor, se valendo da interpretação do geógrafo 

americano David Bell que estudou como personagens de filmes de terror trazem, em si, 

discursos geográficos, elaborou a noção de personagem geográfico. Esta noção propõe 

que, tanto na literatura como no cinema, há personagens que carregam discursos sobre o 

espaço. Seus trajes, suas falas, seus pensamentos, sua fisionomia, tudo relacionado ao 

personagem enfim, revela algo sobre o espaço. No entendimento desse autor, o 

personagem geográfico sempre é pensado numa alteridade, mas aqui se dará ênfase na 

capacidade de o personagem ter uma relação intrínseca com um espaço ou maneira de ver 

o espaço. Como destaca Name (2013):  

Personalidades que, reais ou não, estão intrinsicamente relacionados a 

determinados espaços e suas práticas. O personagem geográfico é, em 

si mesmo, uma forma de representação espacial, pois a ele se associam 

um ou mais espaços cuja singularidade se revela a partir de sua 

constante relação com o mesmo. (NAME, 2013, p. 78). 

Para Name (2013), então, fazer algumas perguntas sobre o personagem é o melhor 

modo de estudá-lo e tomá-lo como objeto de estudo. Para isso, necessárias se fazem 

algumas perguntas: 

Em que paisagens estes personagens estão inseridos? Onde estão e 

aonde vão? O que falam, fazem e o que pensam? As respostas a essas 

perguntas estão nos filmes e fornecem localizações, deslocalizações e 

deslocamento espaço temporais, revelam as interações socioespaciais, 

valores e desejos de topofília e topofobia. Encontrar personagens e 

seguir suas pistas, deslocar-se junto com eles, observar seus atos e seus 

diálogos, com quem interagem e dialogam, torna-se instrumento 

metodológico. (NAME, 2013, p. 79) 

Dentro desse mesmo movimento de pensar a relação Geografia-Cinema formado, 

entre outros, pelos autores citados, Costa (2006, 2014) também pensa na importância de 

considerar o redimensionamento já elucidado acima. Para a autora, é necessário ter em 

mente que não se pode conceber as obras cinematográficas como ilustrações ou imagens 

capturadas da realidade. Elas são, ao contrário, partes constituintes do significado da 
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realidade; elas revelam uma visão – dentre várias – do que está sendo representado; é uma 

reapresentação.  

Ademais, urge entender que, como reapresentação visual, o filme não é mero 

reflexo da realidade; ele é, pois, “reunião de significados intertextuais que deve ser 

entendida em face de outras representações e realidades que porventura tenham relação 

direta ou indireta com seu conjunto” (COSTA, 2006, p. 46). Desse modo, o filme não é 

produto apenas de uma representação da realidade, mas de variados significados que se 

comunicam entre si. Há, além do filme, outros textos que são utilizados para embasar a 

representação presente no filme. No caso dos filmes escolhidos, por exemplo, a 

intertextualidade ocorre com a obra e a teoria literária de J.R.R. Tolkien. 

É por isso que ter em conta que textos possuem relações é vital para uma análise 

geográfica de um filme. Comentar-se-á um pouco mais sobre a intertextualidade mais 

adiante. O que se busca frisar aqui é que os filmes são signos culturais do mundo. Nos 

últimos trabalhos, porém, a autora tem evitado utilizar o termo representação ou 

reapresentação. Para ela, o cinema é um aparato que produz uma geografia. No seu 

entendimento, 

[...] o aparato cinematográfico é capaz de construir e produzir novas 

espacialidades por meio da produção de imagens e discursos, e novas 

visibilidades e intertextualidades relacionadas aos espaços geográficos. 

(COSTA, 2014, p. 135)   

Dessa forma, ela, em acordo com os autores supracitados, discorda veemente da 

noção mimética de que o cinema é uma cópia da realidade. Para Costa (2014), é no próprio 

espaço fílmico que se projeta e constroem novos mundos e novas visualidades. É no filme 

que se deve ater os olhos do geógrafo que pensa a geografia fílmica. Dessa concepção, 

Costa (2014) sugere, então, uma geografia que “se conforma e dimensiona a partir de uma 

imagem (visualidade) e por meio de um discurso construído por algum aparato 

representacional (no caso o cinema).” (COSTA, 2014, p. 137). A geografia fílmica, então, 

não trata apenas da imagem, mas extrapola a visualidade, tal como já se sugeriu. 

Assim, o caráter imagético é considerado, mas não isoladamente. É preciso, 

portanto, aliar imagem, texto e discurso, posto que estes não só produzem, mas 

ressignificam o espaço geográfico através dos códigos e convenções fílmicas. Para a 

autora, essa geografia fílmica possui uma importância tal que re-configura o espaço real 
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através de novas possibilidades do olhar, ampliando a compreensão do mundo, do espaço. 

Este último não se dá apenas diretamente, mas através da geografia fílmica. 

A autora não pensa apenas epistemologicamente essa relação entre a geografia e 

o cinema, mas, entendendo os filmes como objetos de análise sob a perspectiva 

interpretativa para uma leitura analítica do discurso sobre os conceitos geográficos, Costa 

(2005) elenca métodos para tais análises. Para a autora, antes de tudo, é necessário pensar 

a complexidade em volta da relação existente entre o cinema e o mundo real representado 

no filme. Como já discutido, os filmes não são meras reproduções do espaço. Assim, “as 

representações do espaço devem ser pensadas não como simples ilustrações ou imagens 

‘retiradas’ da realidade concreta, mas como partes constituintes do significado dessa 

mesma realidade. ” (COSTA, 2005, p. 45). 

Partindo dessa premissa, a autora nega a possibilidade de usar textos fílmicos 

como “objeto de verificação”. Tal possibilidade seria tolher a potencialidade dos filmes 

enquanto objeto de estudo. Isto reduziria o filme a ser visto como simples objeto de 

verificação, isto é, se a imagem fílmica confere com a realidade, negligenciando toda a 

carga simbólica de uma representação. Para evitar esse erro metodológico, Costa (2005) 

alega que é preciso ter em conta a intertextualidade. Essa advertência é válida, pois, as 

representações são estabelecidas pela conjunção de textos e relações, a intertextualidade, 

a qual induz o entendimento que o significado é produzido no e pelo processo de conjunção 

de várias referências (COSTA, 2005). 

Portanto, no caso em tela, levar em conta a teoria literária de Tolkien é 

imprescindível, pois a construção cultural dos conceitos geográficos aqui abordados é 

fundamentada em uma imagem ou imaginário que é constituído em outros textos. 

Elegidos os pressupostos para uma pesquisa dessa natureza, Costa (2005) elenca, como 

num passo-a-passo, o desenvolvimento de uma metodologia.  

Primeiramente, ela enfatiza a importância de se buscar referências a respeito tanto 

da abordagem cultural da Geografia como do Cinema, pois a atual cultura de imagem, 

que se apresenta saturada, não implica num entendimento dessas imagens. É preciso, pois, 

antes de qualquer atividade, uma revisão bibliográfica que não trate apenas dessas duas 

áreas do conhecimento, mas urge buscar produções que privilegiem as interseções entre 

essas duas áreas. 



23 
 

 

Feito isso, parte-se para uma análise de diversos ângulos para uma melhor 

compreensão do espaço fílmico. Esses ângulos de análise, esclarece a autora, devem 

considerar vários elementos, tais como: quem dirige e produz o filme, a estrutura 

narrativa, as locações, o movimento de câmara, o processo intertextual e a audiência. 

Desse modo, abordemos, de modo breve, tais elementos. 

Para Costa (2005), um dos principais é a estrutura narrativa. Trata-se de se pensar 

o que acontece no filme e sobre o que ele aborda, buscando compreender a interpretação 

fílmica de forma mais completa e não um simples resumo do filme. A autora, inclusive, 

propõe algumas questões básicas para o entendimento do discurso: “como o filme 

começa? Como os temas, as personagens e as locações são introduzidas? Como o filme 

termina? ” (COSTA, 2005, p. 59). 

Além da estrutura narrativa, a autora aborda um elemento de vital importância, 

sobretudo, para os geógrafos: as locações do filme. Assim, para ela, “o primeiro passo é, 

então, listar o que acontece e onde. ” (COSTA, 2005, p. 63). Esse passo é imprescindível 

pois os lugares não são neutros; eles significam. É preciso, pois, questionar como e por 

quê são apresentados no filme. 

Ademais, Costa (2005) pontua a necessidade lidar com os “espaços sonoros” do 

filme, pois os sons, os diálogos e as músicas contribuem para a construção narrativa e, 

sobretudo, para a constituição e identificação dos lugares. Tal necessidade se justifica 

pela natureza dos filmes que possuem a habilidade de combinar imagens em movimento, 

música e diálogos concomitantemente. Aqui ela dialoga perfeitamente com Name (2013) 

e Oliveira Jr (2012), posto que estes autores também consideram pertinente o estudo do 

som em análises geográficas de obras cinematográficas. 

Além de Costa (2005), há uma outra contribuição teórica sobre como se debruçar 

numa obra fílmica. Christian Metz (1980), apesar de não construir uma metodologia 

própria, indica meios para tais fins. O crítico de cinema, então, postula que o cinema é 

mais do que uma linguagem artística. Além de arte, o cinema é uma forma de linguagem 

e, como tal, emite discursos variados. Um discurso presente nos filmes, então, inscreve 

suas configurações significantes em suportes sensoriais, a saber: a imagem, o som 

musical, o som fonético das “falas” e o traçado gráfico das menções escritas (METZ, 

1980).  Ademais, o autor faz uma proposição que será levada em conta nesse trabalho. 
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Para ele, é preciso tratar as obras cinematográficos como textos, isto é, como unidade de 

discurso.  

Assim sendo, se valendo das sugestões dos autores supracitados, pretende-se aqui 

utilizar os elementos fílmicos da estrutura narrativa e, sobremaneira, da intertextualidade 

para uma melhor compreensão dos conceitos geográficos anteriormente citados e dos 

discursos geográficos. Dessa forma, a imagem fílmica e os diálogos presentes serão os 

mediadores de nossa análise. Desse modo, ao se optar por uma análise dos elementos 

fílmicos, o trabalho em tela opta também por um caminho hermenêutico. Como já 

elucidado, além de uma revisão bibliográfica, o processo aqui elegido possui também 

uma interpretação de imagens (fotogramas) e trechos de diálogos presentes na obra 

cinematográfica. Assim sendo, a operação hermenêutica se coloca como grande via no 

processo metodológico. Em primeiro lugar, por que se fará uso de textos da linguagem 

escrita, dos quais se apreenderam discursos espaciais, sobretudo os topofílicos e 

topofóbicos. Em segundo lugar, por que o outro objeto da análise, os fotogramas, está 

relacionado ao conceito de paisagem.  

Tal análise é também sobre elementos discursivos, pois o conceito de paisagem 

que aqui se abordará é de um sistema cultural imbuído de signos, ou seja, a paisagem 

como um texto (DUNCAN, 2004). Tal concepção impele a fazer uma leitura e dela 

depreender discursos espaciais da mesma ordem que os discursos da linguagem escrita, 

isto é, de caráter relativo às afetividades com e no espaço. O entendimento da paisagem 

como texto e emissor de discursos direciona, portanto, a esse processo hermenêutico, 

posto que, nessa perspectiva,  

A análise da paisagem consiste numa análise de categorias, discursos, 

de sistemas filosóficos, estéticos, morais, que a paisagem deve 

pretensamente prolongar e refletir. (BESSE, 2014, p. 14).   

Desse modo, de forma detalhada, os processos metodológicos se constituem em 

fazer um levantamento bibliográfico acerca dos conceitos aqui trabalhados (paisagem e 

lugar), do Cinema, da abordagem cultural da Geografia e do entrelace desses últimos 

campos do conhecimento. Posteriormente, passa-se para a constituição do acervo a ser 

utilizado. Assim, se assistirá os filmes e, encontrando elementos que manifestem a 

afetividade dos personagens com e no espaço, se registrará os diálogos e/ou o fotograma. 

Nesse processo, o uso do roteiro também é importante. Construído o acervo, se focalizará 
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na leitura e, consequentemente, na interpretação dos textos a fim de encontrar os discursos 

espaciais e os personagens que emitem tais discursos.     

Compreendendo-se a obra fílmica como emissor de discursos espaciais e, mais do 

que isso, enquanto codificação das experiências humanas com o espaço, pode-se perceber 

que o estudo do cinema na Geografia converge para os estudos do lugar. Essas 

interrelações se estreitam ainda mais ao aceitar-se que a Geografia de abordagem cultural 

alude, preferencialmente, à experiência humana nos espaços, devido às abordagens 

fenomenológicas-existenciais. 

Assim, a linguagem e a narrativa fílmicas são importantes elementos nos estudos 

sobre percepção e experiências concretas com e no espaço (Costa, 2013).  Essas 

experiências geram laços afetivos para com o espaço, como advoga Tuan (2013). 

Ademais, o conceito de lugar, abordado mais adiante, é pertinente para análises 

geográficas de obras cinematográficas, pois supõe o olhar, posto que, para Tuan (2012), 

o prazer visual, apesar de efêmero, sempre denota afeição. Name (2013) pensa do mesmo 

modo e sugere que, nos tipos de análises geográficas aqui propostas, deve-se ir além da 

mera visualidade e, se valendo das imagens fílmicas, abarcar as afetividades e as 

experiências espaciais.  
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CAPÍTULO 2 

O UNIVERSO DA EXISTÊNCIA E DO AFETO: REFLEXÕES SOBRE O 

LUGAR 

 

“Existir é ter um lugar” (J. Nicholas Entrikin) 

O conceito de lugar é extremamente atual e pertinente. Para esse trabalho, dois 

pontos se destacam em relação ao conceito de lugar, a saber: sua valorização, sua extrema 

atualidade e, o mais importante, sua potência de esclarecimento ontológico ao auxiliar na 

compreensão das relações entre os lugares e das pessoas com os lugares (MARANDOLA, 

2012). 

O conceito de lugar transcende à Geografia e permite diálogos com a teoria social, 

a filosofia, a psicologia e, como no caso em tela, com o cinema. Dois processos 

provocaram o “ressurgimento” do lugar: a imergência de novas abordagens e o processo 

de mundialização. O surgimento de novas abordagens, fez, como já citado, com que a 

Geografia procurasse enfatizar valores humanistas com base em filosofias do espírito, 

voltando seus olhares à diversidade, consolidando o movimento de pluralidade temática. 

O processo de mundialização, o qual forjou uma oposição entre o global e o local, o 

mundo e o lugar a partir da subjugação do primeiro pelo segundo (MARANDOLA, 2012). 

Diante disso, faz-se necessário discutir sobre o conceito de lugar e o que 

denominamos de noções satélites, por existirem e se manterem orbitando o conceito de 

lugar. Esses últimos são os mais variados e alguns não possuem tanta adesão em meio 

aos geógrafos como são os casos de “pseudo-lugar” e “não-lugar” do sociólogo Marc 

Augé. Porém, as noções satélites que serão trabalhadas aqui não só são aceitas, como há 

uma vasta literatura sobre eles na Geografia. São eles: topofília, topofobia e lugar-sem-

lugaridade3.  

O conceito de lugar ou, pelo menos, a evocação de seu termo é, relativamente, 

antiga e, segundo Gomes (1995), é anterior ao conceito de espaço. Esse conceito remonta 

à Grécia Antiga e era compreendido no sentido estrito de localização; a noção de lugar 

era, pois, a noção de localização das coisas. Gomes (1995) pontua que de Aristóteles, na 

Antiguidade, até Newton com suas ideias ligadas a Física, no século XVII, essa 

concepção restrita permaneceu com pequenas diferenciações. Isso proporcionou ao 

                                                           
3 Tradução do termo placelessness cunhado por Edward Relph.  
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conceito um enfoque secundário na Geografia; ele teria sido preterido diante de outros 

conceitos como a paisagem, o território e o espaço. 

Não obstante, o lugar foi reconfigurado na Geografia Moderna e é considerado 

conceito fundamental no estudo da ciência geográfica. Nesta nova configuração, o 

conceito estava, inicialmente, vinculado ao conceito de região e foi utilizado por 

geógrafos como Vidal de La Blache e Carl Sauer, e a ênfase veio através de um esforço 

de recuperação do conceito durante a década de 1970.  

Os responsáveis por esse esforço foram os estudiosos ligados à Geografia 

Humanista que, por sua vez, tinha uma base nas filosofias que são denominadas, 

comumente, como filosofias do significado, a saber: a Fenomenologia e o 

Existencialismo. Urge, portanto, antes de elencar esses autores e suas compreensões 

sobre o conceito de lugar, tratar dessa abordagem geográfica baseada na Fenomenologia 

e no Existencialismo, pois essa pesquisa, ainda que não utilize o método fenomenológico, 

trabalha com os conceitos criados e (re)significados a partir dessa abordagem. 

A Geografia fenomenológica-existencial surge como esforço de alguns geógrafos 

que postulavam que o Positivismo não explicava mais a realidade frente à diversidade 

social e cultural. Com a notícia do pretenso falimento do Positivismo, os geógrafos 

passaram, na década e 1970, a se basear no Marxismo e nas filosofias do significado, a 

Fenomenologia e o Existencialismo. 

Essa nova visão negava a concepção do espaço newtoniano, o espaço do geômetra 

e propunha o espaço vivido. Assim, o espaço não seria um mero recipiente no qual os 

objetos físicos e os eventos se localizam (BUTTIMER, 1982). Não se pode, nessa 

abordagem geográfica, conceber o espaço como um tabuleiro em que se deposite objetos; 

pois os espaços  

“[...] não são vazios abandonadas aos quais se atribuem, por vezes, 

qualidades e significados, mas são contextos necessários e significantes 

de todas as nossas ações e proezas. Então o espaço não é euclidiano ou 

alguma outra superfície ou forma geométrica, na qual nos 

movimentamos e que percebemos como separadas de nós.” (RELPH, 

1979, p. 8)  

Assim, o espaço não pode ser compreendido apenas através da observação e 

medição e, portanto, não se submete à simples matematização. Ele deve, pelo contrário, 

ser vivido para ser compreendido como realmente é. Assim, valoriza-se a noção 
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fenomenológica de mundo vivido e, consequentemente, as experiências com o espaço e 

sua intersubjetividade.  

Atualmente, há a concepção de que a Geografia fenomenológica se pauta 

exclusivamente na percepção. Aliás, ela é conhecida, seja de modo pejorativo ou não, por 

muitos geógrafos que não partilham da sua abordagem por Geografia da Percepção.  

Contudo, para a abordagem fenomenológica, o espaço é muito mais que a percepção do 

mundo; esta estaria mais vinculada a ideias ligadas ao psicologismo. Ideias estas também 

combatidas pelos geógrafos fenomenólogos. A grande ideia central da geografia de cunho 

fenomenológico seria que “nós não apenas apreendemos o espaço através de nossos 

sentidos, mas vivemos nele, nele projetamos nossa personalidade e a ele somos ligados 

por limites emocionais” (MATORÉ, 1962, p. 22-23 apud RELPH, 1979, p.8). 

Assim, a compreensão do espaço não se limitaria a ser meramente percepcional. 

Lowenthal (1982) comenta sobre esse equívoco e afirma que qualquer experiência do 

mundo, por mais simples e direta que seja, é composta de muitos elementos e não apenas 

da percepção. Memória, lógica, fé e a própria percepção fariam a experiência. Assim, 

uma visão simplesmente perceptiva do mundo e/ou do espaço seria defeituosa, distorcida 

e até mesmo falsa (LOWENTHAL, 1982).  O espaço não é, portanto, sensitivo ou 

sensorial; ele é vivido. E sendo vivido deve haver tantos espaços quanto experiências 

espaciais. Ele é também intersubjetivo. Essa é a pedra de toque da abordagem 

fenomenológica. 

O existencialismo também deu sua contribuição, pois postula que a essência está 

intimamente ligada à existência. Assim, primeiro existimos e só depois somos. Ou, como 

postulam Heidegger e outros autores, existimos enquanto somos. Em outras palavras: a 

essência está na existência. Assim, o ser humano só pode ser compreendido – e 

compreender e/ou compreender-se – caso esteja no mundo. A noção de ser-no-mundo de 

Heidegger, portanto, colaborou demasiadamente para uma geografia fenomenológica-

existencial (MARANDOLA, 2012).  De fato,  

Encontra-se em Heidegger o tema da Terra como mundo no qual a 

humanidade existe, assim como o pensamento da Terra como lar 

originário a partir do qual a humanidade se realiza. (BESSE, 2015, p. 

124) 

Isso se deve ao fato que, estando no mundo, o ser humano tem dele uma 

experiência própria, uma experiência de vida. Marandola (2012) chega a afirmar que a 
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noção ser-no-mundo está intimamente ligada à Geografia já que esse pensar filosófico 

tem aprofundado o sentido de lugar como essência da experiência geográfica. Afinal, 

como postula Claval (2014), quando se trata do aporte fenomenológico-existencial da 

Geografia o que se leva em consideração “não são as referências a Heidegger, mas a ideia 

que a disciplina deve ser centrada na experiência humana do espaço.” (CLAVAL, 2014, 

p. 249). 

Desse modo, a Geografia, nessa abordagem, não se preocuparia simplesmente 

com a mera descrição da terra ou com inventariar os diversos tipos de paisagem e explicar 

as formas de organização do espaço. Trata-se, agora, de 

[...] interrogar os homens sobre a experiência que tem daquilo que o 

envolve, sobre o sentido que dão à sua vida e sobre a maneira pela qual 

modelam os ambientes e desenham as paisagens para neles afirmar sua 

personalidade, suas convicções e suas esperanças.  (CLAVAL,2001). 

Geógrafos como Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer, David Seamon, entre outros, 

seguiram por essa senda. Contudo, é consensual afirmar que o primeiro autor que abordou 

o lugar com enfoque antropocêntrico e fenomenológico foi o geógrafo canadense, 

Edward Relph.  

2.1 EDWARD REPLH E OS MODOS DE ENTENDER NO LUGAR  

 

Edward Relph, com sua tese The phenomenon of place, abriu uma nova vereda 

nos estudos geográficos ao colocar o conceito de lugar novamente em evidência, sob a 

égide dos fundamentos fenomenológicos. De fato, o autor fez parte desse movimento que 

o próprio chamou de “defesa do lugar” na Geografia dos anos 1970 e 1980. Como já 

comentado, a ciência geográfica, numa mera redução a uma dimensão mensurável, estava 

achatada e excluía “a história, a estética, a poesia e a maneira das conexões como as 

pessoas têm com regiões, cidades e ambientes naturais” (RELPH, 2012, p. 19). A defesa, 

então, foi uma alternativa para o chamado achatamento da disciplina. Essa oposição 

proporcionou uma um apelo à autoridade dos filósofos da ciência. Assim,  

[...] uma vez que o lugar é o fenômeno da experiência, era apropriado 

que ele fosse explicado por meio de uma rigorosa abordagem 

fenomenológica que havia sido desenvolvida por Husserl e Heidegger. 

(RELPH, 2012, p. 19-20). 

 

 Isso proporcionou, segundo Relph (2012), uma maior ênfase nos trabalhos acerca 

do lugar. Contudo, há uma outra razão: Relph elenca as mudanças nas paisagens e a 
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consequente erosão das heterogeneidades de lugares, impulsionada pelos projetos 

modernos como mais um motivo para o destaque sobre o lugar. Estes projetos, então, sem 

se preocupar com tradições e forjando formas triviais e uniformes, proporcionaram a 

perda da diversidade e de identidade geográfica. O surgimento do interesse pelo lugar – 

bem como o interesse pela preservação do patrimônio – pode ser entendido como uma 

resposta a essas perdas supracitadas (RELPH, 2012). 

Desse modo, apesar do insurgente interesse pelo lugar, ele se restringiu aos 

geógrafos humanistas e alguns estudiosos dos ramos da psicologia ambiental e da 

arquitetura até a década de 1990. Para Relph (2012), tudo isso foi muito positivo. 

Entretanto, havia, em sua concepção, dois problemas: a) a constatação das corporações 

multinacionais de que as identidades dos lugares tinham, a partir de então, valor de 

mercado e a consequente exploração desse potencial; b) a crítica de geógrafos radicais, 

como David Harvey e Doreen Massey, aos ideais humanistas de lugar como “locais de 

nostalgia”, pois eles compreendiam tal concepção como excludente. 

Não obstante, aponta Relph (2012), o lugar continua sendo importantíssimo para 

a compreensão das relações espaciais e, ultimamente, vem ganhando novas e refinadas 

interpretações – inclusive contraditórias. Após tecer esses esclarecimentos, Relph trata 

sobre o conceito de lugar e a Geografia. Para ele, uma distinção inicial é primordial: 

A distinção entre lugar e lugares é fundamental. Geografia como estudo 

de lugares se refere à descrição de diferentes partes especificas do 

mundo; geografia como estudo do lugar baseia-se (e ao mesmo tempo 

transcende) naquelas observações particulares para esclarecer como os 

seres humanos se relacionam com o mundo. (RELPH, 2012, p.22). 

 

Relph (2012) não elucida, mas fica nítido que a primeira compreensão de 

Geografia apresentada por ele tem suas raízes em La Blache que propunha a Geografia 

não como a ciência dos homens, mas como a ciência dos lugares e que trabalhava com 

uma Geografia Regional: descrição de diferentes lugares (HAESBAERT, 2012). A 

segunda opção, a geografia enquanto estudo do lugar, é o modelo de ciência abraçado por 

ele e tantos outros. A Geografia que se debruça a estudar a relação do ser humano com o 

mundo e, se essa relação se constitui afetiva, eis a evocação do lugar. 

Depois dessa distinção, Relph (2012) enumera alguns dos mais importantes 

aspectos do lugar, pois, como já citado, o lugar possui muitas conceitualizações e 

aplicações. Para o geógrafo canadense, os principais aspectos são: lugar como reunião, 

localização, fisionomia do lugar; espírito do lugar; sentido de lugar; raízes e 
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enraizamento; interioridade; lar; lugar-sem-lugaridade; nós; exclusão/inclusão; sentido 

contaminado de lugar; construção do lugar e fabricação do lugar. 

Lugar como reunião é, segundo o próprio Relph (2012), um conceito evasivo. Para 

o autor, o ser humano, seja como indivíduo ou membro de uma comunidade, se conecta 

com o mundo por meio de lugares que, por sua vez, possuem uma identidade específica. 

Assim, “o lugar (em oposição a um lugar) tem em si o conceito de especificidade e 

abertura, que acontece em virtude da reunião.” (RELPH, 2012, p.22). 

  O lugar enquanto localização é o entendimento mais antigo de lugar, como já 

abordado pormenorizadamente. Contudo, apesar de ser uma visão reducionista, não pode 

ser esquecida, pois o lugar tem também um sentido locacional. A “fisionomia do lugar”, 

por sua vez, está ligada à forma do lugar, como o lugar é configurado. Possui suas fontes 

no placescape e ortschaft. Já o “espírito de lugar” refere-se a lugares que têm uma 

identidade muito forte e que todas as suas partes parecem funcionar perfeitamente em 

conjunto. 

O “sentido de lugar” está relacionado com a capacidade de apreciar lugares e 

apreender a suas qualidades; é o bem-estar num dado espaço. Já a noção de enraizamento 

é o lugar entendido como onde se nossas raízes, o que sugere uma profunda associação e 

pertencimento, mas também imobilidade. Relph, ainda, cita a teoria rizomática de 

Deleuze e Guattari e como ela pode sugerir o enraizamento simultâneo em diferentes 

locais, mantendo todos conectados. 

Já o lugar como interioridade remete-se à familiaridade, ao conhecer o lugar de 

dentro para fora. O maior exemplo dele é a afetividade pela casa. Esse aspecto é associado 

a um outro: o de lar. Este seria “onde as raízes são mais profundas e mais fortes, onde se 

conhece e se é conhecido pelos outros, o onde se pertence.” (RELPH, 2012, p. 24). Na 

ausência do lar, lembra o autor, há saudade e o lar, ainda, possui uma especificidade 

interessante: a partir da experiência, ele se constitui o padrão a partir do qual todos os 

lugares são julgados. 

O “lugar-sem-lugaridade” faz referências às ocasiões em que a capacidade de um 

lugar promover reunião se torna fraca ou inexistente. Para Relph (2012), esse aspecto é 

importante, pois permite a compreensão do lugar pela ausência e pela presença, se 

diferenciando assim da noção de “não-lugar” de Marc Augé, pois não se trata de uma 

simples oposição binária com o lugar.  Desse modo, é uma noção mais abrangente, pois 



32 
 

 

lugar-sem-lugaridade não significa a anulação do lugar. Sempre haverá elementos de 

lugar e aspectos de ausência de lugaridade. O que há, portanto, é uma coexistência. O ser 

humano possui uma conectividade com o espaço, porque ele vive no espaço e só nele 

pode realizar sua existência. Quando a conectividade é forte, temos um lugar; no 

momento que ela passa a ser fraca, temos um lugar-sem-lugaridade. 

Sentido contaminado de lugar, por sua vez, é uma consequência das críticas 

marxistas. Em resposta às visões de lugar como atitude exclusivista, Relph (2012) propõe 

que um sentido de lugar e o sentido contaminado de lugar. O primeiro já foi elucidado ao 

passo que o segundo consiste no “enraizamento e na convicção de que este é meu lar, 

manifestando-se como uma visão preconceituosa” (RELPH, 2012, p. 26). Sendo 

extremado, esse sentido contaminado pode ser revelado como atitudes xenofóbicas e até 

mesmo limpeza étnica. 

Relph (2012), ainda, apresenta dois aspectos que possuem interrelações, mas são 

diferentes: construção de lugar e fabricação de lugar. O primeiro implica na visão de que 

os lugares são feitos por quem vive e/ou exerce algum tipo de trabalho neles, pois são tais 

pessoas que conseguem entender as construções, atividades e, sobretudo, os significados. 

Eles são, portanto, construídos e não meramente dados prontos. O segundo, a fabricação 

do lugar, é a possibilidade de obter lucro com os casos de identidade de lugar. Quando 

este último é aberto a explorações, a sua fisionomia e até mesmo sua história podem ser 

alteradas – ou melhor: manipuladas! – a fim de gerar lucro.  

Além desses aspectos, Relph (2012) vai explicitar que o lugar possui uma 

essência. Segundo ele, ainda que o tempo passe e as características do lugar se esvoacem, 

o sentimento permanece, uma vez que nossas experiências de lugar parecem resistir ao 

tempo. E “no caso do lugar ter sido completamente reconstruído, ficaremos consternados, 

pois o lugar implica continuidade” (RELPH, 2012, p. 29). O autor, também, retoma uma 

ideia de seu livro Place e placelessness e afirma que a essência do lugar é o lar e seu 

caráter familiar e de ambiente particular. Desse modo, “todas as outras nossas 

experiências de lugar são de alguma forma comparadas com nossa experiência de lar” 

(RELPH, 2012, p. 29). 

Relph (2012), assim, aceita as críticas marxistas e compõe uma noção própria ao 

salvaguardar o conceito de lugar baseado numa geografia fenomenológica-existencial e, 

ao mesmo tempo, apresenta seus aspectos que não necessariamente advém dessa 
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abordagem geográfica. Ele, ainda, promove outras reflexões a partir de interpretações de 

noções fenomenológicas geografizadas. Isso acontece com a noção de lar a partir da 

leitura heideggeriana de Jeff Malpas4 e leituras diretas do próprio Heidegger, sempre 

buscando a essência do lugar. Assim, ao retomar a visão de Jeff Malpas, comenta: 

Lugar, argumenta Malpas, refere-se à particularidade e a conectividade 

com a qual sempre experienciamos o mundo. Ás vezes é rico, ás vezes 

é fraco, mas é uma inescapável parte do ser. Um lugar especial é 

reunião que, em sentido geográfico, reúne a fisionomia de lugar, 

atividades econômicas e sociais, história local e seus significados. Em 

sentido psicológico, reunião integra nosso corpo, o estado do nosso 

bem-estar, a imaginação, o envolvimento com os outros e nossas 

experiências ambientais. (RELPH, 2012, p.29) 

 Essa visão nos conduz a algumas considerações. A primeira trata-se da questão da 

presença e ausência de lugaridade e sua relação ontológica. A conectividade com o mundo 

pode ser fraca ou forte, ou seja, um dado lugar pode ser um lugar ou um lugar-sem-

lugaridade, mas sempre haverá conectividade com o espaço, pois o ser só existe neste e a 

relação é, como nos lembra Relph (2012), sempre inescapável. Outra consideração diz 

respeito à noção de reunião. Ou seja: várias particularidades do lugar que o tornou, de 

alguma maneira, importante existencialmente para um dado ser. O autor enumera dois 

tipos: as propriamente geográficas e as de sentido psicológico. É importante frisar que 

todas fazem parte da experiência espacial e que a diferenciação se funda no fato que as 

primeiras existem no espaço ao passo que as segundas – imaginação, nosso bem-estar, 

etc. – se realizam no ser humano, mesmo precisando das primeiras para existir.  

A separação de Relph (2012) é, portanto, didática. E ele busca dá ênfase no 

agrupamento desses elementos que configuram o lugar e não suas distinções. É a noção 

de reunião que vai se concretizar como a essência do lugar. Ele continua a se utilizar de 

Malpas para esclarecer a noção de lar. Como adepto da Fenomenologia, a preocupação 

de Malpas – que reverbera em Relph (2012) – é a essência do ser. O lar, então, está 

intimamente ligado ao ser. Assim, para Malpas, na visão de Relph (2012): 

[...] “lar” não se refere às nossas raízes e onde crescemos, mas tem a ver 

com a “proximidade do ser”. Ser é a existência de todas as coisas, por 

isso “a proximidade do ser” significa a consciência da abertura, 

totalidade e conectividade do mundo. Nesse sentido ontológico, o lar 

aparece por meio de lugares específicos, ainda que os transcende. Está 

associado frequentemente ao lugar onde vivemos e crescemos, mas 

pode ser qualquer parte desde que esteja enraizada num lugar 

                                                           
4 Jeff Malpas é filósofo e professor da Universidade da Tasmânia. Ele trabalha com o conceito de lugar e 

estudos sobre ética.  



34 
 

 

simultaneamente especial, familiar e significativo, levando em conta a 

diferenciação e a integridade do ser no mundo. O lar, e na verdade todo 

lugar, não é delimitado por limites precisamente definidos, mas, no 

sentido de ser foco de intensas experiências, é ao mesmo tempo sem 

limites, Lugar é onde conflui a experiência cotidiana, e também como 

essa experiência se abre para o mundo.  (RELPH, 2012, p. 29) 

Assim, o lar e, consequentemente, o lugar não é estritamente locacional. Ele não 

implica e obriga, como apregoam alguns, imobilidade. Não é esse o pensamento de 

Malpas e, por conseguinte, de Relph (2012). Ao estar associado ao ser, ou melhor, ao 

significar “a proximidade do ser”, o lar e o lugar não possuem limites estabelecidos e, 

ainda que relacionados a um dado lugar, o transcendem. O lar não é enraizado num dado 

lugar com coordenadas geográficas especificas e que, num simples deslocamento, se 

esvai. Ele é interiorizado e pode ser encontrado – pois é próximo ao ser – a quilômetros 

de distância, basta que lá também seja significativo para o ser de algum modo (RELPH, 

2012). 

Desse modo, o lar não é uma reclusão numa localidade. Pelo contrário, nessa 

perspectiva ontológica, ele é uma abertura para o mundo, com a conexão com este através 

da experiência espacial e seus significados. E ao assumir essa perspectiva ontológica, 

baseada em autores da Fenomenologia, Relph (2012) não só rebate a crítica de que o lar 

e o lugar denotam imobilidade. Bebendo da fonte heideggeriana, ele desmitifica a 

concepção que a afeição por um dado lugar, faz de uma localidade o seu lar sendo uma 

experiência alienante que gera despreocupação social com outras realidades. 

O autor, então, evoca, implicitamente, a noção de habitar5 de Heidegger. Para o 

geografo canadense, “estar na terra significa morar, relacionar-se com o lugar por meio 

da existência” (RELPH, 2012, p 30). E essa relação de morar, de habitar sugere cuidado. 

Para Heidegger, explica Relph (2012), a consciência da existência implica a 

responsabilidade do ser. E, como o lugar é associado ao ser, a responsabilidade deste 

provoca a responsabilidade pelo lugar. Assim, ao estarmos conscientes de nossa 

existência, estamos conscientes que existimos num dado lugar. E, ao cuidar do ser, 

devemos também cuidar do lugar. Desse modo, lugar sugere responsabilidade social. Ou 

em outras palavras, 

Habitar implica mais do que morar, cultivar ou organizar o espaço. 

Significa viver de um modo pelo qual se está adaptado aos ritmos da 

natureza, ver a vida da pessoa como apoiada na história humana e 

                                                           
5 A noção fenomenológica introduzida por Heidegger é dwelling. Sua tradução do Inglês para o Português 

é imprecisa, mas convencionou-se traduzir por habitação. 
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direcionada para um futuro, construir um lar que é símbolo de um 

diálogo diário com o meio ambiente ecológico e social da pessoa, 

(BUTTIMER, 1982 , p. 166) 

Assim, a experiência com o lugar não é alienante, mas ajuda a construir um lar, a 

pensar responsavelmente no meio ecológico e em toda a humanidade, pois pressupõe o 

cuidado com o ser e luta, num combate heroico, para que cada ser não perca as condições 

de sua existência. Assim, a consciência do lugar sugere – obriga! – um cuidado com o 

mesmo, em todos os sentidos.  

 Para além, Relph (2012) se dedica a descontruir uma outra crítica a ênfase do 

lugar como centro de significado e lócus de afetividade. Trata-se, agora, da crítica que 

essa concepção faz-nos esquecer da relação localidade/globalidade. Apegar-se, 

afetivamente, a um dado lugar não faria, então, esquecer do mundo. Relph (2012) já 

elucidou que a noção de lugar sugere também abertura para o mundo, mas ele vai além e 

aborda, especificamente, a questão da relação localidade/globalidade. Para este autor, 

essa última questão não se resume a aspectos econômicos, como apregoam os marxistas 

ortodoxos, mas possui um quê de ontológico. 

Para Relph (2012), o lugar, além de se estender em suas ligações com o ser e a 

existência, é um microcosmo. Ou seja, não é apenas onde cada ser se relaciona com o 

mundo, como já explicado, mas é, também, onde o mundo se relaciona com cada ser. 

Assim,  

o que acontece aqui, neste lugar, é parte de um processo em que o 

mundo inteiro está de alguma forma implicado. Isso é muito existencial 

e ontológico. Mas é também econômico e social, pois toda parte 

estamos presos em maior grau nas forças neoliberais e da globalização. 

(RELPH, 2012, p. 31). 

Desse modo, argumenta o geografo canadense, as ideias nascidas no bojo da 

geografia fenomenológica-existencial não perderam, com o passar do tempo, suas forças 

e podem, ainda no século XXI, ter um valor pragmático bem como encontrar caminhos 

para lidar com os grandes e atuais temas em torno do global/local no seio dos estudos da 

ciência geográfica. 

De um modo geral, pode-se afirmar que, não obstante todas os aspectos elencados 

por Relph (2012), este autor pensou o lugar a partir de experiências diretas com o mundo 

e a consciência que as pessoas possuem acerca desse mundo, relacionou, assim, o lugar 

a noções intersubjetivas, ou seja, a visões sociais daquele espaço, reforçando a ligação 
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com a identidade. Esse pensamento proporcionou a concepção de lugar como reunião de 

significados. 

2.2 SOB A PERSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA: O LUGAR E OUTRAS NOÇÕES 

DE YI-FU TUAN 

 

Como já exposto, outros autores além do de Edward Relph foram vitais no 

desenvolvimento do conceito de lugar. Um dos mais celebres destes é Yi-Fu Tuan. Tuan 

valoriza a primeira ideia de Relph ao acrescentar ao conceito de lugar uma noção de valor 

que só pode ser adquirido através da experiência com o espaço e os valores humanos. 

Ele, ainda, separa os conceitos de espaço e lugar bem como trabalha a questão de escala 

desse conceito e outras temáticas importantes como o escapismo, as experiências 

espaciais nos diversos ambientes e as noções de topofília e topofobia. Como essas noções 

são centrais na discussão do trabalho em tela, se deterá mais detalhadamente no trabalho 

desse geógrafo. Esse enfoque se faz necessário também, pois esse autor, além do conceito 

de lugar e de outros conceitos satélites, trabalha com as experiências espaciais nos 

espaços citadino e rural, objetos de interesse igualmente centrais desta pesquisa. 

Yi-Fu Tuan, no final dos anos 1960 e início dos 1970, dedicava-se a dois campos 

de pesquisa. O primeiro estava relacionado à pesquisa das atitudes do ser humano em 

relação ao ambiente ao passo que o segundo se direcionava a investigação sobre conceitos 

espaciais que fossem mais adequados do que o de paisagem. Esse último campo é mais 

permeado por características subjetivas e antropocêntricas, adequando-se ao aporte 

filosófico fenomenológico, o qual é mais utilizado pela abordagem cultural da Geografia.  

Tuan (2012) explica, primeiramente, que compreende o mundo a partir de pares 

ou de “binários”, como ele prefere denominar. Centro-periferia, norte-sul, terra-água, 

montanha-vale, sagrado-profano, claridade-escuridão, entre outros são pares recorrentes 

em suas obras. Tal visão de mundo de Tuan, que segundo Pádua (2013) é fruto de leituras 

do Estruturalismo, desencadeia conceitos que, por sua vez, jogam luz em outros.  Desse 

modo, há agorafobia e claustrofobia; topofília e topofobia; cidade e natureza. O geógrafo 

sino-americano, então, trabalha com pares, mas elenca, também, um terceiro elemento 

que trabalha como mediador (Tuan, 2012). Contudo, apesar da utilização de binários, a 

leitura de mundo de Tuan não é dialética, posto que os binários são complementares e 

não opostos. 
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Além disto, é importante frisar que, para Tuan, a compreensão desses fenômenos 

– sobretudo, o espaço e o lugar – pelos seres humanos parte não só dos sentidos, apesar 

destes serem de extrema importância. A cultura de quem apreende esses fenômenos é 

igualmente importante. Contudo, alerta Tuan (2012), tanto a cultura e a biologia, a qual 

nos dá traços comuns, não são determinantes, mas influências.  

O conceito mais comumente evocado quando a referência é Tuan é o de topofília. 

Tomado por empréstimo de Gaston Bachelard, este trata, grosso modo, de um elo afetivo 

entre uma pessoa ou grupo social e o lugar. Contudo, Tuan (2012) vai além dessa 

concepção. E elucida como a topofília pode ser construída. O que faz com que o ser 

humano crie ou aumente esses laços afetivos são os sentidos, ou melhor: é a experiência 

com determinado espaço mediatizado pelos sentidos. Assim, 

A palavra “topofília” é um neologismo, útil quando pode ser definida 

em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos 

com o meio ambiente material. [...] A resposta ao meio ambiente pode 

ser basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero prazer que 

tem de uma visão, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, mas 

muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser 

tátil: o deleite aos sentir o ar, água, terra.” (TUAN, 2012, p. 136). 

Ou seja, a topofília é essa ligação afetiva que possui os sentidos como seus 

construtores. É mister lembrar que, para Tuan (2012), os outros sentidos têm uma 

primazia sobre a visão, por isso a topofília começa pelo caráter visual, mas, para ser forte, 

precisa se estender aos outros sentidos. 

De fato, ver não envolve as nossas emoções. Podemos ver através da 

janela de um ônibus com ar-condicionado que a favela é feia e 

indesejável, mas o quão ela é indesejável atinge-nos com pungente 

força somente quando abrimos a janela e recebemos uma lufada dos 

esgotos pestilentos. Uma pessoa que simplesmente “vê” é um 

espectador, um observador, alguém que não está envolvido com a cena. 

O mundo percebido pelos olhos é mais abstrato que o conhecido por 

nós por meio de outros sentidos.  (TUAN, 2012, p. 28)  

Desse modo, o verdadeiro sentido topofílico não se dá somente pela visão, mas, 

sobretudo, pelos outros sentidos. Não basta ser um observador de determinada cena para 

com ela criar afetividade, mas é preciso sentí-la totalmente. Tuan (2012), ainda, tece 

algumas considerações sobre o olhar e a topofília. Ele comenta como a topofília se dá, 

primeiramente, através da visualidade. Ela é, aliás, um prazer visual, apesar de sua 

efemeridade. Assim, a apreciação de um determinado cenário é efêmera, exceto quando 

se fixa o olhar num certo ponto “quer pela lembrança de fatos históricos que santificaram 

a cena, quer pela lembrança de sua subjacente realidade geológica e estrutural” (TUAN, 
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2012, p. 137). Contudo, ele alerta que pode haver intensas experiências estéticas num 

contato repentino. Num breve momento, pode existir um maravilhamento diante de uma 

paisagem. Ademais, essa apreciação pode ser mais pessoal e permanente quando envolve 

lembranças. 

Tuan (2012), também, pontua que esse sentimento despertado pelos sentidos pode 

ser ainda mais forte quando o lugar ou meio ambiente experenciado foi e/ou é palco de 

acontecimentos emocionalmente marcantes ou é percebido como um símbolo. O geógrafo 

sino-americano, outrossim, comenta sobre a questão de escala do sentimento topofílico. 

Para ele, devido ás capacidades limitadas dos sentidos humanos bem como de suas 

necessidades biológicas, a topofília necessita de um tamanho não muito extenso para 

acontecer.  

Assim, a topofília “soa falsa quando é manifestada em um grande território.” 

(TUAN, 2012, p. 147). Além do mais, há um fato importante: as pessoas se identificam, 

segundo o autor, com uma maior facilidade com uma área que, aparente ou efetivamente, 

é uma unidade natural. Desse modo,  

A afeição não pode se estender a todo um império, porque, 

frequentemente, este é um conglomerado de partes heterogêneas, 

mantidas unidas pela força. Ao contrário, a região natal (pays) tem 

continuidade histórica e pode ser uma unidade fisiográfica (um vale, 

litoral, ou afloramento calcário) pequena o suficiente para ser conhecida 

pessoalmente. (TUAN, 2012, p. 147) 

Aqui, Tuan (2012) reafirma a necessidade de experenciar o espaço para com ele 

manter vínculos de sentimentos. Um país não pode ser experenciado e, portanto, não pode 

ser placo das relações topofóbicas ou topofílicas, como elucidado acima. Isso explica o 

porquê do afeto do ser humano para com a região natal, mas não é a única explicação. A 

região natal é, também, plena de lembranças intimas. É lá onde se nasce e primeiramente 

se experiencia o mundo, mas é sobretudo depósitos de lembranças, forjadoras de afetos. 

Outro aspecto auxilia na delineação da topofília. Para Tuan (2012), esta é 

enriquecida não só pelas experiências ou pela história, que, através da consciência do 

passado, é um elemento vital no amor pelo lugar. A topofília é, também, locupletada pelos 

valores. Assim, quando o amor religioso ou a curiosidade científica se combina com 

determinado lugar, este possui grandes chances de ser lócus da afetividade. 

A topofília, explica Tuan (2012), pode ser comparada à ideia de lar. O lar é, 

geralmente, associado à familiaridade e afeição e essa associação também é válida para a 
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topofília. Novamente, apresentando sua visão através de binários, Tuan (2012) explica 

que o lar só pode ser entendido quando se opõe à viagem ou ao país estrangeiro. O lar é 

o “invólucro, que devido a sua familiaridade protege o ser humano das perplexidades do 

mundo exterior. ” (TUAN, 2012, p. 144). Assim, o lar é uma necessidade humana e onde 

esse existe, a noção de lar também estará lá, com toda carga sentimental que a palavra 

traz consigo. 

Um último aspecto é também central na discussão da topofília. Trata-se do fato da 

topofília possuir um antônimo: topofobia. Ao passo que topofília sugere amor por um 

lugar, topofobia se refere ao medo ou aversão por um determinado espaço. Posto que 

“familiaridade engendra afeição, quando não o desprezo” (TUAN, 2012, p. 144), quando 

o espaço experenciado não se torna amável, se tornará, portanto, odioso. 

Discutir-se-á mais sobre isso adiante, quando as paisagens de medo serão o 

enfoque de nossa preocupação; o que importa saber destacar é que a aversão e o amor por 

uma localidade são indissociáveis a uma experiência com ela. Esses sentimentos acabam 

por delinear uma hierarquização dos lugares. E é esse o entendimento que Tuan (2012) 

quer imbuir nos termos topofília e topofobia: sentimento. Este último surgido através da 

experiência, despertado pelo e no espaço outrora apropriado, o espaço da convivência. A 

topofília, assim, assume muitas formas e pode se alterar, emocionalmente falando, no que 

se refere a amplitude e/ou intensidade. De forma resumida, ela é  

prazer visual efêmero; o deleite sensual de contato físico; o apego por 

um lugar por ser familiar, porque é o lar e representa o passado, porque 

evoca orgulho de posse ou criação; alegria nas coisas devido à saúde e 

vitalidade animal.  (TUAN, 2012, p. 339) 

Além da exposição do conceito de topofília, há outro ponto pertinente em 

Topofília. Trata-se do fato de, nele, Tuan (2012) trabalhar com as experiências espaciais 

tendo a cidade como lócus. Ele se dedica, pois, a assuntos relativos ao espaço citadino e 

suas relações com os seres humanos ao longo de toda história. Há um indício da 

importância que Tuan (2012) confere à cidade. Para ele, a cidade é, após o século XVIII, 

uma verdadeira “orgia dos estímulos sensoriais” (TUAN, 2012, p. 257). Assim, sendo ela 

esse campo em que se é bombardeado através dos sentidos. O cheiro de determinados 

ambientes urbanos, os ruídos e, até mesmo, as cores das cidades são vitais para uma 

manifestação topofílica ou topofóbicas. Desse modo, Tuan (2012), ainda que de forma 

implícita, se opõe a Georg Simmel (1987) e não entende que a repetição de sensações 

causaria uma atitude blasé, mas, ao contrário, as infinidades de relações sensitivas causam 
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um sentimento que ganha contornos de aversão ou de afeição. Irá se discutir sobre isso, 

mas, antes, é preciso elucidar alguns pensamentos de Tuan (2012) sobre a cidade.    

Tuan (2012) esboça, a priori, uma distinção entre cidade e campo. Para este 

geógrafo, o campo é um intermédio. Se valendo da sua própria concepção de cidade como 

afastamento da natureza, o autor polariza esses dois ambientes e, entre eles, insere a noção 

de campo. Assim, 

É amplamente aceito que o campo seja a antítese da cidade, 

independente das verdadeiras condições de vida desses dois meios 

ambientes. [...] No entanto, de outra perspectiva é clara que a natureza, 

virgem ou selvagem, e não o campo, é o polo oposto da cidade, 

inteiramente feita pelo homem. O campo é a “paisagem intermédia” 

(termo de Leo Marx). (TUAN, 2012, p. 156) 

Desse modo, como já elucidado, Tuan evoca mais um binário e um terceiro 

elemento mediador. Para ele, não se pode pensar somente na dualidade campo-cidade ou 

urbano-rural. A natureza – ou pelo menos a fuga dela – também faz parte da experiência 

humana com o espaço urbano. Apesar de que essa visão possui uma raiz em sentimentos 

vinculados ao Romantismo e nem sempre elucida a compreensão real dos fatos. 

Além disso, Tuan (2012) alerta que há dois modos de evocar a cidade. Num 

primeiro, mais abstrato, a cidade é reconhecida por algumas características, tais como seu 

nome, silhueta ou importante monumento. O Rio de Janeiro, por exemplo, é evocado 

muitas vezes pelo icônico Cristo Redentor e o mesmo acontece com outras cidades como 

Nova York, Sidney, Dubai, entre outras. No segundo modo, mais concreto de certa forma, 

estão as imagens e as atitudes que as pessoas adquirem no ambiente e no cotidiano. Assim, 

a cidade pode ter uma imagem negativa ou positiva e essa noção influenciará nas atitudes 

dos cidadãos perante ela. Esse paradoxo é notório na visão de Tuan (2012). As atitudes 

perante os ambientes (a natureza, o campo e a cidade) eram os mais variados possíveis. 

O mesmo lugar pode ter vários significados, como alude o próprio autor: 

Selvagem simboliza caos, a morada dos demônios – e pureza. O jardim 

e a fazenda representam a vida idílica, mas mesmo o Éden teve sua 

serpente; propriedades rurais levam a melancolia: a fazenda era para os 

campônios. A cidade simbolizava ordem, liberdade, e glória mas 

também mundanismo, corrupção das virtudes naturais e opressão. 

(TUAN, 2012, p.341). 

A mudança das leituras sobre cada ambiente mudará conforme o período histórico 

e, consequentemente, a mentalidade cultural de cada povo no qual o indivíduo está 

inserido. Pode haver influências pessoais, mas estas são mais raras. Tuan (2012) esboça 



41 
 

 

como a cidade teve sua visão alterada ao longo dos anos devido a movimentos, como o 

Romantismo, e grandes eventos, a exemplo da Revolução Industrial. 

Essas são as contribuições que Topofília oferece para pensar o espaço e suas 

relações afetivas com os seres humanos. O livro é um clássico não só no âmbito da 

Geografia, mas de inúmeras áreas, sejam das ditas Humanidades ou Ciências da Terra. E 

por isso, como nos lembra Pádua (2013), ele não é voltado exclusivamente para os 

geógrafos. Para esses últimos, Tuan (2013) tentou reescrever Topofília e acabou por 

elaborar um outro livro, com um teor mais geográfico: Espaço e Lugar. Como sugere o 

título, nele, Tuan (2013) traça uma distinção entre os conceitos de espaço e de lugar, além 

de outros esforços cognitivos vitais para a Geografia Humanista. 

Contudo, antes disso, o geógrafo sino-americano, na Introdução do livro, lança 

algumas breves lembranças sobre algumas categorias. A princípio, ele, com apenas uma 

frase: “Vivemos no espaço!” (TUAN, 2013, p. 11), insinua a vertente fenomenológica já 

comentada. O autor, então, ainda que veladamente, explicita que o livro tratará do espaço 

vivido e não do espaço euclidiano. Outro ponto conduz a mesma conclusão. Tuan, em 

seguida, comenta que os mapeamentos ou medições do espaço, as formulações de leis 

espaciais bem como o levantamento de recursos naturais são abordagens importantes na 

Geografia. Contudo, argumenta o geógrafo sino-americano, elas precisam ser 

complementadas por dados experienciais, considerando a natureza humana de quem 

produz tais abordagens. Em outras palavras: a experiência conta!  

Ambos os pontos, então, elucidam a posição de Tuan (2013): aqui se tratará do 

espaço vivido e, consequentemente, serão as experiências espaciais a nossa preocupação. 

Isso se torna mais evidente quando se evidencia o tema central do livro: saber como o ser 

humano experiencia e entende o mundo.  Essas explicações são, praticamente, 

demarcações epistemológicas. Nelas, Tuan (2013) explicita sua vertente humanista e 

como a experiência será o termo chave do livro. O autor explicita, ainda, que a experiência 

não se resume, como se postula comumente, ao sentimento, mas é constituída tanto por 

este como pelo pensamento. 

Posteriormente, Tuan (2013) inicia a discussão sobre espaço e lugar. Apesar do 

lugar ser onipresente no seu pensamento, ele nunca é abordado isoladamente. Para o 

autor, ambas as categorias são indissociáveis. Não se pode definir uma sem a outra, pois 

são complementares. Ao formular-se a compreensão de lugar, compreende-se a de espaço 

e o contrário também é válido. Isso acontece, pois, a ideia de lugar está associada à pausa 
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e o espaço, ao movimento. Ademais, explica Tuan (2013), partindo da noção de segurança 

e estabilidade do lugar conhecemos, então, a amplidão, da liberdade do espaço, e a lógica 

inversa é verdadeira. (TUAN, 2013). Tuan explica isso magistralmente, delineando suas 

diferenças, apesar de não esquecer que seus conceitos podem ter exceções: 

O espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O 

espaço permanece aberto; sugere futuro e convida à ação. Do lado 

negativo, espaço e liberdade são uma ameaça. [...] Ser aberto e livre é 

estar exposto e vulnerável. O espaço aberto não tem caminhos trilhados 

nem sinalização. Não tem padrões estabelecidos que revelem algo, é 

como uma folha em branco na qual se pode imprimir qualquer 

significado. O espaço fechado e humanizado é o lugar. Comparado com 

o espaço, o lugar é centro calmo de valores estabelecidos. Os seres 

humanos necessitam de espaço e lugar. As vidas humanas são 

movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência e liberdade. 

No espaço aberto, uma pessoa pode chegar a ter um sentido profundo 

de lugar, e na solidão de um lugar protegido, a vastidão exterior adquire 

uma presença obsessiva. (TUAN, 2013, p. 72) 

Outro aspecto determina a diferença entre espaço e lugar. A noção de espaço é 

abstrata, diferentemente da ideia de lugar. Este último é forjado nas fibras da existência e 

na hierarquização de valores. Assim, o “espaço indiferenciado transforma-se em lugar à 

medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (TUAN, 2013, p. 14). Surge 

mais uma vez a importância da experiência para Tuan (2013). Esta noção se faz presente 

por todas as suas obras, ao passo que se experiencia um dado espaço, ele vai ganhando 

intimidade e o desdobramento disso é o surgimento de uma afetividade. 

Contudo, Tuan (2013) faz uma ressalva. No seu entendimento, essa intimidade 

que foi forjada ao longo dos anos por o que outrora foi espaço e, agora, é lugar pode não 

ser nítida.  Assim, é preciso mobilidade para entender melhor o lugar que se vive. É saindo 

dele que sua compreensão se torna apurada. Vale a pena trazer aqui, então, a ideia do 

escritor G.K. Chesterton6, para quem, para melhor ver o seu lugar, uma vila, é preciso 

estar o mais longe possível dela, no flanco de uma montanha. Essa ideia de mobilidade 

para compreensão do lugar desfaz a falsa noção de que os humanistas apregoam uma 

certa imobilidade ao falar sobre os sentidos de enraizamento ou de lugar. Neste ponto, 

Tuan (2013) e Relph (2012) dialogam vividamente e rechaçam o ideário que postula uma 

obrigatoriedade entre a imobilidade e o lugar. 

                                                           
6 Gilbert Keith Chesterton foi um escritor e jornalista inglês do século XX. Ele faz essa alusão sobre a 

distância da casa em seu livro O Homem Eterno. 
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Ademais, o tempo é igualmente importante na compreensão do lugar. Para Tuan 

(2013), o tempo ajuda na construção do lugar, pois o acréscimo de sentimento é contínuo 

ao longo dos anos. Afinal, “cada peça dos móveis herdados, ou mesmo uma mancha na 

parede, conta uma história” (TUAN, 2013, p. 47). Essa última, por sua vez, denotará, 

sentimento. Além disso, há outros fatores que fazem com que o tempo seja vital na 

compreensão do lugar. Um deles é a ideia já elucidada de que o lugar é adquirido mediante 

os sentidos. Desse modo, apesar das exceções, forjar o lugar demanda um certo período, 

pois “sentir” o lugar leva tempo:  

[...] isso se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e pouco 

dramáticas, repetidas dia após dia e ao longo dos anos. É uma mistura 

singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia\ ímpar de ritmos 

naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e 

brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos. 

(TUAN, 2013, p. 224) 

 No entanto, pode haver exceções e uma experiência forte e rápida pode criar 

afetividades. Como lembra Tuan (2013), um homem pode se apaixonar à primeira vista 

não apenas por uma mulher, mas também por um lugar. Uma experiência breve, mas 

intensa pode ser responsável por isso.  O autor vai além disso e até comenta que há casos 

de pessoas que “podem desenvolver uma paixão por um tipo de meio ambiente sem terem 

tido contato direto com ele.” (TUAN, 2013, p. 225). A Literatura e o Cinema, ou outro 

meio audiovisual, podem colaborar com isso, já que servem como mediadores de 

experiências geográficas. 

O autor aponta, outrossim, outras perspectivas do lugar ao ponderar que, para 

algumas pessoas, o que proporciona a efetivação do sentimento de lugar não é a localidade 

em si, mas relações interpessoais. Assim, “o valor do lugar dependia da intimidade de 

uma relação humana particular; o lugar em si pouco oferecia além da relação humana. ” 

(TUAN, 2013, p. 172). 

Tuan (2013), ainda, alerta para outra coisa nessa relação do tempo com o lugar. 

Ele elucida que pode haver experiências com durações diferentes do mesmo lugar. Assim, 

“a sensação de tempo afeta a sensação de lugar. Na medida em que o tempo de uma 

criança pequena não é igual ao de um adulto, tampouco igual sua experiência de lugar. ” 

(TUAN, 2013, p. 227). Ademais, a ideia de tempo está implícita nas ideias de 

movimentos, esforço e liberdade. Isso desencadeia em algo importante na visão de Tuan. 

O lugar, como já vimos, é pausa e um espaço estável. Assim, o passado está intimamente 
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ligado ao lar: “a familiaridade é uma característica do passado” (TUAN, 2013, p 158). 

Essa noção, como é de se esperar, também está em Topofília. Além do tempo, outro fator 

é vital na compreensão do lugar e, de certo modo, já está completado com a noção de 

lugar apreendido pelos sentidos. Trata-se da importância do corpo para Tuan (2013). 

É preciso alertar que Tuan possui uma ideia de corpo que foge da ideia do senso 

comum. Para ele, a palavra corpo não sugere apenas um objeto que está no espaço ou 

ocupa espaço, mas, além disso, dirige e ordena o espaço segundo sua vontade. Assim, ‘o 

corpo é ‘corpo vivo’ e o espaço é um espaço constructo do ser humano. ” (TUAN, 2013, 

p. 49). 

Assim, toda relação espacial é mediada pelo corpo. Da famosa máxima do filósofo 

grego Protágoras de Abdera “O homem é a medida de todas as coisas”, Tuan apreende 

uma lição exata: “O homem é a medida. Em seu sentido literal, o corpo humano é a 

medida de direção, localização e distância.” (TUAN, 2013, p.60). Desse modo, explica 

Tuan (2013), todos os valores espaciais possuem seus significados e devem sua existência 

ao corpo humano. Assim, o lugar, construído através desses valores, deve grande parte da 

sua noção a essa corporeidade. Contudo, Tuan (2013) lembra que nem sempre os sentidos 

darão conta de apreender um lugar e, por conseguinte, as experiências íntimas com o 

espaço se tornam difíceis de se elucidar. Isso acontece, pois, as experiências, por vezes, 

cedem a opiniões socialmente construídas.  

Assim, “as informações dos sentidos são afastadas para favorecer o que nos foi 

ensinado a ver e a admirar.” (TUAN, 2013, p. 179). Essa ponderação conduz a um 

corolário: os significados das experiências espaciais quase nunca são pessoais. A 

experiência é pessoal e pode ser bem especifica; “seu significado, entretanto, não é 

impenetravelmente privado”. (TUAN, 2013, p. 181). Esse corolário, por sua vez, gera 

outro; sendo este, no entendimento de Tuan (2013), paradoxal. Trata-se agora do fato de 

que as experiências, por mais íntimas e pessoais, podem ser representadas. De fato, graças 

à Arte, temos  

[...] o privilégio de saborear experiências que de outro modo teriam se 

apagado pelo esquecimento. Eis aqui um paradoxo aparente: o 

pensamento cria distância e destrói a proximidade da experiência direta; 

é, no entanto, por meio do pensamento reflexivo que os momentos 

fugidos do passado são trazidos para perto de nós na realidade e ganham 

permanência. (TUAN, 2013, p. 183)  
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Essa permanência se dá através da representação da experiência. A experiência 

está no passado, mas a Arte a avizinha, evocando sua presença por meio da imagem ou 

da narrativa.  

Além desses aspectos sobre o entendimento de lugar, Tuan (2013) trabalha com 

noções relativos o próprio lugar que são de extrema valia para análises geográficas. 

Algumas delas são claustrofobia, agorafobia e apinhamento. As duas primeiras estão 

dentro daqueles elementos binários trabalhados em Topofília. Assim como espaço e 

lugar, uma é entendida a luz da outra. Claustrofobia, como a terminologia sugere, está 

relacionada ao fato de que lugares pequenos e apertados são percebidos como opressivos. 

Nestes, não há meditação e tampouco relação fraterna. Agorafobia, por sua vez, é o oposto 

de claustrofobia e denota medo pelos espaços abertos. Estes “não se apresentam como 

campos potenciais de ação nem de engrandecimento do eu, pelo contrário, eles ameaçam 

a frágil integridade do eu” (TUAN, 2013, p. 72-73). A luz disso, conceitos binários 

opostos a esses, como claustrofília e agorafilia, também podem ser entendidos. 

Outra noção comentada por Tuan (2013) é a de apinhamento. Esta se refere ao 

aspecto de que o espaço me é pequeno e/ou de que a presença do outro diminui o espaço. 

E não se trata de questões demográficas, mas de como a presença de outrem me diminui 

e me impede de agir, de realizar-me, sejam quais forem os motivos. Contudo, pontua o 

autor, as pessoas podem, no lugar de restringir a outra, provocar o efeito contrário e 

ampliar o nosso mundo:  

O coração e a mente se expandem na presença daqueles que admiramos 

e amamos. [...] Quando as pessoas trabalham juntas por uma causa 

comum, um homem não tira o espaço do outro; pelo contrário, ele 

aumenta o espaço do companheiro, dando-lhe mais apoio. (TUAN, 

2013, p. 84) 

 

Assim, apesar de não nominar nenhuma noção, Tuan (2013) sugere que o 

apinhamento também possui um par contrário ao assegurar que a presença de uma pessoa 

não apenas não reduz o espaço alheio, mas pode aumentá-lo. Além da presença do outro, 

Tuan (2013) elenca outra característica para o apinhamento que não seja, pode-se dizer, 

de ordem material. Para este geógrafo, o mundo pode parecer espaçoso e amistoso não só 

quando há alguém para oferecer apoio, mas quando o próprio mundo concilia os desejos 

do ser humano. O contrário acontece quando estes últimos são negados.  
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Além dessas discussões, Tuan (2013) desenvolve a questão da visualidade. Apesar 

de Tuan pensar que os outros sentidos têm primazia, como já explicado acima, ele conduz, 

em Espaço e Lugar, ainda que de forma pontual, a outros pensamentos sobre o olhar. 

Para ele, o “ver, como o pensar, é avaliativo, apreciativo” (TUAN, 2013, p.179). Assim, 

confirma-se a ideia de que a visualidade supõe uma apreciação, uma valorização. Quando 

se trata de espaços, então, supõe a categoria lugar.  

Tendo evidenciado essas questões sobre as contribuições de Tuan (2013) em 

Espaço e Lugar, far-se-á agora o mesmo processo com Paisagens do Medo. Antes de 

tratar especificamente sobre as paisagens de medo, Tuan (2005) esboça sobre o medo em 

si. Na sua compreensão, este último, não obstante sua complexidade está assentado em 

duas coisas: sinal de alarme e ansiedade. Assim, quando um desses dois aspectos ou 

ambos estão envolvidos pode-se falar de medo. Após essa breve explanação, o autor 

desenvolve os conceitos norteadores de paisagem de medo. Para ele, estas são  

As quase infinitas manifestações das forças do caos, naturais e 

humanas. Sendo as forças que produzem caos onipresentes as tentativas 

humanas para controla-las são também onipresentes. De certa forma, 

toda construção humana – mental ou material –   é um componente da 

paisagem do medo, porque existe para controlar o caos. 

Consequentemente, os contos infantis, bem como as lendas dos adultos, 

os mitos cosmológicos e certamente os sistemas filosóficos são refúgios 

construídos pela mente nos quais os homens podem descansar, pelo 

menos temporariamente, do assédio de experiência novas e da dúvida. 

Além disso, as paisagens materiais de casas, campos de cultivo e 

cidades controla o caos. (TUAN, 2005, p. 12)  

  

  Desse modo, pode-se dizer que praticamente quase a totalidade dos fenômenos 

relacionados aos seres humanos faz parte ou está relacionada às paisagens de medo. De 

fato, na visão de Tuan (2005), a maioria das ações humanas compõe as paisagens de 

medo. Ademais, estas denotam a ausência de ordem e implicam, portanto, no caos. Vale 

ressaltar que, apesar do medo ser invisível ou intangível, as forças hostis podem possuir 

uma materialidade. Além disso, as paisagens de medo, como a maioria dos conceitos de 

Yi-Fu Tuan, possuem uma perspectiva coletiva bem como individual. Dito isso, Tuan 

(2005) elucida as fontes de medo. Essas são as mais diversas possíveis, contudo a mais 

comum é, com certeza, as pessoas. E inúmeros são os motivos:  

Elas podem ser indiferentes às nossas necessidades, trair nossa 

confiança ou procurar diligentemente nos fazer mal. São fantasmas, 

bruxas, assassinos, ladrões, assaltantes, estranhos e agourentos, que 

assombram nossas paisagens, transformando o campo, as ruas da 
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cidade, o pátio de recreio da escola – planejados para o 

desenvolvimento das pessoas – em lugares amedrontadores (TUAN, 

2005, p. 14) 

  Desse modo, mais do que as configurações espaciais, o que imbui o espaço de 

medo é a presença humana; mas não uma presença qualquer, e sim a presença do outro 

que nos impede de realizar nossa existência. Aliás, essa heterogeneidade é, na visão de 

Tuan (2005), inerente aos ambientes habitados por humanos, sobretudo a cidade. Esta 

não é apenas uma formação material, mas uma complexa sociedade, na qual pessoas 

diferentes convivem.  Caso elas vivam em harmonia, a cidade é uma grandiosa realização 

humana. Quando a habitação não é harmônica (e é a maioria dos casos), a cidade torna-

se palco de conflitos.  

Durante a sua história a cidade tem sido oprimida pela violência e pela 

ameaça constante do caos. Dentre os muitos intricados temas desta 

história, merecem especial atenção os seguintes: conflitos violentos 

entre cidadãos poderosos e a criação de uma fortificada paisagem do 

medo; perigo e ansiedade em relação aos estrangeiros no meio urbano; 

medo de anarquia e revolução, isto é, a queda de uma ordem 

estabelecida por massas inassimiláveis e incontroláveis; aversão e medo 

dos pobres, como uma fonte potencial de corrupção moral e de doenças; 

e medo dos imigrantes pobres. (TUAN, 2005, p. 251-252)   

Assim, Tuan (2005) vai ao encontro das ideias de Bauman (2009), para quem o 

maior medo do ser humano, na cidade, é o outro. Sobretudo, aquele outro que é diferente. 

É, portanto, a heterogeneidade da cidade que causa temor. É válido, pois, debruçar-se no 

pensamento de Bauman (2009) sobre a questão do medo na cidade. Para ele, a presença 

do outro, do “estrangeiro” é um componente fixo da vida urbana. E esta – a presença 

alheia – sempre provocará uma inquietação nos habitantes da cidade; ela é “uma fonte 

inexaurível de ansiedade e agressividade latente – e muitas vezes manifesta”. 

(BAUMAN, 2009, p. 36).  

Essa heterogeneidade pode provocar, na cidade, o processo de mixofobia – o medo 

de misturar-se. A cultura multiforme e plurilinguística do ambiente urbano propicia, 

portanto, tensões. Assim, há uma fragmentação da vida na sociedade urbana, pois “a 

mixofobia se manifesta como impulso em direção a ilhas de identidade e de semelhança” 

(BAUMAN, 2009, p. 44) já que os outros causam aversão, medo. Ademais, há, entre 

Bauman e Yi-Fu Tuan, outra concordância: o fato de ambos verem na percepção de 

fraqueza e fragilidade humana o princípio do medo. 
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Além da presença humana, Tuan (2005) elenca outra característica para o 

surgimento do medo em experiências espaciais. Trata-se do que ele chama domínio da 

natureza. Em busca da ordem, o ser humano tenta controlar a natureza circundante. E 

quando a controla, sente cada vez menos medo dela. É aumentando seu poder sobre a 

natureza, que o ser humano se liberta do receio pelo natural. Aqui Tuan (2005) apresenta 

um paradoxo que explica, de certa maneira, o medo pelos espaços citadinos. Entendendo 

a cidade como símbolo da racionalidade humana e lócus do triunfo do ser humano sobre 

a natureza, Tuan (2005) explica que, apesar disso, é nela também que surgem os maiores 

medos.  

Tuan (2005) e Bauman (2009) dialogam também nesse quesito. Para o último, “as 

cidades – que na origem foram construídas para dar segurança a todos os seus habitantes 

– hoje estão cada vez mais associadas ao perigo.” (BAUMAN, 2009, p. 40). Assim, Tuan 

(2005) exemplifica o medo urbano associando-o ao caos, a uma zorra. O crescimento 

urbano desordenado é visto, explica o geógrafo sino-americano, “como uma selva, um 

caos de edifícios, ruas e movimentos rápidos de veículos que desorientam e assustam os 

recém-chegados.” (TUAN, 2005, p. 16). 

Tuan (2005), assim, reforça a ideia já discutida de cidade como orgia de sentidos 

e como lócus do medo, apesar de ter sido criada para ser refúgio.  Contudo, alerta o autor, 

a maior ameaça urbana continua sendo as outras pessoas. Esse medo em relação aos 

espaços urbanos não é novo, segundo Tuan (2005). Tal medo foi uma reação ao que o 

autor chamou de horrores da Revolução Industrial. De fato, vários autores comentam 

sobre a brusca mudança ocorrida com a urbanização decorrente dela.  

O historiador inglês Eric Hobsbawm, inclusive, nos apresenta, como “o choque 

da industrialização”, o “grande contraste entre as habitações escuras, monótonas, repletas 

de gente e as fazendas coloridas circunvizinhas [...]” (HOBSBAWM, 1977, p. 219). Tal 

mudança também é evocada por Tuan (2005) e, segundo ele, provocou uma exaltação da 

vida na aldeia e na zona rural. Antes disso, o campo não era visto dessa forma. Pelo 

contrário, a cidade que era o lócus do colorido, da intensidade e da amplitude de 

sentimentos e das oportunidades. A Revolução Industrial inverteu essa visão da cidade e 

a transformou como o espaço da sujeira, do amontoado de pessoas e, até mesmo, do 

sofrimento. Para justificar seu argumento, Tuan (2005) retoma Raymond Williams para 

elucidar como a cidade é entendida negativamente. Analisando o cenário inglês, o autor 

conclui que o sofrimento se “dissolve” na paisagem rural. O processo de exploração que 
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ocorre nos espaços agrários não aparece. Não no campo. Ele, ao contrário, aparece no 

espaço citadino:  

É na cidade que emerge conspicuamente na forma de tribunais de 

justiça, mercados financeiros, poder público e a arrogante ostentação da 

riqueza. A cidade, que em muitos aspectos é o engano supremo da 

humanidade, também existe como um monumento à cobiça e à 

culpabilidade. (TUAN, 2005, p. 230).   

O autor, ainda, retoma o paradoxo da cidade enquanto lugar criado para o refúgio 

e, ao mesmo tempo, lócus do medo. Na verdade, não é um paradoxo, mas uma profunda 

ironia. Ele explica que tudo que está presente na cidade é resultado do planejamento 

humano. Cada rua, cada prédio e até todos os seus tijolos são produto do pensamento do 

ser humano.  No entanto, o fruto nem sempre é uma cidade organizada. Ao contrário 

disso, “o resultado final pode ser um imenso labirinto desordenado” (TUAN, 2005, p. 

234). De fato, a razão – ou melhor, o extremo racionalismo do planejamento urbano – 

pode ocasionar uma caricatura da ordem. 

Essa desordem possui, segundo Tuan (2005), manifestações no que diz respeito 

ao meio ambiente físico. O medo de incêndios, os ruídos e a estreiteza das ruas e vielas 

são exemplos delas. Vale a pena, pois, comentar sobre os ruídos. Eles são complexos e 

possuem uma ambivalência no que diz respeito ao entendimento da desordem, na visão 

tuaniana. No campo, o ruído é percebido como tranquilizante. Quem não associa o 

barulho de grilos e outros insetos com a calmaria? Já na cidade, o ruído não é recebido 

assim. Tuan (2005) explica: 

Para o recém-chegados, a cacofonia urbana pode, inicialmente, ser a 

experiência mais desorientada e assustadora. O ruído é o caos auditivo 

e a maioria das pessoas é capaz de tolerar a desordem visual do que a 

auditiva, porque o som tende a afetar emoções mais básicas do que a 

visão. Com o tempo a pessoa aprende a tolerar o ruído, que deixa de 

assustá-lo. Porém, o ruído continua a criar tensão e ansiedade – 

passando a nos lembrar o caos. (TUAN, 2005, p. 234) 

Desse modo, Tuan (2005), retomando as noções da supremacia dos outros 

sentidos sobre a visão bem como da cidade enquanto lugar de grandes estímulos 

sensoriais, explica como o ruído é aterrorizante no ambiente da cidade. O autor chega a 

exemplificar como o barulho de sirenes e de carros correndo são aspectos familiares da 

cidade e, geralmente, causam tensão.  

Outro aspecto familiar à cidade e que é entendida, na perspectiva de Tuan (2005), 

como um elemento visível da desordem urbano é o emaranhado das ruas. Elas denotam 
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falta de lógica e planejamento e, portanto, ocasionam medo, pois causam estranhamento. 

É graças a esse emaranhado que a cidade ganha a imagem popular da “selva de pedra”. 

E essa metáfora, como se sabe, está ligada ao perigo. Contudo, Tuan (2005) não descarta 

a possibilidade contrária: a cidade pode ser vista de forma amistosa. Na sua compreensão, 

há, na verdade, uma duplicidade dessa visão citadina: a cidade é tanto perniciosa quanto 

virtuosa. Eis a sua explicação: 

A cidade é a tentativa mais ambiciosa do gênero humano para criar 

ordem física e humana. Porém, o sucesso foi e é confuso. A 

aglomeração de pessoas que pode gerar grandes realizações também 

produz a ocasião para a violência e o caos. (TUAN, 2005, p. 206) 

Assim, é preciso cuidado ao afirmar que a cidade é vista somente pelo seu lado 

negativo. Concebida para a ordem, a cidade pode sim ser o lócus da felicidade. Bauman 

(2009) concorda com essa ideia. Para ele, a experiência da cidade é ambivalente; o que 

causa horror para alguns pode provocar admiração em outros. Portanto, o caleidoscópio 

da cena urbana pode não só imprimir medo, mas seduzir seus habitantes. Há aí um 

movimento inverso ao de mixofobia: a mixofilia, a vontade de se misturar com os 

estranhos no espaço citadino. 

O mesmo raciocínio vale para o rural. Sua experiência também é ambivalente. 

Geralmente, há a noção do campo como o espaço do bem-estar. Tuan (2005) explica que 

a zona rural, juntamente com a noção de lar, projeta imagens positivas, imagens de paz. 

De fato,  

A zona rural quase sempre exala um ar de inocência. Até as cabanas 

abandonadas podem parecer pitorescas. Se da janela de nosso carro 

chegamos a avistar as costas curvadas de homens, mulheres e crianças 

colhendo tomate no campo, nossa reação imediata provavelmente é “a 

vida sadia do trabalho ao ar livre” em vez de “opressão, dor e medo”. 

(TUAN, 2005, p. 230) 

Assim, o campo é idealizado como o “bom lugar”, o espaço das virtudes e dos 

virtuosos. Isso se deve ao Romantismo e outros movimentos que supervalorizam o 

campo. Estes, hostis ao capitalismo e industrialismo (e, portanto, ao urbanicismo), 

possuíam um caráter rural-intelectual e “apegado a vida e aos sentimentos rurais, à 

literatura e às tradições do campo”. (WILLIAMS, 1989, p.67). Entretanto, Tuan (2005) 

explica que essa visão não está livre de equívocos. Ela pode, por vezes, está errada. 

Diferentemente dessa imagem, o campo pode significar opressão, lugar de trabalho árduo 

e, esporadicamente, de assassinatos.  
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Tuan (2005) elenca outros medos e comenta sobre o medo da desorientação, da 

escuridão, do fogo, da floresta, entre outros. No seu entendimento, há algo em comum no 

medo em/com o espaço, independentemente do gênero do lugar. Trata-se, pois, do fato 

de que, além da casa, qualquer lugar do mundo tem perigos. Fora o lugar que Tuan (2005) 

denomina casa-base, o mundo é um lugar ameaçador e confuso. De fato, não é difícil 

pensar que fora do refúgio do lar, onde tudo é conhecido e geralmente ordenado, o medo 

se estabeleça e se espalhe. 

Feitos esses apontamentos sobre o lugar e as afetividades decorrentes das 

experiências espaciais nos mais diversos ambientes, tratar-se-á do conceito de paisagem. 

A compreensão de lugar acima elucidada, dentro de uma concepção fenomenológica, 

calcada nos sentidos e na experiência, e o fato de se trabalhar com o cinema, uma 

linguagem artística de cunho visual nos leva a pensar também no conceito de paisagem.  

Assim como Meinig (2002), entende-se que a paisagem se torna lugar ao se conceber que 

a visão seria o sentido que constituiria um lugar, isto é, a visão mediaria a relação de 

afetividade entre o espaço e observador. Relph (1979) compartilhando da mesma ideia, 

considera as noções de topofobia e topofília como interligadas ao conceito de paisagem. 

Relph (1979), então, explica que a “topofobia, como a topofília, está associada com o 

caráter das paisagens e dos espaços, com as atitudes daqueles experenciando a paisagem. 

” (RELPH, 1979, p. 20). Contudo, a abordagem para efeito desse trabalho não limita a 

paisagem a esse processo de subordinação ao lugar e suas noções satélites e tratará de 

outros entendimentos sobre aquela.  
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CAPITULO 3 

A PAISAGEM E OS OLHARES SOBRE UM MUNDO ONÍRICO 

 

“Em que consiste o espírito geográfico? Quem é geógrafo 

sabe abrir os olhos e ver.”` (Jean Brunhes) 

   

Com mais ou menos ênfase, a paisagem sempre foi uma preocupação daqueles 

que investigam o espaço. Objeto de interesse, ela está vinculada ao nascimento da 

Geografia enquanto ciência, posto que proporcionou uma certa unidade e identidade à 

ciência geográfica. Contudo, segundo Claval (1998), a paisagem foi secundarizada e, 

assim como aconteceu com o conceito de lugar, teve sua retomada após os anos de 1970, 

a partir da apropriação de matrizes epistemológicas que emergiram nesse contexto 

histórico, provocando uma reviravolta no pensamento geográfico. (CLAVAL, 1998).  

  O fato é que a paisagem foi entendida, ao longo dos séculos, de formas distintas 

na sociedade ocidental. Assim, diversas leituras sobre a paisagem foram realizadas: desde 

uma leitura funcional, passando por uma perspectiva arqueológica até uma abordagem 

cultural (CORRÊA, 2004). Urge-se, portanto, seguir os passos desses enfoques sobre a 

paisagem para um melhor entendimento desse conceito. Isso se fará sob várias 

perspectivas para que a apresentação do conceito não se dê de forma linear já que muitas 

vezes esta se configura a parir de visões conflitantes. 

  O termo paisagem surgiu, segundo Claval (2004), nos Países Baixos durante o 

século XV. O termo utilizado era landskip e este era associado a quadros que 

apresentavam um fragmento da natureza através de um certo enquadramento, geralmente 

uma janela. Esse termo holandês, aos poucos, ganhou traduções em outros países da 

Europa. No alemão, tornou-se landschaft ao passo que o inglês o traduziu para landscape. 

O italiano, por sua vez, transcreveu a ideia de pays que vem da raiz land, criando termo 

paessaggio, de onde deriva o termo em francês e português. 

O contexto histórico da invenção do termo possui uma explicação. A paisagem, 

entendida como forma de pintura é uma das consequências da revolução técnica que 

ocorre na arte renascentista: o uso da perspectiva. A descoberta das leis da perspectiva 

foi vital para o surgimento do conceito, pois a noção de enquadramento auxilia 

demasiadamente a compreensão da paisagem. Isso ocorreu porque a pintura buscava 

reproduzir, de forma objetiva, uma parte da natureza. Contudo, havia um enquadramento, 
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um ponto de observação. Isso decorria de uma escolha, de uma opção dentre várias. Desse 

modo, percebe-se que existia uma certa subjetividade na representação pictórica e, 

consequentemente, na noção de paisagem. 

Depois dessa noção inicial, veio o entendimento da paisagem como fragmento que 

a natureza apresenta a um dado observador. Assim, o enquadramento perde o valor que 

possuía outrora, posto que o observador pode mudar a direção do olhar para onde achar 

conveniente. Dessa maneira, “o destaque se transfere da perspectiva e do enquadramento 

observados para o pays do qual se discerne a fisionomia” (CLAVAL, 2004, p. 15). A 

partir de então, portanto, era a paisagem real, concreta, que importava. Tudo isso 

convergiu para o interesse dos geógrafos em descrever a paisagem. Essa preocupação 

descritiva marcou o início da ciência geográfica, pois, segundo Claval (2004), o grande 

intento era traduzir a fisionomia dos lugares. E como palavras não bastavam, explica o 

autor, os primeiros geógrafos começaram a usar gravuras em seus estudos.  

Até a metade do século XVIII, essa era a tônica dos geógrafos. Alexandre von 

Humboldt era um dos seus expoentes e, sob a sua influência, os geógrafos alemães 

mantiveram o costume de aliar descrições objetivas a observações subjetivas. Em outras 

escolas geográficas, contudo, esse hábito não era mantido e as descrições não tinham 

nada de pessoal. No século XIX, porém, há uma mudança e os geógrafos passam a ficar 

mais atentos à diversidade das paisagens. Os geógrafos, pois, tinham o intento de 

[...] multiplicar os pontos de vista, olhar o relevo de perto e de longe, 

desde a base das cadeias e desde seus picos, e construir, a partir daí, 

uma imagem sintética da região que analisa (CLAVAL, 2004, p. 19).  

Assim, a fim de analisar a paisagem (e isso também está presente nas ciências da 

Terra), a síntese era o caminho escolhido pelos geógrafos. Amparados pelos avanços da 

litografia e, posteriormente, da invenção da fotografia, eles conseguiram êxito no intento. 

No final do século XIX, contudo, a geografia enquanto ciência se remodela. 

Ratzel, pontua Claval (2004), lança Antropogeografia e propõe reestabelecer as bases da 

ciência geográfica. Como o título do livro denuncia, os seres humanos começaram a ser 

levados em consideração de forma mais consistente. Assim, a noção de paisagem como 

uma interface dos elementos naturais, uma fisionomia, não mais bastava; um outro 

elemento devia entrar em jogo. Fugindo da dicotomia geografia humana e geografia 

física, a nova perspectiva da Geografia se voltava para a influência que o meio exercia 
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sobre os seres humanos, seja de modo coletivo ou individual. Assim, a interface estudada 

na paisagem era a natureza e a cultura. 

Esse movimento acabou por estabelecer um novo entendimento da Geografia. 

Tratava-se agora da ciência das paisagens. Decorreu-se disso, então, uma diferenciação 

da paisagem pictórica e da paisagem material, objeto dos geógrafos. A princípio,  

A paisagem do geógrafo resultava da reconstrução sistemática daquilo 

que pontos de vistas sucessivos haviam permitido descobrir, mas 

continuava suficientemente próximo do olhar do pintor para que sua 

descrição falasse da harmonia das formas e das cores (CLAVAL, 2004, 

p. 23). 

Depois dessa compreensão da paisagem como natureza e cultura, ainda vinculada 

a uma harmonia, a uma paisagem pictórica, “a visão do geógrafo deixa de ser horizontal 

o obliqua. Ela se torna vertical. A paisagem é cartografável” (CLAVAL, 2004, p. 23). 

Assim, levar os resultados para um mapa ou outra representação cartográfica é um 

movimento comum, chegando a mapas da paisagem. Essa mudança propiciou o uso de 

outros procedimentos que, por sua vez, confirmam essa visão vertical da paisagem, tais 

como fotografias áreas e mapas especiais. Essa transição para uma apreensão vertical da 

paisagem também decorreu em estudos de generalizações. 

Contudo, essas generalizações e o próprio olhar vertical podiam trazer 

simplificações. Aliar as duas maneiras de estudar a paisagem (vertical e horizontal) se 

mostrou como uma solução adequada: “O bom geógrafo é aquele que aprende a combinar 

todos esses olhares para analisar a paisagem” (CLAVAL, 2004, p. 29). Esses dois modos 

de análise da paisagem decorreram em outros (CLAVAL, 2004). 

Na metade do século XX, sentiu-se a necessidade de ultrapassar esses modos que 

se mostravam, muitas vezes, positivistas. Novas abordagens surgem como resposta a essa 

necessidade. Nos Estados Unidos, uma abordagem em especial ficou famosa. Essa 

abordagem desenvolve-se primordialmente na Universidade de Berkeley, na Califórnia - 

EUA, tendo Carl O. Sauer como principal representante. As suas pesquisas de campo 

davam preferência à variedade de artefatos, utensílios e formas construídas. O teor de 

originalidade dos estudos de Sauer tinha base na atenção que se deu à dimensão viva da 

paisagem. Assim, uma das preocupações sauerianas era “calcular” o impacto da ação 

antrópica sobre a biosfera.  
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Sauer deu um frescor ao conceito de paisagem, mas sua abordagem ainda era 

muito funcionalista. Assim, a necessidade de outras abordagens se fazia presente até a 

década de 1970, quando houve uma reviravolta no pensamento geográfico que 

influenciou a compreensão da paisagem bem como da Geografia de uma maneira mais 

ampla. As ideias de matriz fenomenológica-existencial impactaram e muito, posto que se 

começou a postular que o mundo apreendido pelo ser humano não é objetivamente dado. 

A subjetividade e a experiência do indivíduo, como já explicado no capítulo anterior, 

também passaram a ser válidos para essa nova perspectiva. Assim, não somente a 

realidade objetiva da paisagem que devia ser o centro da atenção dos geógrafos, mas 

também 

[...] a maneira como essa realidade fala aos sentidos daquele que o 

descobre, a maneira pelo qual entra em harmonia com seus estados 

d’alma ou contraria seus humores (CLAVAL,2004, p. 49). 

O primeiro desdobramento dessa perspectiva, explica Claval (2004), foi a 

proposta de Gilles Sautter, que entendia a paisagem como “conivência”. A ideia de 

Sautter seria, então, de que entre o ser humano e a paisagem haveria uma conivência, uma 

reciprocidade. Tal reciprocidade é mediada pelo olhar e implica em afetividades. Sautter 

(1991) a chama de paisagem hedonista, justamente por ser fonte de prazer, de felicidade.  

Seguindo esse mesmo aporte filosófico, outro que se dedicou aos estudos da 

paisagem foi Augustin Berque. Este último pensa a paisagem sob dois olhares: paisagem 

como marca e como matriz. Berque (1998) entende que os seres humanos organizam os 

espaços e as paisagens conforme suas experiências e, concomitantemente, percebem os 

espaços e as paisagens de acordo com a organização destes. Eis aí o fundamento para 

pensar a paisagem-marca e a paisagem-matriz. No primeiro entendimento de Berque 

(1998), há a compreensão de que a paisagem é uma marca, ou seja, uma grafia que é 

impressa pela sociedade na superfície terrestre; na segunda, a paisagem é uma matriz, isto 

é, uma condição para a existência humana e, consequentemente, para suas ações. Esses 

dois entendimentos não são excludentes e a paisagem é, necessariamente, matriz e marca 

na visão de Berque (1998). 

Outro ponto forte do aporte fenomenológico existencial da Geografia é a 

intencionalidade. Assim, a nova abordagem sobre a paisagem passou a se interessar pelos 

motivos daqueles que organizam e vivem a paisagem, indo além da chamada geografia 

clássica que considerava a paisagem como, indubitavelmente, fruto de um jogo de 
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mecanismos físicos, biológicos ou de ordem social (CLAVAL, 2004). Disso decorre a 

nova postura dos geógrafos que vão estudar “a maneira como a paisagem está carregada 

de sentido, investida de afetividade por aqueles que vivem nela ou que a descobrem” 

(CLAVAL, 2004, p. 52). Tal noção de paisagem está intimamente ligada ao conceito de 

lugar abordado no capítulo anterior. 

Além desse aporte fenomenológico, há, na década de 1970, outros esforços de 

construção teórica sobre a paisagem que negavam os pressupostos positivistas. Claval 

(2004) cita, entre eles, as tentativas de construir uma semiótica da paisagem. Algumas 

leituras, então, compreendiam as paisagens como textos e permeadas por significações. 

Assim, as paisagens possuem signos, que transmitem mensagens e estas últimas podem 

ser interpretadas mediante um processo hermenêutico. Entre os geógrafos que se 

debruçaram sobre esse tipo de análise, Claval (2004) cita os nomes de James Duncan e 

Denis Cosgrove, com um maior destaque para o primeiro, devido a sua abordagem 

dialética entre a escritura e a leitura da paisagem. 

À semelhança de Claval (2004), Cauquelin (2007) concorda que a paisagem, tanto 

quanto termo como noção, surge no século XV: 

Autores confiáveis situam seu nascimento por volta de 1415. A 

paisagem (termo e noção) nos viria da Holanda, transitava pela Itália, 

se instalaria em nossos espíritos com longa elaboração das leis da 

perspectiva e triunfaria de todo obstáculo quando, passando a existir por 

si mesma, escapasse seu papel decorativo e ocupasse a boca da cena. 

(CAUQUELIN, 2007, p. 35-36)  

Contudo, para esta autora, a invenção da paisagem precede 1415. Cauquelin 

produz uma historiografia da paisagem de modo distinto. Diferentemente de Claval 

(2004), a autora comenta a gênese da paisagem pela ausência desta. Partindo do 

pressuposto que a paisagem está intimamente relacionada com a natureza e, mais do que 

isso, seria um recorte da natureza, Cauquelin (2007) explica que seria incompreensível a 

existência desta na Antiguidade, pois, nesse período, a natureza era entendida como uma 

ecônoma. Ou seja, a natureza era vista como aquela que provia tudo e a todos e, portanto, 

estava em todos os lugares de forma plena. Assim, a noção de um recorte da natureza 

seria inconcebível. A autora coloca que a ausência da paisagem na Antiguidade, 

sobretudo na cultura grega, é desconcertante, devido aos inúmeros trabalhos dos gregos 

sobre a natureza e, inclusive, de cunho geográfico como os de descrição, mas era uma 
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realidade. Desse modo, diferentemente dos outros conceitos fundamentais da Geografia, 

a paisagem não nasce juntamente com a civilização ocidental, mas sim no século XV. 

Entretanto, é preciso explicitar que há, antes do nascimento, um processo de 

gestação. Para Cauquelin (2007), com a paisagem não foi diferente. Antes do seu 

surgimento em meados de 1415, houve um preâmbulo para o surgimento desta enquanto 

conceito. Ela destaca que os embates em volta da imagem na sociedade bizantina foram 

primordiais para isso. A vitória dos iconodúlios (aqueles que veneram os ícones) sobre 

os iconoclastas foi o ponta-pé inicial para o pensamento acerca da paisagem. Na verdade, 

a responsável por isso foi a renovação sobre o estatuto da imagem que a sociedade 

bizantina proporcionou. Ainda que tal renovação não tenha propiciado o interesse pelo 

meio natural, ela “torna pela primeira vez possível a operação de substituição artificial 

que a paisagem ilustrará.” (CAUQUELIN, 2007, p. 74). Isso possibilitou o futuro 

entendimento da paisagem como ícone da natureza.  

Cauquelin (2007) aborda a paisagem como tendo sua gênese na pintura. Esta 

última  

[...] à medida que nos fornece esse olhar sobre as coisas chamadas reais, 

e apesar de não passar de uma representação, tem a ver com a verdade 

fora de toda relação  com a conformidade social (CAUQUELIN, 2007, 

p. 78). 

 Assim, a paisagem não é uma simples evocação da natureza. Ela é, a princípio, a 

natureza em si.  Não se trata de uma metáfora da natureza, mas da visualização dos 

“objetos naturais”, das coisas chamadas reais ordenadas. Contudo, as primeiras pinturas 

não intentavam manter uma relação com a realidade. Seu diálogo é com textos 

mitológicos. Só posteriormente que se tentou “racionalizar” a pintura, mas antes esta não 

se preocupava com o inverossímil: “De repente, dá-se o seguinte: o “mostrar o que se vê’ 

toma dianteira da representação de uma ideia de mundo. [...] E esse ‘mostrar o que se vê’ 

faz a paisagem.” (CAUQUELIN, 2007, p.81). Isso se deve, explica a autora, ao contexto 

renascentista da invenção da paisagem. Agora, não mais sob o domínio da Igreja, é a 

razão que domina todo o cenário da sociedade e é esta o principal critério também na arte 

e, consequentemente, na pintura de forma geral. A razão, então, se tornou em “lógica 

visual”.    

 Depois de traçar um histórico, Cauquelin (2007) trata da sua concepção de 

paisagem. Para ela, a paisagem é um “conjunto de valores ordenados em uma visão” 
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(CAUQUELIN, 2007, p.14). Assim, ela compreende que para uma paisagem existir é 

preciso ter sempre um enquadramento, ser contornada por uma moldura. A paisagem seria 

uma forma de ver que depende do ponto de vista, de uma orientação do olhar, de uma 

percepção de distância. Esse enquadramento, essa forma de ver, por sua vez, depende de 

elementos culturais. 

 Desse modo, cada vez que lançamos um olhar sobre uma paisagem, há sempre 

outros olhares enviesados sobre o nosso. Gerações de olhares pesam sobre os olhares 

atuais e, assim, os pensamentos atuais são, como coloca Cauquelin (2007), 

“impiedosamente orientados”. Quem olha para algo geralmente não enxerga o mundo tal 

como ele é, mas apenas reproduz esquemas mentais, formas de enxergar a paisagem já 

construídas. Desse jeito, o que se contempla, explica a autora, não é algo que nos é 

exterior, “o mundo lá fora”, diriam alguns, mas vemos as nossas construções, o nosso 

jeito de ver o mundo que são, por sua vez, reproduções/alterações de outros modos de ver 

o mundo. Ou, como nas palavras da autora,  

Contemplávamos não uma exterioridade, como acreditávamos, mas 

nossas próprias construções intelectuais. Acreditando sair de nós 

mesmo mediante um êxtase providencial, estávamos muito 

simplesmente admirados com nossos próprios modos de ver 

(CAUQUELIN, 2007, p. 27). 

  Desse modo, parece que só se pode ver o que já foi visto por outrem. E isso 

desmonta a falsa impressão de que a paisagem nos precede, existe sem o ser humano que 

apenas a contempla de longe e, mais do que isso, que ela preexiste à consciência do ser 

humano. Não; ela é construída mediante a nossa forma de pensar. A paisagem, então, 

enuncia um discurso sobre a natureza, sobre o mundo. Assim, 

O que o discurso apresenta não tem mais ligação com o objeto do 

mundo natural, mas com o ‘dito’ que o antecede. Seu valor de verdade 

se instala no tecido das citações invocadas como auxilio, a sua 

coerência advém não de sua relação com as coisas, mas de sua relação 

com os outros textos que o uso como dá como referências. 

(CAUQUELIN, 2007, p. 112) 

  Com esse pensamento, Cauquelin (2007) se aproxima muito dos geógrafos citados 

por Claval (2004), sobretudo Duncan, que pensa a paisagem como texto. A paisagem no 

entender da autora, então, não se relaciona com o mundo, mas com o discurso sobre o 

mundo. Ao olhamos uma paisagem nos relacionamos não com o mundo em si, mas com 

uma forma de ver e dizer o mundo, um texto sobre o mundo. Haverá sempre um discurso 

por trás daquela paisagem, signos sempre existirão. Ademais, Cauquelin (2007) comenta 
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que essa abordagem, apesar de enfocar o enquadramento, também considera o que está 

fora do enquadramento, os subtextos. Assim, não só a paisagem, enquanto texto, deve ser 

considerada, mas aquilo que extrapola a própria paisagem.  

Outra característica vital na definição de paisagem de Cauquelin é a ideia de que 

esse conceito está intimamente ligado à natureza. Assim, “a paisagem é justamente a 

apresentação culturalmente instituída dessa natureza.” (CAUQUELIN, 2007, p. 143). Tal 

relação decorre em desdobramentos, posto que, na natureza, sempre há a presença dos 

quatro elementos primordiais (terra, água, ar e fogo), e o mesmo acontecerá com a 

paisagem. Nesta, pode-se encontrar esses elementos de diversas formas: a linha do 

horizonte supõe o ar, mas também a terra; um quadro ensolarado possui o céu e o sol, ar 

e fogo, respectivamente; o rio indica a presença da água, mas também a terra que corta; 

etc. Sempre haverá, no mínimo, dois elementos numa paisagem; e tal presença indica 

significações também: eles compõem “toda uma gramática” da paisagem, com seu léxico, 

sua sintaxe e sua interpretação.” (CAUQUELIN, 2007, p. 146). Assim, a autora constrói 

a partir da leitura desses quatro elementos uma operação metodológica.  

Apesar da aproximação com a natureza, Cauquelin (2007) não negligencia a 

paisagem urbana. Para ela, tal paisagem pode ser considerada, inclusive, “mais paisagem 

que a paisagem agreste e natural” (CAUQUELIN, 2007, p. 150). Isso se deve ao fato de 

que sua construção é mais marcada por outros olhares, por outros agentes. Na paisagem 

urbana, tudo é moldura, é enquadramento do olhar. Tudo é paisagificado, pode-se dizer. 

A mesma atenção dada à paisagem urbana é dada ao jardim e à paisagem rural, ambos 

são anti-cidade e anti-natureza e lembram o esforço de manter o selvagem à distância.  

  Outro autor que pensa a paisagem de forma análoga a de Cauquelin (2007) é 

Simon Schama (1996). Este autor postula também que a paisagem está intimamente 

ligada à natureza e explica que essa ligação vem desde o surgimento do termo paisagem; 

para Schama,  

A própria palavra landscape [paisagem] nos diz muito. Ela entrou na 

língua inglesa junto com herring [arenque] e bleached [linho alvejado], 

no final do século XVI, procedente da Holanda. E landscape, como sua 

raiz germânica, Landschaft, significava tanto uma unidade de ocupação 

humana – uma jurisdição, na verdade – quanto qualquer coisa que 

pudesse ser o aprazível objeto de uma pintura. (SCHAMA, 1996, p. 20) 

  Assim, Schama (1996) dá à paisagem, pelo menos no seu nascimento, uma 

essência dupla, vinculada tanto à ordem estética como à ordem material, territorial. A 
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paisagem, assim, nasce sob esse duplo parâmetro. Contudo, o seu atributo essencial, na 

perspectiva de Schama (1996), é uma “maneira de ver”, enviesada por inúmeras 

intenções. Há sempre uma perspectiva social e cultural na paisagem. O autor inclusive 

traça uma comparação da paisagem com um estrato de rocha: assim há várias camadas 

de lembranças, de mitos e de interpretações sobre uma paisagem que, ao nos depararmos 

com ela, nos relacionamos com uma noção prefigurada da mesma paisagem. De fato, para 

o autor,  

[...] conquanto estejamos habituados a situar a natureza e a percepção 

humana em dois campos distintos, na verdade eles são inseparáveis. 

Antes de poder ser um repouso para os sentidos, a paisagem é obra da 

mente. Compõe-se tanto de camada de lembranças quanto de estratos 

de rochas. (SCHAMA, 1996, p. 17). 

  Assim sendo, a experiência com a paisagem nunca é “pura”; sempre há algo que, 

já presente no ser humano, o contamina – no sentido original, de entrar em contato e não 

no sentido pejorativo, de infeccionar, de sujar – a experiência paisagística. A paisagem é, 

sem qualquer exagero, uma obra da mente, no entendimento de Schama (1996). Ela é 

fruto de uma cultura; é sempre um modo de ver o mundo. A paisagem, assim, se efetiva 

e constitui na memória coletiva; as informações que se tem disponível sobre uma 

determinada paisagem influencia no seu entendimento.  De fato, “a nossa tradição da 

paisagem é o produto de uma cultura comum.” (SCHAMA, 1996, p. 24). Esse 

entendimento leva-nos a pensar que a paisagem não possui uma essência em si, mas se 

faz numa arena permeada de significações e significados. Estas significações e estes 

significados, por sua vez, se constituem em planos culturais. Tais planos culturais, é 

preciso frisar, não são eternos, mas se modificam ao longo dos anos. 

  Besse (2006), por sua vez, apresenta uma interpretação diferente no que se refere 

à historiografia do conceito de paisagem. Para ele, os historiadores da paisagem atribuem 

a uma carta escrita por Petrarca um valor inaugural nos estudos das paisagens. Tal carta 

relata a ascenção de Petrarca ao Monte Ventoux e expressa uma experiência paisagística: 

a experiência da contemplação sem interesse, de ter o mundo natural “disponível” ao 

olhar. Contudo, essa experiência paisagística abordada por Besse (2006) está mais ligada 

a uma experiência religiosa com a paisagem, a uma ontologia espacial, do que com a 

paisagem como categoria da Ciência geográfica. 

  Ao pensar dessa maneira, Besse (2006) concorda com os autores já citados e situa 

no século XV a data de nascimento da paisagem. Para ele, a paisagem, antes de possuir 
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uma estreita ligação com a pintura e outras linguagens artísticas associadas ao surgimento 

da lei de perspectiva, estaria mais relacionada a um território, a um espaço. Assim, a 

paisagem, primeiramente, possuía uma significação que Besse (2006) chama de 

territorial e geográfica. De início, a palavra landschap (landshaft, paese) não tinha, 

portanto, uma significação estética, aquela atrelada ao desenvolvimento da pintura nos 

séculos XVII e XVIII. Assim, Besse (2006) concorda com o nascimento da paisagem no 

século XV, mas discorda da natureza do conceito, negando a visão de Schama (1996) 

sobre a dupla essência do conceito: estética e territorial. Ele assume apenas a visão do 

situm, do territorial. Besse (2006) cita famosos cartógrafos que se utilizam desse termo 

para se referir a territórios e regiões estudadas, tais como Gema Frisius e Abraham 

Ortelius. Assim, 

A “paisagem” não é definida de início como a extensão de um território 

que se descortina num só olhar desde um ponto de vista elevado, 

segunda a fórmula tornada clássica a partir do século XVII na história 

da pintura. Ela é entendida como espaço objetivo da existência, mais do 

que como vista abarcada por um sujeito.” (BESSE, 2006, p. 21). 

  Desse modo, o que particulariza a paisagem é a noção de uma realidade objetiva 

e não meramente visual. Ela é, nas palavras de Besse (2006), um sitium, e este é definido, 

ao mesmo tempo, por uma posição e uma vizinhança característica. Nessa compreensão, 

há um caráter locacional, regional na paisagem.  

Aqui Ptolomeu é redescoberto por aqueles que pensam a paisagem e sua ideia de 

que o geógrafo deve analisar a thesis (posição) e a phisis (natureza) dos lugares é usada 

como inspiração. Nessa perspectiva, a landschaft (a paisagem) “se define por 

vizinhanças, humanas e naturais, que se pode designar como objetivas, e que podem 

assim ser cartografadas.” (BESSE, 2006, p.21). Há uma ruptura com esse pensamento 

somente no século XVI quando a noção de paisagem extrapola os limites da região. Nesse 

período, a paisagem evoca uma questão pertinente; ela coloca a questão de uma abertura 

ao espaço. Se trata agora, explica Besse (2006), de uma relação que vai além e, ao mesmo 

tempo, aquém do horizonte. Assim, a paisagem está relacionada com uma representação 

total da Terra; é uma “paisagem do mundo”. Agora, ela “traduz visual e imaginariamente 

a promoção da geografia como discurso especifico, distinto da cosmografia, consagrado 

à descrição da Terra universal” (BESSE, 2006, p. 23). A preocupação, então, é reunir a 

totalidade da terra e sua inscrição em um pequeno espaço. Tal preocupação impulsionou 
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uma profusão de observações e representações visuais. Aqui paisagem e estética se 

tocam. 

  Contudo, explica Besse (2006), ela não só tem esse efeito estético. Não se trata 

apenas de prazer visual. A noção de landschaft de (paisagem), no século XVI, também 

tem um valor ontológico e cosmológico. Estava ligada a uma contemplação da ordem do 

mundo. Diante dessa perspectiva, “a paisagem é a ordem do mundo que se faz visível” 

(BESSE, 2006, p. 38). Dessa noção, Besse (2006) elucida um corolário: a paisagem tem 

sim um sentimento estético, mas esse não é isento de uma percepção, de uma experiência 

sensível. Assim, há uma espécie de sintonia entre a noção de contemplação teórica da 

Antiguidade e a contemplação “estética” desse período. Ela está ligada a uma experiência 

terrestre; é a visualização desta experiência.     

  Essa dicotomia entre, de um lado, a paisagem como uma representação, de algo 

meramente estético e, de outro, como parte de uma realidade objetiva, na qual o ser 

humano realiza a sua existência, é vital na visão de Besse (2006) e se coloca também na 

Modernidade, quando a Geografia ganha seu estatuto científico. 

  Na visão de Besse (2006), no que se refere à historiografia do conceito, a 

abordagem da paisagem como um território, como um sítio é mais abrangente do que a 

abordagem que pensa estritamente a paisagem como uma imagem, uma estetização ou 

picturalização do olhar sobre a natureza. Um dos elementos que dá base a esse 

entendimento é a compreensão de fisionomia no início da ciência geográfica. Este termo 

– o de fisionomia – é encontrado frequentemente em La Blache, mas foi introduzido na 

Geografia por Alexander von Humboldt, como coloca o próprio Besse (2006) e também 

elucidado anteriormente com a ajuda de Claval (2004). Esse termo corrobora o 

entendimento da paisagem como sítio, pois a fisionomia não é subjetiva. Se refere a uma 

realidade objetiva que identifica um determinado território. E o território não é só visível, 

não possui apenas uma aparência. Ele tem um valor ontológico e não só aparente. Há, 

portanto, um espirito interno e uma aparência:  

Falar da paisagem em termos de fisionomia significa que se atribui à 

paisagem uma densidade ontológica própria. Se ela possui uma 

fisionomia, é preciso compreendê-la com uma totalidade expressiva. 

(BESSE, 2006, p. 72), 

Assim, ao compreender a paisagem como fisionomia, a Geografia Clássica 

colabora para o entendimento de um conceito que vai além da noção meramente 
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imagética. Além de La Blache, Jean Brunhes, explica Besse (2006), também conferiu 

importância à noção de fisionomia. Este último foi mais longe e fez do estudo da 

fisionomia o objetivo central da Geografia; seria, então, o estudo das inscrições, das 

impressões das ações humanas na Terra. Aqui a paisagem é valorizada e encontra sua 

plenitude nos estudos geográficos. Nessa visão, a paisagem é uma impressão, o fato 

geográfico por excelência. De modo que há uma grafia, uma escrita sobre a Terra (uma 

geo - grafia), essa escrita na superfície terrestre é a paisagem.   

Para Besse (2006), essa visão de paisagem não se encerrou na Geografia Clássica 

e reverberou no pensamento de outros geógrafos no mundo contemporâneo. Até mesmo 

dentro de outras abordagens da Geografia, como a geografia de cunho fenomenológico, 

essa noção tem espaço. Besse (2006) explica que a visão de Eric Dardel em O Homem e 

a Terra bebe também dessa fonte, pois, no entendimento dardeliano, a paisagem tem a 

ver com uma visibilidade da Terra, apesar de não ser um espetáculo, ou seja, não ser feita 

para ser olhada. A paisagem para Dardel, na realidade, diz respeito à face local da Terra, 

suas distâncias e direções. Assim, a paisagem se deixa ver, mas, como já dito, vai além 

da visualidade, da ordem do estético. Na visão fenomenológica de Dardel, à medida que 

o ser humano se coloca visualmente na paisagem, ele descobre as dimensões do seu ser. 

A paisagem, então, é uma expressão. Diferentemente da ideia de La Blache e Brunhes, a 

paisagem é expressão da existência, posto que carrega um sentido. Assim, ela é uma 

marca espacial do encontro entre a Terra e o projeto humano; é nela que o ser humano se 

realiza existencialmente. Assim, na compreensão dardeliana, ela não pode ser 

simplesmente uma expressão visual, mas uma impressão em diálogo com o ser humano. 

A impressão deve ser inscrita sobre um substrato. Daí, ainda que motivada por um aporte 

filosófico distinto, a visão de Eric Dardel parece com a dos autores da modernidade que 

entendem a paisagem indo além do pitoresco. 

Jean-Marc Besse, contudo, entende a paisagem além dessa possível/pretensa 

dicotomia entre paisagem pictórica e a paisagem enquanto realidade objetiva. Em O 

Gosto do Mundo, Besse (2014) elucida cinco possibilidades de entender a paisagem 

atualmente, mesmo diante da polissemia do conceito e considerando uma visão 

transdisciplinar. Para ele, essas cinco possibilidades não se excluem, mas se sobrepõem 

e se articulam entre si, não havendo outro modo de entendê-las além de levar em conta 

essas sobreposições e justaposições. As cinco possibilidades de compreender a paisagem 

são: a) como representação cultural; b) como um território produzido pelas sociedades na 
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sua história; c) um complexo sistêmico que articula meios naturais e culturais; d) espaço 

de experiências sensíveis; e e) local ou contexto de projeto. Para efeito desse trabalho, se 

tratará das quatro primeiras, pois a quinta (paisagem como projeto) é da preocupação do 

paisagista, do arquiteto urbanista.   

A primeira delas, a de paisagem como representação cultural e social, é aquela 

apreendida pelos autores já citados: Anne Cauquelin (2007); James Duncan (2004) e 

Simon Schama (1996). Nessa compreensão, a paisagem é entendida como um ponto de 

vista, um modo de pensar e perceber o mundo; trata-se, assim, de uma dimensão da vida 

mental do ser humano. Aqui, “a paisagem não existe, objetivamente, nem em si; então, 

ela é relativa ao que os seres humanos pensam dela, ao que percebem dela e ao que dizem 

dela” (BESSE, 2014, p. 12-13). Desse modo, essa compreensão se baseia em uma 

interpretação da realidade. A paisagem, portanto, fala muito mais sobre os seres humanos 

do que propriamente sobre o mundo exterior. Ela fala dos olhares e valores dos seres 

humanos acerca do mundo. Assim, 

O estudo de uma paisagem, real ou apenas representada, costuma ser 

identificado com o estudo de uma forma de pensamento ou de 

percepção “subjetiva” e, mais geralmente, uma expressão humana 

informada por códigos culturais determinados (discursos, valores, etc). 

É preciso retornar, por assim dizer, ir aquém da própria paisagem, para 

enxergar nelas as razões de ser, na cultura e na vida social, de que é, de 

alguma forma, a encarnação. A análise da paisagem consiste numa 

análise de categorias, discursos, de sistemas filosóficos, estéticos, 

morais, que a paisagem deve pretensamente prolongar e refletir 

(BESSE, 2014, p. 14). 

Aqui, não importa se a paisagem seja em in situ ou in visu, isto é, numa realidade 

objetiva ou numa linguagem estética, respectivamente, a paisagem sempre será, 

essencialmente, uma expressão humana, um discurso, uma leitura do mundo, uma 

imagem, seja ela de caráter individual ou coletivo. 

Entretanto, explica Besse (2014), a paisagem não é só discurso. Há objetos, 

atividades que se realizam numa escala territorial. É preciso, então, pensar na realidade 

in situ, do espaço desenhado, produzido. Essa compreensão faz parte da segunda noção 

elucidada pelo autor, a de paisagem como “um território produzido e praticado pelas 

sociedades humanas, por motivos que são, ao mesmo tempo, econômicos, políticos e 

culturais. ” (BESSE, 2014, p. 27). Nela, não há só valor estético, mas também de práticas 

desenvolvidas por grupos humanos; a paisagem é uma realidade objetiva, uma escrita 

sobre a superfície da Terra. Concepção semelhante àquelas já analisadas acima com\em 
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Vidal de La Blache, Jean Brunhes e Eric Dardel. Além dessa concepção, Besse (2014) 

apresenta uma mais elaborada, defendida por John Brinckerhoff Jackson. Ela possui dois 

enunciados: a) a paisagem é um espaço organizado; b) a paisagem é uma obra coletiva 

das sociedades. 

O primeiro enunciado postula, que sendo um espaço organizado, a paisagem é 

composta e desenhada pelos seres humanos na superfície da Terra ao passo que o segundo 

entende que as sociedades transformam o substrato natural, delineando a paisagem. Esses 

enunciados dão a entender que a posição epistemológica dessa concepção compreende a 

paisagem como um produto cultural, contudo concebe a cultura nos níveis da 

materialidade e espacialidade, isto é, considera uma cultura que ganha forma nas práticas 

e produções dos mais variados tipos; se afastando, assim, de uma concepção puramente 

“estética” da paisagem, pois esta não é separada da vida cotidiana, mas condição desta. 

Desse modo, foge-se da concepção de que a paisagem é simplesmente uma representação 

cultural, posto que é um espaço na superfície terrestre. Porém, esse caráter último não é 

o único da paisagem, como explica Besse: 

É verdade que a paisagem também é uma maneira de ver e imaginar o 

mundo. Mas é primeiramente uma realidade objetiva, material, 

produzida pelos homens. Toda paisagem é cultural, não essencialmente 

por ser vista por uma cultura, mas essencialmente por ter sido produzida 

entro de um conjunto de práticas (econômicas, políticas, sociais) e 

segundo valores que, de certa forma, ela simboliza. (BESSE, 2014, p. 

30). 

 Destarte, o reconhecimento de que a paisagem é uma realidade objetiva não lhe 

tolhe o caráter cultural. No caso, o dado cultural se coloca mais na forma de produzir uma 

paisagem do que na forma de ver e/ou interpretá-la. 

 Para J. B. Jackson, explica Besse (2014), há vários indícios para se postular a 

primazia da realidade objetiva da paisagem. Até o termo landscape sugere isso, pois é 

um composto entre land e scape. A primeira palavra designa um espaço definido; era 

como os camponeses chamavam a “terra”, porção de um espaço delimitado, mas ao 

mesmo tempo aberto. A segunda, por sua vez, faz parte de uma família de termos que se 

referem a uma coletividade, a “aspectos coletivos do meio ambiente”. A mesma ideia, 

pontua Besse (2014), está presente nas traduções do alemão e do francês: landschaft e 

paysage, respectivamente. Tanto “schaft” quanto “age” designam, cada uma em sua 

língua, uma ideia de conjunto, coleção. Desse modo, a paisagem deve ser compreendida 

como “a forma como o espaço foi organizado pela comunidade” (BESSE, 2014, p. 31). 
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E ler a paisagem é perceber e estudar modos de organização do espaço. A organização da 

paisagem, portanto, traduziria a organização da sociedade assim como as representações 

e valores culturais dessa sociedade. 

 Contudo, essa perspectiva vai além. Como já dito, a paisagem não é só um espaço 

organizado, mas é igualmente uma obra coletiva. Assim sendo,  

a paisagem não é, portanto, um simples conjunto de espaços 

organizados coletivamente pelos homens. É também uma sucessão de 

rastros, e pegadas que se superpõem no solo e constituem, por assim 

dizer, sua espessura tanto simbólica quanto material” (BESSE, 2014, p. 

33). 

Dessa maneira, os elementos naturais são entendidos como o material no qual os 

seres humanos irão trabalhar, segundo seus padrões culturais, e lhe darão uma forma que 

será, sucessivamente, transformada no tempo e no espaço. Assim, explica Besse (2014), 

essa concepção é herdeira do pensamento geográfico francês do século XX, para quem o 

solo sempre trazia marcas produzidas pelo ser humano. Em suma: há os elementos 

naturais que são a base da ação humana, esta transforma a paisagem ao longo da história. 

Contudo, não se pode ter uma visão dicotômica entre natureza e ser humano, pois a 

paisagem não é somente a natureza; ela é inscrições humanas na natureza. De fato, 

A paisagem não é a natureza, mas o mundo humano tal como ficou 

inscrito na natureza ao transformá-la. Um mundo misto, híbrido, nesse 

sentido, nem totalmente natural, nem totalmente humano, mas ao 

mesmo tempo natural e humano. Natureza humanizada, humanidade 

naturalizada: a paisagem é uma realidade ontológica de um gênero 

próprio, dotado de um espaço e de um tempo que lhe são próprios. 

(BESSE, 2014, p. 34).   

E por ter seres humanos como modeladores, a paisagem não é, como é de se 

esperar, uniforme. Dependendo das relações que os grupos têm, há diferenças na 

modelação, na fisionomia da paisagem. Alguns grupos mal tocam a terra; outros, pelo 

contrário, a modelam de forma intensa, transformando-a radicalmente. Tudo depende da 

realidade do material natural, do substrato, se este é propício ou não aos desejos – sejam 

políticos, econômicos, culturais – das sociedades. Assim, a paisagem “traduz essa cultural 

variável da humanidade em relação aos meios naturais quais lhe coube viver” (BESSE, 

2014, p. 35). 

A terceira concepção ilustrada por Besse (2014) é a de paisagem como meio 

ambiente material e vivo das sociedades humanas, um complexo de sistemas. Ela surge 

do ideário de que, antes de tudo, há um substrato natural, uma base na qual os seres 
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humanos vivem. Não importa o nome que se utilize para essa base (planeta, natureza, 

matéria), a tomada do ser humano sobre ela sempre prevê a sua existência como anterior. 

Essa terceira abordagem é denominada por Besse (2014) de “realista”. Ela compreende 

ainda que a paisagem possua um valor relativo à percepção e à representação, bem como 

possa ser fruto de um conjunto de ações, como explicado anteriormente, o que realmente 

deve ser levado em consideração é que a realidade da paisagem extrapola meras 

significações subjetivas e sociais. Assim, a paisagem 

Possui uma substancialidade e uma espessura intrínsecas: é um 

conjunto complexo e articulado de objetos ou, pelo menos, um campo 

de realidade material, mais amplo e mais profundo que as 

representações que a acompanham. A paisagem também é o vento, a 

chuva, a água, o calor, o clima, as rochas, o mundo vivo, tudo o que 

cerca os seres humanos: resumindo, todo um meio ambiente cujas 

evoluções, na verdade, são afetadas, mais o menos diretamente, pela 

ação, a emoção e o pensamento humano; mas, afinal de contas, esse 

meio ambiente – somos também forçados a reconhecer – existe e se 

desenvolve sem o ser humano, estava aí antes dele e sobreviverá a ele 

de uma forma ou de outra. (BESSE, 2014, p. 39).  

Então, o que caracteriza a paisagem nessa terceira abordagem é essa 

substancialidade; é o fato de haver um substrato com objetos, uma realidade material na 

qual os seres humanos se assentam. Devido a esse caráter, explica Besse (2014), essa 

concepção está mais presente nas chamadas ciências da Terra e não é à toa que a Botânica, 

a Ecologia ou a Geomorfologia enxergam na paisagem um dos seus temas fundamentais, 

ainda que, geralmente, a paisagem, nessas ciências, é estudada como uma realidade 

independente do ser humano. Essa abordagem também propicia uma ideia naturalista da 

paisagem, mas tal ideia – a de que existem paisagem estritamente naturais – já não são 

aceitas diante da superação da dicotomia natureza/ser humano e o entendimento da 

paisagem como uma mediação, uma realidade hibrida.  

A realidade é que para essa abordagem, explica Besse (2014), o fato de se pensar 

a paisagem como um ente “isolado” do ser humano, isto é, de pensá-la como uma 

realidade autônoma não implica necessariamente em uma visão naturalista. Essa 

especificidade da paisagem tem outro desdobramento. O fato de concebê-la como uma 

realidade à parte tem como consequência o fato de pensar que ela é um ser próprio, 

constituído por uma ordem específica e, portanto, tem suas próprias leis e racionalidade 

própria. É desse pensamento que surgem leis e modelizações que tentam explicar o 

funcionamento das paisagens.   
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Outro ponto dessa terceira abordagem é o que nega o entendimento meramente 

naturalista. É o fato de que, na paisagem, não se encontram apenas elementos naturais, 

mas uma diversidade gigantesca de elementos diversos: agrupamentos de animais, 

formações geológicas e vegetais, prédios, estradas, vias de comunicação, etc. Todos esses 

elementos fazem parte do substrato. E mais do que isso: interagem entre si 

constantemente. Assim, há uma relação entre esses elementos, um sistema.  De tal modo, 

a paisagem é uma totalidade dinâmica, que se modifica, pois é atravessada por inúmeros 

fluxos. Ela é, então, composta por fluxos de matéria e de energia, trocas de informações, 

jogos de forças entre os diversos elementos, delineando uma morfologia espacial; é, 

portanto, um sistema (BESSE, 2014).   

A quarta abordagem elucidada por Besse (2014) é a paisagem como uma 

experiência fenomenológica. Aqui não se leva em consideração a visão da ciência, mas 

da experiência. Nessa abordagem, a paisagem é, antes de tudo, uma experiência sensível, 

uma abertura àquilo que o autor chamou de qualidades sensíveis do mundo. Ao propor 

que a paisagem não é só cultura, mas possui um substrato, uma realidade material, pode-

se pensar que há um encontro entre essa realidade material e o ser humano. E a paisagem 

é exatamente como o acontecimento do encontro concreto entre o ser humano e o mundo 

que o cerca. Ademais, essa paisagem, entendida como experiência, “só remete, para o ser 

humano, a certa maneira de estar no mundo e ser atravessado por ele.” (BESSE, 2014, p. 

47). A paisagem, portanto, é vivenciada, é uma experiência vivida. 

Uma pertinência dessa concepção é que, por ser experiência, a paisagem 

dificilmente pode ser dita, exprimida normalmente. É de enorme complexidade expressar 

sobre a experiência, pois ela transpassa e transborda o ser humano. E aqui apenas a Arte 

e a filosofia podem se aproximar desse empreendimento de comunicação da paisagem, 

pois somente elas podem dizer a experiência e “não porque representaria a paisagem, mas 

porque mostra a paisagem, [...] porque faz aparecer o mundo enquanto mundo” (BESSE, 

2014, p 53).   

Feitas essas considerações sobre o conceito de paisagem, elucidando seu histórico 

e como é, na sociedade hodierna, entendida, passa-se agora para um entendimento acerca 

desse conceito a partir das reflexões de James Duncan (2004), a paisagem como texto. 

Esse entendimento da paisagem se dá, como elucidado anteriormente, dentro do 

movimento de reviravolta que aconteceu nas décadas de 1970 e décadas subsequentes. O 

próprio Duncan (2004) inicia sua explanação sobre o conceito de paisagem como texto 
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tecendo críticas a entendimentos anteriores. O autor, numa clara alusão a Sauer, explica 

que houve sim uma compreensão da paisagem como reflexo da cultura na qual estava 

inserida, mas essa visão era limitada e se atinha a perceber os “rastros” de artefatos 

relacionados a eventos do passado.  

  Assim, eram poucas as noções de paisagem que a reconhecia como elemento 

constituinte de processos sociopolíticos, de reprodução e transformação cultural. Havia, 

então, uma demasiada preocupação com os artefatos culturais e a questão do significado 

da paisagem ser tratada apenas sob o ponto de vista do pesquisador. Eram abordagens 

amparadas no empiricismo e seus teóricos 

Apresentavam-se como observadores perspicazes e sábios que podiam 

descrever paisagens na linguagem comum para quem desejasse apreciar 

melhor a cronologia dos eventos e sistemas culturais de valores que 

estão refletidos no uso humano da superfície da Terra. Sua visão de 

erudito é a de quem, armado com um treinamento histórico seguro, sai 

para o mundo e registra o que está ali. (DUNCAN, 2004, p. 94). 

  Tal posição, explica Duncan (2004), entende as coisas de modo acrítico, posto que 

os artefatos são tidos como dados e não construídos socialmente e com fins próprios. 

Além do mais, as descrições por si podiam ter significados diferentes devido às diferenças 

daqueles que as produziam e daqueles que as liam/interpretavam. Elas só poderiam ter 

um significado quando contextualizadas. Assim, é preciso abandonar essas leituras 

realizadas no seio daquilo que Duncan (2004) chamou de Geografia Tradicional dos 

Estados Unidos. A teoria de Duncan realizou esse abandono, pois 

Primeiramente, ela enfatiza o papel que a paisagem desempenha nos 

processos sociais e culturais. Em segundo lugar, por causa dessa 

preocupação com o processo, estabelece-se um diálogo com 

pesquisadores dos outros campos das ciências sociais e das 

humanidades em que se estuda o papel dos objetos nos processos sociais 

e culturais. Em terceiro lugar, as questões mais gerais da não-

neutralidade teórica e do círculo hermenêutico, como papel do 

conhecimento social do senso comum na explicação cientifica social e 

o estatuto dos dados, tornam-se questões importantes na interpretação 

da paisagem. (DUNCAN, 2004, p. 98) 

A teoria de Duncan, então, está baseada em duas ideias de cultura. Uma de 

Raymond Williams, para quem a cultura é um sistema de criação de signos e é através 

desse sistema que uma ordem social é transmitida, experimentada, reproduzida e 

explorada. A outra possui muitos nomes como proponentes, dentre os quais Duncan 

(2004) cita Ricouer, Barthes, Clifford, entre outros. Tais noções de cultura são 

importantes pois possibilitam pensar a paisagem como parte importante de um sistema 
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cultural e também considerar o conceito de discurso, que é vital para o entendimento da 

paisagem como texto e enunciadora de discursos. 

Sobre o discurso, Duncan (2004) prefere fugir de conceitos amarrados e entende 

os discursos como “a estrutura de inteligibilidade na qual todas as práticas são 

comunicadas, negociadas ou desafiadas” (DUNCAN, 2004, p. 104); são inerentes à 

linguagem. Ademais, os discursos são “carregados” de ideologias e de relações de poder. 

Do conceito de discurso surge outro, o de campo discursivo. Esta última parte do 

entendimento que há vários discursos sobre determinada coisa, ou seja, são inúmeros 

discursos – opostos ou não – que formam um conjunto de ideologias importantes sobre 

uma determinada prática social. Assim, pode haver discursos hegemônicos ou contra 

hegemônicos (ou contestatórios) sobre uma determinada prática social e esta distinção 

não pode ser feita de forma linear durante a História; pode haver descontinuidades e 

retomadas. Além do mais, explica Duncan (2004), discursos diferentes podem coexistir, 

promovendo uma ordem estável, bem como pode-se criar um sincretismo discursivo ao 

mesclar discursos diferentes. 

Após essas explicações introdutórias, o autor esboça o seu entendimento sobre a 

paisagem. Para Duncan (2004), a paisagem  

[...] é um dos elementos centrais num sistema cultural, pois, como um 

conjunto ordenado de objetos, um texto, age como sistema de criação 

de signos através do qual um sistema social é transmitido, reproduzido, 

experimentado e explorado.” (DUNCAN, 2004, p. 106). 

  Assim, a paisagem é um texto, ela cria signos. A paisagem, então, possui uma 

significação. Nesse sentido, há um valor atribuído à paisagem, ela quer dizer algo. Essa 

compreensão decorre em outra: se há um significado na paisagem, há também uma forma 

através da qual esse significado é construído, uma maneira como a significação ocorre. 

Essa maneira Duncan (2004) chama de “retórica”. Portanto, o geógrafo que se preocupa 

em pensar a paisagem como um texto deve se preocupar com a significação (qual o 

significado da paisagem?) e com sua retórica (como é construída essa significação?; como 

se dá o discurso?). 

  Duncan (2004), como caminho para entender essas significações, aponta três 

linhas de perguntas. A primeira tem relação com um acurado exame sobre os relatos das 

pessoas locais sobre a natureza da paisagem, ou seja, pauta-se nas informações dadas 

sobre aqueles que experienciaram a paisagem bem como sobre como a paisagem os toca. 
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Assim, importa aqui o que a paisagem significa para as pessoas que a (re)produzem. 

Notadamente, essas significações podem ser distintas e até mesmo conflitantes. 

  A segunda, por sua vez, questiona sobre os relatos que Duncan (2004) denominou 

de não-locais. Agora o que interessa é a compreensão daqueles que não reproduzem a 

paisagem e mais do que isso: o interesse se volta para a diferença entre os discursos 

daqueles que vivenciam a paisagem e os discursos daqueles que não a vivenciam. É 

preciso, portanto, fazer uma justaposição entre esses discursos que, normalmente, seriam 

dissonantes. Essa atitude “pode ajudar a desfamiliarizar a relação entre paisagens, 

ideologias dominantes e práticas políticas ou sociais.” (DUNCAN, 2004, p. 109). 

  Já a terceira é a assumida nesse trabalho, como já explicado anteriormente. Ela se 

refere a uma interpretação do próprio geógrafo realizada sobre um sistema de significação 

de uma determinada paisagem. Tal sistema, como se é de esperar, é subjacente à paisagem 

e, mediante o processo hermenêutico, é apreendida e analisada. Nesse tipo de pesquisa, o 

que se leva em conta é “a maneira como a paisagem reproduz códigos de significação que 

estão presentes em outras áreas do sistema cultural” (DUNCAN, 2004, p. 108). Assim, 

tendo em mente que a paisagem é capaz de (re)produzir códigos do sistema cultural, fazer 

a leitura destes e associá-las com o sistema em questão é primordial para o geógrafo, 

sobretudo quando essa relação entre os códigos e o sistema se dá de forma velada. 

  Assim, a paisagem, ao ser entendida como um texto, tem a capacidade de se tornar 

um instrumento de transmissão, (re)produzindo uma ordem social. Ela, então, possui uma 

retórica. E é o desvendar dessa retórica um importante passo metodológico. Duncan 

(2004) aponta duas linhas de investigação para esse processo de desvelamento. Uma 

primeira que deve se preocupar com a eficácia da paisagem no seu papel de persuasão. O 

autor explica que, muitas vezes, há uma tentativa de mostrar natural aquilo que é cultural, 

construído socialmente; e a paisagem é utilizada como ferramenta ideológica ao mascarar 

artificialmente, tanto em conteúdo como em forma, aquilo que não é natural. 

  A segunda linha de investigação é apresentada como uma metáfora tomada da 

linguagem. Duncan (2004) elucida sobre os tropos que, segundo ele, permitem a 

paisagem agir como um texto. O primeiro deles é a alegoria. A utilização desse tropo 

implica no reconhecimento da paisagem não como algo meramente funcional ou, como 

coloca o próprio Duncan (2004), mundano e tampouco como uma criação cultural de 

alcance local. A paisagem é alegórica e as pessoas a veriam dessa maneira, evidenciando 
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as diversas relações dentro de uma sociedade. A paisagem, então, seria alegórica a medida 

que representa concretamente uma paisagem de uma outra ordem. Assim, signos, 

símbolos, ícones, tudo o que está presente na paisagem possui um significado alegórico 

para as pessoas. 

  Outro tropo citado por Duncan (2004) é a sinédoque. Esta é o emprego de uma 

parte pelo todo ou o seu inverso: o todo pela parte. Para o autor, uma das maneiras 

eficazes de ler a paisagem é tornar legível as sinédoques, fazendo compreensível essas 

relações do todo com a parte. Essas relações, explica ele, são capazes de fazer surgir na 

mente do observador uma narrativa completa ainda que só uma parte se mostre. Aqui 

Duncan (2004) dialoga com Cauquelin (2007) e ambos demonstram que, ao tratar da 

paisagem, um enquadramento pode nos levar à compressão de toda uma realidade. Tal 

atitude é coerente com o entendimento que a paisagem é um sistema de comunicação.  

  A metonímia é outro tropo abordado por Duncan (2004). Essa figura de retórica é 

aquela na qual uma palavra ou, como é mais propício no trabalho com paisagem, um 

ícone representa algo com o qual está relacionado. Assim, uma imagem pode ser usada 

fora de sua utilização habitual para transmitir ideias ou valores. Uma coroa, por exemplo, 

pode representar um poder monarquista e a cruz aludir à fé cristã. Não apenas Duncan 

(2004) recomenda o uso de metonímias, mas também Maciel (2012), que construiu o 

conceito de metonímia geográfica. Para Maciel (2012), o pensamento metonímico não é 

só possível na Geografia como também é intrínseco às representações geográficas. 

Além dessas proposições, Duncan (2004) recomenda, para um melhor 

entendimento das paisagens, o estudo das intertextualidades presentes nessas últimas. No 

seu entendimento, 

Para compreender a natureza relacional do mundo precisamos 

“completá-lo” com muito do que é invisível, para ler os subtextos que 

estão por baixo do texto visível.  [...] Para conhecer o significado de um 

texto precisamos preconceber o todo do qual o texto é uma parte.” 

(DUNCAN, 2004, p. 100). 

  De fato, é difícil compreender uma paisagem sem compreender os textos que a 

legitimam e/ou a deslegitimam, tanto os ditos como os não-ditos. Pelo fato da paisagem 

ser entendida metaforicamente como um texto e, portanto, constituir parte de um sistema 

cultural, ela não pode ser entendida isoladamente; compreender os contextos e subtextos 

é imprescindível. Afinal, como já explicado anteriormente, a significação da paisagem 

não se dá apenas através dela mesma e do objeto evocado, mas de uma relação complexa 
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de vários textos (COSTA, 2005). Assim, a paisagem é parte de uma visão de mundo, de 

leitura sobre o mundo; e não uma parte fracionada da realidade, mas uma parte 

constituinte de significado da realidade e, no caso presente, do mundo além-filme. 

  A paisagem, portanto, é entendida aqui como um signo cultural. Compreende-se 

que a paisagem é revestida por uma espécie de polissemia, há inúmeras formas de lê-la, 

dependendo da carga cultural de quem a experiencia e/ou (re)produz. Ela está relacionada 

a um modo de ver e se relacionar com o mundo. E mais do que isso: estando relacionada 

a um modo de ver o mundo, a paisagem fala sobre essa cosmovisão; ela discursa sobre 

essa maneira de encarar a realidade. Aspectos políticos, éticos, religiosos, estéticos: tudo 

é, pode-se dizer, grafado na paisagem. 

  Feitos esses apontamentos sobre a paisagem, parte-se para uma apresentação das 

paisagens da Terra-Média, as paisagens cinemáticas construídas pela obra 

cinematográfica O Senhor dos Anéis (2001-2003).  

3.1 PAISAGENS ONÍRICAS NO MUNDO DA TERRA-MÉDIA 

 

  No mundo da Terra-Média, o espaço é de vital importância. Por isso, J.R.R. 

Tolkien, antes de pensar nos enredos das estórias, criou um mapa do mundo fantástico 

(WHITE, 2013).  

Figura 2 – Arda 

Fonte: Day (2001) 
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Com inspiração na primazia cartográfica de Tolkien, apresenta-se a seguir o mapa 

da Terra-Média e todo o percurso realizado pelos personagens durante sua jornada 

exposta em O Senhor dos Anéis (2001-2003), para elucidar as paisagens cinemáticas da 

Terra-Média. A Terra-Média é um continente do mundo maior, Arda, que possui dois 

continentes: a Terra-Média e as Terras Imortais. Arda possui três eras geológicas e a 

estória narrada nas obras cinematográficas Senhor dos Anéis (2001-2003) faz parte do 

desenrolar final da Terceira Era. Em cada era, a geologia, a hidrografia e os demais 

aspectos geográficos mudam, se alteram, pois, o mundo foi criado para ser coerente. 

Segue o mapa da Terra-Média no período retratado: 

Figura 3 – Mapa da Terra-Média 

Fonte: Tolkien (2000)  

  Mesmo sendo parte de um continente, a Terra-Média, em si, é complexa: possui 

vários povos e, consequentemente, vários lugares, pois, no entendimento do seu criador, 

a integração entre cada raça com seu ambiente é essencial (KLATAU, 2007) e, portanto, 

visível: os anões vivem nas cavernas, no seio das montanhas; os elfos, nas florestas, os 

hobbits, em suas tocas em áreas rurais e os seres humanos, em suas cidades. Cada povo, 

assim, possui um lugar próprio.  
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Para Klatau (2007), inclusive, essa ligação não é só visível, mas é obrigatória. Os 

personagens só podem ser entendidos à luz dos lugares e vice-versa; os povos da Terra-

Média são inseparavelmente ligados aos seus locais naturais. Assim, cada lugar possui 

sua singularidade e, apesar de interligados, possuem personalidades distintas. Dito isso, 

segue-se, uma cartografia imagética que apresenta de cada lugar da Terra-Média e suas 

características. A maioria das informações aqui comentadas tem como referência o Atlas 

da Terra-Média, produzido por uma cartógrafa, Karen Wynn Fonstad, para fins 

acadêmicos.  

A narrativa se inicia no Condado, uma área rural onde vivem os hobbits. Mais 

especificamente, a estória principia no Bolsão, na Vila Hobbit. Esta é uma das regiões da 

Terra-Média sobre a qual se tem mais informações, pois foi mapeada e ilustrada pelo 

próprio Tolkien. Bolsão é uma toca hobbit (ver Figura 4) escavada numa encosta de uma 

colina. A vila Hobbit, por sua vez, fica em meio a uma região de campos na qual pode se 

encontrar chalés, árvores, alamedas, tocas e jardins coloridos. Há também um rio e um 

moinho (FONSTAD, 2013). 

Figura 4 – Gandalf chegando em Bolsão  

Fonte: Jackson (2001) 

Nessa região campestre, há toda uma explicação inicial do enredo. Os hobbits 

festejam um aniversário e testemunham a despedida de Bilbo Bolseiro (Ian Holm), um 

hobbit já idoso. Este pretende abandonar o Condado e deixar seus pertences para seu 

sobrinho, Frodo Bolseiro (Elijah Wood). Entre os pertences está o artefato que é o pivô 

de toda a história, o Anel. Com auxílio de Gandalf (Ian McKellen), Frodo descobre que 
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o Anel é, na realidade, um artefato maligno e que deve ser destruído. Assim, Frodo se 

prepara para levar o Anel para longe do Condado. Ele e mais três hobbits – Sam (Sean 

Astin), Pippin (Billy Boyd) e Merry (Dominic Mohagham) –  partem do Condado rumo 

a Bri. 

.Figura 5 – A Vila dos Hobbits 

Fonte: Jackson (2003) 

 

Figura 6 – A aldeia de Bri 

Fonte: Jackson (2001) 
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Depois de sair do Condado, os hobbits atravessam uma floresta e chegam na aldeia 

de Bri. Sendo aldeia, Bri é o lar dos seres humanos e faz parte de uma região maior de 

mesmo nome. Fonstad (2013) explica que a região de Bri possui quatro aldeias: Bri, 

Estrado, Valão e Archet. A aldeia de Bri é a mais importante das quatro, pois, apesar de 

pequena, ela recebe um fluxo enorme de pessoas, por ser uma região de passagem, entre 

duas estradas importantes da Terra-Média. Assim, ela possui estalagens e bares além das 

casas dos aldeões.  

Em Bri, os hobbits conhecem um homem, que mais tarde será revelado como 

descendente de um reino distante, mas que se apresenta, no momento, como Passolargo 

(Viggo Morensen). É ele quem salva os hobbits de ataques de criaturas estranhas. Com 

Passolargo, os hobbits seguem até Valfenda a fim de receber os conselhos de um elfo, 

Elrond (Hugo Weaving). Valfenda (ver figura 7) é o lar dos elfos, um vale profundo que 

corta as charnecas que sobem rumo às Montanhas da Nevoa. Tem encostas íngremes; 

possui uma cachoeira e vegetação abundante.  

Figura 7 – Valfenda 

Fonte: Jackson (2001) 

  Em Valfenda, há o Conselho de Elrond. Nele, se criou uma comitiva que ficaria 

responsável por destruir o Anel, o que só poderia ser feito em Mordor, na região Oeste 

da Terra-Média. Na comitiva, além dos quatro hobbits já citados, se juntaram a eles dois 

homens – Aragorn e Boromir (Sean Bean); um elfo, Legolas (Orlando Bloom); um anão, 

Gimli (John Rhys-Davies) e um mago, Gandalf.  
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Saindo de Valfenda, a comitiva se dirige para Moria (ver figura 8), uma mina 

encravada entre três montanhas: Caradhras, Celebdil e Fanuidhol. Moria, por muitos 

séculos, fora o lar dos anões, no entanto, já não mais lá viviam os anões. Agora, em Moria, 

residem seres malignos, os orcs e um monstro milenar, dos tempos da Primeira Era, um 

Balrog. Por isso, Moria começou a ser chamada de abismo negro. Em seu interior, há 

muitos túneis, corredores em todas as direções bem como rachaduras e buracos no piso. 

Contudo, o que Moria tem a oferecer também são grandes salões. De fato, como explicita 

Fonstad (2013), eram minas vastas e, exatamente por isso, intrincadas. Em Moria, A 

Sociedade do Anel perde um de seus componentes, Gandalf, o mago cinzento. 

 

Figura 8 - Moria 

Fonte: Jackson (2001) 

  Saindo de Moria, a comitiva se dirige a Lothlórien, a cidade das árvores. Ela é o 

lar dos elfos eldar, uma família diferente dos elfos de Valfenda. Lothlórien (ver Figura 9) 

fica em cima de uma colina e é cercada por uma floresta verde. Um dos seus aspectos 

interessantes é que a cidade não tem edificações. Os elfos que lá vivem moram em flats 

ou casas construídas no interior das árvores (FONSTAD, 2013).   
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Figura 9 – Lothlórien 

Fonte: Jackson (2001) 

Depois de Lothlórien, a Sociedade do Anel perde mais um membro, Boromir, e 

dois hobbits, Pippin e Merry, são capturados. Cercados por inimigos, eles decidem se 

separar. Frodo e Sam continuam a viagem até Mordor e os outros – Gimli, Legolas e 

Aragorn – vão em busca dos orcs na tentativa de salvar os hobbits. Neste momento, o 

filme acompanha as duas narrativas, ora mostrando a viagem de Sam e Frodo, ora 

capturando as aventuras dos outros. Estes passam por lares de seres humanos: Rohan, a 

terra dos cavaleiros. Vão também às florestas Fangorn e Isengard. Voltam a Rohan e de 

lá vão a Gondor, também um lar de seres humanos. Sam e Frodo, por sua vez, descem o 

rio até um pântano e depois se dirigem a Mordor.  

Por questão de método, nessa cartografia imagética, primeiro mostraremos as 

paisagens dos lugares experenciados por Sam e Frodo e, depois, nos deteremos nos 

lugares por onde passam os demais, Gimli, Legolas e Aragorn. 

Depois de saírem de Lothlórien, Frodo e Sam navegam por um rio, passam por 

uma região de natureza selvagem, onde encontram Gollum (Andy Serkis), um hobbit 

desfigurado. Este é convencido a levar os hobbits até Mordor. Ele os conduz através do 

caminho mais perigoso e desconhecido: os Pântanos Mortos. Depois disso, eles chegam 

até Mordor, região dominada pelo Senhor do Escuro, Sauron. Nela, “a paisagem era 

sinistra, como seu senhor” (FONSTAD, 2013, p. 90).  
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Figura 10 – Pântanos Mortos  

Fonte: Jackson (2002) 

Figura 11 – Mordor 

Fonte: Jackson (2003) 

Mordor é composta de três acidentes geográficos, a saber: as montanhas, o 

planalto de Gorgoroth e as planícies de Lithlad. Todas essas áreas são áridas e vulcânicas. 

Tal característica propicia uma enorme quantidade de rochas vulcânicas, o que deixa a 

terra negra. Aliás, segundo Fonstad (2013) e como é visível, tudo em Mordor contribui 

para esse aspecto negro. 



81 
 

 

Ali em Mordor acabaria a demanda de Frodo e Sam, a destruição do Anel. Após 

discussões e lutas entre Frodo e Gollum e também com o próprio Sam, o Anel cai no 

Monte da Perdição (vulcão em erupção na figura acima), lugar onde foi forjado e, 

portanto, o único lugar onde pode ser destruído.  

Voltemos, então, a Lothlórien e sigamos agora os outros membros da Comitiva 

que seguem até Rohan, lar dos cavaleiros, até a sua capital e lar do rei, Edoras. Rohan é 

uma planície verde com vários campos de pasto e afloramentos de rocha em seu território. 

Os homens de Rohan (os rohirrim ou os eorlingas) são exímios cavaleiros, mas boa parte 

deles é camponês também. Provavelmente, os campos postos em planícies favoreciam 

tanto a criação de animais como a agricultura. No maior dos afloramentos de Rohan foi 

construída Edoras (Figura 12). Fonstad (2013) comenta que a cidade se destaca à frente 

das chamadas Montanhas brancas como uma sentinela.  

Figura 12 – Edoras, em Rohan  

Fonte: Jackson (2002) 

  Em Rohan, os integrantes da comitiva desconfiam da morte de seus companheiros, 

mas descobrem que eles foram para Fangorn, motivados por um ataque dos inimigos. 

Fangorn é o lar dos Pastores de Árvores, também conhecidos como “entes”, seres 

parecidos com árvores, mas que caminham e falam. Sua missão seria a de proteger toda 

a vegetação da floresta. 
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Figura 13 – O ent Barbàrvore em Fangorn 

Fonte: Jackson (2002) 

  Em Fangorn, Gimli, Legolas e Aragorn descobrem que seus amigos hobbits estão 

bem e que Gandalf voltou da morte. Eles deixam os hobbits aos cuidados de Barbárvore 

e voltam para Rohan, afim de pedir ajuda para lutar na guerra que se iniciava. Os hobbits 

e o ent, por sua vez, vão a Isengard (ver a figura 14) proteger as árvores que lá padecem 

sob o jugo de Saruman (Christopher Lee).  

Figura 14 – Isengard destruída 

Fonte: Jackson (2002) 
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  Isengard foi construída pelos seres humanos na Primeira Era, mas estava sob os 

cuidados de Saruman, o mago branco. Ela possui uma torre, chamada Orthanc, ao centro 

e foi construída em forma de círculo. A princípio arborizada, foi destruída pelos orcs a 

mando de Saruman a fim de que se construíssem fábricas. 

Voltando de Fangorn, Gimli, Legolas e Aragorn vão a Gondor, lar dos seres humanos 

descendentes dos numenorianos. Eles vão à capital Minas Tirith (ver Figura 15). Por 

muito tempo, essa cidade fora apenas uma fortaleza, mas passou a ser residência de verão 

do rei de Gondor e, posteriormente, a casa real.  

Figura 15 – Minas Tirith  

Fonte: O Senhor dos Anéis – As duas torres (2002) 

Nela, há muralhas, torres, um hospital (denominado Casa de Curas), estábulos, 

hospedarias e as casas de seus habitantes. Assim como Edoras, foi construída sobre uma 

rocha: “esculpidas nos próprios osso da terra” (FONSTAD, 2013, p. 138). A autora, 

ainda, comenta sobre como a cidade lembra os castelos da Europa nos tempos da Idade 

Média. Ela possui sete muralhas e cada uma delas protegia um nível, perfazendo sete 

níveis na cidade toda. Foi diante de suas muralhas que aconteceu uma das batalhas 

determinantes para a história. 

Essa cartografia imagética da Terra-Média, bem como o embasamento dos 

conceitos de lugar e de paisagem já elucidados, são essenciais para a análise aqui 

proposta. Contudo, elas não bastam. É preciso extrapolar o visível, ir além dessa 
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cartográfica imagética e compreender os discursos espaciais que a Terra-Média carrega 

desde sua criação e que foram levadas em consideração na produção dos filmes, como 

lembra Braun (2009). Para compreender os discursos, é preciso ter em mente o campo 

discursivo no qual o discurso está inserido (DUNCAN, 2004). 

Qual o campo discursivo que envolve a Terra-Média? Que ideários e discursos a 

compõem? Tolkien (2006) discute isso em seu livro Sobre histórias de Fadas7. Nele, há  

uma reflexão sobre o que seria a fantasia e sua importância bem como explicações sobre 

sua relação com a “realidade”. Nesta obra, Tolkien apresenta suas motivações para 

construir a Terra-Média e pode-se averiguar quais os discursos que a sustentam. É preciso 

recorrer a esta obra, então, não para traçar paralelos com o espaço-temporal de Tolkien, 

mas, em vez disso, pensar o conteúdo dos discursos geográficos próprios da Terra-Média. 

Investigar, portanto, a geograficidade presente no mundo fantástico aqui estudado. 

Um fato curioso nos impele a pensar sobre o teor geográfico da Terra-Média: a 

forma como ela foi construída. Trata-se, pois, do processo de criação de Tolkien. Ele 

dizia que, para escrever suas obras, era necessário fazer em primeiro lugar um mapa. Caso 

contrário, seria impossível dar continuidade à estória que tinha em mente. Formações 

geológicas, dias e noites, traçados de rios, órbitas das luas, distâncias percorridas pelos 

personagens, localização de cada personagem no tempo e no espaço: tudo isto é pensado 

pelo autor em cada página de seus livros. Ele, então, primeiramente pensava no espaço 

onde se daria a sua narrativa, criava uma toponímia e, posteriormente, construía a 

narrativa (WHITE, 2013). 

Esta forma de narrar é de fundamental importância para essa pesquisa: o espaço 

foi vital para Tolkien; ele, inclusive, chegou a comentar sobre a importância dos trabalhos 

cartográficos na composição dos livros (CARPENTER, 2006). O espaço também era um 

personagem e muito tem a nos dizer. A Terra-Média, portanto, possui um discurso 

espacial. 

A ideia de que a Terra-Média é um personagem protagonista não está presente só 

nos livros. Essa mesma ideia também rege a construção das obras cinematográficas, 

objeto desse estudo. O diretor dos filmes, Peter Jackson, como nos alerta Braun (2009), 

assumiu essa concepção na produção dos filmes. Por isso, muito trabalho foi demandado 

na construção da Terra-Média fílmica, no que se refere aos efeitos especiais. De fato, a 

                                                           
7 As novas versões do livro trazem um título diferente “Árvore e Folha”. 
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paisagem da Terra-Média é um personagem central no filme, ela situa e conduz toda a 

narrativa. Braun (2009) explica: 

As important as Gandalf, Frodo, and the rest of the Fellowship are, 

Jackson and his people knew Middle-earth was just as important a 

character to Tolkien and needed to come alive for the films to succeed. 

To create the places of Middle-earth, various methods were used, 

sometimes in concert with each other.8 (BRAUN, 2009, p. 32) 

Assim, para criar a Terra-Média foram utilizados vários métodos. Entre os 

métodos utilizados para dar vida à Terra-Média, Braun (2009) enumera os estúdios de 

gravação, a composição digital, a técnica matte painting, miniaturas, efeitos especiais e 

as locações na Nova Zelândia, país escolhido para as gravações. Todo esse esforço se 

justifica pela intenção de não renunciar à ideia de que o espaço é elemento fundamental 

no contexto da obra de Tolkien. 

Voltando ao livro Sobre Histórias de Fadas, entende-se que, para Tolkien, o 

mundo criado (Mundo Secundário) estava intimamente ligado com o mundo real (Mundo 

Primário). A ficção, no entendimento do autor, está sempre ligada à realidade. E, 

consequentemente, o espaço ficcional está, indubitavelmente, ligado ao espaço real, pois 

“a Fantasia é feita do Mundo Primário” (TOLKIEN, 2006, p. 75). Contudo, Tolkien vai 

além de estabelecer essa relação; ele a caracteriza como uma relação de afeto pelo objeto 

representado, pois “um bom artífice ama seu material” (TOLKIEN, 2006, p.75). Aqui 

entra uma questão de interesse eminentemente geográfico. Tal inferência nos leva a 

considerar os espaços presentes da Terra-Média – campos, áreas rurais, áreas urbanas, 

montanhas escuras, grutas, etc. – como espaços imbuídos de afetividade. Todos, sem 

restrição, são lugares e espaços nos quais se manifestam topofobias e topofílias.  

Além desse aspecto, há outros que levam a considerar que a Terra-Média possui 

um caráter geográfico.  Seria o fato das estórias de fadas9, como Tolkien denomina sua 

criação literária, possuírem funções. Ou seja, as narrativas presentes na Terra-Média não 

foram criadas por puro diletantismo ou para serem best sellers. Elas tinham um porquê, 

funções. Estas seriam: a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo.  

                                                           
8 “Tão importante quanto Gandalf, Frodo, e o resto da Comitiva são, Jackson e seu pessoal sabia, a Terra-

Média era um importante personagem de Tolkein e precisava ter vida para o filme ter sucesso. Para criar 

os lugares da Terra-Média, vários métodos foram utilizados, ás vezes combinados com outros.”  
9 Os tradutores e estudiosos da obra de Tolkien preferem o termo estória de fadas a contos de fadas. 
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O escape é um elemento interessante a se discutir aqui. Ele diz respeito à fuga da 

realidade. Contudo, não se trata de uma simples fuga, mas de uma negação da realidade 

não agradável. O próprio Tolkien comenta sobre a polissemia do termo e como, na sua 

visão, o escapismo era visto de forma depreciativa. Dessa maneira, a maioria das pessoas 

que cultivavam essa perspectiva estaria “confundindo, nem sempre por erro sincero, o 

Escape do Prisioneiro com a Fuga do Desertor” (TOLKIEN, 2006, p.76). Na visão de 

Tolkien, o escape não era algo que causaria alienação, mas, ao contrário, seria um 

mecanismo através do qual se poderia desvencilhar de uma realidade opressora, numa 

tentativa de buscar satisfação e/ou prazer. 

Essa noção de escape, intrínseca da Terra-Média, é muito parecida com a noção 

de escapismo de Yi-Fu Tuan (1998). Para este último, o escapismo é próprio do ser 

humano. Todo ser humano tenta escapar da realidade, seja por meio de artefatos e até 

mesmo da higiene. Segundo Tuan (1998), o ser humano sempre recorre ao escapismo, 

pois não consegue lidar completamente com a realidade. Para fugir da natureza e seus 

fenômenos, o ser humano entrou no processo de sedentarização, produziu lares, se 

organizou em grupo. Chuva, inundações, forte insolação: tudo é um convite ao escapismo 

na perspectiva de Tuan (1998). Contudo, o escapismo que mais se aproxima da ideia de 

escape presente na Terra-Média é a negação do conformismo que, por sua vez, resulta no 

desenvolvimento de atitudes como a fantasia e a imaginação. Mello (2012) aponta que 

O homem tem recorrido a sua faculdade de estabelecer fugas por meio 

do pensamento como meio de escapar de ações aborrecidas, das agruras 

da vida ou na tentativa de locomoções rumo aos ninhos, esperanças e 

felicidade. (MELLO, 2012, p. 36)   

 

A Terra-Média é o lócus dessa fuga. Tentando-se fugir da realidade e encontrar 

alegria num mundo fantasioso, criou-se a Terra-Média. Ela é, per si, o resultado de um 

escapismo. Fuga de que? De uma realidade desagradável. Que realidade? A realidade 

com uma mentalidade modernista, visto que a Terra-Média revela a condenação “de 

coisas progressistas como fábricas, ou das metralhadoras e bombas que parecem ser seus 

produtos mais naturais e inevitáveis, ousemos dizer 'inexoráveis'.” (TOLKIEN, 2006, p. 

79). 

Notadamente, a Terra-Média nega uma concepção modernista do mundo. 

Segundo Echeverria (1995), o discurso da modernidade apregoa, entre outras coisas, o 

racionalismo e o industrialismo. Aqui, o conceito de escape vinculado à Terra-Média é 
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uma negação clara do industrialismo. Ela nega as fábricas, condena a presença de 

indústria e vai além: associa a fenômenos causadores de horrores, instrumentos de morte 

como bombas e metralhadoras. Essa condenação fica mais clara em outro trecho de Sobre 

Histórias de Fadas, na qual comenta-se acerca de características que se gostaria de negar 

com o escape para a Terra-Média, tais como: a) “a proximidade de fábricas robotizadas 

de produção em massa”; b)“o rugido do tráfego mecânico auto-obstruidor” e c) a 

constatação da “forma como os homens vivem e trabalham no século XX está crescendo 

em barbárie a uma taxa alarmante”(TOLKIEN, 2006, p.78). 

Tais características são próprias de um espaço urbano-industrial. Desde a 

proximidade das fábricas até o barulho de carros, o que se nega e condena é a realidade 

urbana. Reforça-se a ideia de negação da modernidade, pois, além do industrialismo, a 

modernidade apregoa também o urbanicismo. O urbanicismo, na visão de Echeverria 

(1995), se caracteriza pela ideia de que a cidade é o espaço do ser humano e que é nela 

onde há o progresso e a realização plena do ser humano. Outros autores comungam da 

mesma ideia e apresentam a cidade como a realização da modernidade. 

David Harvey, em seu livro Condição Pós-Moderna, comenta que a modernidade 

e o urbano são intrinsicamente ligados. A modernidade é, pois, um fenômeno urbano. Ela 

existiu 

num relacionamento inquieto, mas complexo com a experiência do 

crescimento urbano explosivo (com várias cidades passando da marca 

de milhões de pessoas no final do século [XIX],) da forte migração para 

os centros urbanos, da industrialização, da mecanização, da 

reorganização dos ambientes construídos e de movimentos urbanos de 

base política. (HARVEY, 1993, p. 33-34).  

Ademais, Harvey, citando Michel de Certeau, aponta a cidade como, 

concomitantemente, o maquinário e o herói da modernidade, defendendo a tese que o 

urbano é estritamente ligado ao discurso modernista.  

Octávio Ianni também vincula a cidade a esse modo de pensar. Para ele, “ a cidade 

tem sido o lugar por excelência da modernidade.” (IANNI, 2003, p. 123), pois, no seu 

entendimento, tudo se desenvolve no espaço citadino.  Dentro dessa forma de pensar, 

Ianni (2003) argumenta que as características do clima da modernidade foram, aos 

poucos, traduzidas em meio de vida urbano. Juntamente ao urbano e tendo a cidade como 

lócus, está a secularização, a individuação, a racionalização, a vida monetária, etc. Ianni 

(2003) também postula que, atualmente, há fragmentos da modernidade em toda 
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sociedade. Contudo, há dois “espaços” nos quais ela se sobressaem, a saber: as relações 

sociais capitalistas e a grande metrópole.  

Desse modo, a Terra-Média nega o espaço urbano-industrial e, portanto, traz, em 

si, um discurso antimodernista. A Terra-Média é uma ode contra aquilo que seu autor 

chamou de “crueza e a feiúra da vida europeia moderna” (TOLKIEN, 2006, p.78). Assim, 

o mundo fantástico aqui estudado é permeado por um discurso que nega a modernidade. 

Dardel (2015) explica, inclusive, que é exatamente no período em que toda a sociedade 

ocidental intenta submeter a Terra ao seu poder através da ciência e da indústria que se 

multiplicam meios do homem ter uma relação mais “natural”, menos artificializado. O 

ser humano, postula o autor francês, tenta se desvencilhar do ideal modernista através da 

geografia. A Terra-média é justamente essa geografia que propõe a fuga de um mundo 

moderno, entendido como artificial. 

Tal negação pode se evidenciar, também, com a exaltação do campo na Terra-

Média. São esses espaços da vida feliz, da festa; os lugares no quais, os personagens se 

sentem em casa, como elucidado por Nascimento (2014). Assim, ao exaltar o campo e 

condenar os espaços urbanos, a Terra-Média, novamente, reforça sua ideia 

antimodernista. 

Gandy (2004) também comenta como, no século XX, houve em toda a sociedade 

ocidental uma busca pelos “pedaços da natureza” que se tinha perdido. Segundo ele, a 

industrialização e o desenvolvimento urbano fizeram da natureza e da paisagem, 

enquanto porção desta última, um objeto pictoral com um valor maior que o ambiente 

moderno, este era entendido como artificial. Assim, houve uma forte reação contra o que 

se entendia como a destruição da natureza, reafirmando o estudo e, sobretudo, a 

valorização do natural, do selvagem. 

Essa ideia de negação da cidade e exaltação do campo é compreensível, pois 

quando se sente que o mundo está mudando ferozmente, a resposta, geralmente, é evocar 

um passado idealizado e estável (TUAN, 2013). É isso que Tolkien faz. O passado quase 

edênico no mundo rural é retomado na Terra-Média; esta é uma resposta às rápidas e 

inúmeras mudanças no seu contexto espaço-temporal. Assim, o saudoso passado ganha, 

literalmente, um lugar; ainda que este seja imaginário. Esse lugar é a Terra-Média, o lócus 

do escapismo de Tolkien. O lugar onde se pode ir e fugir da loucura urbana da 
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modernidade. É lá onde se evocará o repositório das lembranças de outrora tão 

agradáveis, na visão dele, como o Condado. 

Contudo, o urbanicismo não é único discurso da Modernidade. Ela apregoava uma 

forma da relação ser humano/natureza pautada no controle da natureza via a técnica. Na 

verdade, segundo a perspectiva de Giddens (2002), a ênfase da modernidade está na 

subordinação do mundo ao domínio do ser humano e a natureza, vista como um fenômeno 

externo a vida social, também é refém desse domínio.  

Tal domínio, explica o autor, está assentado na ideia de “razão instrumental”, que 

postula a utilização de princípios organizados pela ciência e tecnologia no controle do 

mundo natural. Assim, o mundo deve ser organizado segundo estruturas derivadas de 

reivindicações do saber organizado socialmente e isso acaba por proporcionar uma 

negligencia das influências exógenas, das atividades que dependem exclusivamente de 

forças que o ser humano não pode controlar.   Em suma, com o advento da modernidade, 

“os homens tratam a natureza como um conjunto inerte de forças a serem atreladas para 

os fins humanos.” (GIDDENS, 2002, p. 154). 
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CAPÍTULO 4 

DECIFRANDO PAISAGENS, ENTENDENDO LUGARIDADES: OS 

DISCURSOS ESPACIAIS DA TERRA-MÉDIA 

 
O primeiro filme da trilogia, O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, inicia com 

um prólogo que explica o surgimento do Anel, artefato que provoca toda a movimentação 

da sociedade. O Anel fora forjado por Sauron. Este o perdeu numa batalha para Isildul, 

um homem que, por sua vez, também o perdeu e este acabou perdido por 2.500 anos, em 

um rio. Após muitos anos, o Anel chegou às mãos de uma pequena criatura, o hobbit 

Bilbo Bolseiro do Condado (Ian Holm).  

 Já no prólogo, há indícios da importância do espaço para a narrativa. Conforme 

o desenrolar da narrativa, a história do Anel é explicada e se tem informações sobre as 

batalhas travadas a fim de possuí-lo para consequentemente obter o poder.  

Figura 16 – Mapa de Terra-Média enquanto narrativa 

Fonte: Jackson (2001) 

À medida que Sauron, o detentor do Anel, conquista territórios, o mapa da Terra-

Média é apresentado e as regiões conquistadas vão delineando uma cartografia da 

conquista. O que vale a pena ressaltar aqui não é tão somente o simples uso do mapa, mas 

a sua importância para a narrativa, posto que é utilizado para conduzir a narrativa. O mapa 

não apenas localiza a trama, mas a inicia e a conduz.  
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Conley (2006) explica como os mapas são, na trilogia O Senhor dos Anéis, uma 

estratégia pertinente de convencimento. No entendimento desse autor, junto com a 

utilização de voice-off e da voice-over10, o mapa do prólogo explica e resume toda uma 

estória anterior aos Senhor do Anéis. Isso é vital para a nossa discussão por dois motivos: 

a) ilustra a grandiosidade da trama e, consequentemente, do espaço fílmico; b) anuncia 

quais são os lugares dominados por Sauron, o Senhor do Escuro, e quais estão livres do 

seu domínio, antecipando, de certa forma, quais lugares terão manifestações topofílicas 

ou topofóbicas bem como de lugaridade e não-lugaridade.   

Terminado o prólogo, a narrativa passa a ser localizada no Condado, mostrando a 

vida dos Bolseiros e seus vizinhos na Vila dos Hobbits. Esta última fica situada em meio 

a uma região de campos na qual pode se encontrar chalés, árvores, alamedas, tocas e 

jardins coloridos, um rio e um moinho (FONSTAD, 2013), delineando-se, portanto, uma 

região bucólica.  

A primeira cena traz Frodo Bolseiro (Elijah Wood), sobrinho de Bilbo, lendo um 

livro sob as sombras de árvores (Figura 17). O som da cena, com certeza, transmite paz. 

Tanto o som dos pássaros como a música da trilha sonora, inseridos concomitantemente 

na cena, dão a ideia de tranquilidade. Como discutido por Oliveira Jr (2012) e Costa 

(2005), em um filme, não só a imagem transmite valores e ideias, mas o som também é 

responsável pela emissão de discursos sobre o espaço. Aqui imagem e som se combinam 

ao manifestarem o discurso do campo como um lugar prazeroso e sua paisagem é 

associada ao prazer, ao ideário do lugar.  

 Essa visão não é incomum no Ocidente. Geralmente, a noção do campo como o 

espaço do bem-estar é a mais comum nas representações de toda ordem. Tuan (2005), 

inclusive, explica que a zona rural, juntamente com a noção de lar, projeta imagens 

positivas, imagens de paz. De fato, os espaços bucólicos quase sempre exalam um ar de 

inocência e calmaria. A sociedade ocidental, a partir da era romântica, está, de certa 

forma, instruída a fechar os olhos diante dos conflitos campestres ou de mazelas sociais 

como a fome no espaço rural e o ver como lócus da tranquilidade e da bonança, o novo 

Éden. 

                                                           
10 Termos utilizados nos estudos de Cinema. Voice-off é a voz de um personagem que faz parte da narrativa, 

mas que não está necessariamente em cena ao passo que a voice-over se refere a uma voz fora da cena; 

geralmente de um narrador, que não é necessariamente um personagem. 
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Figura 17 – Frodo sob as árvores  

Fonte: Jackson (2001) 

 

Há algo mais prazeroso e tranquilo do que ler um livro sob as árvores? A paisagem 

aqui é hedonista, posto que transmite uma certa cumplicidade entre esta e Frodo Bolseiro; 

o sentimento é de lugaridade, estabilidade diante do espaço que se experencia. Há uma 

conivência entre o personagem e a paisagem que o acolhe (SAUTTER, 1991). Frodo 

parece partilhar de um momento de fraternidade com os amigos ao estar em meios às 

árvores. Nada parece lhe tirar a paz. 

Outro aspecto interessante da cena é a predominância do verde, das árvores. Frodo 

parece diminuto diante dos troncos e copas das árvores. A paisagem verde o acolhe – e é 

hedonista justamente por esse acolhimento – porque é maior do que ele. A paisagem 

natural o guarda e o protege, pois é vista como muito maior do que o pequeno Frodo, 

como algo que, por o ultrapassar, tem a capacidade de o abrigar harmonicamente como 

uma mãe guarda o filho no colo ou no útero. Citar o termo “mãe natureza” não seria aqui 

um trocadilho pueril. Aliás, não é por coincidência que os hobbits são criaturas pequenas, 

tendo a metade do tamanho de humanos. Essa grandiosidade da natureza em contraponto 

a estatura diminuta do personagem, além de favorecer o acolhimento da primeira sobre o 

segundo, delineia também um ideário antimodernista, o qual nega a ideia de controle 

humano sobre a natureza, ponto central da modernidade (GIDDENS, 2002).      

O único momento que, aparentemente, a paz de Frodo é perturbada é quando ele 

ouve o barulho de algo se aproximando. Passos estanhos numa floresta? Cena digna de 
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filme de terror, a princípio. O barulho, contudo, é da chegada de um amigo, o mago 

Gandalf (Ian McKellen); e o sorriso se delineia na face do pequeno hobbit. Frodo 

cumprimenta Gandalf e junta-se a ele numa carroça. Esta sequência expõe bem esse 

caráter hedonista das paisagens da Terra-Média, forjando o lugar. Nessa cena, Frodo e 

Gandalf passam ao fundo numa espécie de carroça, o que per si já alude a ambientes 

rurais. Além da carroça, há um moinho, um rio límpido, uma cerca. Em primeiro plano, 

um casal trabalha com a terra. Os dois planos indicam o caráter bucólico. 

Figura 18 - Hobbits e a agricultura  

Fonte: Jackson (2001) 

 

Novamente, o ideário de paz diante do ambiente rural vem à tona. Tuan (2005) 

comenta sobre como o trabalho no campo, muitas vezes, dá a sensação positiva, 

hedonista. Para o autor, 

[...] a avistar as costas curvadas de homens, mulheres e crianças 

colhendo tomate no campo, nossa reação imediata provavelmente é “a 

vida sadia do trabalho ao ar livre” em vez de “opressão, dor e medo”. 

(TUAN, 2005, p. 230) 

De fato, ambientes de fazenda remetem a uma vida idílica, a um espaço de prazer, 

onde até mesmo o trabalho, outrora entendido como uma punição divina, é visto com 

bons olhos diante do cenário bucólico. A música ao fundo corrobora essa compreensão, 

pois transmite, com o uso de violinos e numa melodia que lembra as músicas de festas 
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medievais, o ideário de alegria e tranquilidade11. Mais do que retratar o ideário de paz, a 

cena anuncia o discurso de harmonia com a natureza. Os personagens no primeiro plano 

não apenas cultivam a terra, mas parecem ter uma unidade com ela; eles habitam 

poeticamente aquele lugar (RELPH, 2012). Cultivar a terra, notadamente, não significa 

uma submissão da natureza ao trabalho humano, mas uma união com ela; tê-la como 

companheira na aventura da existência, construir com a natureza uma relação harmônica. 

De fato, plantar, para quem habita poeticamente, “é uma celebração, um reconhecimento 

do laço sagrado que une o homem aos seres da Terra, das águas ou do ar.” (DARDEL, 

2015, p. 54). Aliás, para Bassham e Brosson (2012), essa relação harmônica dos seres 

com a natureza é própria da Terra-Média. 

Ainda na sequência do passeio de carroça com Gandalf e Frodo rumo à toca hobbit 

(casa de Bilbo Bolseiro), outro discurso espacial é revelado. Dessa vez não uma imagem, 

mas um diálogo é o médium para isso. Tendo o verde da grama e das árvores como 

cenário, os personagens dividem notícias e Frodo revela que Gandalf, por atos cometidos 

no passado, era considerado no Condado como um perturbador da paz, pois sempre trazia 

novidades ao lugar. Um título um tanto negativo, vale a pena frisar. Isso denota mais uma 

vez o quanto os hobbits prezam pela paz e olham com maus olhos aqueles que a podem 

tirar do Condado, o que seria deslugarizar o lugar. Assim, tudo aquilo fora do ordinário 

da vida comum pode desestruturar e/ou solapar as bases da ideia de lugar existente em 

todo o Condado.   

Chegando na casa de Bilbo, o primeiro movimento seria alegar que o conceito de 

lugar também se aplica. Aliás, nada mais comum do que associar a ideia de casa (lar) com 

o conceito de lugar, como já aludiu Tuan (2013). O mesmo se pode dizer da noção 

heideggeriana de habitar já “geografizada” por geógrafos como Relph (2012) e Buttimer 

(1982). Contudo, um diálogo em especial nega essa interpretação. Do ponto de vista 

meramente visual, pode-se até alegar que a casa – a toca hobbit (Figura 19) – é um lugar 

por excelência: livros e móveis, levemente bagunçados que denotam uso, familiaridade 

e, paradoxalmente, segurança e ordem bem como uma lareira acesa, trazendo a sensação 

de bem-estar e aconchego. Os quadros com as fotos dos pais de Bilbo no lado direito da 

cena trazem a ideia de familiaridade, fazendo notar que há laços sanguíneos presentes na 

                                                           
11 Não são raras as comparações que associam a Terra-Média ao período medieval. Diego Klautau (2007) 

traça esses paralelos em sua dissertação e sua tese de Doutorado Paideia Mitopoética: a educação em 

Tolkien, como também em outros textos. 
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casa, apesar da ausência. As janelas do lado esquerdo da casa, ao deixarem entrar a luz 

do sol e propiciarem uma vista para “a natureza lá fora”, uma das grandes paixões dos 

hobbits, também podem colaborar com esse entendimento. 

Figura 19 – A toca hobbit 

Fonte: Jackson (2001) 

Contudo, esse entendimento de lugaridade presente na toca hobbit parece se 

desvanecer. Nas cenas subsequentes, Bilbo, na companhia de Gandalf, revela que a sua 

casa não é mais um lugar tranquilo, posto que, nela, ele é perturbado pela vizinhança e 

parentela. 

Tal perturbação o impede de trabalhar no livro que está escrevendo. Só assim, 

pode-se entender como a casa perde toda a sua capacidade de oferecer abrigo e raízes 

existenciais para a vida de Bilbo. Afinal, o lugar não se forja somente com a comodidade, 

mas existe também diante de algumas variantes. É preciso ter uma boa relação com os 

seus, com as pessoas com quem se convive, com a comunidade para a construção e 

manutenção do lugar. A mesma premissa é válida para a noção de habitar: é preciso um 

“diálogo aberto” com o meio social que se habita, com os pares que dividem o mesmo 

chão e sonham ter o mesmo céu. Bilbo, contudo, foge dos seus parentes. Está cansado 

deles. O velho hobbit chega, inclusive, a proibir a entrada deles em sua casa. Ele vive na 

toca hobbit no Condado; mas não a habita poeticamente. 

É por isso que Bilbo pretende sair da toca hobbit e do Condado. Ele está servindo 

Gandalf à mesa e comunica-o sobre o plano de abandonar as terras verdes em que nasceu. 
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Bilbo deseja aventurar-se em outras paisagens. Aqui a distinção de lugar e espaço 

explanada Tuan (2013) se faz visível plenamente, posto que a vida é um movimento 

dialético entre refúgio e aventura, sendo o primeiro ligado ao lugar e o segundo ao espaço. 

Bilbo, assim, não quer somente experienciar o lugar; quer o espaço! Vale a pena conferir 

a fala dele: 

Bilbo Bolseiro: Argh! Preciso dar um jeito nesses parentes abomináveis tocando 

a companhia o dia todo sem me dar um segundo de paz. Eu quero as montanhas de novo. 

As montanhas, Gandalf! E quero encontrar um lugar tranquilo que possa terminar meu 

livro. 

Há aqui a dicotomia já explicada por Tuan (2013). Aventuranças nas montanhas 

e um lugar calmo para escrever são as reivindicações de Bilbo. Contraditoriamente, ele 

clama por espaço e lugar ao mesmo tempo. Aliás, um espaço aberto pode ser lugar, caso 

esse seja o centro de valores daquele que o experencia. Assim, uma pergunta se faz 

pertinente: Bilbo anseia por ambos ou deseja um outro lugar? Diante do exposto, não há 

dúvidas: Bilbo quer um outro lugar, onde possa construir sua lugaridade vivendo 

aventuras sem acusações dos parentes e vizinhos e deleitando a paz de escrever.     

Na continuidade da cena, um outro aspecto intrínseco ao lugar se mostra 

claramente: a subjetividade. A experiência do lugar é subjetiva, posto que é pessoal e 

intransferível. Ao passo que o Condado deixou de ser, plenamente, um lugar para Bilbo, 

o mesmo não acontece com Frodo. A região campestre se torna um lugar-sem-lugaridade 

para o velho tio, pois, em seu modo de ser, já não há paz, contudo continua como lócus 

do afeto do jovem sobrinho. É o próprio Bilbo que expõe essa dinâmica de lugaridade ao 

explicar o porquê de não convidar Frodo para ir embora com ele em busca de paz: 

Bilbo Bolseiro: Acho que viria comigo se pedisse, mas acho que, no fundo, Frodo 

ainda está apaixonado pelo Condado. As florestas, os campos, os pequenos rios... 

Frodo usufrui da paz que o Condado oferece, como já explicado no início do 

capítulo e nessa fala de Bilbo. No caso de Frodo, é justamente o caráter bucólico o 

causador de lugaridade. Ao explicar o porquê da paixão do sobrinho pela terra natal, o 

que é evocado são as características bucólicas: campos, rios e florestas. O amor de Frodo 

ao Condado é fundamentado, baseando-se na perspectiva de Bilbo, no ideário que 

privilegia a presença da natureza, uma concepção romântica e antimodernista de mundo 

(GIDDENS, 2002). 
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A cena seguinte também pode ser elencada no contexto da discussão desse caráter 

hedonista do campo personificado pelo Condado na trilogia fílmica O Senhor dos Anéis. 

Depois da conversa em que há a comunicação da partida sem volta de Bilbo, o velho 

hobbit e Gandalf fumam e observam a festa preparada (Figura 20). 

Figura 20 – Paisagem festiva no Condado  

Fonte: Jackson (2001) 

 

Aqui, assim como noutros exemplos, o ambiente que remete à natureza e ao rural 

é apresentado como um espaço revestido pelo hedonismo, proporcionador de beleza e 

harmonia, segundo padrões antimodernistas. A cena imagetificada na Figura 20 apresenta 

um encontro de Bilbo Bolseiro e de Gandalf. Nela, os companheiros se afastam de uma 

festa e conversam sobre tempos passados bem como tecem comentários de como a vida 

no Condado foi tranquila um dia. Pode-se inferir como a paisagem, nesse caso, leva a 

pensar em festa e alegria. 

Ademais, encontra-se presente na paisagem elementos naturais: árvores, campos 

verdes e um rio. Há a presença dos quatro elementos citados por Cauquelin (2007): 

campos (terra); rio (água); pôr do sol (fogo e ar juntos), delineando a paisagem como 

expressão da natureza. Contudo, o importante é frisar como o ideário natural novamente 

se faz presente ao passo que leva a considerar a paisagem como hedonista; a cumplicidade 

entre os personagens. Como explica Sautter (1991), a conivência não se dá somente entre 

a paisagem e aquele que a experencia, mas é fortalecida pelos laços comunitários, pelos 

vínculos emotivos entre aqueles que vivenciam a paisagem hedonista. O laço de amizade, 
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a memória do passado e os elementos naturais, desde o verde dos campos e das arvores e 

o pôr do sol: tudo colabora para a efetivação do prazer visual, da paisagem topofílica. 

Ademais, a trilha sonora colabora, mais uma vez, com a construção dessa experiência 

prazerosa. 

Percebe-se aqui um discurso pró-campo e pró-natureza. Assim, quando o campo 

é idealizado como o “bom lugar”, isso se deve, normalmente, ao Romantismo e a outros 

movimentos que supervalorizam o campo. Estes, contrários ao industrialismo e, 

consequentemente, ao urbanicismo, possuíam um caráter rural-intelectual, como já 

explicado anteriormente por Williams (1989). Nota-se, portanto, um discurso 

antimodernista.  

Contudo, não só as experiências topofílicas compõem a Terra-Média. Ainda no 

início da trilogia, espaços que fogem desse ideário naturalista e romântico são 

apresentados. Geralmente, tais espaços são lócus de experiências de horror; são paisagens 

do medo (TUAN, 2005). Assim, o filme, ao trabalhar com histórias paralelas, mas que se 

intercruzam em diversos pontos, apresenta espaços diferentes ao mudar de um ponto da 

narrativa para outro. Num dado momento, por exemplo, a trama é localizada no Condado 

e, com um simples corte, já vemos Mordor e seu aspecto soturno; um outro corte e vemos 

o mago Gandalf numa estrada. Esse jogo de montagem é vital na construção de um ideário 

que procura marcar distinções entre os espaços, que tenta estabelecer um contraste entre 

um dado espaço que é afável e acolhedor ao passo que outro é exatamente o oposto disso. 

Aqui temos um lugar-sem-lugaridade ou permeado de topofobia. É nítido, então, como a 

utilização desses cortes-sequências expressam discursos a respeito de experiências 

topofóbicas e topofílicas.  

Numa dessas sequências, a narrativa passa a se localizar em Mordor. O filme, “de 

repente”, convida o espectador a sair do Condado e perceber outros espaços. O aspecto 

sombrio de Mordor, já apresentado no capítulo anterior, surge pela primeira vez. Antes, 

a terra do Senhor do Escuro já mencionada por Gandalf e Frodo. Ambos já conhecem 

muitas estórias sobre os perigos que lá habitam e o tom de voz dos personagens bem como 

suas fisionomias denunciam o medo; uma simples menção ao lugar já provoca uma 

experiência topofóbica. 

Ao “surgir” na tela, Mordor vem acompanhada de uma trilha sonora que impõe 

uma sensação de medo, já que é composta de gritos. Completamente diferente de uma 
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paisagem bucólica na qual predomina o verde dos campos e o azul do céu e do rio, Mordor 

é lúgubre ao extremo. Além dos gritos, vê-se o fogo em suas torres (Figura 21). Não mais 

o fogo sugerido no pôr do sol ou nas lâmpadas festivas do Condado que aparecem na 

Figura 20. O fogo agora provoca medo; é aterrador.   

Figura 21 – Mordor 

Fonte: Jackson (2001)  

Em Mordor, há algo que reforça o caráter antimodernista já mencionado. Mordor 

é o lócus da modernidade. É lá que existem fábricas e há uma completa ausência da 

natureza romantizada. Não há rios, nem campos e muito menos um céu azul sem nuvens. 

O que se tem é escuridão em demasia. O som de pássaros e de água correndo livre são 

ausentes. Há apenas um vulcão, mas este não é visto de forma romântica. Só se escuta 

gritos de horror e máquinas trabalhando exaustivamente. Não é esse, aliás, o aspecto 

espacial da modernidade? A modernidade, como já explicitado, apregoa o domínio da 

natureza e o triunfo da técnica instrumental (GIDDENS, 2002).  

Em Mordor, encontramos uma configuração espacial que anuncia o ideário 

modernista sendo visto de forma negativa, pois é a morada do Senhor do Escuro e de seus 

servos horripilantes, os orcs, Mordor enuncia esse discurso depreciativo da modernidade. 

A paisagem de Mordor diz – grita! – que o mundo moderno é horrendo; que viver sob os 

auspícios das ideias modernas é viver numa espécie de inferno. Afinal, as paisagens 

dantescas não são sempre de escuridão e fogo? Em Mordor, tal como no ideário cristão 
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de inferno, há choro, escuridão, fogo, desespero e ranger de dentes12. Aliás, essa visão de 

Inferno já é cristalizada em todo o Ocidente e presente não apenas nas Sagradas Escrituras 

dos cristãos, mas também na Literatura e no Cinema. Dante Alighieri (2008), por 

exemplo, relata na Divina Comédia o Inferno como um “intemporal negrume” no qual se 

pode escutar gritos, suspiros e prantos. A ambiência lúgubre e com ausência de luz, de 

fato, sempre foram associadas ao mal e é assim que o espaço modernista é reapresentado 

em O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel. Mordor é, portanto, o lócus da modernidade 

e, como tal, palco de experiências topofóbicas, a personificação do Inferno, uma paisagem 

do medo. 

Entretanto, não só a configuração espacial pode provocar o horror, o medo. Como 

já explicado por Tuan (2005) e Baumam (2009), o grande causador de medo em qualquer 

tipo de ambiente é o ser humano. Isso fica explicito em uma determinada cena depois da 

aparição de Mordor. Nela, criaturas que outrora foram reis dos seres humanos, mas que 

se tornaram monstros devido a sua ganância, os espectros do Anel, saem do Mordor para 

tentar encontrar o Anel que está com Frodo Bolseiro no Condado. Na tentativa de 

encontrar o Condado, um dos espectros do Anel se dirige ao Leste da Terra-Média. No 

encontro com o primeiro hobbit, o medo se estabelece (Figura 22). 

Figura 22 – Espectro do Anel 

Fonte: Jackson (2001) 

                                                           
12 No Evangelho, usa-se como uma alusão ao inferno um vale próximo a Jerusalém chamado Geena, onde 

se incineravam lixo e corpos dos indignos da sociedade judaica. Para ver mais sobre o assunto procurar a 

trilogia Jesus de Nazaré de Joseph Ratzinger. 
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  Neste ponto, aparentemente, há uma contradição. O espaço dessa experiência 

topofóbica se dá nas proximidades de uma toca hobbit, numa região campestre, onde, 

geralmente, ocorrem as experiências de prazer e de conivência. Contudo, a situação não 

é a mesma: já é quase fim do dia e a ambiência já denota início da escuridão. O grande 

diferencial está na aparição de um elemento estranho à conjuntura ordinária; o que motiva 

o medo é a presença de um dos Espectros do Anel. De fato, é o encontro com aquilo que 

é estranho, com o “estrangeiro” que forja o sentimento de insegurança e instabilidade. O 

medo surge diante daquilo que é diferente, desconhecido.  

Figura 23 – Hobbit diante do Espectro 

Fonte: Jackson (2001) 

O hobbit nunca tinha visto antes um Espectro. A aparência deste, per si, já é 

amedrontadora, mas o que causa a desconfiança no hobbit sem nome é o encontro com o 

desconhecido, com algo que nunca vira e, por isso, a noção de segurança é 

desestabilizada, posto que significa um encontro com outra cultura, outro modo de ser e 

viver. Tal encontro desencadeia um sentimento de insegurança (BAUMAM, 2009).  

Foi essa aproximação do espectro do Anel com as terras calmas do Condado que 

motivou Frodo a sair do lugar de suas raízes, mesmo que, como já dito, ele ainda se 

mantivesse ligado à sua vila. Ele deveria partir com o Anel para longe do Condado, pois 

só assim o Condado estaria seguro. É o seu amor pelo Condado que o faz sair de lá. Frodo, 

assim, faz o mesmo movimento que o tio Bilbo, mas por motivações diferentes. Para 

Frodo, o Condado ainda é um lar, um lugar por excelência (TUAN, 2012) e não um lugar-



102 
 

 

sem-lugaridade como o era para Bilbo. A fim de salvar o Condado, Frodo segue os 

conselhos de Gandalf e parte para Bri.  

Na companhia de Frodo, há um outro hobbit: Sam Gamgee. Sam é jardineiro da 

casa de Frodo e Bilbo e escuta o plano que visa sair do Condado. Sam acaba sendo 

enviado, por Gandalf, com Frodo como acompanhante de viagem. Os dois hobbits 

caminham em direção a Bri, auxiliados por cajados, desvelando uma re-apresentação do 

ideário de viajante. Eles percorrem vales e vilas, atravessando rios e estradas. Num 

determinado ponto, Sam para de andar. Frodo estranha e o diálogo subsequente é o 

seguinte:  

Sam Gamgee: Pronto. 

Frodo Bolseiro: Pronto. O que? 

Sam Gamgee: Se eu der mais um passo será o mais distante de casa que jamais 

vim. 

Frodo Bolseiro: Venha, Sam. Lembra o que o Bilbo dizia? “É perigoso,  Frodo, 

sair porta fora. Você sai na estrada e se não controlar seus pés não há como saber até 

onde você pode ser levado.”  

Figura 24 – Frodo e Sam  

Fonte: Jackson (2001) 

O diálogo é permeado pelo sentimento de pertencimento, de lugaridade e elucida 

o medo de sair.  A conversa entre Frodo e Sam evidencia o quanto, na visão do hobbit, 

permanecer em casa, no ambiente rural é o mais seguro. Há, para Sam, como que um 

pesar diante da constatação que irá para longe de casa, onde as raízes do ser para com o 
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lugar são mais profundas (RELPH, 2012). Isso revela, pois, o quanto a casa é o centro de 

significado e como sair dela, como nos lembra Tuan (2005; 2013), é perigoso, impõe 

insegurança, posto que a casa é o lócus do refúgio.  “É perigoso sair porta fora”, alertou 

uma vez o tio Bilbo. 

Pode-se assegurar aqui que os podem ser identificados como personagens 

geográficos (NAME, 2013). Tal identificação decorre de uma compreensão de seus 

respectivos discursos espaciais de caráter topofílico e/ou topofóbico, sendo estes 

associados ou não ao ideário presente na Terra-Média já elucidado. Se valendo da 

intertextualidade e das informações sobre os hobbits na literatura tolkieniana, pode-se 

pensar melhor sobre como esses personagens manifestam discursos espaciais. Na 

Introdução do livro O Senhor dos Anéis, Tolkien esclarece o que são esses seres: 

Os hobbits são um povo discreto mas muito antigo, mais numeroso 

outrora do que é hoje em dia. Amam a paz e a tranquilidade e uma boa 

terra lavrada: uma região campestre bem organizada e bem cultivada 

era seu refúgio favorito. Hoje, como no passado, não conseguem 

entender ou gostar de máquinas mais complicadas que um fole de forja, 

um moinho de água ou um tear manual, embora sejam habilidosos com 

ferramentas. (TOLKIEN, 2000, p. 1). 

Os hobbits, portanto, amam o verde e o campo bem como possuem uma aversão 

ao moderno, representado pelas “máquinas mais complicadas”. A primeira informação 

que Tolkien (2000) nos dá sobre eles não é a aparência tampouco de ordem psicológica.  

A primeira informação é de ordem geográfica e mais do que isso: uma geografia 

topofílica. O que se elucida primeiramente sobre os hobbits é que amam o verde, a paz e 

a tranquilidade que as regiões campestres podem proporcionar. O que caracteriza essas 

pequenas criaturas é o fato delas possuírem a uma região campestre como refúgio. Assim, 

é partir de uma geografa topofílica, de um amor por um lugar que os personagens são 

qualificados. Os hobbits, pode-se concluir, são, por excelência, personagens geográficos, 

posto que trazem em si esse caráter topofílico acerca dos espaços bucólicos, 

evidenciando, como já explicado, um discurso antimodernista. Os hobbits são, per si, 

uma ode contra os espaços modernos, onde o verde a e a tranquilidade não tem vez. De 

fato, como já dito outras vezes, o Condado, a região campestre onde moram os hobbits, 

é o centro do refúgio das pequenas criaturas. 

Em uma carta, Tolkien (2006) dá explicações sobre os hobbits que corroboram 

essa concepção de que os pequenos seres do Condado são personagens geográficos, posto 

que emitem discursos espaciais de ordem antimodernistas, ou seja, que valorizam a 
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natureza e não o domínio desta por parte do ser humano via a técnica. Tal compreensão 

é validada, posto que eles  

[...] são representados como estando em maior contato com a “natureza” 

(o solo e os outros seres vivos, plantas e animais), e anormalmente, para 

os humanos, livres de ambição ou cobiça de riqueza. (TOLKIEN, 2006, 

p. 264). 

 

Aqui vê-se claramente a concepção de uma harmônica relação entre os hobbits e 

a natureza, reforçando a ideia de que o modo de ser e estar no mundo – a geograficidade 

(DARDEL, 2015) – dos hobbits envolve, indubitavelmente, um vínculo forte com tudo 

aquilo que indique a presença da natureza.  

Voltando à sequência do caminho de Frodo e Sam, por um milharal, em busca de 

Bri, podemos constatar isso num pequeno diálogo após Sam pensar que Frodo tinha 

desaparecido. 

Sam: Sr Frodo? Frodo? Frodo? Pensei que tivesse o perdido. 

Frodo: Do que você está falando? 

Sam: Foi uma coisa que o Gandalf disse.  

Frodo: O que ele disse? 

Sam: “Não o deixe, Samwise Gamgee”. Eu nunca pensei nisso. 

Frodo: Ainda estamos no Condado, Sam. O que poderia me acontecer? 

Figura 25– Sam e Frodo no milharal 

Fonte: Jackson (2001) 
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Neste diálogo, percebe-se nitidamente como, no entendimento de Frodo, nenhuma 

desgraça poderia ocorrer naquela região. O Condado é o lugar da segurança e onde se 

pode gozar da tranquilidade. É, pois, a extensão da casa, do lugar onde a insegurança, 

pelo menos na visão de Frodo, não existe. E, diferentemente do que postula Tuan (2013), 

esse lugar da segurança não é um espaço fechado, mas, ao contrário, um lugar aberto, um 

milharal. Como explica o geografo sino-americano, a presença em locais abertos, 

geralmente, implica em certa vulnerabilidade e exposição a perigos de toda ordem. A 

sensação de Frodo é exatamente inversa. Por estar no Condado, a segurança é reinante. 

A presença da natureza pode explicar essa sensação de tranquilidade e invulnerabilidade, 

pois ela funciona como uma paisagem hedonista.  

Jocosamente, logo após esse diálogo, outros dois hobbits, Merry e Pippin, 

assustam Frodo e Sam e, ao fundo, uma música de cunho aventuresco é executada. Merry 

e Pippin estão fugindo do dono do milharal, após furtarem alguns legumes. Sam e Frodo 

se unem à fuga e correm, saindo do itinerário previamente escolhido para chegar em Bri 

e indo parar na estrada, lugar que Gandalf recomendou efusivamente para não irem. É lá, 

na estrada, que os hobbits encontram um dos servos de Sauron, um espectro do Anel. Os 

Espectros do Anel já rondam as adjacências do Condado.  

Diferentemente da ideia de Frodo, as proximidades do Condado já não são 

totalmente seguras. O perigo está presente naquilo que outrora foi o lócus da segurança. 

O ideário de Frodo, aos poucos, se esvai. O mesmo raciocínio utilizado para a primeira 

aparição do Espectro do Anel já realizado anteriormente também é válido para avaliar 

essa cena: a presença do diferente nas terras consideradas exclusivas de um povo, 

desestabilizando a noção de segurança, como explica Bauman (2009).  

Contudo, não se trata somente do caráter da presença do estranho, do estrangeiro, 

mas, sobretudo, da presença do estranho que representa o Mal, que serve às forças 

malignas. Frodo ouvira de Gandalf que os Espectros do Anel, outrora seres humanos, 

eram servos do Senhor do Escuro e que eles já seguiam rumo ao Condado em busca do 

Anel. A presença deles, indubitavelmente, causa medo. 

Além deste aspecto do medo do estranho, um outro – mais espacial, pode-se dizer 

– também entra em cena. Trata-se, pois, do lócus do encontro: a floresta. Diferentemente 

do bosque quase idílico que possui uma relação de conivência com Frodo, a floresta agora 

é lugar de horror, é topofóbica. Tuan (2005) comenta como a floresta possui esse caráter 
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amedrontador. Ela “quase nunca é um lugar de passeio ou brincadeira” (TUAN, 2005, p. 

33). Pelo contrário, a floresta, explica o autor, significa perigo e estranheza, pois destoa 

completamente do ideário de casa que, por sua vez, evoca familiaridade e aconchego. A 

floresta também é o habitat de feras perigosas bem como lugar do abandono. 

Figura 26 – Espectro do Anel e os hobbits 

Fonte: Jackson (2001) 

Tuan (2005) ainda comenta como o cheiro da floresta bem como a grandeza de 

suas árvores podem provocar, sobretudo nas crianças, experiências topofóbicas. O motivo 

dessa experiência de medo, explica o geógrafo sino-americano, é a discrepância entre o 

tamanho das árvores e o das crianças. Ora, se tal explicação é válida para as crianças, 

também o é para o hobbits, já que ambos se equivalem em altura (CARPENTER, 2006). 

Assim, a floresta é vista sob esse duplo e antagônico olhar: ora lugar de convivência, ora 

paisagem de medo.   

Após a passagem pela floresta, os hobbits seguem em direção a Bri, fugindo dos 

Espectros do Anel por meio de uma balsa. Em Bri, espaço urbano, os hobbits reencontram 

o medo. Bêbados, carroças, pessoas de alta estatura, chuva e escuridão constroem um 

cenário de horror e medo. 

Aqui, como na floresta, um elemento é o grande causador de medo: o estranho 

(BAUMAN, 2009). Bri, apesar de pequena, é um lugar de passagem e vários são aqueles 

que lá vão para descansar, ganhar forças e retomar a viagem. Logo ao chegarem em Bri, 

os hobbits são avisados por um dos vigilantes da cidade que há coisas estranhas 
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acontecendo: “Há rumores de estranhos andando por aí. Temos de ser cautelosos”. Além 

disso, uma breve cacofonia recebeu os hobbits neste ambiente, dando uma rápida 

experiência de desorientação, assim como postulado por Tuan (2005). 

Figura 27: Os hobbits em Bri 

Fonte: Jackson (2001) 

  Tal experiência dura até os hobbits encontrarem o lugar de hospedagem. Ao 

invés de um lugar para descansar e recuperar o fôlego de experiências topofóbicas, os 

hobbits são recepcionados por olhares hostis e amedrontadores. Depois de uma pequena 

confusão devido ao uso do Anel por Frodo, as pequenas criaturas continuaram sendo 

perseguidas pelos Espectros do Anel que invadem o lugar de descanso dos hobbits. Por 

sorte ou destino, eles foram salvos por Aragorn/Passolargo. De Bri, Passolargo e os 

hobbits seguem para Valfenda, a fim de pedir conselhos a Elrond. Na viagem até lá, é 

notório como o caminho é realizado através de ambientes naturais. Como frequentemente 

em todo o filme, os personagens parecem pequenos diante dos elementos naturais. 

Quase invisíveis, os personagens caminham em meio à floresta imensa, 

enfatizando novamente o discurso antimodernista já explanado anteriormente. Aqui, 

contudo, a floresta não é lócus de conivência (SAUTTER, 1991) como no Condado. Os 

raios solares não entrecortam as árvores e o sorrisos não modelam os rostos dos hobbits; 

aqui a tensão da perseguição é representada imageticamente pela neblina. A natureza, que 

outrora confortava e, portanto, se constituía enquanto lugar, já não tem lugaridade, ou 
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seja, não tem capacidade de manter uma forte conectividade espaço-personagem. Torna-

se, pois, um lugar-sem-lugaridade (RELPH, 2012). 

Figura 28 – A Caminho de Valfenda 

Fonte: Jackson (2001) 

 Após essa cena, a narrativa volta-se para Isengard, onde Saruman reside. Mais 

uma vez, o filme emite um discurso antimodernista. Desta feita, não é enfatizada a 

pequenez humana diante da grandiosidade da natureza, mas, ao contrário, é apresentada 

a destruição de florestas para a construção de fábricas. Árvores são destruídas por orcs a 

mando de Saruman que, ao saber da resistência destas, ordena que sejam derrubadas sem 

piedade. Assim, o mal é incorporado por aqueles que agridem a natureza ou tentam 

controlá-la. Vale frisar também que Saruman é um mago e, segundo Klautau (2007), na 

Terra-Média magia não significa simplesmente um misticismo, mas sabedoria, ou mais 

precisamente, o conhecimento. Desse modo, Saruman é a figura daqueles que usam o 

conhecimento no intento de controlar a natureza, o grande princípio da Modernidade, 

segundo Giddens (2002). Ele se enquadra entre aqueles que “reduzem o espaço a um 

objeto, a Terra em matéria-prima ou em fonte energia industrial” (DARDEL, 2015, p. 

92). O discurso fílmico se manifesta como antimodernista ao enunciar Saruman e os orcs, 

os servos de Sauron, o Senhor do Escuro, como aqueles que representam o espirito 

modernista. Em Senhor dos Anéis, toda a tentativa de domínio da natureza via a “razão 

instrumental” (GIDDENS, 2002) se dá por aqueles que possuem o coração maligno, 

elucidando o teor pejorativo do ideário da modernidade. 
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Figura 29 – Orcs derrubando árvores 

Fonte: Jackson (2001) 

E, seguindo esse ideário, não vive harmonicamente com a natureza, não tem a 

possibilidade de habitá-la (RELPH, 2012), posto que, além de controlá-la e modificá-la, 

acaba por destruí-la sob a ótica dos discursos enunciados em O Senhor dos Anéis. Diante 

do exposto, pode-se caracterizar Saruman como um personagem geográfico, já que ele 

representa a alma do discurso modernista que, através do conhecimento, domina a 

natureza a fim de instaurar a era do progresso. Faz-se necessário destacar que esse último 

foi também um dos intentos da sociedade modernista. Uma cena particular no filme ajuda 

a caracterizar Saruman como o personagem que carrega um discurso espacial modernista. 

Nela, Saruman está em Isengard e, enquanto se mostra engrenagens e construções de 

artefatos bélicos, ele declama: 

Saruman: O mundo Antigo cairá em chama vorazes. As florestas cairão.  Uma 

nova ordem surgirá. Dirigiremos a máquina da Terra!   

Saruman, portanto, é a personificação do espirito modernista. Além do uso da 

tecnologia (equipamentos e fábricas) para o domínio e destruição da natureza, ele anuncia 

a chegada do progresso e o fim do “Mundo Antigo”. Tal concepção é, igualmente, fruto 

da modernidade que alia a ideia de progresso técnico à ideia de progresso humano, posto 

que o controle de tudo possibilitaria ao ser humano uma vida melhor, “mais organizada”. 

Pode-se citar, ainda, a dicotomia entre a modernidade e a tradição, sendo esta última 

representada pelo “Mundo Antigo” e a primeira, pela nova ordem que “surgirá”. Dentro 

dessa lógica modernista, o novo é sempre o melhor ao passo que o antigo é defasado. De 
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fato, a modernidade se coloca como essa nova ordem, onde apenas reinará a razão, o 

progresso e o indivíduo (BAUMAN, 1999; GIDDENS, 2002).  

Contudo, essa dicotomia modernidade-tradição não tem um apelo espacial como 

o discurso anteriormente explanado de domínio da natureza. Discurso esse que volta à 

tona com a última frase do discurso de Saruman: “Dirigiremos a máquina da Terra!”. 

Aqui o discurso espacial modernista de Saruman possui duas nuances: a metáfora da 

Terra ser (ou ter) uma máquina e o fato dessa máquina ser dirigida, controlada. 

Claramente, o mago, convencido pelo Senhor do Escuro, enxerga a Terra não como um 

substrato no qual pode se viver de forma harmônica, mas, ao contrário, como algo a ser 

dominado. 

Os hobbits, então, passam por outras experiências topofóbicas a caminho de 

Valfenda e isso se deve à presença de Espectros do Anel. Estas, como as anteriores, são 

explicadas pela presença do estranho e do mal em ambientes de floresta. Depois dessas 

experiências topofóbicas, eles chegam a Valfenda, a terra dos elfos. Nela, o que reina é a 

sabedoria e a tradição (FONSTAD, 2013).  

Assim, discursos espaciais de ordem modernista, teoricamente, não tem vez. Em 

Valfenda, a natureza é apresentada como amigável, salvando os hobbits da presença dos 

Espectros e com um teor de conivência (SAUTTER, 1991).  Não só as imagens, mas 

também os sons que colaboram com esse sentimento de conivência, desde o canto dos 

pássaros à trilha sonora. Foi em Valfenda também que Frodo reencontra seu tio, Bilbo 

Bolseiro. E não foi apenas o tio que Frodo e os hobbits reencontram, mas reveem rios, 

gramas e bosques (Figura 30).  

De fato, Valfenda é composta por paisagens que possuem elementos naturais e 

edificações construídas pelos humanos, os quais se apresentam em harmonia. Cataratas, 

pequenos bosques e estruturas arquitetônicas: tudo em perfeita sintonia. Valfenda, como 

o lócus da sabedoria, do mundo antigo, onde prevalecem as relações não modernistas, a 

natureza não é vista como algo a dominar, mas para conviver de forma harmônica, um 

espaço no qual se pode habitar (RELPH, 2012). 

Ademais, Valfenda, pela fisionomia e pela presença de entes queridos, possui um quê de 

agradável para Frodo, pois lhe é familiar, lembrando seu lugar, o Condado (RELPH, 

2012; TUAN, 2013). Valfenda, como já dito, possui um espaço bucólico e por isso é 

objeto de afeição por parte de Frodo. Essa comparação e associação com o Condado não 
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é uma atitude atípica, posto que, segundo o pensamento de Claval (2010), o lar é sempre 

o padrão para julgar todas as outras experiências espaciais. 

Figura 30 - Frodo em Valfenda 

Fonte: Jackson (2001) 

  Não só esses aspectos explicam a relação afetiva de Frodo para com Valfenda, 

mas também as histórias que, desde cedo, Frodo escutou de lá. A experiência de lugar 

antecede a sua presença em Valfenda, evidenciando a ideia de Tuan (2013) ao postular 

que uma experiência com um determinado espaço as vezes independe da presença física. 

Assim, o sentimento de lugar pela “terra dos elfos” existe antes mesmo do contato direto 

com ela.  

Entretanto, esse sentimento por Valfenda não substitui o amor que Frodo sente 

pelo Condado. No encontro com seu tio Bilbo na terra dos elfos, ele manifesta sua saudade 

pelo Condado depois de ver o mapa de sua terra natal em um livro. 

Frodo Bolseiro: Eu sinto saudades do Condado. Passei toda a minha infância 

fingindo está em outro lugar, com você [Bilbo] em uma de suas aventuras. 

Frodo, com essas palavras, revela que sempre desejou sair do Condado, mas, 

quando não estava mais em sua terra natal, sentia um pesar de não mais olhar para a terra 

em que nasceu. Brotava em seu coração a saudade. Neste ponto, nota-se vividamente a 

explicação de Claval (2010), para quem a ausência do lar gera, quase que 

necessariamente, a saudade. O mesmo processo acontece com Sam e outros personagens. 
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Contudo, Valfenda não é apenas palco de relações topofílicas e de sentimentos 

saudosistas, mas o lugar em que Frodo e os hobbits tiveram experiências topofóbicas a 

respeito de Mordor. Isso acontece graças ao caráter da experiência explicado por Tuan 

(2013), a saber: a não exigência de ter um contato direto para experienciar um lugar. Em 

Valfenda, durante o Conselho que decidiria o futuro do Anel, Boromir faz uma descrição 

de Mordor, terra de Sauron, Senhor do Escuro. Segue a descrição: 

Boromir: Lá o Mal jamais dorme. [...] É uma terra inóspita, coberta por fogo, 

cinza e pó. Até o ar que se respira é venenoso. 

Ao escutar essa descrição, Frodo sente repulsa. Ele já tinha ouvido histórias 

horríveis sobre Mordor, mas ao ouvir a descrição de Boromir aumenta a sua ojeriza a 

Mordor que parece ser compartilhada por todos os membros. De fato, como já exposto, 

Mordor é sinônimo de horror.   

Depois do Conselho em Valfenda, os hobbits e os membros da Sociedade do Anel 

partem em direção a Mordor. Neste ponto do filme, há uma sequência de várias cenas da 

Sociedade em diversos ambientes naturais na qual a natureza é enunciada em toda sua 

grandeza perante os personagens que, por sua vez, são mostrados como seres minúsculos 

sejam em meio a montanhas ou grandes planícies, delineando o discurso antimodernista, 

já explicado, que a natureza não pode ser dominada.  

Figura 31 – Sociedade do Anel em Caradhras 

Fonte: Jackson (2001) 



113 
 

 

Em algumas cenas, inclusive, a natureza, além se se mostrar indominável, se 

mostra como dominadora ao impor condições desfavoráveis à Sociedade do Anel (Figura 

31), desfazendo, neste ponto, a noção de que é possível habitá-la poeticamente (RELPH, 

2012). 

De fato, nessa sequência, a natureza é reapresentada de forma inóspita e quase que 

violenta. A natureza não é mais aquela que acolhe e traz à tona uma noção de lugaridade. 

Ademais, nesse ponto, ela não é o lócus de conexão baixa com a Sociedade do Anel, 

forjando um lugar-sem-lugaridade, mas proporciona experiências de tensão e ansiedade, 

configurando uma paisagem do medo (TUAN, 2005). 

Após essa sequência, a comitiva chega a Moria, lar dos anões. Como já explicado, 

os anões residem em minas, abaixo da terra. Assim, o ambiente escuro, um tanto quanto 

soturno, é próprio do lar dos anões. Moria é palco da continuação das experiências 

topofóbicas da comitiva; o ambiente sugere que o perigo está sempre à espreita e a 

sociedade, sempre suscetível a acidentes. Monstros e escuridão denotam o grande medo 

do gênero humano: a morte (TUAN, 2005). Impossível não fazer associações com 

mitologias e histórias em que cavernas e túneis são sempre as moradas de seres malignos 

e, portanto, um antro de horror. A experiência de medo se acentua quando eles encontram 

todos os habitantes de Moria mortos já que esses últimos foram dizimados por um 

monstro. Nesse ponto, o medo da morte fala mais alto do que nunca e o ambiente lúgubre 

contribui fortemente para o surgimento e evolução desse sentimento.   

Além disso, Moria também é palco de um evento interessante: a comitiva se 

perdeu, devido à similaridade de todos os seus recantos. Moria é para a sociedade do 

Anel, um grande labirinto. Como explicado por Tuan (2005), a desorientação é um dos 

grandes medos da humanidade. O ser humano sempre busca a ordem assim como um 

lugar para onde ir e, quando isso é impossibilitado, o medo surge. Vale a pena ressaltar 

aqui que os seres da Terra-Média, apesar de não serem seres humanos, são arquétipos 

destes. Eles representam as virtudes e vícios humanos (KLAUTAU, 2007). 

É em Moria também que outro personagem geográfico aparece pela primeira vez 

no filme. Trata-se de Gollum, uma criatura pequena e estranha. Este era um hobbit, mas, 

por possuir o Anel por muito tempo, acabou por desfigurar-se. Antes de desfigurar-se, 

entretanto, ele foi expulso de sua terra natal por ter cometido um assassinato e roubado o 

Anel de seu amigo, Déagol. A princípio, Gollum tem tudo para se enquadrar no padrão 



114 
 

 

do personagem geográfico sobre os hobbits, mas não é isso que acontece, a medida que 

ele se desfigura e vai ser tornando outro ser ou um não-ser. 

A terra natal de Gollum chama-se Terra de Lis, uma região campestre próxima de 

rios assim como todas as regiões habitadas pelos hobbits. A expulsão de Gollum do seu 

lugar após ter cometido os crimes constrói um discurso espacial evidente: o campo, o 

ambiente rural, não é o lugar dos criminosos. Ladrões e assassinos não podem lá habitar, 

não são bem-vindos. O mundo rural é o lócus da paz, dos pacíficos (estes são os únicos 

que herdarão a terra, segundo a profecia cristã). Aqueles que destoam desse ideário não 

podem permanecer. E ainda que seja necessária uma certa força para expulsar Smaelgou 

(antigo nome de Gollum), essa força se justifica para a manutenção da ordem, serve 

apenas para manter a paz; e para deixar os corruptos fora de onde esta deveria imperar 

como também a tranquilidade e as boas relações (TUAN, 2005). 

Gollum, portanto, não habita mais poeticamente. Ele não vive, harmonicamente, 

com seus pares sociais. Habitar as terras de Lis já não é possível. E Gollum passa a vagar 

por outros ambientes; torna-se um desenraizado (CLAVAL, 2010). Não habitando, ele 

não é, existencialmente falando. Ou seja: ele não realiza sua existência de forma integral, 

posto que o espaço é constitutivo do ser humano e o lugar é lócus dessa realização plena 

(RELPH, 2012). O contrário também é válido: não sendo, ele não habita, segundo o 

paramento heideggeriano já explicado.     

Afirmar que Gollum não é pode parecer ousado, pois ele ainda possui uma dupla 

identidade ou uma identidade confusa. Esse personagem é acometido por uma espécie de 

esquizofrenia da modernidade, seguindo o entendimento de Gandra Filho (2010). Parece 

que há um Gollum bonzinho e um outro maléfico, revezando e/ou rivalizando um com o 

outo dentro deste mesmo ser. Essa dualidade de identidade é vital para a perda de 

lugaridade de Gollum, pois “o sujeito e o lugar tornam-se tão inextricavelmente ligados 

que eles se instituem mutuamente” (BERDOULAY, 2012, p. 102). Em suma: perdido o 

lugar, perde-se a identidade; lugares fragmentados geram identidade fragmentadas. É por 

isso que Gollum é visto perambulando por Moria. Ele é um desenraizado, um sem lugar, 

porque não é. 

Enfim, a comitiva sai de Moria, não antes de batalhar com os monstros que lá 

vivem. Depois, seguem para Lothlórien, “a cidade das árvores e lar de elfos”. Como seu 

apelido denuncia, ela é cercada por uma floresta e as casas de seus moradores são as 
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próprias árvores. Isso denota que, assim como em Valfenda e no Condado, há uma 

conivência entre os seus habitantes e a natureza (SAUTTER, 1991). Seria repetitivo 

afirmar como essa harmonia com a natureza vai de encontro com os princípios 

modernistas. Ademais, o elfos eldar, habitantes de Lothlórien, possuem uma sinergia com 

os elementos naturais, delineando, mais uma vez, o caráter harmonioso acima citado.  

Saindo de Lothlórien, a comitiva se encontra novamente num ambiente de 

floresta, onde novamente os membros da sociedade são perseguidos, forjando uma 

experiência topofóbica. Depois de uma batalha contra orcs, a comitiva se separa; é o fim 

da Sociedade do Anel. O filme encerra com as imagens de Frodo e Sam, no topo de um 

afloramento rochoso e com os olhares voltados para Mordor, a terra do Senhor do Escuro 

(Figura 32). Novamente, os dois hobbits aparecem minúsculos diante da vastidão das 

montanhas. Com os olhos fitos na terra onde o reina o Mal, a experiência mais óbvia seria 

de medo, mas não é uma experiência topofóbica que se apresenta.  

Figura 32 – Frodo e Sam 

Fonte: Jackson (2001) 

O diálogo travado entre os personagens e a trilha sonora que acompanha a cena, 

contudo, delineiam uma experiência de outra natureza, uma experiência positiva.  “Que 

bom que está comigo”, diz Frodo a Sam, quando ambos trocam olhares afetuosos e 

sorrisos. Apesar de terem a terra sombria ao alcance do olhar, a terra que outrora lhes 

causava horrores apenas de escutarem o nome ou sua descrição, os hobbits conseguem 

manifestar ternura um ao outro, evidenciando o forte de vínculo de amizade.  
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Aqui se percebe notadamente um dos argumentos de Tuan (2013): para algumas 

pessoas, o espaço não oferece mais nada do que uma relação com outra pessoa. Assim, 

“os lugares íntimos são tantos quantos as ocasiões em que as pessoas verdadeiramente 

estabelecem contato” (TUAN, 2013, p. 172) De fato, nesses casos, o lugar depende da 

intimidade de uma relação particular e não da fisionomia dos lugares tampouco de seu 

conhecimento acerca dele. No caso de Sam e Frodo, apesar de toda adversidade e da visão 

de Mordor no horizonte, um era o lugar do outro e vice-versa. Eles tinham um ao outro e 

isso bastava-lhes. A experiência de bem-estar, nesse caso, independia do espaço. 

Chegando ao fim da epopeia de Frodo e Sam, nota-se claramente o teor 

existencialista do lugar em consonância com a concepção de lugar como afetividade para 

com o espaço fruto de uma experiência. Os lugares possuem significados não só por 

serem experenciados e manifestarem uma resposta emocional, mas também por que são 

especiais de algo modo, seja por serem míticos, por serem transpassados por uma 

simbologia ou por ser o lugar da infância, de tempos preciosos para a memória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Antoine de Saint-Exupéry, em Terra dos homens, discorre sobre uma lição de 

Geografia que teve de seu colega aviador Guillaumet. Nesta, não se estudava a Pecuária, 

a Hidrografia e as populações. Para a estranheza de Saint-Exupery, a lição era sobre o 

que, segundo ele, os geógrafos desconhecem ou negligenciam. Falava-se de um pequeno 

campo, de um córrego que não está no mapa, de um fazendeiro na companhia sua esposa 

sempre de prontidão para ajudar, de um grupo de trinta carneiros que podiam atrapalhar 

os pousos do avião.... Assim, a lição de Geografia de Guillaumet proporcionava retirar 

do esquecimento, da obscuridade, detalhes ignorados por todos os geógrafos do mundo e 

o espaço que se estudava com o auxílio de mapas “se transformava, sob a lâmpada, em 

um país de conto de fadas.”  

Assim como a aula de Guillaumet frequentada por Saint-Exupéry, este trabalho 

pode ser considerado inusitado, pois não se preocupa, de imediato, com aspectos 

econômicos, físicos ou populacionais de um determinado lugar. Optou-se aqui por estudar 

os discursos espaciais, a partir daquilo que está na “obscuridade”, os pequenos detalhes 

dos filmes que, quando analisados, revelam formas de pensar o espaço. Invertendo a 

lógica da lição de Guillaumet, este trabalho transformou, sob um olhar investigativo, um 

país de conto de fadas em um mapa, numa cartografia imagética ao desvelar um 

pensamento espacial imerso no mundo fílmico.  

Nesse processo, então, reafirmou-se que o Cinema não produz cópias da realidade; 

ele é linguagem, constrói discursos, é uma apresentação do mundo sob um prisma, um 

modo de ver e dizer o mundo. Trata-se, portanto, de uma interpretação – dentre várias – 

do mundo. Desse modo, compreende-se que os filmes, mesmo aqueles de Ficção ou de 

Fantasia, trazem dados e informações – sobretudo visuais – de determinados espaços e de 

maneiras de compreender esses espaços. 

Assim, evidenciou-se neste trabalho que a grande aventura do explorador das 

geografias fílmicas são agora as significações que o filme emite sobre o espaço, pois as 

obras fílmicas são trespassadas de significados geográficos, e não tão somente a simples 

atitude reducionista de comparar o espaço fílmico/mundo além-filme. De fato, contatou-

se que compreender esse olhar, esse modo de apresentar o espaço, é vital para o fazer 

geográfico do cientista espacial. Nos filmes, é importante frisar, há sempre uma retórica. 

Nas narrativas fílmicas, por mais que se apregoem o contrário, nunca há ausência de 

intenção no ato de falar sobre um determinado espaço. Conhecer e identificar os discursos 
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espaciais presentes nos filmes é de grande valia para a Geografia e este foi o intento desse 

trabalho. 

Desse modo, uma das grandes inovações desse trabalho foi negar a discussão de 

como uma dada realidade está presente no mundo fantástico criado na obra literária de 

Tolkien e posteriormente levado ao cinema por P. Jackson. O intuito aqui foi investigar 

os significados dos espaços presentes nos filmes, as significações das experiências 

espaciais apresentadas nele, em suma, os discursos espaciais construídos na obra 

cinematográfica. Assim, a relação do sentido não será com outro espaço, mas com 

discursos sobre o espaço; será comentar o porquê de tal ambiente ou espaço, na obra 

cinematográfica, nos conduzir a um determinado discurso geográfico e não a um espaço 

em si. 

Na análise aqui realizada, o caráter imagético é considerado, mas não 

isoladamente. Foi preciso, portanto, aliar imagem, texto e discurso, posto que estes não 

só produzem, mas ressignificam o espaço geográfico através dos códigos e convenções 

fílmicas. Averiguou-se que, apesar de se constituir através da linguagem audiovisual, a 

imagem fílmica não é sempre o primeiro contato com um discurso geográfico. O medium, 

a maneira de se entrar num local narrativo pode ser, muitas vezes, pelo som antes da 

imagem. Mas o que mais se percebeu foi a sintonia em som, imagem e movimento, seja 

pelo o som de festividade e/ou calmaria nos ambientes rurais ou de natureza romantizada, 

seja pelos sons de grito e ou de sons de tensão nos ambientes onde a natureza se mostrou 

selvagem ou no espaço urbano.  

Essa comprovação só foi possível porque se utilizou a imagem fílmica e os 

diálogos presentes como mediadores da análise. Desse modo, ao se optar por uma análise 

dos elementos fílmicos, optou-se também por um caminho hermenêutico, que privilegiou 

uma interpretação de imagens (fotogramas) e de trechos de diálogos presentes na obra 

cinematográfica. 

Ao considerar o filme não como fruto de uma “representação da realidade”, mas 

como produto de variados significados que se comunicam entre si, nota-se que há, além 

do filme, outros textos que são utilizados para embasar os discursos presentes no filme. 

No caso de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, esse processo de comunicação com 

outros textos, a intertextualidade, ocorre com a obra e a teoria literária de J.R.R. Tolkien. 

Percebeu-se que o filme fala muito mais de outros textos sobre o mundo do que 
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efetivamente do mundo. O Senhor dos Anéis – a Sociedade do Anel, bem como toda a 

trilogia, é uma forma de falar sobre uma visão modernista do mundo e não 

necessariamente do “mundo real”. Isto ocorre por que a teoria literária tolkieniana é, 

essencialmente, um discurso geográfico antimodernista, uma geografia topofílica dos 

espaços ligados à tradição. 

  Ao encarar os filmes enquanto emissores de discursos espaciais e, mais do que 

isso, objeto capaz de ser codificação das experiências humanas no e com o espaço, pode- 

se perceber que o estudo do Cinema na Geografia converge para os estudos do lugar. 

Sobretudo, quando se debruça sobre os filmes que tratam da Terra-Média, pois estes 

tratam de experiências topofílicas e topofóbicas desde sua concepção. De fato, os espaços 

presentes da Terra-Média – campos, áreas rurais, áreas urbanas, montanhas escuras, 

grutas, etc. – foram concebidos como espaços imbuídos de afetividade.  

Constatou-se, no decorrer do trabalho que a Terra-Média é, em essência, um 

escape. Tentando-se fugir da realidade e encontrar alegria num mundo fantasioso, criou-

se a Terra-Média. Ela é, per si, o resultado de um escapismo. Fuga de que? De uma 

realidade desagradável. Que realidade? A realidade com uma mentalidade modernista. 

Assim, o mundo fantástico que aqui foi estudado é permeado por um discurso que nega 

a modernidade. Tal negação é evidenciada, também, pela exaltação do campo na Terra-

Média. São esses espaços da vida feliz, da festa; os lugares nos quais, os personagens se 

sentem em casa. O passado quase edênico no mundo rural é retomado na Terra-Média; 

esta é uma resposta às rápidas e inúmeras mudanças no seu contexto espaço-temporal. 

Assim, o saudoso passado ganha, literalmente, um lugar; ainda que este seja imaginário. 

 Daí a forte presença do lugar nesse trabalho. Analisá-lo no contexto de O Senhor 

dos Anéis: A Sociedade do Anel, permitiu compreendê-lo como uma abertura para o 

mundo, com a conexão com este através da experiência espacial e seus significados. 

Ademais, averiguou-se que o lugar, além de se estender em suas ligações com o ser e a 

existência, é um microcosmo. Ou seja, não é apenas onde cada ser se relaciona com o 

mundo, como já explicado, mas é, também, onde o mundo se relaciona com cada ser. Tal 

compreensão propiciou assumir uma perspectiva ontológica do lugar, baseada em autores 

que beberam da Fenomenologia e/ou da Geografia fenomenológica-existencial. Essa 

compreensão, também, rebate a crítica de que o lugar denota imobilidade, ao desmitificar 

a concepção que a afeição por um dado lugar é uma experiência alienante que gera 
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despreocupação social com outras realidades. Pelo contrário, essa relação, sempre ligada 

ao ser, suscita cuidado com as diversas ligações: sociais, ecológica, entre outras.  

Estudar o lugar no filme proporcionou também entender o que chamamos de 

noções satélites. Entre elas, uma das mais importantes é o lugar-sem-lugaridade. Tal 

noção não significa a anulação do lugar, pois haverá constantemente elementos de lugar 

e aspectos de ausência de lugaridade. O que há, portanto, é uma coexistência. O ser 

humano possui uma conectividade com o espaço, porque ele vive no espaço e só nele 

pode realizar sua existência. Quando a conectividade é forte, temos um lugar; no 

momento que ela passa ser fraca, um lugar-sem-lugaridade. Desse modo, apesar do forte 

apelo ao conceito de lugar, verificou-se, na análise, que em muitos espaços, essa baixa 

conectividade com o espaço.  

Contudo, a noção de lugar como centro de significado não é a única presente em 

O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel. Verificou-se que a aversão e o amor por uma 

localidade são indissociáveis a uma experiência com esta. Esses sentimentos acabam por 

delinear uma hierarquização dos lugares. De fato, o lugar é forjado nas fibras da existência 

e na hierarquização de valores mediante uma experiência, que supõe, entre outras coisas, 

os sentidos. Num meio audiovisual como o Cinema, deu-se atenção à visualidade. Esta, 

por sua vez, supõe uma apreciação, uma valorização – seja ela positiva ou negativa.  

Percebeu-se, ainda, que, mais do que as configurações espaciais, o que caracteriza 

o espaço de medo é a presença humana; mas não uma presença qualquer, e sim a presença 

do outro que nos impede de realizar nossa existência no lugar. Geralmente, alguém de 

uma outra cultura, delineando uma mixofobia. De fato, é notório que o encontro com 

aquilo que é estranho, com o “estrangeiro” , é o elemento que forja o sentimento de 

insegurança e instabilidade. Tal sentimento pode surgir, percebeu-se, onde as “condições 

fisiográficas” do espaço são favoráveis à experiência topofílica, como é o caso, no filme 

analisado, de regiões campestres. 

Além do lugar, a paisagem também é objeto desse trabalho. Aqui, compreendeu-

se que para uma paisagem existir é preciso ter sempre um enquadramento, esta deve ser 

contornada por uma moldura. A paisagem seria uma forma de ver que depende do ponto 

de vista, de uma orientação do olhar, de uma percepção de distância. Esse enquadramento, 

essa forma de ver, por sua vez, depende de elementos culturais. 
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Diante de uma paisagem, não enxerga o mundo tal como ele é, mas projetado e/ou 

construído por nosso jeito de ver o mundo que é, por sua vez, reproduções/alterações de 

outros modos de ver o mundo. Isso desmonta a falsa impressão de que a paisagem nos 

precede, existe sem o ser humano que apenas a contempla de longe e, mais do que isso, 

que ela preexiste à consciência do ser humano. Reafirma-se, portanto, que ela é construída 

mediante a nossa forma de pensar. A paisagem, então, enuncia um discurso sobre a 

natureza, sobre o mundo. Na verdade, ao olhamos uma paisagem nos relacionamos não 

com o mundo em si, mas com uma forma de ver e dizer o mundo, um texto sobre o mundo. 

Há sempre uma perspectiva social e cultural na paisagem. A experiência com a paisagem, 

nessa perspectiva, nunca é “pura”; sempre há algo que, já presente no ser humano, o 

contamina – no sentido original, de entrar em contato e não no sentido pejorativo, de 

infeccionar, de sujar – a experiência paisagística 

Essa compreensão permitiu entender que a paisagem possui uma significação. 

Nesse sentido, há um valor atribuído à paisagem, ela diz algo. Essa compreensão decorre 

em outra: se há um significado na paisagem, há também uma forma através da qual esse 

significado é construído, uma maneira como a significação ocorre. A paisagem, é, então, 

entendida como um texto, pois tem a capacidade de se tornar um instrumento de 

transmissão, (re)produzindo uma ordem social. Ela, então, possui uma retórica.  

Averiguou-se, ainda, que é difícil compreender uma paisagem sem compreender 

os textos que a legitimam e/ou a deslegitimam, tanto os ditos como os não-ditos. Pelo fato 

da paisagem ser entendida metaforicamente como um texto e, portanto, constituir parte 

de um sistema cultural, ela não pode ser entendida isoladamente; compreender os 

contextos e subtextos é imprescindível. Notou-se, assim, a pertinência de pensar a 

paisagem como parte de uma visão de mundo, de leitura sobre o mundo; e não uma parte 

fracionada da realidade, mas uma parte constituinte de significado da realidade e, no caso 

presente, do mundo além-filme.  

Assim, verificou-se que a paisagem cinemática de O Senhor dos Anéis: a 

Sociedade do Anel é também um personagem e, de certo modo, muito tem a dizer. A 

Terra-Média, portanto, possui um discurso espacial e sua paisagem é um personagem 

central no filme, ela situa e norteia toda a narrativa. Além da paisagem, percebeu-se 

outrossim que o mapa da Terra-Média não apenas localiza a trama, mas a inicia e a 

conduz.  
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Ademais, a leitura hermenêutica da paisagem propiciou a compreensão de 

discursos antimodernistas, pois as paisagens retrataram conexões topofílicas em 

ambientes de fazenda, que remetiam a uma vida idílica, a um espaço de prazer, onde até 

mesmo o trabalho, outrora entendido como uma punição divina, é visto com bons olhos 

diante do cenário bucólico. Os discursos também evidenciaram que o simples ato de 

cultivar a terra, notadamente, não significava uma submissão da natureza ao trabalho 

humano, mas uma união com ela; tê-la como companheira na aventura da existência, 

construir com a natureza uma relação harmônica, desvelando uma ideia romantizada. 

Apesar da noção de lar estar intimamente ligada ao conceito de lugar, percebeu-

se que a casa pode perder toda a sua capacidade de oferecer abrigo e raízes existenciais. 

Afinal, o lugar não se forja somente com a comodidade ou bem-estar, mas existe também 

diante de algumas variantes. É preciso ter uma boa relação com os seus, com as pessoas 

com quem se convive, com a comunidade para a construção e manutenção do lugar. No 

filme, pode-se perceber que a casa nem sempre é um lugar. Também é nítido como tudo 

aquilo fora do ordinário da vida comum pode desestruturar e/ou solapar as bases da ideia 

de lugar, seja a presença de um estranho ou de alguém que não coaduna com os princípios 

e tradições de determinadas localidades, como é o caso de Gandalf no Condado.  

Constatou-se que inúmeros são os momentos que a visão antimoderna e romântica 

do mundo é enunciada em O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel. Quando se evidencia 

o porquê da paixão de Frodo pela terra natal, o que é evocado são as características 

bucólicas: campos, rios e florestas. O amor de Frodo pelo Condado é fundamentado, 

baseando-se na perspectiva de Bilbo, no ideário que privilegia a presença da natureza. De 

modo geral, o ambiente que remete à natureza e ao rural é apresentado como um espaço 

revestido pelo hedonismo, proporcionador de beleza, conivência e harmonia, segundo 

padrões antimodernistas. Notou-se, ainda, que a conivência não se dá somente entre a 

paisagem e aquele que a experencia, mas é fortalecida pelos laços comunitários, pelos 

vínculos emotivos entre aqueles que vivenciam a paisagem hedonista. O laço de amizade, 

a memória do passado e os elementos naturais, desde o verde dos campos e das arvores e 

o pôr do sol: tudo colabora para a efetivação do prazer visual, da paisagem topofílica. 

Ademais, a trilha sonora colabora com a construção dessa experiência prazerosa. 

Outros momentos como esses podem ser notados nas cenas em que o espaço 

urbano, especial manifestação da modernidade, é o espaço do medo. Bêbados, carroças, 

pessoas de alta estatura, chuva, desorientação, cacofonia e escuridão constróem um 
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cenário de horror e medo. O mesmo é válido para as cenas em que os personagens, quase 

invisíveis, caminham em meio à floresta imensa, enfatizando novamente o discurso 

antimodernista. 

Verificou-se também que códigos e convenções fílmicas são essenciais na 

construção de experiências topofóbicas e topofílica. O filme, ao trabalhar com histórias 

paralelas, mas que se intercruzam em diversos pontos, apresenta espaços diferentes ao 

mudar de um ponto da narrativa para outro. Num dado momento, por exemplo, a trama é 

localizada no Condado e, com um simples corte, já vemos Mordor e seu aspecto soturno; 

um outro corte e vemos o mago Gandalf numa estrada. Essa dinâmica de montagem é 

vital na construção de um ideário que procura marcar distinções entre os espaços, que 

tenta estabelecer um contraste entre um dado espaço que é afável e acolhedor ao passo 

que o outro é exatamente o oposto disso. Fica nítido, então, como a utilização desses 

cortes-sequências expressam discursos a respeito de experiências topofóbicas e 

topofílicas.  

Não só experiências agradáveis em regiões de natureza romantizada ou de áreas 

rurais enunciam o teor antimodernista de O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel. A 

experiência de ver Mordor, lócus da modernidade com suas fábricas e completa ausência 

da natureza romantizada, também propicia esse entendimento. A ambiência lúgubre e 

com ausência de luz, de fato, sempre foram associadas ao mal e é assim que o espaço 

modernista é reapresentado em O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel. Ao desvelar 

Mordor como o lócus da modernidade e, portanto, palco de experiências topofóbicas, o 

filme o anuncia como personificação do Inferno, uma paisagem do medo. Ademais, é 

notório que o mal é incorporado por aqueles que agridem a natureza ou tentam controlá-

la. 

Constatou-se, igualmente, que permanecer em casa, no ambiente rural é o mais 

seguro para os personagens vinculados ao espirito antimodernista. Há, para os hobbits, 

como que um pesar diante da constatação que ficará distante de casa, onde as raízes do 

ser para com o lugar são mais profundas. Isso revela, pois, o quanto a casa é o centro de 

significado e como sair dela é perigoso. Verificou-se aqui também que a casa é sempre o 

ponto de referência nas demais experiências. 

Entendo os personagens geográficos como aqueles que trazem em si discursos 

geográficos, neste trabalho, encontrou-se três deles, a saber: os hobbits, Gollum e 
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Saruman. O que caracteriza os primeiros é o fato deles possuírem a região campestre 

como refúgio. Assim, é partir de uma geografa topofílica, de um amor por um lugar que 

os personagens são qualificados. Os hobbits, pode-se concluir, são, por excelência, 

personagens geográficos, posto que trazem em si esse caráter topofílico acerca dos 

espaços bucólicos, evidenciando, como já explicado, um discurso antimodernista. O 

modo de ser e estar no mundo – a geograficidade – dos hobbits envolve, 

indubitavelmente, um vínculo forte com tudo aquilo que indique a presença da natureza 

romantizada.  

Saruman, por sua vez, é a protótipo daqueles que usam o conhecimento no intento 

de controlar a natureza via razão instrumental. Em Senhor dos Anéis: a Sociedade do 

Anel, toda a tentativa de domínio da natureza via a “razão instrumental” se dá por aqueles 

que possuem o coração maligno, elucidando o teor pejorativo do ideário da modernidade.  

Saruman representa a alma do discurso modernista que, através do conhecimento, domina 

a natureza a fim de instaurar a era do progresso e enxerga a Terra não como um substrato 

no qual pode se viver de forma harmônica, mas, ao contrário, como um mero objeto, algo 

a ser dominado e/ou uma fonte de energia industrial. 

Já Gollum, que, a priori, tinha tudo para se enquadrar no padrão do personagem 

geográfico sobre os hobbits, difere completamente dos discursos das pequenas criaturas. 

A medida que ele se desfigura e vai ser tornando outro ser ou um não-ser, o discurso 

geográfico que ele representa é outro. A expulsão de Gollum do seu lugar após ter 

cometido os crimes constrói um discurso espacial evidente: o campo, o ambiente rural, 

não é o lugar  para os criminosos. Ladrões e assassinos não podem lá habitar, não são 

bem-vindos. O mundo rural é o lócus da paz e, portanto, dos pacíficos. Gollum passa a 

vagar por outros ambientes; torna-se um desenraizado com uma dupla identidade. Essa 

dualidade é vital para a perda de lugaridade de Gollum, pois perdido o lugar, perde-se a 

identidade; lugares fragmentados geram identidade fragmentadas. 

Averiguou-se, ainda, que a presença em locais abertos, não necessariamente, 

implica em certa vulnerabilidade e exposição a perigos de toda ordem. A presença da 

natureza pode explicar essa sensação de tranquilidade e invulnerabilidade, contudo os 

discursos presentes no filme evidenciam que a floresta pode ser vista sob um duplo e 

antagônico olhar: ora lugar de convivência, ora paisagem de medo.  Além disso, 

percebeu-se que não é necessária uma experiência direta com o espaço para com ele 
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manifestar aversão ou apreço; uma experiência indireta também pode proporcionar esses 

sentimentos. 

Verificou-se que a natureza não é apenas retratada como fonte de conivência ou 

palco de relações de topofílicas. A natureza, que outrora confortava e, portanto, se 

constituía enquanto lugar, em alguns momentos, já não tem lugaridade, ou seja, não tem 

capacidade de manter uma forte conectividade espaço-individuo. Torna-se, pois, um 

lugar-sem-lugaridade. Em algumas cenas, inclusive, a natureza, além de se mostrar 

indominável, se mostra como dominadora ao impor condições desfavoráveis à Sociedade 

do Anel, desfazendo, neste ponto, a noção de que é possível habitá-la poeticamente. A 

natureza, em alguns pontos, é reapresentada de forma inóspita e quase que violenta. Ela, 

muitas vezes, não é mais aquela que acolhe e traz à tona uma noção de lugaridade.  

Percebeu-se, ainda, que o lugar pode depender da intimidade de uma relação 

particular que um determinado espaço proporciona e não da fisionomia dos lugares 

tampouco de seu conhecimento acerca dele. O lugar é composto de muitas variáveis e 

apegar-se somente a um deles é uma visão pobre diante da multiplicidade que compõem 

as relações de lugaridade. 

Por fim, evidencia-se a pluralidade temática de cunho geográfico dentro do 

universo cinematográfico da Trilogia O Senhor dos Anéis. Apesar do enfoque nos 

conceitos de lugar e paisagem, sendo este último mais “operacional”, é notório que a 

trilogia permite o estudo de outros conceitos geográficos e outras noções vinculadas à 

ciência geográfica, tais como região, fronteira, natureza e território. Desse modo, o que 

se vislumbra ao “término” deste trabalho é a necessidade continuação das explorações no 

espaço fílmico da Terra-Média. Afinal, a inquietação geográfica é quase insaciável; ao se 

desfraldar velas por um universo tão complexo, algumas áreas não puderam ser 

exploradas. Urge-se desfraldar as velas novamente e continuar a fazer, de um país de 

conto de fadas, uma cartografia imagética, ao revelar e analisar os discursos geográficos 

no mundo fílmico da Terra-Média.  
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ANEXOS 

 

UM SER A GEO-GRAFAR É UM SER A IMAGINAR 

 

Era uma tarde de verão e o sol fulgurava no céu como geralmente acontece nessas 

bandas dos Trópicos. O calor, entretanto, não era forte e eu olhava fixamente para a 

estante dos livros em busca de um insight, parecendo esquecer que esses estalos surgem 

inesperadamente. As diversas demandas sociais – criadas ou “reais” – se revezavam em 

minha mente e o meu olhar começou a passear entre os títulos presentes na estante até 

parar num livro de capa laranja, Ortodoxia. Lembrar de um dos trechos dele foi quase que 

instintivo. “A imaginação não gera a insanidade. Os poetas não enlouquecem; mas os 

jogadores de xadrez sim”, os lábios repetiram as palavras gravadas na mente sem hesitar, 

num tom baixo, quase que imediatamente. Impossível não lembrar do processo de escrita 

da dissertação. Dessa lembrança, uma outra surgiu na mente: “Terminar o texto! Antes, 

contudo, é preciso rever o filme”.  

Levantei da cama, peguei o filme na prateleira, inseri no computador depois de 

três tentativas malsucedidas e apertei no play. Estranhamente, o filme demorou a iniciar. 

Um tapinha ao lado da tela foi a resposta imediata, inconsciente, apesar de saber que não 

funcionaria. Coincidentemente ou não, o tapa foi providencial e o filme se iniciou. 

Contudo, havia algo de diferente na tela. Um brilho diferente, um quê de real ou as duas 

juntas, não sei explicar. A certeza é que tudo estava diferente das outras vezes, das outras 

exibições. 

A estranheza ganhou contornos mais fortes quando não vi o prólogo do filme, tão 

caro a mim e a minha pesquisa, posto que localiza a trama e emite discursos topofóbicos 

a partir de uma trama contada pelo mapa da Terra-Média. No lugar do prólogo, a figura 

de Frodo surge na tela. “Será que um extra que nunca tinha percebido antes?”, me 

indaguei. Essa ideia se confirmou quando percebi que o hobbit falava em direção a 

câmera, mas se esvoaçou quando percebi que o hobbit falava comigo. Sim, comigo! 

Ainda quis insistir na ideia inicial, julgando ser uma quebra da quarta parede, mas o hobbit 

chamou pelo meu nome: 

– Olá, Sr Francyjonison. Eu sou Frodo Bolseiro, do Condado. 

 “F - R - A - N - C - Y - J - O - N - I - S - O - N”, escutei, assustado, as treze letras. 

Não é todo mundo que me chama assim. Passei um minuto sem reação, até eu ele repetiu 

a saudação. Não, não era uma simples quebra da quarta parede; o hobbit estava realmente 

falando comigo. “Tenho visto O Senhor dos Anéis com muita frequência.”, pensei, mas, 

não sei o porquê, respondi: 

– Olá, Frodo Bolseiro do Condado. Pode me chamar de Jonison. Em que te posso 

te ajudar, amigo dos elfos? – respondi, me achando um pouco estranho por conversar com 

uma personagem, mas com uma ponta de felicidade. 
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– Soube, nas Terras Imortais, que você escreveu acerca dos filmes que retratam a 

Terra-Média. Gostaria de ampliar meus conhecimentos, te fazendo alguns 

questionamentos. Seria possível?  

– Claro que sim, mas acho que não tenho tanto conhecimento sobre a Terra-Média 

quanto você, Frodo! 

– Não? Mas, provavelmente, você leu muito sobre a Terra-Média. 

– Definitivamente, não. Você leu muito mais sobre a Terra-Média do que eu, tenha 

certeza. E você possui algo que eu não tenho. 

– Não, não, Sr Jonison. Já não sou o Portador do Anel! 

– Não me refiro a isso. Você possui algo que eu compreendo vital para o 

conhecimento geográfico de uma determinada localidade. 

– E o que é? 

– A experiência! Você tem experiências geográficas com a Terra-Média e isso é 

primordial. Você passeou por todos os lugares dela, praticamente. Uma das formas 

essenciais de se ter um conhecimento sobre o espaço é fazendo experiências com ele; será 

um conhecimento subjetivo, de ordem não científica, mas tão válido quanto. 

– Ah!, penso que compreendi, Sr Jonison. Participar da Sociedade do Anel e, 

posteriormente, andar com o Sam me proporcionaram muito conhecimento mesmo. Foi 

sobre isso que você escreveu? 

– Sim, sobre isso também, Frodo. No meu entendimento, antes do geógrafo que 

investiga o espaço, há o homem que vive aquele espaço. Partindo do princípio que essas 

experiências geram relações afetivas para com o espaço, eu analisei essas afetividades e 

os discursos presentes nelas. 

 No rosto do hobbit pareceu esboçar uma expressão de dúvida, mas ele não a 

expressou verbalmente. Talvez quisesse demonstrar que entendia o que eu estava falando. 

Resolvi partir para exemplos. Com certeza, ajudaria.  

– Por exemplo – continuei, na esperança de achar um bom exemplo – há alguns 

momentos em que você está no Condado e, claramente, você está em harmonia com as 

árvores, campos e rios (e seus vizinhos, também) do Condado. 

– Sim, tem razão Sr Jonison. – respondeu a pequena criatura, parecendo que 

começara entender o que foi dito anteriormente. 

– Pois bem, essas suas vivencias com o Condado e outras regiões da Terra-Média 

possuem significações; elas não são neutras. 

– Como assim, Sr Jonison? – perguntou o hobbit, com uma nova expressão de 

dúvida. 
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– Sem o “senhor”, Frodo, por favor. – respondi, constrangido com a educação de 

Frodo. 

– Tudo bem. – respondeu sorrindo ele – Mas conte-me o motivo de escrever sobre 

a Terra-Média? O que são essas significações? Seu mundo daqui parece tão interessante 

para não querer saber mais sobre ele. Qual o motivo de estudar o meu mundo? 

– Sim, o é. Talvez por que seu mundo seja inspirado no meu, seja uma alusão à 

Terra. Daí o porquê de se estudar o seu mundo: ele fala do meu. Ainda que seja fruto da 

imaginação, ela pode nos munir de verdades sobre o meu mundo. O homem, disse 

Bachelard, é um ser a imaginar. O que conheceríamos se não imaginássemos? A 

imaginação também é realidade; é uma forma de falar sobre a Terra. – respondi, com 

ânimo.  

– Fala mesmo? – perguntou o hobbit, com um tom inquisidor. 

– Com certeza, Frodo! Nunca há uma total separação do espaço fílmico e do 

mundo além-filme. Há uma contaminação, um contato direto. Seu amor à natureza e às 

tradições e até mesmo o seu medo no Pônei Saltitante, na cidade de Bri significam muito. 

Isso tudo reflete uma mentalidade que condena o que aqui chamamos de moderno. 

– E o que é o moderno? – inquiriu-me Frodo, com um ar curioso, como 

costumeiramente fazia ao perguntar coisas a Gandalf. 

– Aaah, é um pouco complexo responder assim de supetão, sabe? Muitos teóricos 

falam sobre ela e, de certa maneira, tudo o que vivemos hoje tem ligação com a 

modernidade. Mas posso dizer que tem a ver com a negação de áreas bucólicas como o 

Condado e valorização daquilo que chamamos de técnica, uma forma de alterar a 

natureza, e da cidade também e tudo o que o espaço urbano pode oferecer. 

– Realmente, não me parece o moderno uma coisa boa – respondeu ele. – Parece-

me as coisas elaboradas por Sauron, Saruman e seus orcs – completou a criaturinha, com 

um olhar soturno. 

– Tem razão! É tanto que enquadrei Saruman como um personagem geográfico. – 

respondi com animação ao perceber que Frodo não apenas entendia, mas já estabelecia 

conexões. Afinal, não é esta a grande alegria do professor-pesquisador? 

– Personagem geográfico? – indagou mais uma vez o hobbit. De fato, fazer 

perguntas e compreender mais sobre sua terra natal era a intenção de Frodo desde o início. 

– É alguém da Terra-Média que representa um discurso sobre o espaço – respondi 

rapidamente, sem querer problematizar, mas no intento de uma boa compreensão por 

parte do hobbit. 

– Você é um; Gollum é outro. – eu completei, institivamente. – Sempre os pensei 

tomando como referência a modernidade. Na minha concepção, ela é central quando se 

quer discutir a saga do Anel. 
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– Preciso anotar isso para não esquecer! – disse Frodo.  A modernidade é central 

quando se quer discutir a saga do Anel – disse ele a si mesmo, enquanto escrevia num 

caderno de capa vermelha e os seus olhos brilhavam como uma bola de gude cintilando 

sob o sol. 

Ver o brilho dos olhos daquela pequena criatura me deu mais um ânimo para 

continuar falando sobre o trabalho que estava escrevendo. Aliás, ver a surpresa e/ou 

animação dos outros sobre a minha dissertação me estimulou mais do que o meu próprio 

ânimo. Não que eu não tivesse amor a pesquisa. Isso eu tenho de sobra; inclusive, penso 

ser um dos elementos vitais para o êxito de uma. Mas encontrar nos outros uma razão 

para ver um filme inúmeras vezes, sacrificar lazeres e domingos, passar horas a fio na 

biblioteca, esforçar-me para escreve dentro de normas é maravilhoso! Vi, no brilho dos 

olhos de Frodo, o brilho dos olhos de todos que me acompanharam durante o curso de 

Mestrado. Até então tinha respondido por surpresa ou educação, depois daquele 

momento, o prazer veio à tona e fiz questão de explicar detalhadamente tudo a Frodo, 

enxergando nele não apenas a curiosidade epistêmica da humanidade, mas a inocência da 

felicidade diante de novas descobertas. 

– Mas não é só isso, meu caro hobbit. Tem muito mais. – falei com um animação 

que quase assustou Frodo. – Para encontrar essas significações – continuei, igualmente 

animado – me vali de um conceito geográfico, o de lugar, e o que chamo de conceitos 

satélites, por que habitam em volta do lugar. E o lugar não numa concepção locacional – 

acrescentei, ainda sob efeito da epifania de entusiasmo. 

– Como assim? – perguntou Frodo, ainda se recuperando do quase susto. 

– Na ciência que estudo, a Geografia, se costuma dizer que há cinco conceitos 

fundamentais: o espaço, a região, o território, a paisagem e o lugar. Geralmente, se 

escolhe um ou dois para realizar uma determinada pesquisa. Eu gosto muito do conceito 

de lugar e o escolhi. Não só porque gosto dele, mas também por que o considero muito 

atual, devido ao nosso tempo, a era das comunhões emocionais. 

– E qual a relação? – indagou o hobbit. 

– Tudo. Era justamente onde queria chegar. A concepção que estudo é de lugar 

permeado de significados e afetos, de ligações emocionais. Na verdade, a princípio, 

julgava que a concepção de lugar manifestada no filme era a do geógrafo chinês Yi-Fu 

Tuan, na qual o lugar é um espaço experenciado e dotado de afeto devido a essa 

experiência. Com o desenvolvimento da pesquisa, fui percebendo, mediante as análises, 

que se tratava muito mais da concepção de outro geógrafo, Edward Relph. 

– E que concepção é essa? – perguntou a pequena criatura, com os olhos voltados 

para os meus, mas escrevendo no caderninho de capa vermelha. 

– A concepção de Relph é mais existencialista, sabe? Ela compreende o lugar 

como centro de significado, como ponto no qual alguém dialoga com mundo e o mundo 

com se relaciona com esse ser. Não é exatamente isso que a toca hobbit e todo o Condado 

significa para você? 
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– Diante da pergunta, o hobbit sorriu. O sorriso ganhou contornos tão expressivos 

que me contagiou e o sorriso também habitou o meu rosto. Recordei-me imediatamente 

da alegria de Frodo na sua terra natal, mas esse pensamento me conduziu a outro: se o 

Condado proporcionava alegria e conivência, outros lugares da Terra-Média favorecia 

sentimentos de tensão e horror, verdadeiras experiências topofóbicas. O hobbit 

continuava sorrindo e tentava escrever o nome Relph, soletrando-o. “Deveria eu 

atrapalhar essa nostalgia tão agradável do hobbit e citar os horrores da Terra-Média?”, 

pensei. Algo me fez recordar que, apesar dessas experiências já estavam inscritas no 

coração de Frodo, talvez não fossem importantes, mas lembrei que o conceito de topofília 

de Tuan joga luz  no de topofobia, nas paisagens de medo. Seria impossível separá-las. 

Resolvi ser coerente e comentar um pouco, afinal ele queria saber tudo sobre a Terra-

Média. Frodo percebeu minha mudança de semblante e, depois de escrever algo no seu 

caderno, me perguntou: 

– O que foi, Sr Jonison? 

– Tudo é feito de contrários, já percebeu, Frodo? Vida e morte, alegrias e tristezas, 

angustias e esperanças.. 

– Amor e ódio! – completou ele, já sem o sorriso escancarado, mas com um olhar 

altivo. 

– Pois bem. – respondi. – Na Geografia também. Além das boas relações com o 

espaço, há também as de caráter negativo.  

– Isso eu experimentei na carne – comentou ele. – A medida que você falara dos 

sentimentos por um espaço, também pensei no medo que me acompanho durante toda a 

minha jornada fora de casa, de meu refúgio e, por isso, eu sorri, pois só tendo 

experimentado o medo diante de diversas lugares, compreendo a importância do prazer 

no cotidiano do Condado. 

Pela primeira vez, não me senti bem com as associações de Frodo, ainda que 

soubesse que tinham coerência. Aquelas palavras me atingiram em cheio, como um raio. 

Nem sempre o que parece é. Pensei novamente nos teóricos utilizados na dissertação e 

refleti profundamente como os não-ditos são tão importantes quando o que foi dito.  Daí, 

mesmo sem ter nenhuma relação estritamente direta, notei a pertinência de ter incluído a 

paisagem na minha análise. Afinal, como não envolver o a visualidade numa análise de 

um objeto audiovisual? Como perceber os ditos e não-ditos se não nego a paisagem como 

um texto? Hoje me vejo impossibilitado de pensar Geografia e Cinema sem pensar a 

linguagem da paisagem que narrativiza o lugar. A princípio, era como se estivesse 

amarrado ao conceito de lugar, mas foi apenas libertando-me dele e o associando-o ao 

com o conceito de paisagem, como já fazem outros geógrafos, que tive a verdadeira 

liberdade de analisar as afetividades para com o espaço. 

Aliás, isso me fez questionar o quanto gostamos de nos manter na zona de 

conforto, de ficar presos a ideias e conceitos, fazemos conceitos de estimação. Criticamos 

os “arcaicos e tradicionais” e cometemos o mesmo crime ao nos abster de adentrar em 
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aventuras, em novas abordagens e perspectivas. Ainda com esse pensamento em mente, 

olhei para Frodo e percebi que a sua saga representa exatamente isso: sair de si, abrir mão 

do confortável e se aventurar por territórios desconhecidos em nome de algo maior. “Duc 

in altum”13, diria um amigo. O que Frodo fizera na Terra-Média eu tentava fazer no meu 

trabalho. 

A essa altura, o hobbit já olhava para mim com um ar de dúvida perante meu 

silencio. Devanear me roubou da presença de Frodo e ele, estranhava o meu olhar fixo 

nele. Quando cai em mim, falei institivamente: 

– Acho que é isso, Frodo. Resumidamente, é isso. 

– Aaah, interessante, Sr Jonison. Interessante. E quais são os próximos passos? – 

perguntou ele, nitidamente não mais perplexo, mas animado com as perspectivas. 

– Dar continuidade aos estudos envolvendo a Terra-Média. Agora pretendo 

estudar a região e de forma associativa a ele, o território. Sem esquecer, é claro, a noção 

de modernidade própria da Terra-Média. Fazendo isso no Doutorado, terei mais tempo e 

poderei analisar os três filmes. Quem sabe eu não me torno um expert na sua terra, Frodo? 

– perguntei, esboçando um sorriso. 

– Parece-me uma ideia boa, Sr Jonison – respondeu-me ele, sorrindo 

educadamente. – Ao terminar, posso fazer novas perguntas? 

– Claro! Seria um prazer, de verdade. – devolvi a resposta, percebendo que o nosso 

encontro estava próximo do fim. 

– Ótimo, Sr Jonison. Ótimo! O tio Bilbo vai adorar essas informações sobre a 

Terra-Média – disse o hobbit, entusiasmado. 

– Que bom, Frodo. Me alegra ser útil. 

– Sinto em me despedir, Sr Jonison, mas terei que ir. Foi um prazer conhecê-lo. 

Tchau! 

– O prazer foi todo meu, Frodo! Até a próxima. Tchau! 

Ao pronunciar o “Tchau”, a tela do computador ficou escura por um determinado 

tempo e a exibição filme voltou ao normal. Não consegui dar continuidade ao filme. 

Apertei o pause e fechei a tela do computador. Um rio de pensamentos invadiu a minha 

mente. Resolvi ficar da forma que prefiro quando preciso pensar: deitado, mãos apoiando 

a cabeça e olhar fixo no teto do quarto. “Como fazer as minhas conclusões?”, e “Teria 

essa conversa acontecido de verdade?” eram as perguntas que se revezavam em minha 

mente. 

Não sei como, mas, apesar do turbilhão de dúvidas, adormeci. Também não sei 

quanto tempo eu passei dormindo, mas sei que não foi muito até eu acordar junto com os 

                                                           
13 Expressão latina que significa, literalmente, mar a dentro ou ide as águas profundas. No sentido 

figurado, é uma exortação a avançar e não ficar no conforto. 
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primeiros raios solares. Junto aos meus pés, estava um pequeno caderno da capa 

vermelha. Nele, uma caligrafia perfeita e miúda. E algumas palavras pareciam sair do 

papel em minha direção por se sobressair tanto: 

“O homem é um ser a imaginar. O que conheceríamos se não imaginássemos? ” 

(Gaston Bachelard) 

 

 


