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RESUMO 

 

 

Esta tese analisa o movimento dos sentidos presentes na memória social acerca da 

representação de sertão. Para tanto, partiu-se de um esforço interpretativo que utilizou como 

referência o Sertão da Ressaca, denominação presente nos documentos que abordam o 

processo de ocupação e povoamento do interior da Bahia e que compreende, genericamente, 

uma área de transição geográfica entre o litoral e a caatinga, estruturada em torno do atual 

município de Vitória de Conquista. A argumentação que permeia este estudo é a de que 

memória e representações estão intrinsecamente associadas ao processo de produção 

socioespacial. Com tal entendimento, buscou-se uma aproximação teórica entre os conceitos 

de território, lugar, memória e representações sociais, exercitando um diálogo interdisciplinar, 

que mantém, todavia, a peculiaridade do viés geográfico. No que diz respeito aos conceitos 

geográficos, o suporte teórico adotado pautou-se principalmente em Carlos (1996), Castro 

(1992, 1997), Claval (1999, 2001), Corrêa (1994, 1997), Cosgrove (1998, 1999), Haesbaert 

(1997, 1999, 2002, 2004), Massey (2000, 2008), Moraes (2005a, 2005b). No que concerne a 

memória, a ancoragem teórica foi fundamentada, especialmente, em Halbwachs (1990), 

Pollak (1989, 1992) e Fentress e Wickham (1992). Em Chartier (1990), Bourdieu (2007) e 

Jodelet (1991), encontrou-se o referencial teórico norteador para compreensão do papel dos 

elementos que engendram representações sociais e das estratégias de mobilização simbólica 

que se materializam no processo de produção socioespacial. Na discussão específica sobre 

sertão, subsídios fundamentais foram dados por Amado (1995), Almeida (2003, 2008), 

Arruda (2000), Bolle (2004), Lima (1999), Rodrigues (2001), entre outros. No que concerne 

aos procedimentos metodológicos, contou-se com diferentes fontes que resultaram da 

aplicação de questionários, realização de entrevistas, pesquisa documental em jornais e blogs 

locais. Tanto memória quanto representações se organizam e se manifestam numa 

multiplicidade de linguagens. Assim, no que tange aos aspectos metodológicos, a análise de 

discurso forneceu elementos que possibilitaram uma melhor compreensão das produções de 

sentido inerentes aos diversos tipos de discursos que perpassaram o foco da pesquisa. Como 

proposição inicial, tinha-se que, à medida que os lugares se “desenvolvem”, que saem do 

isolamento e da precariedade das vias de circulação e dos meios de comunicação, a 

aproximação com a ideia de sertão vai se distanciando. Entretanto, a pesquisa demonstrou 

que, no mesmo movimento de afastamento, simultaneamente, há um movimento de 

permanência. Verificou-se que as vivências e experiências acerca do sertão são marcadas por 

ambivalências e por uma pluralidade de olhares que se constituem por inclusão e exclusão 

socioespacial, bases materiais e imateriais, permanências e rupturas, espacialidades e 

temporalidades, que permitiram a apreensão da concepção de território/lugar sertão na 

memória e nas representações sociais. Tais ambivalências evidenciam múltiplos sertões, 

marcados por tramas e entrelaçamentos, considerando o vivido, o percebido e o concebido. 

Constatou-se ainda que, na confluência de discursos diversos, existem diferentes espaços de 

estabilização que, muitas vezes, se colocam em conflito, produzindo clivagens, recobrimentos 

e entremeios. As concepções de sertão estão, portanto, em constante fazer-se, tal como o 

espaço. 

 

Palavras-chave: Território. Lugar. Memória. Representações sociais. Sertão. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This thesis analyses the movement of the senses present in the social memory about the 

outbacks. In this way, there  has been an  interpretative effort that used as reference the 

undertow outbacks denomination present in the documents that mention the process of 

occupation and  housing in Bahia country  and that includes, generically, an area of  

geographic transition between  the coast line and  the Caatinga ( a tract of land covered  with 

crooked trees and prickly plants),structured around the present Vitória da Conquista city. The 

argument that permeates this study is that memory and representations are intrinsically linked 

to the process of socio spatial production. In this sense, it has aimed to a theoretic 

approximation between the concepts of territory, place, memory and social representations, 

exercising an interdisciplinar dialog, that maintains, however, the peculiarity of a geographic 

sense. Concerning to the geographic concepts, the theoretical support adopted based itself 

mainly on Carlos (1996), Castro (1992, 1997), Claval (1999, 2001), Corrêa (1994, 1997), 

Cosgrove (1998, 1999), Haesbaert (1997, 1999, 2002, 2004), Massey (2000, 2008), Moraes 

(2005a, 2005b), among others. As regard to memory, the theoretical anchor was based 

specially on Halbwachs (1990), Pollak (1989, 1992) e Fentress e Wickham (1992). Em 

Chartier (1990), Bourdieu (2007) e Jodelet (1991), was found the theoretical reference to 

comprehend the function of the elements that pervade the social representations and the 

strategies of mobilization that materialize itselves in the socio spacial production. In the 

specific discussion about outbacks, fundamental subsidies were given by Amado (1995), 

Almeida (2003, 2008), Arruda (2000), Bolle (2004), Lima (1999), Rodrigues (2001),among 

others. Concerning to the methodological procedures, different sources were used: application 

of questionnaires, realization of interviews, documental research in newspaper and local 

blogs. Memory as much as representations organizes itself and manifests in a multiplicity of 

languages. So, relating to the methodological aspects, the Discourse Analysis pointed 

elements that provided a better understanding of  the productions of sense inherent to several 

types of discourses that per passed the research focus. As an initial proposition, it believed 

that when the places develop, get out off the isolation and precariousness of circulation route 

and the means of communication, the approximation with the idea of outbacks get in distance. 

However, the empiric work has showed that, even in a separating movement, simultaneously, 

there is a movement of permanence. It has been verified that life around outbacks are marked 

by ambivalences and by a plurality of look that constitute themselves by inclusion and 

exclusion socio spatial, material and immaterial bases, permanence and ruptures, spatiality 

and temporality that make possible to apprehend the conception of a back wood 

territory/place in the memory and in the social representations. Such ambivalences attest 

multiple outbacks marked by wefts and interlacing,considering what has been lived, noticed 

and conceived. It was still realized  that, in the confluence of several discourses, exist 

different spaces of stabilization that, many times, put themselves in conflict, producing 

clivagens (land layers), recovering and insertions. The conceptions of outbacks are, therefore, 

constantly making itself, so the space is. 

 

Key –Words: Territory. Place. Social Representation. Outback. 
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CONTORNOS INICIAIS 

 

 

A verdadeira viagem do descobrimento  

não consiste em procurar novas paisagens, 

mas em ver com novos olhos. 

 

 (PROUST)  
 

 

Esta tese busca compreender e analisar o movimento dos sentidos presentes na 

memória social e nas representações acerca de sertão. Para tanto, parte-se de um esforço 

interpretativo que utiliza como referência empírica o Sertão da Ressaca,
1
 território 

genericamente correspondente à região baiana estruturada em torno do município de Vitória 

da Conquista. Interessou-se por problematizar o tema na perspectiva da análise geográfica, 

investigando a significação da memória e das representações no processo de produção 

socioespacial. 

Como proposição inicial, acreditava-se que, à medida que os lugares se 

“desenvolvem”, saem do isolamento, da precariedade das vias de circulação e dos meios de 

comunicação, a aproximação com o sertão vai se distanciando da memória e das 

representações sociais. Entretanto, ao longo da realização da pesquisa, evidenciou-se que, 

nesse mesmo movimento de afastamento, simultaneamente, há um movimento de 

permanência dos sentidos em sertão. Assim, a ideia inicial passou por sucessivas 

reconfigurações, e as discussões apresentadas expressam essa dinâmica.  

Esta tese tem ainda o propósito de suscitar uma aproximação entre os conceitos de 

território, lugar, memória e representações sociais, viabilizada por um exercício de análise do 

espaço geográfico. Com tal viés, esses conceitos possibilitaram a apreensão da tessitura da 

configuração de representações acerca de sertão e, mais especificamente, do território Sertão 

                                                           
1
 Sertão da Ressaca é uma denominação presente nos documentos que abordam o processo de ocupação e 

povoamento do interior da Bahia e compreende, genericamente, uma área de transição geográfica entre o 

litoral e a caatinga, estruturada em torno do atual município de Vitória da Conquista. Esta configuração 

espacial corresponde, grosso modo, a um recorte regional intra-estadual inserido no grande semi-árido baiano, 

objeto de várias regionalizações oficiais, tais como: Regionalização econômica, instituída pela SEI-

SEPLANTEC-BA, denominada Sudoeste da Bahia; Regionalização em micro-regiões geográficas, 

IBGE/1991; Região de Vitória da Conquista – IBGE, que, por sua vez, já representa uma revisão das micro-

regiões homogêneas 1967/IBGE e ainda Planalto da Conquista. A origem da denominação Sertão da Ressaca 

será apresentada e discutida posteriormente. 
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da Ressaca, representado pelo lugar Vitória da Conquista, tendo como eixos condutores a 

inclusão e a exclusão socioespaciais, as bases materiais e imateriais, as permanências e 

rupturas e as espacialidades e temporalidades, que permitem a apreensão desse território/lugar 

sertão na memória e nas representações sociais daqueles que o vivenciaram ou vivenciam. 

As urdiduras do espaço e da memória são ocultadas demais, assim como o é o sertão, 

na expressão de Guimarães Rosa.
2
 O diálogo empreendido parte da questão que mobilizou 

este estudo: a relação entre espaço e memória, categorias matriciais que estruturam esta tese e 

que desencadeiam a necessidade de articular conceitos correlatos, como lugar e território, 

decorrentes da primeira, e representações sociais, intimamente vinculadas à segunda.  

O percurso desenvolvido revela inquietações e suscita reflexões por ser ainda um 

campo de confluências relativamente pouco explorado no âmbito da geografia. Em 

decorrência disso, certamente a aproximação entre as categorias propostas representou 

grandes desafios: superar dicotomias, romper fronteiras disciplinares, considerar a tessitura da 

configuração socioespacial como unidade do simbólico e do real, especialmente por entender 

que “[...] nessa interseção se evidencia com mais clareza o espaço-tempo como modo de ser-

estar-do-homem-no-mundo. Portanto, geograficidade” (MOREIRA, 2007, p. 143).
3
 

A discussão em torno dos referenciais teórico-conceituais que embasaram este estudo 

tem permeado alguns debates interdisciplinares e vem se configurando, cada vez mais, numa 

perspectiva instigante, desafiadora e rica de possibilidades. No âmbito da ciência geográfica, 

entretanto, memória e representações sociais ainda permanecem pouco discutidas. Entende-se, 

assim, que esse contato, particularmente na discussão que envolve sertão, acena para a 

possibilidade de um diálogo interdisciplinar, mantendo-se, todavia, a peculiaridade do olhar 

geográfico. Parafraseando Gomes (2002), reafirma-se a intenção de somar, e não a de 

substituir. 

A compreensão de que as vivências e experiências tecem sua história por meio dos 

processos espaciais requer, inegavelmente, na análise das configurações socioespaciais, o 

envolvimento de categorias presentes em outras instâncias disciplinares. No entanto, é preciso 

atentar para o que já alertou Lacoste (1988) acerca dos geógrafos que tomam o discurso, os 

métodos e o objeto de outras disciplinas sem a necessária explicitação dos propósitos de tais 

escolhas. A opção de estabelecer um diálogo entre memória, representações e configuração 

                                                           
2
 “O sertão é grande ocultado demais” (ROSA, 1956, p. 495). 

3
  Moreira (2007) menciona essa interseção ao tratar da análise da literatura à luz da geograficidade. Para o autor, 

“[...] a relação entre a geografia, história e letras não só é possível, como de fato existe. E o que embasa essa 

relação é a categoria do espaço” (MOREIRA, 2007, p. 143). Semelhantemente, buscou-se essa interseção entre 

território, lugar, memória e representações sociais. 
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dos processos socioespaciais tem, portanto, nesta tese, um claro propósito: entender que tais 

categorias de análise também dão suporte à dinâmica da vida social e, consequentemente, 

intervêm no processo de produção do espaço. A interpretação dessa dinâmica demanda, 

assim, muito mais integração do que limites a fim de estabelecer o que Gomes (2001) 

denominou de novas solidariedades disciplinares. 

É certo que a discussão a ser empreendida encontra acolhida mais favorável no campo 

de investigação que se vincula mais efetivamente a uma abordagem cultural da geografia, 

uma vez que, nessa abordagem, a concepção de que não se pode ou deve separar o real das 

representações é constantemente enfatizado. Entretanto, somente essa vertente não 

possibilitaria plenamente a estruturação do campo analítico que se pretendia adentrar. Assim, 

tornou-se necessário também buscar apoio em outros referenciais intra e interdisciplinares 

que, de algum modo, pudessem contribuir para uma melhor elucidação do tema proposto, 

conforme se observará no percurso desenvolvido ao longo da tese. Nesse sentido, o aporte de 

teóricos voltados para outras abordagens no campo da ciência geográfica foi também utilizado 

pela necessidade de romper com algumas ausências de diálogos intradisciplinares, que, muitas 

vezes, são criadas e reforçadas pelos próprios geógrafos,
4
 pois, contraditoriamente,  

 

[...] “Diferentes geografias [ou disciplinas geográficas] tendem a se 

cristalizar ao sabor dos impulsos ideológicos, pretendendo cada ramo 

estruturar-se em saberes constituídos.” Como integrar se os distritos do 

saber geográfico também se fragilizam pela insuficiência de contato com 

disciplinas afins? (HISSA, 2006, p.227, grifo do autor). 

 

 As tensões teóricas que permearam o desenvolvimento da pesquisa de campo e da 

escrita da tese foram, então, se arrefecendo no entendimento de que os desacordos entre 

correntes teóricas diversas não deveriam ser maiores do que a riqueza que esses diálogos 

poderiam proporcionar na compreensão do fenômeno estudado. Bourdieu auxilia nesse 

aspecto ao afirmar: 

 

 

 

                                                           
4
 Em A mobilidade das fronteiras, Hissa (2006) estabelece um exercício de reflexão teórica acerca da natureza 

da geografia como disciplina bem como de suas práticas afirmando que “[...] Não há a geografia sem a 

transgressão de suas próprias fronteiras, assim como não há qualquer outra disciplina na ausência da contínua 

ultrapassagem de seus próprios territórios, tão sonhados como rigidamente demarcados” (HISSA, 2006, p. 13-

14).  
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[...] a pesquisa é uma coisa demasiado séria e demasiado difícil para se poder 

tomar a liberdade de confundir a rigidez, que é o contrário da inteligência e 

da invenção, com o rigor, e se ficar privado deste ou daquele recurso entre 

os vários que podem ser oferecidos pelo conjunto das tradições intelectuais 

da disciplina – e das disciplinas vizinhas [...] (BOURDIEU, 2007, p.26, grifo 

do autor). 

 

Esse reconhecimento não se confunde com uma opção pelo ecletismo ou falta de rigor 

nos encaminhamentos da pesquisa, mas deixa a expectativa de que, no decorrer, o próprio 

objeto de estudo vá apontando outras possibilidades de percursos. Bourdieu (2007, p. 26) 

indica esse caminho como sendo o do bom senso que “[...] tem como contrapartida uma 

extrema vigilância das condições de utilização das técnicas, da sua adequação ao problema 

posto e às condições pelo seu emprego”.  

Feitas essas considerações, convém demarcar, ainda que sucintamente, a trajetória da 

pesquisa empreendida em que sertão emerge como elemento exemplar capaz de viabilizar a 

aproximação almejada entre as categorias já mencionadas.  

O projeto de tese apresentado ao Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe no ano de 2005 começou a se configurar ainda durante a 

realização da pesquisa para a dissertação do Mestrado em Memória Social e Documento, na 

UNIRIO (1999-2001), quando se enveredou pela busca da memória e das representações de 

uma instituição educacional de formação de professores, emblemática na trajetória de Vitória 

da Conquista e região.
5
 Na análise das fontes consultadas, o sertão se evidenciava de maneira 

significativa, pois essas instituições, na Bahia, foram proclamadas como instrumentos de 

“redenção” dos espaços considerados sertão. As representações deles, ainda no início do 

século XX, como ignaros, brutos, responsabilizados pela falta de progresso do país era muito 

presente. Para superar o que se considerava atraso, foi missão das escolas normais formar 

professoras sertanejas com o intuito de “letrar os sertões” com a inserção do sertanejo numa 

sociedade voltada para o progresso e a civilização. 

Emblemas, ritos e discursos analisados ao longo da pesquisa possibilitavam entrever 

um sertão que se enunciava prenhe de sentidos e significados. A motivação para o estudo de 

doutorado começava a se delinear. A pesquisa, então pautada nas categorias memória e 

representações sociais, conduzia para as possibilidades de abordar esses referenciais numa 

                                                           
5
  A pesquisa desenvolvida no Mestrado em Memória Social e Documento, publicada posteriormente com o 

título Luzes do Saber aos sertões: memória e representações da Escola Normal de Vitória da Conquista, 

pelas Edições UESB, no ano de 2004, já direcionava para a discussão acerca dos sentidos de sertão. 
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perspectiva geográfica, associando-os à categoria matricial espaço e às categorias lugar e 

território, eleitas como centrais nesta tese.  

Assim, passou-se a olhar o sertão com estranhamento,
6
 problematizando-o, procurando 

decifrar os seus múltiplos sentidos. Desde o início, tornou-se evidente a necessária postura de 

manter o afastamento de qualquer estereótipo,
7
 de qualquer ideia pronta e acabada, buscando 

o que Bourdieu (2007) denominou de ruptura epistemológica, o que possibilita o pôr-em-

suspenso as pré-construções acerca de um dado objeto. O autor, a esse respeito afirma: “[...] A 

força do pré-construído está em que, achando-se inscrito ao mesmo tempo nas coisas e nos 

cérebros, ele se apresenta com as aparências da evidência, que passa despercebida porque é 

perfeitamente natural [...]” (BOURDIEU, 2007, p.49). Foi esse estranhamento que motivou 

leituras diversas acerca de sertão, considerando discursos, práticas e representações que o 

significam e o ressignificam constantemente. 

O inacabável fazer-se do espaço, destacado insistentemente por Massey (2008), muito 

contribuiu para buscar, no estranhamento, nas mudanças, esse entendimento de saber olhar os 

sentidos de sertão como também em constante fazer-se. Sertão se insere nessa compreensão 

de uma geografia em movimento e, assim, buscou-se responder a algumas questões centrais 

que serão exploradas e desdobradas ao longo da tese, entre elas:  

 

 Que representações estão predominantemente associadas ao termo sertão e 

quais os elementos de ancoragem dessas representações?  

 O que se proclamou sobre o sertão nas construções discursivas, nos ritos e 

emblemas veiculados ao longo do tempo e quais as suas permanências e 

rupturas na memória social? 

 O Sertão da Ressaca ainda é uma referência para o conquistense ou se 

constitui, atualmente, em um lugar de memória?
8
  

 

 

                                                           
6
  O conceito de estranhamento será discutido no Capítulo 1. 

7
  Bhabha (1998, p. 117) adverte que o estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação de 

uma dada realidade, mas porque é uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença 

[que a negação através do Outro permite], constitui um problema para a representação do sujeito em 

significações de relações psíquicas e sociais.  
8
 O conceito de lugar de memória foi cunhado por Pierre Nora (1993). De acordo com o autor, esses lugares têm 

o papel de estabelecer laços de continuidade entre o passado e o presente, portanto equivalem à necessidade da 

preservação das memórias coletivas, sem as quais a vida estancaria num eterno presente. Esses seriam, de 

acordo com o autor, tanto lugares materiais quanto lugares pouco palpáveis ou imateriais. 
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 As cidades, à medida que se “desenvolvem”, que saem do isolamento e da 

precariedade das vias de circulação e dos meios de comunicação, deixam de 

ser sertão ou de estar no sertão? 

 As dinâmicas territoriais que envolvem Vitória da Conquista, atualmente, têm 

raízes nessas representações? 

 

O arcabouço teórico-conceitual proposto pauta-se, principalmente, em autores que 

vêm se debruçando sobre questões pertinentes à temática desta tese. Assim, em relação aos 

conceitos geográficos, elegeu-se território e lugar à luz do suporte teórico encontrado 

principalmente em Carlos (1996), Castro (1992, 1997), Claval (1999, 2001), Corrêa (1994, 

1997), Cosgrove (1998, 1999), Haesbaert (1997, 1999, 2002, 2004), Massey (2000, 2008), 

Moraes (2005a, 2005b), entre outros. No que diz respeito a memória, a ancoragem teórica foi 

fundamentada especialmente em Halbwachs (1990), Pollak (1989, 1992) e Fentress e 

Wickham (1992). Em Chartier (1990), Bourdieu (2007), Jodelet (1991) e outros, foram 

encontradas as bases para compreensão do papel dos elementos que engendram 

representações sociais e para apreensão das estratégias de mobilização simbólica que se 

materializam no processo de produção socioespacial. 

Na discussão específica sobre sertão, subsídios fundamentais foram dados por Amado 

(1995), Almeida (2003, 2008), Arruda (2000), Bolle (2004), Lima (1999), Rodrigues (2001) e 

outros.  

Entende-se que tanto a memória quanto as representações se organizam e se 

manifestam numa multiplicidade de linguagens. Diante dessa constatação, estão presentes nas 

contribuições de Orlandi (1987, 1989, 1996, 2003, 2007) alguns elementos imprescindíveis da 

análise de discurso que possibilitaram uma melhor compreensão das produções de sentido 

inerentes aos diversos tipos de discursos que perpassaram e que perpassam o foco da 

pesquisa. A análise de discurso: 

 

[...] se funda na consideração das condições de produção do dizer como 

constitutivas desse próprio dizer: assim, quem fala, para quem se fala, o que 

se fala, como se fala, em que situação, de que lugar da sociedade etc. são 

considerados elementos fundamentais do processo de interlocução que 

estabelece a linguagem (ORLANDI, 1989, p.24). 
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A análise de discurso permite a constatação de que a linguagem, elemento essencial 

em toda e qualquer pesquisa, tem sua própria materialidade. A linguagem tem espessura, o 

que torna necessário o conhecimento dos seus mecanismos de funcionamento. Assim, não se 

restringe aos estudos de linguistas, já que diversas áreas do conhecimento têm se beneficiado 

com este deslocamento no tratamento do texto, que, para tal abordagem, não se apresenta 

apenas como documento, mas, sim, como monumento. Opera-se, então, uma mudança radical 

na concepção dos discursos, o que permite uma visão completamente diferente, em que se 

“[...] problematiza a atribuição de sentido(s) ao texto, procurando mostrar tanto a 

materialidade do sentido como os processos de constituição do sujeito, que instituem o 

funcionamento discursivo de qualquer texto” (ORLANDI, 1987, p. 13). 

 Enfim, na adoção das categorias de análise apresentadas, pode-se “ler” sertão como 

território e lugar demarcados geograficamente, mas também como investimento simbólico, 

que, dependendo dos grupos sociais e períodos históricos, oscila quanto ao seu significado.
9
 

Considerando esta compreensão, configurou-se a possibilidade de não-fragmentação entre 

uma realidade objetiva, um território delimitado histórica e espacialmente como Sertão da 

Ressaca, e uma realidade subjetiva, simbólica, presente na memória e evidenciada nas 

representações dos lugares, a exemplo de Vitória da Conquista, como espaços vividos, 

dotados de múltiplos sentidos. Esses dois aspectos fundem-se em uma totalidade em que 

nuances diferenciadas se expressam a depender do contexto histórico e conforme as 

experiências vivenciadas pelos diversos sujeitos sociais envolvidos.  

De início, apesar da inquietude de experimentar um olhar diferenciado, buscou-se a 

delimitação de um espaço que, paradoxalmente, justificava-se como impossível de ser 

delimitado por meio do olhar que se pretendia lançar, em razão da fluidez de suas fronteiras. 

Procurava-se identificar, como intenção original do estudo, os elementos que davam coesão e, 

consequentemente, legitimidade ao recorte territorial denominado Sertão da Ressaca. Essa 

busca passou a revelar, nas entrelinhas, o seu aspecto contraditório ao ser reforçado o que se 

pretendia negar, pois, sem perceber, recorria-se à lógica dos modelos clássicos para entender 

território e lugar como espaços contínuos e delimitados por diferenças e particularidades. 

Como operar com as categorias memória e representações sociais buscando a fixidez das 

formas, os limites, as linearidades? Tal postura metodológica também entrava em confronto 

com as concepções de lugar e território adotadas. Nesse sentido, as formulações de Massey 

                                                           
9
  Conforme destaca Arruda (2000, p. 50). 
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(2008), especialmente, constituíram-se suporte seguro para adoção de alguns 

encaminhamentos metodológicos.  

Essa inquietação, ao ser amadurecida, permitiu a constatação de que a proposta inicial 

de realizar a pesquisa de campo em todos os municípios do denominado Sertão da Ressaca 

não levaria a “lugar nenhum”, pois, se assim fosse feito, acabar-se-ia por estabelecer uma 

classificação positivista do tipo: “esse lugar é sertão”, “esse não é”, de acordo com a memória 

e as representações dos sujeitos sociais envolvidos na pesquisa.  

Optou-se, então, por concentrar a pesquisa empírica no município de Vitória da 

Conquista, representado na Figura 1. Tal município se apresenta como emblemático para a 

análise, pois, ao ostentar índices de consumo compatíveis com os mercados mais dinâmicos 

do país,
10

 ao circular intensamente na mídia o seu destaque como um dos dez municípios mais 

dinâmicos do Brasil,
11

 as associações com sertão sugerem certo distanciamento. Mas, 

paradoxalmente, as permanências continuam a comparecer nos discursos, no cotidiano, nos 

emblemas. Assim, o fluxo de permanências e rupturas instaura e sustenta novos sentidos para 

território, lugar e sertão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Em matéria do jornal A Tarde intitulada Conquista tem grande aumento na frota de carros, o articulista 

destaca: “[...] São os reflexos de uma explosão no consumo. [...] Em menos de dois anos, a frota saltou de 40 

mil veículos, no total, para os atuais 71.337, [...].” Essa mesma matéria indica que o município de Vitória da 

Conquista é “[...] detentor da frota veicular mais nova de todo o País. [...] A média nacional em relação ao 

veículo usado é de até sete anos, enquanto que a de Conquista não ultrapassa três anos. [...] Os números são 

francamente favoráveis à economia local, que vem se transformando em uma das mais sólidas do País [...] 

(SOUZA, 2008). 
11

  Ver trechos da matéria do jornal A Tarde, intitulada Conquista está entre os 10 municípios mais dinâmicos do 

Brasil: “[...] Com 308 mil habitantes (IBGE/2007), Conquista é o terceiro maior município da Bahia, atrás de 

Salvador e Feira de Santana. Sua economia é sustentada pelos setores agrícolas, com ênfase na cafeicultura e 

serviços nas áreas de comércio, educação e saúde. [...]. De acordo com a avaliação, Conquista deu o maior 

salto no ranking entre os 10 primeiros colocados, passando da 252ª posição, em 2007, para a 10ª este ano. O 

ranking „Os 300 municípios mais dinâmicos‟ é baseado em indicadores 2007, atribuindo-se pesos e 

ponderação da renda da população” (SOUZA, 2008). 
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 Figura 1: Vitória da Conquista: localização municipal, 2008. 

 Fonte: IBGE: Base digital, 2007. 

9° 18'

9°36'

38°12'

37°54'

0 8 16 24 km

10° S

14° S

18° S

38° W42° W46° W

0 100 200 300 km

Escala

 Vitória da
Conquista

Escala

Elaboração: Junívio da Silva Pimentel
Organização: Geisa Flores Mendes, 2008

70° W

0°

10° S

20° S

30° S

40° W50° W60° W

0 1150 km

Brasil:
Localização da Bahia

Bahia:
Localização do município de Vitória da Conquista



27 

 

Além dos aspectos mencionados, Vitória da Conquista, historicamente, se inseriu 

como centro de referência do Sertão da Ressaca
12

 e, apesar das diferenças apresentadas pelos 

vários critérios contemporâneos de regionalização da Bahia, permanece a sua inegável 

centralidade regional, a despeito de quaisquer denominações ou recortes empíricos. Tal fato é 

importante para a hipótese inicialmente formulada, no que concerne a um delineamento 

discursivo presente na memória e nas representações sociais que traz implícito o 

esmaecimento da ideia de sertão em razão da centralidade e do dinamismo que caracterizam o 

município. 

Na apreensão das memórias e representações sociais acerca dos sentidos de sertão e do 

reconhecimento e identificação do Sertão da Ressaca, contou-se com diferentes fontes e foram 

adotados procedimentos metodológicos diversificados, os quais se constituíram em: 

 

 

 Aplicação de 239 questionários
13

 em locais de grande circulação de pessoas, 

como terminais rodoviários, praças e feiras-livres
14

 conforme demonstra a 

Figura 2. Do conjunto dos sujeitos sociais que responderam ao questionário, 

167 residiam na sede do município de Vitória da Conquista, 53 em distritos 

diversos desse mesmo município, e 19 constituíram-se de moradores de 

municípios circunvizinhos. Na aplicação dos questionários, utilizou-se como 

parâmetro para finalização o critério da saturação. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Cf. Medeiros, 1996. 
13

  O modelo do questionário aplicado encontra-se no Apêndice A. 
14

  Na aplicação dos questionários, tais locais foram eleitos por constituírem-se em lugares de encontro, de troca, 

de conhecimento e (re)conhecimento. Além da representatividade simbólica, configuram-se como locais 

públicos de livre circulação e grande acessibilidade, possibilitando contemplar uma diversidade de sujeitos 

sociais no que concerne a idade, sexo, renda, escolaridade, origem etc.  
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 Realização de 14 entrevistas,
15

 de caráter mais aprofundado, com sujeitos 

sociais que, de alguma maneira, atuam como “formadores de opinião” no 

contexto da sociedade conquistense. Nesse grupo, encontram-se pessoas da 

comunidade que se habilitaram a falar da história do município: escritores, 

historiadores, artistas plásticos, radialista, fotógrafo, professores universitários, 

entre outros.  

 

 Pesquisa documental realizada no acervo do Arquivo Público Municipal e no 

Museu Regional de Vitória da Conquista. 

 

 Pesquisa em jornais locais
16

 existentes no acervo do Arquivo Público 

Municipal e no Museu Regional de Vitória da Conquista. Os jornais 

pesquisados foram O Combate, O Conquistense e Fifó. Nestes, buscou-se 

observar, do ponto de vista discursivo, as representações sociais que se 

inscreviam no tratamento de Vitória da Conquista como lugar sertão. Quanto 

ao marco temporal estabelecido para as consultas, foi considerada a 

disponibilidade dos acervos (décadas de 1920 a 1970).
17

 

 

 Consulta sistemática aos blogs de notícias locais de maior acesso em Vitória da 

Conquista no período de 2005 a 2008. 

 

 

No que concerne ainda aos aspectos metodológicos, convém destacar que, na 

aplicação dos questionários e na realização das entrevistas, procurou-se identificar e 

maximizar a multiplicidade de representações dos sujeitos sociais, pois, de acordo com o 

critério de saturação, a variedade representacional é limitada no tempo e no espaço social. 

Sabe-se que a intenção da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas, ao 

contrário, explorar as diferentes representações sobre o assunto com o intuito de compreender 

as diversas posições assumidas. Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, 

                                                           
15

  Como forma de preservar a identidade dos entrevistados, fez-se a opção metodológica de não-identificação 

nominal. Eles serão referenciados por uma numeração sequencial demonstrada em um quadro apresentado no 

Apêndice C. O roteiro das entrevistas realizadas encontra-se no Apêndice B. 
16

   No que tange a tais fontes, conforme se observará ao longo da escritura desta tese, optou-se pela manutenção 

da grafia original das palavras presentes nas matérias jornalísticas citadas.  
17

  As referências dos jornais consultados encontram-se detalhadas na seção Referências jornalísticas (Acervo 

consultado). 
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as representações de tais experiências não surgem individualmente, elas são a síntese de 

múltiplas determinações dos processos sociais. Em outros termos, como expressa García 

Canclini (2006, p. 34), “[...] os homens se relacionam e constroem significados em 

sociedade”. 

A fim de demonstrar a diversidade contemplada na amostragem da pesquisa, 

apresentam-se a seguir as Figuras 3 e 4, que evidenciam os bairros e distritos de residência 

dos sujeitos sociais que moram em Vitória da Conquista e que foram contemplados com a 

aplicação dos questionários:  
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Figura 3: Vitória da Conquista: percentual dos entrevistados por bairro de moradia, 2008. 
Fonte: MENDES, G. F. Pesquisa de campo, 2008. 
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 Como se constata nas figuras apresentadas, a realização da pesquisa nos locais 

indicados atendeu às expectativas de diversidade, uma vez que houve uma significativa 

representatividade, considerando-se o conjunto dos instrumentos de coleta de dados aplicados. 

 No que tange ainda à argumentação apresentada nesta introdução quanto à opção pela 

aplicação dos questionários no município de Vitória da Conquista, tem-se, a seguir, a Figura 

5, que reforça a centralidade regional e expressa a condição de “espaço de intersecção” deste 

município tendo em vista a diversidade da amostragem por local de origem dos entrevistados. 

 

     Figura 4: Vitória da Conquista: percentual dos entrevistados por distrito de moradia, 2008. 
    Fonte: MENDES, G. F. Pesquisa de campo, 2008. 
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Figura 5: Local de origem dos entrevistados na pesquisa de campo no município de Vitória 

da Conquista, 2008. 
Fonte: MENDES, G. F. Pesquisa de campo, 2008. 
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 As fontes orais, narrativas e discursos resultantes da aplicação de questionários e 

entrevistas, foram de fundamental importância, pois possibilitaram um significativo apoio na 

compreensão do tema. A pesquisa que envolve memória e representações sociais é, entretanto, 

artesanal. São peças daqui que se juntam às dali, evidenciando a complexidade dessas 

categorias: por trás daquilo que é expresso em palavras, existem lacunas e articulações que 

permitem apreender o quanto elas apresentam múltiplos planos significantes, os quais não 

podem ser compreendidos fora de sua inserção em um contexto sedimentado historicamente. 

 Além da importância que as fontes orais assumiram, as fontes impressas, 

especialmente os jornais locais, constituíram-se também em um amplo apoio à pesquisa. 

Convém enfatizar: 

 

A análise do discurso jornalístico se faz importante e necessária já que este, 

enquanto prática social, funciona em várias dimensões temporais 

simultaneamente: capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e 

idéias da atualidade – ou seja, lê o presente – ao mesmo tempo em que 

organiza um futuro – as possíveis conseqüências desses fatos do presente – 

e, assim, legitima, enquanto passado – memória – a leitura desses mesmos 

fatos do presente, no futuro (MARIANI, 2003, p. 33, grifo da autora).  

 

 Assim, no que diz respeito às fontes documentais impressas, atentou-se para o fato de 

que, se a memória e as representações sociais são socialmente construídas, é certo que toda 

documentação também o é.
18

 

Por fim, busca-se, nesta tese, apreender, pelo viés da memória e das representações 

sociais, o movimento de significação e ressignificação de um território/lugar sertão. Tal 

exercício encontra-se estruturado em quatro capítulos, além dos contornos iniciais e dos 

contornos finais. 

No primeiro capítulo, Memória e Representações nas configurações socioespaciais, 

discutem-se as possibilidades de pensar o processo de configuração socioespacial, 

considerando também como essenciais a memória e as representações sociais. 

No capítulo dois, com o título Em busca do sertão..., apresentam-se e problematizam-

se as diversas acepções de sertão, considerando a polissemia do termo e os vários sentidos 

atribuídos a essa categoria, por meio de um viés interdisciplinar, que demonstra as dualidades 

e multiplicidades presentes na ideia de sertão e a configuração de suas espacialidades e 

temporalidades.  

                                                           
18

  Pollak (1992, p.207), ao abordar questões que perpassam os depoimentos orais, ressalta a importância de levar 

em consideração o processo de intermediação por que passa o documento escrito. Nesta perspectiva, a fonte 

oral seria exatamente comparável à fonte escrita, pois ambas são socialmente construídas. 
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No capítulo três, Os sentidos do sertão: entre território e lugar, memória e 

representações sociais, exploram-se a especificidade do Sertão da Ressaca e a inserção de 

Vitória da Conquista na condição de um lugar sertão, considerando o vivido, o percebido e o 

concebido. Discute-se, também, a repercussão de um discurso fundador de um território e 

suas associações com lugar na memória e nas representações sociais do conquistense. 

No capítulo quatro, O sertão e o sertanejo: discursos e representações, analisam-se 

emblemas, ritos e discursos no fluxo das significações da configuração do ser sertanejo, com 

base na consideração de Vitória da Conquista como sertão ou não-sertão, buscando nos seus 

interstícios as permanências e as rupturas das representações associadas. 

Por fim, nos Contornos Finais, apresenta-se uma síntese das análises realizadas, cujo 

fio condutor são as questões inicialmente formuladas e que representaram o percurso da 

pesquisa. 
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1  MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES NAS CONFIGURAÇÕES 

SOCIOESPACIAIS 

 

 

As verdadeiras fronteiras são as do pensamento. 

(AYAAN HIRSI ALI, 2008) 

 

 

No ano de 1956, o jornal O Conquistense, em matéria intitulada Vitória da Conquista: 

cidade do progresso, destaca: 

 

Num inquérito realizado no Rio de Janeiro, para se saber qual o município 

que tem apresentado maior surto de progresso, em todo o Brasil, o 

Município de Vitória da Conquista foi colocado entre os dez primeiros, 

classificando-se como finalista para disputar o título. Isso quer dizer que, 

entre os dez municípios que têm se aproveitado do desenvolvimento e dos 

benefícios da éra atômica, está o nosso, este velho rincão sertanejo, tanto 

tempo esquecido de tudo e de todos. [...] E, não há como negar. Quem 

conheceu Conquista há algum tempo, verifica, espantado, estarrecido, a 

maneira altiva e sobranceira como ela marcha com o século, em busca do 

porvir. [...] E, não será surpresa, para nós, a notícia de que esta terra será a 

classificada como o município mais progressista de todo o Brasil 

(VITÓRIA..., 1956, p. 1, grifo nosso).  

 

Na ocasião, por ficar entre os dez municípios classificados no Concurso dos 

Municípios Brasileiros de maior Progresso,
19

 Vitória da Conquista recebeu o diploma de 

“Menção Honrosa” e teve este resultado amplamente noticiado: “Inegavelmente, constitui 

brilhante vitória para Conquista, o troféu conquistado, testemunho de que somos 

evidentemente um dos municípios de maior progresso no imenso território pátrio” (O 

ÚNICO..., 1956, p. 1). Na Figura 6, uma vista panorâmica da cidade de Vitória da Conquista 

na década aludida (1950): 

                                                           
19

  Os 10 municípios classificados no referido Concurso, instituído pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal, foram julgados em sessão solene realizada na sede do Conselho Nacional de Economia e Finanças 

contando com “[...] todos os prefeitos desses municípios e grande massa popular, tiveram lugar para os 

debates para julgamento dos cinco que obteriam „Diploma de Honra‟ e dos restantes que obteriam „Menção 

Honrosa‟, chegando a Comissão julgadora ao seguinte resultado: „Diploma de Honra‟: Aquidauana, Tupan, 

Paranavai, Capelinha e Colatina. Menção Honrosa: Vitória da Conquista, Niterói, Brusque, Catalão e 

Osvaldo Cruz” (O ÚNICO..., 1956, p. 1). 
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Mais de meio século distancia o acontecimento mencionado e então, no ano de 2008, o Jornal 

A Tarde apresenta uma fotografia da Avenida Integração na cidade de Vitória da Conquista (Figura 7) 

em matéria que enfatiza: 

 

Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador, obteve a melhor colocação 

entre os municípios do Nordeste e figura entre os 10 primeiros do País. A 

pesquisa “Municípios mais dinâmicos do Brasil” consta no Atlas do 

Mercado Brasileiro 2008, publicação elaborada pela Gazeta Mercantil desde 

1998 (SOUZA, 2008).
 
 

 

 

 

Figura 6: Vitória da Conquista: vista panorâmica, 1950. 

Fonte: Acervo fotográfico do Museu Regional de Vitória da Conquista. 

Figura 7: Vitória da Conquista: vista panorâmica da Avenida 

Integração, 2008. 
Fonte: Jornal A Tarde, jun. 2008.  
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Dois momentos cronologicamente distantes evidenciam a dinâmica de crescimento por 

que vem passando o município nas últimas décadas.
20

 Com 318.901 mil habitantes
21

 

(IBGE/2009), é, atualmente, o terceiro maior da Bahia e exerce uma inegável centralidade 

regional.
22

 Não fosse a diferença de linguagem entre as duas matérias, seria difícil identificar 

o intervalo de tempo que as separa. Apesar da semelhança do conteúdo, o foco de interesse 

desta tese se volta para a ênfase atribuída, na primeira matéria, a Vitória da Conquista como 

velho rincão sertanejo, razão do grifo naquela citação.  

Ainda considerando as matérias da década de 1950, alguns desdobramentos merecem 

ser comentados. O jornal O Conquistense dá destaque ao acontecimento que marcou o 

progresso pelo qual vinha passando o município, em mais dois artigos, todos em primeira 

página, que se seguem nos números 36
23

 e 45
24

 indo, daquele datado de 28 de julho de 1956, 

já citado, ao de novembro do mesmo ano.  

Do primeiro, que menciona Vitória da Conquista como velho rincão sertanejo, ao 

último, em que o professor e então vereador Everardo Públio de Castro
25

 a enfatiza como 

capital do sertão, a ideia de um lugar sertanejo é insistentemente cunhada, como ainda se 

observa no trecho retirado da Monografia Municipal de Vitória da Conquista, da década de 

1950:  

 

                                                           
20

  Especialmente a partir da década de 1940, o município vem passando por significativas transformações que o 

conduziriam, segundo Medeiros (1977, p. 9), a uma nova realidade social, marcada, particularmente, pela 

implantação de rodovias, por uma conjuntura internacional que influencia o desenvolvimento da região e do 

município e pelo desenvolvimento do comércio que, entre outros aspectos, passa a atrair emigrantes. É a 

partir desses traços que, ainda de acordo com o historiador (1977, p. 8), essa década se constitui como 

referência explicativa para o desenvolvimento urbano que se delineava e que persistiria nas décadas seguintes 

(1950/1960). Já na década de 1970, a introdução da cultura cafeeira no município representa um grande 

impacto à sua dinâmica econômica e social. Nas décadas de 1980, 1990 e 2000 novas relações entre o 

município e a região se consolidam, especialmente com os fluxos gerados pelo comércio e pelos serviços de 

saúde e educação.  
21

  Até meados da década de 1950, a população de Vitória da Conquista era predominantemente rural. De acordo 

com dados do IBGE, em 1940, 74,3% dos moradores do município residiam na zona rural, situação que foi 

mantida até a década seguinte, porém com um percentual menor (58,4%). Uma década depois (1960), essa 

condição se inverteu, momento em que a maior parte da população (60,7%) concentrava-se na zona urbana. 

Esse percentual foi aumentando progressivamente nas décadas posteriores 1970 (67,5%), 1980 (74,7%), 1991 

(83,7%) e 2000 (85,9%). Com esse expressivo aumento populacional urbano, a cidade experimenta 

transformações significativas que se refletem nas representações sociais dos seus habitantes. 
22

  A centralidade assumida pelo município/cidade de Vitória da Conquista numa vasta área de influência é 

notória e encontra a sua explicação em diferentes fatores, entre eles, a sua localização geográfica. É uma 

cidade de entroncamento rodoviário, localizando-se no cruzamento dos eixos Norte-Sul do país (BR – 116) 

com o eixo Leste-Oeste do estado da Bahia (BA – 262). 
23

  MUNICÍPIOS de maior progresso. O Conquistense,Vitória da Conquista, ano 1, n. 36, p. 1, 1set. 1956. 
24

  NA CÂMARA de Vereadores: discurso do vereador Everardo Públio de Castro. O Conquistense, Vitória da 

Conquista, ano 1, n. 45, p. 1, 3 nov. 1956. 
25

  O Professor Everardo Públio de Castro alcançou um grande prestígio junto à sociedade conquistense. Era 

professor de Geografia da Bahia na Escola Normal de Vitória da Conquista desde a sua inauguração na 

década de 1950. 
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Vitória da Conquista era uma pequena cidade como muitas do sertão 

baiano, o seu progresso teve início com as ligações rodoviárias que a 

puzeram em cruzamento estratégico, ligando-a com o litoral, com o alto 

sertão, com a Capital do Estado e com a Capital Federal. O comércio 

robusteceu-se com o aumento da população; aumentou a população 

flutuante, passando a cidade a ser centro de convergência dos municípios do 

alto sertão, de todos seus visinhos e de alguns municípios do norte do Estado 

de Minas. A par do desenvolvimento comercial constituem elementos 

favoráveis ao crescimento demográfico da Cidade: clima saudável (gosa de 

clima semelhante a uma estação balneária); existe o conceito de que a 

Cidade possue o custo de vida mais favorável de todo o Estado; bons 

estabelecimentos escolares; boas instalações de assistência médica, enfim, 

há um conjunto de circunstâncias que situam Vitória da Conquista como a 

capital do sertão (MONOGRAFIA..., 1959, grifo nosso). 

 

Como se vê, a representação de um território/lugar sertão está incrustada na memória e 

é revelada em diferentes representações sociais que perpassam as fontes pesquisadas e se 

evidenciam em algumas construções discursivas, ritos, práticas sociais a exemplo de algumas 

estrofes do hino de Vitória da Conquista: 

 

 

Conquista, jóia do sertão baiano, 

Esperança ridente do Brasil. 

A ti, meu orgulho soberano, 

O afeto do meu peito juvenil! 

A ti, minha esperança meu futuro, 

Os sonhos do meu casto coração, 

És e sempre serás meu palinuro 

Ó pérola fulgente do sertão. 

 

 

Deixar o doce encanto dessas ruas, 

Deixar teu céu que tanto bem me almeja,  

Eu morreria de saudades tuas 

Minha querida terra sertaneja. 

Entretanto, se a Pátria me exigira 

Deixar-te para a Pátria defender, 

Este afeto bairrista é vã mentira, 

Pelo Brasil inteiro irei morrer!
26

 

 

                                                           
26

  A letra do hino de Vitória da Conquista foi escrita por Euclides Dantas e Clóvis de Lima e a música composta 

pelo maestro Vasconcelos. Segundo informações prestadas por Medeiros (2006), em entrevista realizada no 

âmbito desta pesquisa, a canção foi composta para o Educandário Sertanejo, colégio fundado na década de 

1920, que dispunha de curso primário e complementar na modalidade de internato e externato. O fundador 

deste educandário foi o Prof. Euclides Dantas. De tanto ser entoada no colégio e em festividades municipais, 

a canção tornou-se o Hino Oficial de Vitória da Conquista. O Educandário Sertanejo tinha a missão de 

preparar “[...] com carinho e dedicação inexcedíveis, uma grande porção de palladinos do futuro de 

Conquista, esperanças fulgurantes da Pátria [...]” (EDUCANDÁRIO..., 1924, p. 2). 
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Além das associações de Conquista a sertão, presentes no hino, diversas outras 

referências são amplamente proclamadas nos discursos jornalísticos locais, especialmente até 

a década de 1960, quando, constantemente, estas expressões vinham à tona: “Capital do 

sertão”, “rincão do sertão”, “jóia a luzir no meio do cascalho da lavra sertaneja”, “terra do 

sertão”, “deusa do sertão”, “rainha do sertão”, “torrão sertanejo”, “querido e perfumoso sertão 

de Conquista”, “florescente e próspero município sertanejo”, “porção magnífica do sertão 

baiano”.
27

  

O Sertão e O Sertanejo também já foram nomes de jornais em Vitória da Conquista. 

Neste, a palavra de ordem era dada pela expressão cunhada por Euclides da Cunha em 1902: 

“O Sertanejo é, antes de tudo, um forte”, que figurava nos espaços de propaganda. O mesmo 

qualificativo já esteve presente em nomes de instituições de ensino importantes na cidade, 

como o Educandário Sertanejo, e foi também incorporado a artistas locais a exemplo do 

falecido poeta conquistense Laudionor Brasil, considerado um legítimo “filho do sertão”.
28

 

Tal movimento de representações acerca de um dado lugar pode ser observado 

contemporaneamente em Vitória da Conquista não só na literatura, que é pródiga em 

exemplos, mas também nas artes plásticas de artistas locais que tematizam o sertão, haja vista 

algumas telas de Romeu Ferreira
29

 e de Sílvio Jessé,
30

 entre outros, que registram concepções 

do amplo e impalpável conceito de sertão. 

Esses sentidos são também expressos com base em nomes artísticos locais, alguns de 

repercussão internacional, a exemplo de Elomar Figueira
31

 e de Glauber Rocha,
32

 em que a 

relação com o sertão é intensa. Atualmente, encontra-se, ainda, uma efervescência de 

                                                           
27

  Expressões encontradas nos jornais locais pesquisados. As referências das matérias utilizadas encontram-se na 

seção Referências Jornalísticas (Acervo consultado).  
28

   Por ocasião do falecimento do poeta, o jornal O Combate veicula uma matéria em sua homenagem em que o 

descreve como um legítimo filho do sertão, nascido nesta cidade em 13 de fevereiro de 1902. O texto 

jornalístico ressalta que a poesia conquistense perdeu o seu sublime sacerdote (LAUDIONOR..., 1950, p. 1).  
29

  Romeu Ferreira é um artista plástico conquistense, que, com as suas obras, retrata de maneira poética e 

sofrida a expressão do nordestino sertanejo em meio às adversidades encontradas em seu ambiente de 

vivência. Suas figuras trazem fortemente o preto e o branco e, às vezes, algumas cores ácidas, com traços 

leves e, ao mesmo tempo, fortes, num equilíbrio visual que mescla a aridez das paisagens e o sofrimento dos 

homens, sobretudo do nordestino. 
30

   Sílvio Jessé é um artista plástico que evoca em suas obras as raridades e as belezas da caatinga.  
31

  Elomar Figueira Mello, compositor, cantador, violeiro e trovador conquistense que busca em suas obras 

comunicar uma experiência de sertão. Para Schouten, antropólogo paulista que conviveu com Elomar “no 

sertão do sudoeste baiano” a fim de escrever a dissertação Peregrinos do sertão profundo: uma etnografia da 

música de Elomar Figueira Mello (USP, 2005), o artista “é capaz de comunicar um mundo tradicional na era 

da reprodutibilidade técnica”. Em matéria publicada no Jornal A Tarde, o articulista afirma que Elomar é um 

artista “reconhecido nacional e internacionalmente pelo trabalho de mais de 40 anos de afirmação da cultura 

brasileira e da identidade sertaneja, através de sua música de estilo regional e perfil erudito” (CULTURA..., 

2008). 
32

  Ao ser indagado sobre a possibilidade de escrever um livro, o cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981) 

chegou a esboçar: “Deve ser uma história de um sertanejo de Vitória da Conquista que chegou à 

compreensão científica do mundo e a exprimiu em cinema, letras e política” (ACERVO..., 2008). 
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discursos políticos com essa característica. Referências ao sertão, a essa terra, a esse chão, a 

esse lugar, como espaço-alvo de projetos e de pertencimento fervilham nos palanques, nos jingles 

33
e em diferentes propagandas eleitorais.  

Esses aspectos de associações com o espaço apresentam ampla vinculação com 

memória, representações sociais. Ainda que a memória seja muitas vezes entendida numa 

perspectiva do passado, ela é uma construção social e, como tal, eminentemente 

transformável. Esta constatação permite delinear a questão central que mobiliza esta tese, isto 

é, a relação pretendida entre memória e espaço: Quais são as permanências e as rupturas na 

memória e nas representações desse território/lugar sertão?  

É inquestionável que a configuração de representações acerca dos lugares passa por 

contínuas ressignificações, aspecto destacado por Melo (2006, p. 18) ao explicitar que 

“Grande parte dos espaços denominados sertão, nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, 

transformou-se, nos séculos subseqüentes, deixando de ser assim denominados. Outros 

espaços, entretanto, permanecem, no século XXI compreendidos como sertões.”  

As transformações que se processam nos espaços suscitam, simultaneamente, 

permanências e rasuras
34

 na memória. Estas, as rasuras, terminam por edificar novas 

representações, que, certamente, não suprimem as antigas: antes, compõem “[...] camadas de 

superfícies eivadas de esgarçamentos que deixam entrever por suas fissuras a coexistência de 

traços antigos com novos traços” (MELO, 2006, p. 77). É nesse âmbito que se inscreve a 

historicidade da memória que, para Pechêux, “[...] c‟est nécessairement um espace móbile de 

divisions, de disjunctions, de décalages et de reprises, de conflits de régularizacions, un 

espace de dedoublements, répliques, polemiques et contre-discours”
35

 (PÊCHEUX, 1983, p. 

264). 

                                                           
33

  Em coleta feita nos jingles de campanha política no ano de 2006 em Vitória da Conquista, encontram-se 

alguns exemplos que enfatizam o sertão. 
34

  Melo (2006) trata do lugar-sertão na perspectiva da grafia e recorre à expressão rasura ao tratar do 

movimento de transformação da paisagem dos lugares que gera a modificação das representações a ela 

associadas. Afirma a autora: “[...] Grafias, discursos sobre o espaço evidenciam as significações que um 

determinado grupo social confere ao seu meio um determinado momento. Assim como são inscritas, num 

dado momento, tais grafias são suscetíveis a rasuras, num outro momento. São riscadas ou raspadas para dar 

lugar a novas grafias sobre a superfície-espaço” (MELO, 2006, p. 19). Nesse aspecto, é extremamente 

importante considerar que “[...] a imagem da rasura, da raspagem não deve ser entendida, como supressão 

completa da representação anterior. Na rasura, permanecem alguns traços de origem, grafias e grafemas do 

passado que se misturam às grafias do presente e se atravessam, embora quase que totalmente cobertas pelas 

novas grafias” (MELO, 2006, p. 19).  
35 Tradução livre: “[A memória] é necessariamente um espaço móvel de disjunção, de deslocamentos e de 

retomadas, de conflitos de regularização, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos. 
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Em conformidade com a afirmação de Pêcheux (1983) e como se observará ao longo 

da escritura desta tese, tal configuração de representações acerca de um território/lugar sertão 

na memória é imprevisível. Quando se supõe que uma dada representação se apresenta muito 

tênue na memória, ela ressurge com uma força de significação muito intensa. Da mesma 

maneira, ocorre também o contrário.  

É nesse contínuo movimento que os territórios, as paisagens, os lugares e as suas 

representações na memória são constantemente rasurados, reinterpretados e reescritos. Tal 

movimento é fundamental e inerente à própria dinâmica socioespacial, uma vez que o espaço 

como conceito e especificidade da geografia “[...] é a um só tempo produto e processo 

histórico, um mosaico de relações, formas, funções e sentidos” (SERPA, 2006, p. 11). Assim, 

torna-se necessário, sobretudo “[...] pensar o espaço como algo dinâmico e mutável, reflexo e 

condição da/para a ação dos seres humanos, como espaço vivido e, por isso mesmo, 

„representável‟, algo passível de „apropriação‟” (SERPA, 2006, p. 15).  

Quanto à representação do território/lugar tratado nesta tese, além de existir uma 

ambiguidade sobre ser ou não sertão, as próprias representações que afirmam ou negam tal 

condição são diversificadas e possuem distintos argumentos em suas construções discursivas, 

fruto de múltiplas ancoragens. A diversidade dessas representações na memória social do 

conquistense pode ser claramente percebida do ponto de vista da vivência e da experiência, 

marcada por uma pluralidade de olhares. Percorrendo esse sertão ou esse não-sertão, constata-

se, por meio de algumas narrativas, que, para uns, sertão é definido pelo isolamento: “Aqui é 

sertão. É só olhar. É um paradeiro só [...] Um deserto!”. Outros o evocam com base em 

associações imediatas com o meio físico: “O sertão é aqui! É só olhar a terra seca, o céu sem 

uma nuvenzinha sequer [...]”. Outros ainda não o reconhecem mais, pois a modernização 

chegou: “Conquista, sertão? Não [...] Conquista não é mais sertão, já foi há tempos atrás [...], 

mas agora a cidade cresceu, se modernizou, aqui não é mais sertão.”
36

 Estas ambivalências 

evidenciam sertão como espaço vivido e, no dizer de Almeida (2003, p.72), esse espaço 

vivido é “[...] um campo atravessado de valores, ligados à maneira como os indivíduos 

apreendem o meio ambiente e entram em relação com ele”. A experiência vai, portanto, dar 

sentido e significado a um determinado lugar. Quando marcado pela vivência, para aqueles 

que a têm, sertão parece ser lugar, conforme será aprofundado mais à frente na discussão 

acerca da concepção de tal categoria adotada na pesquisa realizada. 

 

                                                           
36

  Fragmentos de discursos encontrados nas respostas aos questionários e nas entrevistas realizadas ao longo da 

pesquisa. 
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Sertão, como construção discursiva, é também território na acepção que será também 

explicitada ao longo das discussões. Almeida (2003, p. 71) confirma: “A construção 

discursiva sobre o sertão espelha a maneira como ele é pensado e uma maneira específica de 

„ver‟ o mundo”. Acredita-se que as ideias evocadas continuamente acerca de sertão tiveram o 

efeito de discurso fundador,
37

 pois se constituíram em enunciados que ecoaram e 

reverberaram, ressoando em muitos outros discursos.  

Para Orlandi (2003, p.16), o discurso fundador “[...] busca a notoriedade e a 

possibilidade de criar um lugar na história, um lugar particular. Lugar que rompe no fio da 

história para reorganizar os gestos de interpretação”. As construções discursivas seriam 

também responsáveis pela configuração de representações espaciais. Dito em outros termos, o 

espaço é visceralmente marcado pela memória e pelas representações sociais, que se vinculam 

também a essas construções discursivas.  

A irrupção de um discurso fundador instaura e sustenta sentidos, repercutindo, até que 

se produza um deslocamento. Orlandi (2003, p.12) destaca ainda a esse respeito que “[...] não 

são os enunciados empíricos, são suas imagens enunciativas que funcionam. O que vale é a 

versão que „ficou‟”. Analisando discursos fundadores e a relação com o imaginário na 

construção do país, a autora observa: “E aí está a marca-discursiva, não conteudística – do 

discurso fundador: a construção do imaginário necessário para dar uma „cara‟ a um país em 

formação; para constituí-lo em sua especificidade como um objeto simbólico” (ORLANDI, 

2003, p.17).  

Sem dúvida, o que se proclamou sobre sertão imprimiu a esse espaço uma 

“fisionomia” singular e impregnada de peculiaridades, mas que é também eivada de 

multiplicidades, constituindo-se, portanto, de unidades na diversidade.  

 

 

 

 

 

                                                           
37

  Conceito utilizado por Orlandi para designar enunciados que ecoam e reverberam efeitos de nossa história em 

nosso dia-a-dia, na reconstrução cotidiana dos laços sociais e de identidade. Para Orlandi, os discursos 

fundadores são aqueles que “vão nos inventando um passado inequívoco e empurrando um futuro pela frente 

e que nos dão a sensação de estarmos dentro de uma história de um mundo conhecido: diga ao povo que eu 

fico, quem for brasileiro siga-me, libertas quae sera tamen, independência ou morte, em se plantando tudo dá 

etc.” (ORLANDI, 2003, p. 12). 
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1.1 A geografia: entre memórias e representações sociais 

 

 

Massey (2008), no prefácio à edição brasileira do seu livro Pelo espaço: uma nova 

política da espacialidade, apresenta o argumento fundamental desenvolvido no percurso da 

obra com a afirmativa “[...] importa o modo como pensamos o espaço”, pois “[...] o espaço é 

uma dimensão implícita que molda nossas cosmologias estruturantes. Ele modula nossos 

entendimentos do mundo, nossas atitudes frente aos outros, nossa política” (MASSEY, 2008, 

p. 15). Importa, portanto, o modo como pensamos o espaço e o entendemos, considerando a 

impossibilidade de compreender a sua produção sem levar em conta a memória e as 

representações sociais também como instituintes desse processo.  

A geografia, desde a sua sistematização, passou por algumas fases, que, conforme 

Moreira (2006), podem ser assim sintetizadas:
38

 a fase da ciência da descrição da paisagem,  

que marcou seu período epistemológico inicial; a da ciência da relação homem-meio, 

característica de um período intermediário; e, mais recentemente, a fase da ciência da 

organização espacial das sociedades, que busca compreender os processos envolvidos na 

produção do espaço. No que concerne, entretanto, aos aspectos referentes à memória e às 

representações sociais desse espaço, responsáveis também por sua produção, os estudos ainda 

permanecem esparsos.  

Geógrafos, com perspectivas de análises diversas, já explicitaram que tanto a memória 

quanto as representações estão impregnadas de signos e referentes geográficos. Para Holzer 

(2000, p. 111), “[...] qualquer trabalho que se refira à espacialidade humana deve referir-se à 

memória”. Na expressão de Corrêa (1997, p. 294), “[...] o espaço geográfico é também um 

campo de representações simbólicas, rico em signos que cumprem a função de expressarem as 

estruturas sociais em suas mais diversas dimensões”. Para Almeida (2003), com o 

conhecimento das representações, é possível captar toda a riqueza de valores que dá sentido 

aos lugares de vida dos homens e mulheres. Castro (1997, p. 177), por sua vez, assinala que 

“A complexidade da tarefa de compreender o mundo, nada simples, e a necessidade de 

perceber tanto os processos visíveis como aqueles decorrentes da simbologia dos lugares, seus 

aspectos míticos e suas conotações subjetivas têm sido também preocupação dos geógrafos”.  
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  Tal discussão encontra-se detalhada em Moreira (2006). 
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Acredita-se, portanto, que memória e representações possibilitam um olhar 

multifacetado e proporcionam a percepção de vertentes ainda pouco exploradas e muito ricas 

de significados no que concerne ao espaço geográfico. Pode-se afirmar, diante desses 

supostos, e, concordando com Sousa Neto (2000), que boa parte dos símbolos de uma 

identidade nacional está, sim, eivada de geograficidade.  

Memória e representações sociais, desse modo, estão intrinsecamente associadas ao 

processo de produção socioespacial. Mesmo não tendo o seu discurso ancorado na geografia, 

Arruda (2000, p. 163) auxilia nessa compreensão ao ressaltar que “As memórias construídas 

sobre os espaços geográficos possuem grande influência na constituição dos sentimentos de 

identidade nacionais ou regionais, no pensamento político e no próprio processo de 

transformação dos mesmos espaços geográficos”. As memórias e representações que 

particularmente interessam neste trabalho são aquelas sobre o (e em torno do) sertão e suas 

associações com lugar e território. 

Conforme enfatiza Moraes (2005a), a temática das representações espaciais ou do que 

ele denominou de “consciência do espaço” tem sido ainda pouco explorada no Brasil. Diante 

dessa condição, o autor assegura que “Apesar de os imperativos territoriais cumprirem um 

importante papel em nossa formação, a discussão brasileira acerca das relações entre política 

e cultura não tem atentado o suficiente para as representações e discursos referentes ao 

território” (MORAES, 2005a, p. 11). É nesse sentido que Cantero (1987, p. 111) também 

afirma: “[...] la Geografia es una representación cultural del mundo y el modo de expresarse 

no es – no puede ser – insignificante”.  

Certamente os temas geográficos manifestam-se em vários e diversificados contextos 

discursivos e, por conseguinte, “Em meio a essas múltiplas manifestações vão sedimentando-

se certas visões, difundindo-se certos valores. Enfim, vai sendo gestado um senso comum a 

respeito do espaço. Uma mentalidade acerca de seus temas. Um horizonte espacial, coletivo” 

(MORAES, 2005a, p. 32, grifo do autor). 

A ideia de horizonte espacial coletivo apresentada por MORAES (2005a) revela-se 

enriquecedora na abordagem desenvolvida, uma vez que esses horizontes se constituem em 

saberes sobre o espaço, os quais emergem em diferentes contextos discursivos, a exemplo da 

imprensa, da literatura, do pensamento político, da ensaística, da pesquisa científica etc. Que 

saberes foram constituintes e instituintes da ideia de sertão? Como eles permanecem e como 

eles se rompem? Enfim, é necessário compreender que todo o processo por que passa a 

configuração de memórias e representações espaciais é historicamente determinado e acaba 

por moldar e direcionar as ações humanas, dando sentido às suas práticas sociais. Tais 
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questões são importantes para que se compreenda melhor como os saberes sobre o espaço se 

instituem e como se processa o movimento de permanências e rupturas acerca desses espaços 

na esfera da memória.  

É certo, entretanto, que a configuração dessas memórias e representações sociais não 

ocorre sem conflitos e contradições. Essa compreensão é também enfatizada por alguns 

autores, a exemplo de Gomes (2001, p. 52), ao destacar que “Especulativa ou cientificamente, 

das disputas primitivas às mais „quimicamente‟ sofisticadas guerras frias – [...] – são 

construídos arcabouços que forjarão as conseqüentes representações do mundo”. As 

representações acerca do espaço, além de permeadas por conflitos, constituem-se, simultânea 

e paradoxalmente, como plásticas e duradouras. 

Na análise de questões como consciência do espaço, política, cultura, território e 

identidade, em relação à formação brasileira, Moraes (2005a) discute também o conceito de 

ideologias geográficas. Embora não se intencione aprofundar o conceito de ideologia,
39

 

reconhece-se que a obra de Moraes é uma referência quando se trata de associar as ideologias 

geográficas à memória e às representações sociais construídas acerca de um dado espaço – no 

caso específico deste trabalho, o fluxo das significações de sentidos sobre sertão. 

A tessitura social dos processos ideológicos citados por Moraes (2005a) demonstra 

aspectos semelhantes àqueles destacados por Le Bossé (2004), ao estabelecer uma “ponte” 

entre construção territorial e ideologias espaciais, utilizando o conceito de ideologias 

identitárias. Segundo este geógrafo, é de fundamental importância o interesse “[...] pela 

criação e pela difusão de ideologias identitárias que repousam sobre bases ou fatores 

geográficos” (LE BOSSÉ, 2004, p. 175). Acrescenta ainda este autor que o “[...] imaginário 

social e cultural está impregnado de „signos‟ geográficos mais ou menos sofisticados, 

compreendendo todas as espécies de representações de lugares e de espaços, que se articulam 

de maneira mais ou menos fiel, coerente e eficaz nos discursos identitários” (LE BOSSÉ, 

2004, p. 178). Nessa discussão, os autores mencionados demonstram a importância das 

ideologias e reconhecem seu papel na constituição da sociedade, assim como se pode afirmar 

a significação da memória e das representações sociais na configuração socioespacial. 

Não resta dúvida quanto à necessidade de considerar as formas espaciais como uma 

inextricável costura histórica e social. E, nesse sentido, a sua produção 

 

                                                           
39  A esse respeito, consultar Moraes (2005a, p. 37-45). 
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[...] passa inapelavelmente pelas representações que os homens estabelecem 

acerca do seu espaço. Não há humanização do planeta sem uma apropriação 

intelectual dos lugares, sem uma elaboração mental dos dados da paisagem, 

enfim, sem uma valorização subjetiva do espaço. As formas espaciais são 

produto de intervenções teleológicas, materializações de projetos 

elaborados por sujeitos históricos e sociais. Por trás dos padrões espaciais, 

das formas criadas, dos usos do solo, das repartições e distribuições, dos 

arranjos locacionais, estão concepções, valores, interesses, mentalidades, 

visões de mundo. Enfim, todo o complexo universo da cultura, da política e 

das ideologias (MORAES, 2005a, p. 16). 
 

 

Essas ponderações sinalizam para o imperativo de buscar entender os mecanismos 

envolvidos na produção socioespacial. Os atores participantes desse processo são movidos por 

uma miríade de necessidades, interesses, desejos e sonhos. Subjacente a esses pressupostos, 

torna-se imprescindível considerar as tessituras espaciais como construções vinculadas 

também aos movimentos da memória e das representações. Construções essas que, por meio 

de uma complexa articulação de forças e interesses sociais, estão envolvidas em tramas de 

lembranças e esquecimentos em que sujeitos historicamente situados criam e recriam, 

reafirmam e ressignificam suas concepções, tradições e sentidos atribuídos ao espaço, ao 

território, ao lugar e ao sertão.  

Exemplos do dia-a-dia podem ser tomados para explicitar melhor a simbiose entre 

memória, representações e produção espacial. Ao configurar na memória uma representação 

acerca de um dado espaço, como sertão, as condutas adotadas pelos sujeitos e grupos sociais 

passam a se produzir nas relações espaciais ao mesmo tempo em que são produzidas também 

por tais relações. Ao longo da pesquisa, a identificação com o sertão e o sertanejo fez com que 

a configuração socioespacial revelasse isso em seus aspectos imateriais e materiais. A 

referência ao sertanejo como homem honesto e justo é apontada, por exemplo, em alguns 

lugares, e os signos de que de fato o é estão evidenciados na ausência de muros altos nas 

casas, inexistência de grades, portas abertas ao longo do dia etc. Por outro lado, a perda da 

identificação com esse “caráter essencial” do sertão vai produzir o seu contrário, revelado do 

mesmo modo na configuração socioespacial de determinados lugares. 

É assim que se pode enfatizar que memória e representações sociais não se vinculam 

exclusivamente a um status subjetivo, como alguns poderiam advogar. Mas, diante dos 

argumentos apresentados no decorrer do texto, passam, também, objetivamente, a se 

materializar no espaço. Então, a subjetividade objetiva-se em ações e práticas que interferem 

na produção socioespacial.  
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O espaço como categoria central da geografia encerra todas as outras categorias 

geográficas e é entendido, neste estudo, como produção social. Afina-se, portanto, com a 

concepção de Massey (2008), que estabelece algumas proposições fundamentais acerca do 

espaço: primeiro, reconhece-o como produto de inter-relações, como sendo constituído por 

meio de interações; segundo, compreende-o como a esfera da possibilidade da existência da 

multiplicidade; e terceiro, reconhece-o como processo em construção.  

Com tais proposições, confirma-se que o espaço está em constante processo “[...] de 

fazer-se. Jamais está acabado, nunca está fechado. Talvez pudéssemos imaginar o espaço 

como uma simultaneidade de estórias até-agora” (MASSEY, 2008, p. 29). Esse constante 

fazer-se do espaço, assim como do homem e, consequentemente, da sociedade, encontra 

consonância com o que anuncia Guimarães Rosa: “[...] O senhor... Mire e veja: o mais 

importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 

maior. É o que a vida me ensinou [...]” (ROSA, 1965, p. 365).  

O constante fazer-se do espaço, mencionado por Serpa (2006) e Massey (2008), requer 

a compreensão de que é impossível apreendê-lo sem considerar, simultaneamente, as suas 

múltiplas dimensões. Essa concepção entrelaça-se no entendimento exposto por Claval (2002, 

p. 34) ao afirmar que o espaço “[...] combina la matéria, lo vivo y lo social [...] son realidades 

dadas simultaneamente. Tienen un sentido para los seres humanos que las habitan [...]”. Bailly 

também reforça essa argumentação, pois, para ele, a possibilidade da leitura do espaço 

implica na compreensão que “[...] tout lieu est chargé de multiples significations, par ses 

coordonnées (que révèlent de certaines orientations), par ses limites (culturelles, historiques, 

symboliques), par ses valeurs et enfin par les proprietés symboliques et/ou fonctionnelles qui 

lui sont attribuées” (BAILLY, 1992, p. 379).
40

 

Diante dessas premissas, não há espaço geográfico sem uma sociedade que 

historicamente o produza, tanto no seu sentido material quanto simbólico. Afirma-se, pois, 

que “O espaço não preexiste a uma sociedade que o encarna” (ALBUQUERQUE JR., 2006a, 

p. 25). Espaço é, portanto, uma categoria matricial que, de modo geral, emerge nas mais 

variadas formas de conhecimento.  

 

                                                           
40

  Tradução livre: “[...] todo lugar é carregado de múltiplas significações, por suas coordenadas (que revelam 

certas orientações), por seus limites (culturais, históricos, simbólicos), por seus valores e, enfim, pelas 

propriedades simbólicas e/ou funcionais atribuídas a ele.” 
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Quanto às categorias lugar e território adotadas como centrais na discussão 

empreendida, é importante considerar preliminarmente que ambas apresentam diferentes 

acepções nas análises geográficas. De início, demarca-se a adoção do entendimento de 

Haesbaert (2004, p. 42), para quem território envolve “[...] ao mesmo tempo, a dimensão 

espacial material das relações sociais e o conjunto de representações sobre o espaço ou o 

„imaginário geográfico‟ que não apenas move como integra ou é parte indissociável destas 

relações”. Esse imaginário geográfico ou imaginário territorial para Moraes (2005b, p. 59) 

“[...] articula uma dialética entre a construção material e a construção simbólica do espaço, 

que unifica num mesmo movimento processos econômicos, políticos e culturais”. A 

compreensão explicitada por esses autores atende aos propósitos da pesquisa, pois sem 

desprezar, de maneira nenhuma, a importância das dimensões mais objetivas, permite realçar 

os aspectos voltados para os elementos subjetivos e simbólicos. Almeida (2003, p. 108) 

enfatiza tal acepção ao afirmar que território “[...] é também objeto de operações simbólicas e 

é nele que os atores projetam suas concepções de mundo”.  

O lugar, por sua vez, é compreendido como “[...] produto das relações humanas, entre 

homem e natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que 

garante a construção de uma rede de significados e sentidos [...] a produção do lugar liga-se 

indissociavelmente à produção da vida” (CARLOS, 1996, p. 28). Assim, Massey (2008, p. 

111) também afirma: “[...] Lugares, em vez de serem localizações de coerência, tornam-se os 

focos do encontro e do não-encontro do previamente não-relacionado e assim essenciais para 

a geração do novo”. É por isso que, para ela, “[...] Chegar a um novo lugar quer dizer 

associar-se, de alguma forma ligar-se à coleção de estórias entrelaçadas das quais aquele lugar 

é feito. [...]” (MASSEY, 2008, p.176). 

A compreensão desses autores, no que concerne às categorias território e lugar, está 

em plena consonância com os atos de rememorar e representar, que se encontram, por sua 

vez, também em intensa simbiose. Assim, evidencia-se uma estreita relação entre as 

categorias território/lugar/memória e representações sociais. É essa interseção que se busca 

alcançar. Para tanto, apresentam-se a seguir algumas balizas que nortearão a discussão sobre 

memória e representações sociais. 

 

 

 



50 

 

1.2 Sobre memória social 

 

 

Em se tratando especificamente do conceito de memória, destaca-se a sua pluralidade 

de sentidos e usos. A memória traz à tona uma multiplicidade de significados e denomina 

diferentes formas de experiência humana. Essa diversidade resulta, na maioria dos casos, em 

aspectos complementares e não antagônicos. Uma das características da construção do 

conceito de memória social – acepção aqui adotada – é que este não se realiza no interior de 

nenhuma disciplina específica, produz-se, antes, na interseção de diferentes saberes e práticas. 

Trata-se, portanto, de uma fecundação entre disciplinas, conforme enfatiza Gondar, pois  

 

[...] o objeto transdisciplinar não é comum a diferentes disciplinas; ele é 

criado como um novo objeto, de maneira transversal, quando problemas que 

até então eram próprios de um campo de saber atravessam seus limites e 

fecundam outros. Esse objeto não existe antes que o atravessamento se dê 

(2005, p. 15). 

 

Antes desse atravessamento, entretanto, convém enfatizar que, por bastante tempo, 

essa categoria foi identificada apenas num plano individual e se revestia de um caráter 

estritamente psicológico. Somente a partir do século passado é que se começou a discutir e 

apreender a possibilidade da memória não ser uma categoria puramente individual e 

psicológica. Admite-se hoje que memória é uma construção social, e não a verdade do que 

passou ou do que existe. Nessa perspectiva, “[...] Ela não nos conduz a reconstituir o passado, 

mas sim a reconstruí-lo com base nas questões que nos fazemos, que fazemos a ele, questões 

que dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente, que do frescor dos 

acontecimentos passados” (GONDAR, 2005, p. 18). 

Na obra La mémoire collective [A memória coletiva], publicada em 1950, Halbwachs 

estabeleceu a consolidação do elo entre memória individual e memória coletiva. O autor 

sustentou a tese de que, mesmo que o indivíduo estivesse só, recordaria por meio de 

memórias que não seriam somente suas. Em uma ampla revisão acerca do conceito e suas 

possibilidades de interpretação no âmbito da teoria social, Santos destaca a fundamental 

contribuição de Halbwachs e evidencia que o autor, 
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Ao ressaltar o caráter social da memória e explicar que nem mesmo as 

memórias mais íntimas podem ser pensadas em termos exclusivamente 

individuais, enfatizou o caráter social do ser humano e antecipou as 

abordagens culturalistas à história. Foi ele quem primeiro afirmou que 

nenhuma lembrança pode existir sem a sociedade (SANTOS, 2003, p. 51).  

 

É nesse sentido que o caráter social da memória é insistentemente demonstrado, pois, 

como formula Halbwachs (1990 [1968]), cada indivíduo está mergulhado ao mesmo tempo ou 

sucessivamente em vários grupos. Para ele, cada membro de determinado grupo tem, sem 

dúvida, uma perspectiva própria que, no entanto, só adquire sentido por sua estreita relação e 

correspondência com os outros membros do grupo. A memória individual se apoia, portanto, 

na memória social, uma vez que, ainda de acordo com o autor, toda a história de nossa vida 

faz parte da história social. Dessa forma, a memória coletiva envolve as memórias 

individuais, mas não se confunde com elas, já que evolui de acordo com categorias próprias e 

específicas. 

A memória coletiva, ainda de acordo com Halbwachs, está intimamente vinculada a 

duas categorias: tempo e espaço. Em relação ao tempo, ele afirma que a memória de uma 

sociedade estende-se até onde atinge a memória dos grupos dos quais ela é composta. Por 

definição, a memória coletiva não ultrapassa os limites do grupo, pois “É uma corrente de 

pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do 

passado somente aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a 

mantém” (HALBWACHS, 1990 [1968], p. 82). Ao tecer essas considerações, o autor justifica 

que “Não é por má vontade, antipatia, repulsa ou indiferença que ela esquece uma quantidade 

tão grande de acontecimentos e de antigas figuras. É porque os grupos que dela guardavam 

lembranças desapareceram” (HALBWACHS, 1990 [1968], p.84). 

No que se refere a espaço, para o autor, não existe memória coletiva que se desenvolva 

fora de um quadro espacial e destaca, com efeito, que: 

 

O espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à 

outra, [...] não seria possível compreender que pudéssemos recuperar o 

passado, se ele não se conservasse, com efeito, no meio material que nos 

cerca. É sobre o espaço, sobre o nosso espaço – aquele que ocupamos, por 

onde sempre passamos, ao qual sempre temos acesso, e que, em todo o caso, 

nossa imaginação ou nosso pensamento é a cada momento capaz de 

reconstruir – que devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso 

pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou aquela categoria de 

lembranças (HALBWACHS, 1990 [1968], p.143). 
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Ao afirmar que o lugar recebe a marca do grupo, e vice-versa, o autor considera que 

todas as ações de um grupo podem se traduzir em termos espaciais. As imagens espaciais, 

para ele, desempenham, então, um papel fundamental na memória coletiva.  

Esta formulação, além de reiterada no estudo ora apresentado, pode ser reinterpretada 

de modo que, mais do que a vinculação a um grupo, se possa pensar na mediação da 

experiência do vivido como referência da memória, e, nesse caso, a intersecção com o espaço 

é inevitável. Para tanto, considera-se a produção socioespacial com base numa relação 

dialética complexa entre o vivido, o percebido e o concebido.
41

 Tal relação será discutida no 

capítulo três em consonância com a base empírica da pesquisa. 

Também De Certeau (1994, p.202), ao realizar um estudo sobre o espaço, conclui que 

este “[...] é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 

movimentos que aí se desdobram. Em suma, o espaço é o lugar praticado”. Tal ênfase pode 

ser encontrada também em Santos (2003, p. 20) ao afirmar que a memória “[...] é sempre 

condição da inserção dos indivíduos no espaço e tempo [...]”. A ideia de espaço como lugar 

praticado é compartilhada por geógrafos, como Bonnemaison (2002, p. 91), que considera, 

por exemplo, que “[...] a correspondência entre o homem e os lugares, entre uma sociedade e 

sua paisagem, está carregada de afetividade e exprime uma relação cultural no sentido mais 

amplo da palavra”.  

O entrelaçamento entre memória e espaço é ainda considerado por Claval (2002) ao 

assegurar que a identidade dos grupos sociais guarda uma dimensão espacial, pois um grupo 

só pode figurar num espaço em que os elementos da sua história estão presentes: 

 

El espacio, la naturaleza, la cultura o la sociedad son tanto realidades 

sociales, como individuales. Están construidas a partir de representaciones 

adquiridas de otros, a través de procesos de comunicación. Las categorías 

transmitidas tienen un sentido compartido, porque se apoyan en el empleo 

de los mismos términos y están ligadas al reparto de las mismas 

experiencias (CLAVAL, 2002, p. 35). 

 

 

 

                                                           
41

  Essa relação é evidenciada por Lefèbvre (1991 [1974]) ao formular o conceito de espaço social, considerando-

o como uma produção. “Para operar com ele é preciso ir discernindo três níveis do real: o percebido, o vivido 

e o concebido, em cuja assincronia se apreciariam confrontos e conflitos, o movimento do devir” (SEABRA, 

1993, p. 9, grifo da autora). 
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A memória pode ser vista, então, como legítima expressão da experiência coletiva, 

uma vez que tem o poder de identificar o grupo, conferir-lhe uma identidade peculiar, 

proporcionar sentido ao seu passado, dar coerência ao seu presente e definir as suas aspirações 

futuras. Fentress e Wickham (1992, p.70) corroboram essa afirmação e evidenciam que “[...] a 

memória não é meramente retrospectiva; é também prospectiva. A memória dá uma 

perspectiva para a interpretação das nossas experiências no presente e para a previsão do que 

virá a seguir”. Tal entendimento é confirmado por Carlos (1996, p. 63) quando enfatiza: “[...] 

a memória aproxima, faz mover/retroceder o tempo. É o campo do irredutível, é o que permite 

ao passado se aproximar. Enquanto há o que recordar, o passado se enlaça no atual e conserva 

a vivacidade cambiante que significa uma ausência em presença”. 

O conceito de memória coletiva de Halbwachs (1990 [1968]), apesar do avanço que 

representou em relação à compreensão de memória social e de ser extremamente útil e 

relevante para a pesquisa empreendida, pressupõe certa coesão social que é assegurada pelos 

quadros sociais da memória. Nesse sentido, embora se considere o avanço da suas 

proposições para a época em que foram formuladas, é necessário ponderar que, naquele 

contexto, esse conceito de memória supunha um mundo com fronteiras bem mais assentadas 

do que contemporaneamente, coletividades com um fluxo bem mais regular de tempo e um 

núcleo de relações mais estáveis, conforme enfatiza Gondar (2005). Afinal, questiona Namer 

(1994), “Não seria o pensamento de Halbwachs datado?” É imperativo reconhecer que os 

intelectuais não são homens fora do tempo e do espaço.
42

 

Tais considerações de maneira nenhuma negam a importância dos estudos do autor, 

apenas buscam acrescentar, por meio de outras abordagens, aspectos que não foram 

aprofundados por ele. Nessa direção, a fecundação entre espaço e memória poderá possibilitar 

a fertilização da teoria na perspectiva de que o seu escopo seja alargado.
43

 

Halbwachs procurou demonstrar que os quadros sociais da memória – tais como 

objetos físicos com que estamos em contato direto e que se modificam muito pouco – 

                                                           
42

  Abreu (2005, p. 31-33) elenca alguns parâmetros e cuidados que todo pesquisador deve ter no seu diálogo 

com os autores selecionados: primeiro, atentar para o quadro de referência teórica em que ele se situa; 

segundo, não tomar o autor como um bloco homogêneo e unívoco; terceiro, não alinhar indiscriminadamente 

diferentes autores; quarto, distinguir os autores clássicos daqueles que deram contribuições pontuais para um 

determinado assunto; quinto, diferenciar os autores dos conceitos por eles formulados e, por fim, estar atento 

ao fato de que os conceitos são polissêmicos em razão da recepção e das interpretações que recebem a partir 

do momento em que passam a circular. 
43

  Teoria e pesquisa, conforme enfatiza Abreu (2005, p. 30), são dois termos da produção do conhecimento que 

se retroalimentam: “A pesquisa avança como processo coletivo em que inúmeras interlocuções se 

estabelecem. Ao trabalhar com o pensamento de um autor, dialogo com ele, conecto-me com uma tradição de 

pensamento que é anterior a mim. É o diálogo entre teoria e pesquisa que me permitirá contribuir para uma 

tradição de pensamento. Ou, de maneira contrária, levar-me a refutar certos parâmetros de que parti”.  
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fornecem uma imagem de permanência e estabilidade crucial necessária aos indivíduos. A 

relação cotidiana e sensível com os espaços reforça a vinculação entre espaço e permanência. 

Apesar de ancorada no social, a visão que perpassa esse conceito de memória está relacionada 

a uma percepção que pressupõe certa coerência do espaço. E, essa característica, muitas vezes 

atribuída ao espaço, para Massey (2008, p. 71), implicaria na existência de apenas uma 

história, uma voz, uma posição no discurso.  

Segundo Massey (2008), o espaço foi constantemente imaginado e definido pelas 

formulações clássicas na esfera da imobilidade. Pode-se dizer, então, que esse aspecto é 

combatido pela autora, que assegura não ser o espaço, sob hipótese nenhuma, estável; ele 

deve ser entendido em toda a sua mobilidade e ser definido pelas relações também móveis que 

se dão no social.  

Essa face da abordagem de memória proposta por Halbwachs, marcada por certo grau 

de permanência, não é, portanto, capaz de dar conta, plenamente, do constante fazer-se do 

espaço, por isso precisa ser revisto. Tal consideração será mais bem revelada nas unidades de 

análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais envolvidos na pesquisa. 

As ponderações sobre os limites de alguns aspectos do conceito de memória coletiva 

proposto por Halbwachs revelam que a formulação desse conceito tem uma história, um 

percurso, um aparato que lhe fornece sentido. Desse modo, novos problemas suscitam a 

reinterpretação de formulações assentadas em outras contingências sociais, mas “[...] Nem por 

isso os conceitos existentes perdem o seu vigor; eles permanecem pertinentes em relação aos 

problemas anteriores, e que se mantêm como tal. Mas eles não são suficientes para responder 

aos novos [...]” (GONDAR, 2005, p. 8). 

É consensual a proposição de que Halbwachs é um clássico nas discussões que 

envolvem a categoria memória. Considera-se clássico “[...] aquele autor cuja obra estabeleceu 

um discurso fundador e inaugurou uma vertente dentro de uma tradição teórica ou escola de 

pensamento” (ABREU, 2005, p. 32). Assim, as suas proposições, apesar das ponderações ora 

suscitadas, são imprescindíveis para toda e qualquer discussão que tenha a memória social 

como balizamento de pesquisa e, neste estudo, as suas formulações são fundamentais. 

É assim que, considerando ainda a pertinência do conceito de memória formulado por 

Halbwachs, mas reinterpretando-o quando o fenômeno estudado assim o exigir, buscar-se-á 

compreender o atravessamento da memória no processo de produção socioespacial, assim 

como o atravessamento do espaço na memória, compreendendo a importância desse 

entrelaçamento para o olhar geográfico, pois, na condição de geógrafos, “[...] estamos 
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preocupados em elucidar as questões atinentes à dimensão espacial e à territorialidade 

enquanto componentes indissociáveis da condição humana” (HAESBAERT, 2004, p. 20). 

Estudos e discussões sobre memória social atualmente têm partido de uma perspectiva 

construtivista, que estabelece uma análise de como os fatos sociais se constroem, como são 

cristalizados na memória e, principalmente, focaliza os “[...] processos e os atores que 

intervêm no trabalho de constituição e formalização das memórias” (POLLAK, 1989, p. 04).  

A memória social está, também, incontestavelmente atrelada ao processo de 

configuração de representações, e estas, inevitavelmente, se articulam intensamente com o 

território, o lugar. Ora, tanto a memória quanto as representações são fenômenos socialmente 

construídos e estão sempre em curso, produzindo sentidos e territorialidades.  

As práticas cotidianas de todas as sociedades são cheias de sutilezas e complexidades, 

mesmo porque estão estreitamente vinculadas aos processos de reprodução e de 

transformação das relações socioespaciais. Se, na sociedade contemporânea, as ordenações 

simbólicas do espaço e do tempo oferecem uma estrutura para a experiência por meio da qual 

aprendemos quem ou o que somos, para Bourdieu,  

 

[...] a razão pela qual a submissão aos ritos coletivos é exigida com tanto 

rigor é o fato de as formas temporais ou estruturas espaciais estruturarem 

não somente a representação do mundo do grupo, mas o próprio grupo, que 

organiza a si mesmo de acordo com essa representação (2007 p. 163).  

 

Este aspecto é semelhantemente observado por De Certeau (1994), ao sinalizar que as práticas 

da vida cotidiana podem ser e são convertidas nas totalizações do espaço e do tempo 

organizadas e controladas de modo racional. O autor afirma que as ordenações simbólicas do 

espaço e do tempo dão uma continuidade mais profunda às práticas sociais. Tais ordenações 

são também evidenciadas por Carlos (2001, p. 11), para quem “[...] o espaço é condição, meio 

e produto da realização da sociedade humana em toda a sua multiplicidade. Ao produzir sua 

existência, a sociedade reproduz, continuamente, o espaço”.  

A memória coletiva é constituída de múltiplas representações que se articulam entre si, 

que têm um movimento contínuo sobre solicitações do contexto presente e da incorporação de 

novas representações. A memória, assim, não seria entendida como depositária dessas 

representações, mas como constituída por elas. Halbwachs (1990 [1968]) explorou a memória 

por meio de suas representações, creditando a elas a função de organizar a sociedade. Diante 

desse desdobramento, torna-se imperativo tecer algumas notas acerca do conceito de 
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representações sociais.  

 

 

1.3 Sobre representações sociais 

 

 

Quando se pensa no termo representação, imediatamente ele é associado a outras 

categorias e elementos como: cultura, símbolos, mitos, crenças, valores, visão de mundo etc. 

Essa característica faz com que a categoria representação seja extremamente dinâmica e 

relacional e, por isso, mesmo social.  

Abordando a questão das representações, Claval (1999, p. 86) assinala que “[...] sem 

elas [as representações] não se compreende nunca como as coisas são concebidas e quais 

significados elas têm na vida dos homens”. Utilizando também esta categoria em análise que 

trata das representações de sertão, Almeida (2003, p. 73) destaca que, no processo de sua 

adoção, “[...] abriu-se uma via de estudos, pela inclusão do imaginário no trato dos objetos 

geográficos”.  

Do ponto de vista sociológico, Durkheim (1912) foi o primeiro autor a usar 

explicitamente o conceito de representações coletivas, abordando o campo das representações 

como problemática. As representações individuais teriam, para ele, uma profunda inspiração 

coletiva. Durkheim associou esse conceito a categorias do pensamento, por meio das quais, 

determinada sociedade elabora e expressa sua própria realidade. Para ele, essas categorias não 

são dadas a priori, mas surgem ligadas aos fatos sociais. A sociedade "[...] organiza-se em nós 

de forma duradoura, suscitando todo um mundo de idéias e sentimentos que a exprimem, mas 

que, ao mesmo tempo, são parte integrante de nós mesmos". Portanto, "[...] as representações 

são a trama da vida social e são, também, a trama de nossa vida interior" (DURKHEIM, 1989 

[1912], p.322-323). 

É como membro de diversos grupos que os homens se representam e constroem 

representações de territórios, lugares, objetos, instituições ou fatos. Sob esta ótica, as 

representações não podem ser entendidas fora de uma dimensão de alteridade, de uma teia de 

relações entre os indivíduos na sociedade da qual fazem parte. Nesse sentido, Bailly (1992) 

esclarece que as representações sociais, como sistemas de interpretação, também regem as 

relações do homem com o mundo e com os outros, orientam e organizam os comportamentos 

e as comunicações sociais e interferem na definição de identidades sociais e territoriais. 
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Moscovici, em A Representação Social da Psicanálise (1978 [1961]), inaugura, na 

psicologia social, o campo de estudo das representações sociais e assume explicitamente que 

sua matriz teórica está vinculada aos estudos das representações coletivas suscitados por 

Durkheim. Critica, entretanto, o caráter estático da representação coletiva, pois concebe as 

representações sociais de maneira mais plástica e relacional, preocupando-se também com o 

processo de transformação de imagens e conceitos, que culmina na produção de uma 

representação (GONDAR, 2005, p. 23). Assim, imprime um amplo dinamismo à sua análise, 

confirmando que "[...] representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente em 

desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, é reconstituí-lo, modificar-lhe o texto". (MOSCOVICI, 

1978, p.58). Na concepção, ainda, deste autor, 

 

As representações sociais são entidades, quase tangíveis. Elas circulam, 

cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, 

um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais 

estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações 

trocadas, delas estão impregnadas (MOSCOVICI, 1978, p.41). 
 

 

Uma multiplicidade de ações e vozes configura memórias e institui representações que 

são partilhadas por determinados grupos. Assim, entende-se que as representações sociais são 

elaboradas no âmbito dos fenômenos comunicacionais. A comunicação social seria, portanto, 

responsável pelo modo como se forjam essas representações. Nesse sentido, Cosgrove 

(1998b, p. 5) assinala: “[...] a produção e reprodução da vida material é, necessariamente, uma 

arte coletiva, mediada na consciência e sustentada através de códigos de comunicação”. Para 

o autor, “[...] toda atividade humana é, ao mesmo tempo, material e simbólica, produção e 

comunicação. Esta apropriação simbólica do mundo produz estilos de vida (genres de vie) 

distintos e paisagens distintas, que são histórica e geograficamente específicos” 

(COSGROVE, 1998b, p. 5). 

Para Chartier (1990), as representações estão sempre assentadas numa perspectiva de 

concorrência e competição, associadas, portanto, a poder e dominação. Por não serem 

necessariamente conscientes, são muitas vezes determinadas por grupos que as forjam, se 

configurando, portanto, como produto de estratégias de interesses e relações de poder. Assim, 

destaca-se a necessidade de relacionar os discursos proferidos à posição de quem os utiliza. 

No processo de constituição de representações, é imprescindível saber o quê, como e de onde 

se fala sobre alguma coisa ou fato, pois “[...] as lutas de representações têm tanta importância 

como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou 



58 

 

tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio” 

(CHARTIER, 1990, p.17). 

 Gomes também discute tais aspectos e afirma: “Os grupos humanos, quando se 

organizam espacialmente, não têm consciência explícita de todos os processos de significação 

que são atribuídos e vividos cotidianamente no espaço” (GOMES, 1996, p. 312). Com esse 

entendimento, torna-se imperativo analisar o modo como as práticas culturais e as 

representações interferem nos processos de produção do espaço geográfico. A este respeito, 

uma ponderação é encontrada em Claval:  

 

Materia, naturaleza, cultura y vida social son realidades aprehendidas al mismo 

tiempo por cada uno [...] El mundo es un dato de la percepción; está estructurado 

por discursos. Los investigadores no tienen un acceso privilegiado a la verdad. Ésta 

sólo aparece paso a paso, a través del análisis minucioso de los testimonios y 

experiencias de unos y otros (2002, p. 34). 

 

É nesse âmbito que Chartier (1990) explicita a necessidade de acabar com os falsos 

debates que estabelecem uma oposição entre a objetividade das estruturas e a subjetividade 

das representações, uma vez que, para ele, não há oposição entre o mundo real e o mundo das 

representações. Lowenthal (1961), do mesmo modo, considera tal aspecto ao enfatizar a 

necessária postura de estabelecer o fim da delimitação entre objetividade e subjetividade nas 

discussões geográficas.  

Preocupação semelhante é evidenciada por Barbalho (2004, p. 156), para quem “[...] o 

conceito de representação não se refere à „cópia do real‟ ou à „reprodução do real‟, 

significando algo descolado do concreto e próprio à esfera das idéias”. As representações são 

entendidas, portanto, não como meras reproduções do real, mas como integrantes desse real, 

também como seu instituinte. Este entendimento não se confunde com o estatuto de conferir 

autonomia à ordem simbólica, uma vez que a relação entre o material e o simbólico é um dos 

problemas centrais para o edifício conceitual da teoria das representações sociais. Assim, 

processos objetivos são sempre a contrapartida de processos subjetivos e, nesse contexto, 
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A relação dialética entre fenômenos objetivos e subjetivos, entre o material e 

o simbólico, entre o indivíduo e a sociedade não são novidades para a teoria. 

Pelo contrário, estes são os pressupostos centrais que guiam tanto o seu olhar 

epistemológico como seus esforços empíricos e teóricos 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 179). 

 

Jodelet (1991), por sua vez, também compartilha dessa concepção, pois, em diferentes 

análises, enfatiza os suportes pelos quais as representações são engendradas na vida cotidiana. 

Para a autora, os suportes se constituem basicamente de discursos, práticas sociais, 

documentos, registros em que eles se institucionalizam e, finalmente, as interpretações que 

recebem nos meios de comunicação. Esses suportes retroalimentam constantemente as 

representações e, por isso, contribuem para sua manutenção ou transformação. Utilizando os 

termos de Jodelet (1991), para a sua manutenção enquanto se transformam e, para a sua 

transformação, enquanto se mantêm. 

O viés da memória e das representações sociais, associado ao espaço, permite 

desvendar significados, mergulhar na essência de fenômenos ainda não percebidos. É assim 

que García Canclini (1994), em O Patrimônio Cultural e a Constituição Imaginária do 

Nacional, demonstra como o imaginário discursivo contribui para a concepção e constituição 

de uma identidade nacional. Ele apresenta considerações a respeito da construção imaginária 

do México, ressaltando que os mais variados discursos colaboraram para formar o sentido do 

nacional, selecionando e combinando suas referências emblemáticas, dando-lhe uma unidade 

e uma coerência imaginárias.  

As considerações acerca de memória e representações sociais expostas neste tópico 

servem de balizamento teórico para as análises que se seguirão. Entretanto, optou-se por 

apresentar de maneira mais contundente os seus desdobramentos nos capítulos em que se trata 

da fecundação entre teoria e prática, considerando a pesquisa de campo desenvolvida. 

Mediante essa opção, apontam-se, a seguir, alguns elementos específicos do estudo em 

questão com o intuito de possibilitar ainda um melhor entendimento da temática proposta.  
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1.4 O Sertão da Ressaca: território e lugar  

 

 

A denominação Sertão da Ressaca utilizada ao longo da tese exige ainda uma 

contextualização. Que sertão é este de que estamos falando? Em vez de uma resposta que 

aponte uma delimitação ou uma ideia acabada, cristalizada, faz-se necessário tecer algumas 

reflexões.  

Assim, cabe ainda uma justificativa em torno do recorte territorial que, por pretexto 

inicial de discussão, elegeu-se para a pesquisa – o Sertão da Ressaca. Tal recorte se traduz 

numa estratégia para desvendar os múltiplos sentidos atribuídos à ideia de sertão.  

Sertão da Ressaca é uma denominação que se faz presente nos documentos que 

abordam o processo de ocupação e povoamento do interior da Bahia,
44

 compreendendo 

genericamente uma área de transição geográfica entre o litoral e a caatinga, estruturada em 

torno do atual município de Vitória de Conquista. É um topônimo criado com base em 

referências à geografia popular da época, mas que não chegou a apresentar caráter de 

delimitação oficial.  

A história do Sertão da Ressaca se confunde com a própria história de Vitória da 

Conquista. As publicações mais atuais que tratam do município consideram esse sertão como 

origem do território em que hoje está Vitória da Conquista. Se esse sertão está presente nos 

documentos, nos discursos acadêmicos e nos “dizeres”, merece uma investigação e denota, de 

certa maneira, a importância de buscar os sentidos de um discurso fundador que dá 

sustentação à memória de um território. No entanto, cabe questionar: esse discurso fundador 

ainda produz significados? Continua presente na memória e nas representações sociais do 

conquistense? Como resposta a essas questões, que serão ainda explicitadas no capítulo três, 

pode-se afirmar que, em certa medida, sim, em outra, não, pois, ao mesmo tempo em que os 

                                                           
44

  Grosso modo, esse interior da Bahia ao qual nos referimos contempla regionalizações diversas sem que, no 

entanto, se enquadrem plenamente no recorte histórico do Sertão da Ressaca. É certo que as classificações 

regionais modificam-se de acordo com os diferentes aspectos priorizados. Elas também acabam se 

sobrepondo quanto ao território enfocado. Nas regionalizações contemporâneas mais usuais, Vitória da 

Conquista se encontra inserida na chamada Região Sudoeste, identificada com base em diversos aspectos 

históricos e econômicos, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Secretaria 

Estadual de Planejamento (SEI, 1995). Outra regionalização que deve ser mencionada é a utilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1991), na qual Vitória da Conquista se enquadra como 

polo da microrregião geográfica homônima. Em ambas, a centralidade de Vitória da Conquista é um fator 

determinante em relação à rede urbana e aos fluxos comerciais que ordenam o espaço em seu entorno. 
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documentos e estudos locais reforçam esse discurso, o senso comum,
45

 de maneira geral, não 

o identifica nem o reconhece com essa denominação específica de Sertão da Ressaca, embora 

a identificação com um sertão, entendido em seu sentido mais universal, seja fortemente 

enfatizada e esteja efetivamente presente na memória social e produza representações.  

A ocupação do Sertão da Ressaca se inicia com a necessidade do governo colonial em 

estabelecer um elo de comunicação entre o sertão distante e o litoral e, nessa perspectiva, esse 

objetivo é atingido com a implantação do Arraial da Conquista em meados do século XVIII. 

A dinâmica da economia sertaneja concentrava-se nas fazendas de gado, que foram 

responsáveis pela instalação e fixação de muitas famílias que ocuparam e colonizaram a 

região que se tornaria o Município da Imperial Vila da Vitória (Cf. SOUSA, 2001, p.165). A 

importância do Arraial da Conquista foi enfatizada pelo príncipe Maximiliano de Wied- 

Neuwied, que, em 1817, esteve nesse arraial e deixou um interessante relato, em que afirma: 

“Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão importante como qualquer 

vila do litoral (WIED-NEUWIED, 1940, p.409). Considerando a dinâmica territorial e a 

divisão político-administrativa atual, o território estimado como Sertão da Ressaca 

corresponderia à delimitação indicada a seguir (Figura 8): 

                                                           
45

  A expressão senso comum utilizada ao longo desta tese é entendida na acepção de Martins (2008, p. 54): “O 

senso comum é comum não porque seja banal ou mero e exterior conhecimento. Mas, porque é conhecimento 

compartilhado entre sujeitos da relação social” Para o autor, “[...] Sem significado compartilhado não há 

interação”. 
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    Figura 8: Delimitação histórica do Sertão da Ressaca e sua correspondência com os limites municipais, 2008.  

    Fonte MENDES, G. F. Pesquisa de Campo, 2008. 
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O mapa apresentado pode ser entendido na acepção dos mapas conjecturais discutidos 

por Abreu (2005), que se caracterizam por não ser representações fiéis dos espaços do 

passado, mas aproximam-se desses e apoiam-se em documentação confiável, 

competentemente manipulada pelo pesquisador. Tais mapas se constituem em configurações 

territoriais do passado, traçados em bases cartográficas contemporâneas, fundamentados nas 

informações disponíveis. A produção original do mapa do Sertão da Ressaca pode ser 

atribuída a Medeiros
46

 (2004), que, de posse de uma documentação histórica existente, pôde 

estabelecer alguns marcos com o intuito de apresentar as delimitações aproximadas desse 

território conforme se observa na Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

  Ruy Medeiros é advogado, historiador e professor, estudioso da história de Vitória da Conquista. Possui 

diversas fontes primárias de pesquisa sobre o município e região e é ainda autor de vários artigos publicados 

em jornais locais. Quando se trata de aspectos históricos que envolvem Vitória da Conquista, seu nome é 

imediatamente lembrado e se constitui referência indispensável. 

Figura 9: Delimitação do Sertão da Ressaca, 1720, e sua correspondência com os 

limites municipais, 2008. 
Fonte: GUIMARÃES. M. R. (Org.). A Conquista do Futuro: cenários para o desenvolvimento 

sustentável. Vitória da Conquista: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2004, p. 17 
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Em publicação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, intitulada A 

Conquista do futuro: cenários para o desenvolvimento sustentável (2004), o Sertão da 

Ressaca é mapeado
47

 conforme Figura 9, e Vitória da Conquista é cunhada, mais uma vez, 

como emblema desse território. No relato das batalhas que marcaram o processo da conquista 

territorial, o Sertão da Ressaca é apresentado como “[...] o local onde atualmente se vê 

erguida a Jóia do sertão baiano, a influente e querida Vitória da Conquista” (2004, p. 17, 

grifo nosso).  

Na condição de secretário de Expansão Econômica de Vitória da Conquista na gestão 

do prefeito José Raimundo Fontes, Dourado (2004, p. 13) assina uma parte dessa publicação, 

intitulada Carta à Conquista do futuro: princípios para um município saudável no século 

XXI, destacando a necessidade de  

 

[...] definir um caminho a seguir entre a Conquista “fidalga” e a Conquista 

“tabarôa”, na imagem do poeta Laudionor Brasil. A Conquista do consumo, 

como a terceira cidade da Bahia em número de automóveis, e a Conquista 

comedida, tolerante, solidária da farinha partilhada, do café e do leite ao pé 

da fogueira, regado a um bom bate-papo e entendimentos (DOURADO, 

2004, p.13). 

 

Essa definição dos caminhos para A Conquista do Futuro revela, nas entrelinhas, o 

que se comprova ao longo da investigação quanto à identificação ou não de um lugar sertão. 

Demonstra um contínuo movimento de aproximação e afastamento da representação social de 

um lugar progressista (fidalgo) ou atrasado (tabaréu), marcado por dualidades e 

ambiguidades.  

                                                           
47

  A Conquista do futuro: cenários para o desenvolvimento sustentável (2004) é a única publicação local que se 

tem conhecimento em que o território do Sertão da Ressaca é apresentado cartograficamente. Como não há 

fonte no mapa dessa publicação, buscou-se o editor para verificar a existência de fontes que permitissem a 

elaboração do mapeamento. A informação dada foi a de que o mapa foi construído com base em um traçado 

que se encontra em um quadro no Museu Regional de Vitória da Conquista. Este, por sua vez, foi elaborado 

por solicitação da direção do Museu Regional baseado em fontes documentais apresentadas pelo historiador 

conquistense Ruy Medeiros. Em entrevista realizada em dez/2006, Medeiros assim explica os elementos que 

possibilitaram o mapeamento desse território “Essa configuração aqui vem em decorrência dos limites 

antigos da Vila de Conquista. No livro de Tranquilino Torres – O município da Vitória –, você vai encontrar 

os limites tradicionais da Vila de Conquista. Esses limites tradicionais da Vila de Conquista refletem de 

grande forma, o chamado antigo Sertão de Ressaca por dois motivos: primeiro porque essa área do antigo 

Sertão de Ressaca correspondia quase que inteiramente ao distrito da Vitória que era o distrito de Caetité. [...] 

É exatamente a área que foi de ocupação da família de João Gonçalves da Costa, esse é o primeiro dado. O 

outro dado em que se baseia esse recorte não é simplesmente nos limites da Vila, mas sim no fato de que essa 

área aqui é uma área realmente de ocupação da família de João da Gonçalves da Costa. [...] Essa área entre o 

Rio Pardo e o Rio de Contas tradicionalmente foi tida como Sertão da Ressaca. Os documentos feitos por 

João Gonçalves da Costa [...] se referem exatamente a toda essa área aqui do Planalto da Conquista e, grosso 

modo, corresponde à área do Planalto da Conquista, exceto naturalmente, essa parte próxima da primeira 

correnteza do rio Pardo, Potiraguá etc., porque essa parte aqui de Itambé (a parte maior de Itambé), parte de 

Itapetinga, parte de Nova Canaã, Iguaí, Ibicuí,... Essa parte toda aqui já é Mata Alta, a Mata Grossa chamada 

não era considerado Sertão de Ressaca”. 
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Na clássica divisão regional do território baiano em zona da mata, agreste e sertão, 

consagrada por Andrade (1986 [1963]), em A Terra e o Homem no Nordeste (Figura10), 

apesar de Vitória da Conquista estar localizada em uma faixa de transição,
48

 entre a zona da 

mata e o domínio extensivo da caatinga, ela foi – e é – amplamente proclamada, na polifonia 

dos discursos, como uma cidade sertaneja, que terminou por ser reconhecida como tal, 

embora se evidenciem múltiplas rupturas que serão discutidas no transcorrer dos capítulos 

seguintes. 
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 De acordo com Leão (1987, p. 74-75), o Sertão é a maior Zona fisiográfica da Bahia e compreende 

aproximadamente 66% do seu território e o Agreste, onde geograficamente Vitória da Conquista se insere. 

Corresponde a 19% do território baiano e é caracterizado como uma zona de transição entre a costa e o 

interior, estendendo-se de norte a sul paralela à Zona da Mata. Os colonizadores, entretanto, reconheciam 

apenas duas regiões no Nordeste: a mata sempre verde e úmida e o sertão quente e seco distante da costa. O 

predomínio da Zona fisiográfica do Sertão na Bahia, contribuiu para que, no imaginário da população baiana, 

o interior do estado de maneira geral, fosse considerado como sertão. 

       Figura 10: Nordeste: Regiões Geográficas, 1963. 
       Fonte: ANDRADE, M. C. de. 1986, p. 37. 
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Apesar da identificação com o sertão, o reconhecimento da inserção de Vitória da 

Conquista em uma área de transição é também constantemente reiterado e, inclusive, utilizado 

como argumentação para a sua não-inclusão no que se consideraria como um ambiente típico 

sertanejo. Interessante também foi constatar que, mesmo com essas considerações, o termo 

que comparece nos discursos dos sujeitos sociais entrevistados quando referido a esse 

contexto é somente zona ou faixa de transição, e nunca Zona do Agreste, conforme 

denominado na divisão regional mencionada. Essa identificação com uma área de transição 

será posteriormente explorada durante o detalhamento das unidades de análise encontradas 

nos discursos dos sujeitos sociais ouvidos na pesquisa. 

Na literatura local, a denominação Sertão da Ressaca tem duas versões. Segundo 

Tanajura (1992), a origem do termo vem do fato de o Rio Ressaca espalhar suas águas sobre o 

sertão, imitando o fenômeno marinho. A versão mais aceita é a de Medeiros (1988), que 

conclui ser a toponímia originada do antigo significado da palavra ressaca ou ressaço que 

correspondia a “funda baía de mato baixo circundada por serra” e que foi aplicado às terras 

existentes entre o Rio Pardo e o Rio de Contas. Assim esclarece: “[...] o viajante que 

palmilhar o Planalto da Conquista perceberá as fundas baías de campo, algo como um vago 

refluxo a desenhar o semi-círculo da ressaca, só que não no mar. Uma ressaca de chão” 

(MEDEIROS, 1988, p.2).  

Na configuração do Sertão da Ressaca, é importante destacar que o modo de ocupação 

da região foi decisivo para que se consolidasse uma identidade regional sertaneja. O processo 

de ocupação territorial com as grandes fazendas e o sistema econômico predominante, 

baseado exclusivamente nas propriedades que eram usadas para descanso do gado procedente 

do alto sertão, com destino a Salvador e ao Recôncavo Baiano, possibilitaram o surgimento, 

no decorrer do século XIX, de alguns municípios, a exemplo de Vitória da Conquista (1840). 

O processo de formação desses municípios convergiu para que as populações neles fixadas 

absorvessem uma cultura muito mais próxima do sertão do que a dos seus “vizinhos” 

litorâneos, dos quais se mantiveram isolados até o século XIX. (BAHIA, CAR: PDRS, 1999, 

p. 47).  

O território do Sertão da Ressaca foi nomeado
49

 e “desenhado” com base em uma área 

de ocupação e posse de João Gonçalves da Costa, patriarca da família responsável pelo 

processo de ocupação, povoamento e conquista do amplo território do Sudoeste da Bahia e 

Norte de Minas ou, em outros termos, um espaço compreendido entre o Rio Pardo e o Rio de 

                                                           
49

   Ressalta-se a importância da nomeação de um território bem apontada por Silva (2005, p. 16) ao afirmar que 

“[...] o ato de nomear o território é de fundamental importância para a sua completa posse”.  
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Contas. A representação com os rios mencionados pode ser observada na Figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 11: Sertão da Ressaca: localização entre o Rio de Contas e o Rio Pardo. 
  Fonte: MENDES, G. F. Pesquisa de campo, 2008. 
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Convém enfatizar que, nos últimos anos, verifica-se uma constante retomada da 

denominação Sertão da Ressaca no âmbito acadêmico. Em comunhão com o que esclarece 

Medeiros,
50

 acredita-se que tal fato se deve, especialmente, à consolidação de grupos de 

pesquisa e de pós-graduação no âmbito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Uesb), que vem suscitando a necessidade de conhecer melhor a história da região, do estado 

e do município de Vitória da Conquista. Na medida em que os documentos que abordam o 

processo de povoamento e posse no interior da Bahia passam a ser consultados, o Sertão da 

Ressaca vai ressurgindo, vai se evidenciando. 

Nesse sentido, a questão que está posta não é meramente saber se o Sertão da Ressaca 

está presente ou ausente na memória e nas representações sociais do conquistense, mas 

conduzir a reflexão para compreender que representações de sertão se configuram nessas 

memórias e como essas representações foram e estão sendo constantemente (re)significadas. 

Estabelece-se, de antemão, o posicionamento de que sertão é, dialeticamente, um 

espaço que significa e é significado. Os sentidos a ele atribuídos são o amálgama de 

experiências sociais variadas, muitas vezes e quase sempre, contraditórias, ambíguas e 

antagônicas.  

É certo que a produção de sentidos é instituída num confronto entre inúmeras vozes. 

Os repertórios interpretativos que servem de referência para a sociedade são histórica e 

culturalmente construídos, compondo o que Bourdieu (2007) cunhou como habitus,
51

 que 

seriam disposições adquiridas pelo pertencimento a determinados grupos sociais. Entretanto, 

nesse campo de produção de sentidos, é importante assinalar que as palavras e os discursos, 

assim como os ritos e os emblemas certamente, sustentam a memória e as representações 

sociais. Para o autor, o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem é a crença na 

legitimidade dessas e daquele que as pronuncia (BOURDIEU, 2007, p. 15). 

Bourdieu (2007) evidencia que o mundo social é também representação e é marcado 

por relações de poder e dominação, conflitos e negociações. Assim, a ordem simbólica 

incube-se de mediar as representações, as quais seriam campos estruturados pelo habitus e 

pelos sentidos que impregnam o imaginário social. Existiria, então, todo um processo de 
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   Informações prestadas por Medeiros em entrevista realizada em dezembro de 2006. 
51

  Bourdieu dedicou-se à formulação de noções operatórias como habitus, poder simbólico, capital simbólico, 

campo etc. Segundo o autor, os “[...] sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e 

comunicação só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados” (BOURDIEU, 2007, p. 09). 

O poder simbólico que geraria o capital simbólico tem o poder de “[...] constituir o dado pela enunciação, de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção sobre o 

mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela 

força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer 

dizer, ignorado como arbitrário” (BOURDIEU, 2007, p. 14, grifo do autor). 
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moldagem pelo qual passariam os sujeitos sociais a fim de incorpora os princípios e as 

significações de um determinado arbitrário. 

Bourdieu (2007) assegura que os sistemas simbólicos são dotados de uma lógica 

própria e insiste na objetividade das representações, as quais seriam, portanto, ao mesmo 

tempo, sistemas estruturados e estruturantes vinculados à produção de sentidos que se dá no 

cotidiano.  

No caso específico do objeto deste estudo, além dos discursos localmente veiculados, 

diversos outros elementos articulam-se, propiciando configurações e reconfigurações para 

esse território/lugar sertão. Há, então, vários elementos que concorrem para a construção de 

significados e representações e que imprimem, ao lugar, ao território, uma aura
52

 especial. 

A articulação desses elementos possibilita tanto permanências quanto rupturas. Assim, 

por vezes, a ideia de sertão é fugidia, representando, para muitos, o contraponto ao progresso, 

à modernização. Mas, nessa mesma dinâmica, paradoxalmente, a ideia de sertão se afirma 

com mais ênfase, configurando na memória coletiva uma identidade territorial que não se 

quer perder. Nesse fluxo de sentidos, pode-se afirmar que a geografia de significação do 

sertão, como as demais, está em constante movimento, pois as representações espaciais estão 

ancoradas em diferentes bases. Os discursos carregam, no seu bojo, estratégias de interesses 

que atuam sobre a representação do real. Realidade e representação, portanto, atrelam-se 

mutuamente.  

Segundo Jovchelovith (2000, p. 176), as representações sociais são organizadas em 

redes semânticas, portanto, “[...] são inseparáveis dos estoques culturais, que em cada 

sociedade definem os sentidos e as práticas que circunscrevem a ação e a fala dos sujeitos 

sociais”. Para a autora, “As redes semânticas que organizam o campo simbólico adquirem 

configurações diversas que variam em complexidade e em como a experiência imediata é 

utilizada para construir a representação de um objeto dado” (JOVCHELOVITH, 2000, p. 

176). É possível afirmar, então, que 

 

 

 

                                                           
52

  O conceito de aura é utilizado com o sentido atribuído por Walter Benjamim (1987), para quem a aura de um 

objeto está associada à sua originalidade, ao seu caráter único e a uma relação genuína com o passado. 

Benjamim reserva as noções de singularidade e permanência para designar esses aspectos, em contraste com 

a reprodutibilidade e a transitoriedade dos objetos não-auráticos. 
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[...] as representações sociais são inseparáveis da dinâmica do cotidiano, 

onde a mobilidade das interações do presente pode, potencialmente, desafiar 

tradições estabelecidas, abrindo novos sentidos para as tradições vindas do 

passado (JOVCHELOVITH, 2000, p. 176). 

 

É assim que constância e mudança são integrais na formação das representações 

sociais. Então, como apreender essa ambiguidade, essa multiplicidade de sentidos na ideia de 

um sertão? Que representações de sertão existem, persistem e circulam na memória social? 

Há diferenças significativas entre as representações do sertão presentes no senso comum e no 

discurso acadêmico? Como essa ideia de sertão foi construída e está sendo ressignificada? 

Essas questões serão abordadas no capítulo seguinte a fim de subsidiar a análise do 

objeto/fenômeno apresentado. 

Tal aproximação já anunciada justifica a explanação dos diversos tópicos deste 

capítulo que, articulados teoricamente possibilitarão as análises empíricas realizadas nos 

capítulos subsequentes. 
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 Em busca do sertão... 
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2 EM BUSCA DO SERTÃO... 

 

 

Eu atravesso as coisas 

- e no meio da travessia não vejo!-  

só estava era entretido na idéia dos lugares 

 de saída e de chegada. 

 Assaz o senhor sabe: 

 A gente quer passar um rio a nado, e passa; 

 mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, 

 bem diverso do que em primeiro se pensou. 

 Viver nem não é muito perigoso? 

 

(ROSA, 1965, p.33) 

 

 

“„Quando não me perguntam sobre o tempo, sei o que ele é‟, dizia um ancião cheio de 

sabedoria. „Quando me perguntam, não sei‟”. Com esse trecho emblemático acerca das 

inquietações de Santo Agostinho, Elias (1998, p. 7) introduz a discussão do livro Sobre o 

tempo, explicitando como as configurações temporais vão sofrendo modificações e quais as 

funções que adquirem no decorrer do desenvolvimento social. Para Elias (1998), tempo e 

espaço estão imbricados.  

De maneira semelhante, Lefèbvre expõe, na argumentação inicial de The production of 

space [A produção do espaço] (1991[1974]), o fato de que, frequentemente, utiliza-se a 

palavra espaço, sem plena consciência do seu significado. Tempo e espaço estão tão 

profundamente enraizados na memória que se torna difícil, no senso comum, pensá-los com 

estranhamento, tamanha a força do óbvio. 

Essas associações encaixam-se exemplarmente no que foi experimentado sobre os 

sentidos de sertão ao longo da tessitura desta tese. Suárez (1998, p. 29) já o havia 

problematizado como um conceito extremamente resistente ao estranhamento antropológico
53

 

porque “[...] evoca uma experiência tão próxima que, na ausência de um conceito de 

experiência distante que permita estranhá-lo, deixa o etnógrafo perdido no que é evidente 

(quem, por acaso, não saberia o que é sertão?) [...]”. No caso específico do que foi vivenciado 

                                                           
53

  Estranhar, no sentido antropológico do termo, significa questionar, reavaliar, observar e, sobretudo, 

reconhecer e aceitar a existência da diferença. É ainda estabelecer desconfianças diante dos pré-conceitos. 

É, enfim, o exercício de uma postura que reconheça a necessidade de construir uma nova análise diante de 

cada experiência. 
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no percurso empreendido, a pergunta seria convertida para: quem ousaria, categoricamente, 

dizer o que é sertão?  

Padilha Filho (2008), diante da indagação “É o que o sertão?”, responde: “Eis a mais 

intrigante das perguntas.”
54

 Essa característica multifacetada que permeia as discussões, a 

memória e as representações sociais do sertão instiga a construção deste capítulo. 

A força do óbvio que, numa primeira instância de apreciação, obscurece o pensamento 

sobre sertão, com distanciamento, revela e instaura fluxos de significações a ele atribuídos 

que desafiam, a todo instante, os entendimentos de espaço, território e lugar assim como o de 

tempo. Espacialidades e temporalidades, portanto, se imbricam na pluralidade e polissemia de 

seus significados, pois “Sertão, – se diz –, o senhor querendo procurar, nunca não encontra 

[...]” (ROSA, 1965, p.335). 

Diante dessa condição polissêmica atribuída a sertão, reforça-se o posicionamento, já 

apresentado no capítulo anterior, de que sertão é, dialeticamente, um espaço que significa e é 

significado. Essa significação certamente depende de quem, de onde e de quando se fala sobre 

ele, pois os valores e sentidos não são nem constantes e estáveis, nem inerentes aos objetos e 

conceitos, antes, derivam de uma construção que se efetiva em determinados contextos 

sociais, históricos e culturais. Desse modo, a densidade e a pluralidade do conceito não estão 

em si mesmo, mas associam-se às experiências históricas e relacionais que se diferenciam de 

acordo com os conjuntos sociais que as concebem e as utilizam, pois esses sentidos são 

produzidos nas e pelas relações sociais. Dito em outros termos, a significação não tem em si 

sua própria identidade, mas a identidade que os grupos sociais lhe impõem com base em 

estratégias de preenchimento.
55

 

Os sentidos de sertão são, portanto, o confronto de experiências sociais as mais 

diversas e quase sempre conflitantes e imprecisas, cujos significados só podem ser 

compreendidos na perspectiva de uma intersecção entre o objetivo e o subjetivo. Esta 

compreensão requer o entendimento de que os sentidos estão sempre em curso, abertos 

constantemente para diversas (re)significações.  
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   Dênisson Padilha Filho, escritor soteropolitano em entrevista realizada por Tatiana Mendonça para a Revista 

Muito do jornal A Tarde, Salvador, p. 41, 28 dez. 2008.  
55

  Bourdieu utiliza esta expressão para indicar que essas estratégias produzem o sentido dos objetos do mundo 

social ao irem para além dos atributos diretamente visíveis pela referência ao futuro e ao passado. Segundo o 

autor, essas estratégias podem ser implícitas e tácitas ou explícitas “[...] como nas lutas políticas, em que o 

passado, com a reconstrução retrospectiva de um passado ajustado às exigências de um presente [...], e 

sobretudo o futuro, com a previsão criadora, são continuamente invocados para determinar, delimitar, definir 

o sentido, sempre em aberto, do presente” (BOURDIEU, 2007, p. 140). 
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Com o intuito de defender a tese de que sertão é, fortemente, também uma construção 

simbólica e subjetiva, cuja significação é variável no tempo e no espaço e que possui 

significações diversas para os diferentes grupos sociais, busca-se suscitar algumas das mais 

relevantes acepções inscritas na abordagem da categoria sertão que subsidiarão, ainda, as 

análises apresentadas posteriormente nos capítulos três e quatro.  

Nesse aspecto, a busca da objetivação e da ancoragem
 56

 desses diversos sentidos é 

importante para evitar que se caia na armadilha de considerar sertão como uma ideia já 

sabida, uma vez que tanto a memória quanto as representações sociais apresentam-se, 

simultaneamente, como estáveis e móveis, rígidas e flexíveis. Tal compreensão é fundamental 

para entendimento de que a memória e as representações sociais são marcadas tanto por 

aspectos consensuais quanto por significativas divergências e diversidades. Trata-se, portanto, 

de levar em consideração as representações existentes sobre sertão como também os 

processos por meio dos quais essas memórias e representações são geradas, construídas, 

(re)significadas. Busca-se, também, compreender quais são, contemporaneamente, as 

principais narrativas quando se fala de sertão e as permanências e os deslocamentos que delas 

decorrem. 
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  Segundo Moscovici, na configuração das representações sociais intervêm dois processos: a objetivação e a 

ancoragem. Esses processos encontram-se intrinsecamente ligados e são construídos socialmente. A 

objetivação relaciona-se à forma como se organizam os elementos constituintes da representação e ao 

percurso através do qual tais elementos adquirem materialidade, isto é, se tornam expressões de uma 

realidade vista como natural. A ancoragem, por sua vez, diz respeito à necessidade de pontos de referência: é 

a partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos que o objeto da representação é pensado. Para 

Moscovici (1984), ancorar é classificar e denominar. Assim, “coisas que não são classificadas nem 

denominadas são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” (MOSCOVICI, 1978, p. 30). O 

processo de ancoragem vincula-se, necessariamente, ao enraizamento social da representação. 
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 2.1 Sertão... Espaço dos possíveis 

 

 

 

Sertão é isto, o senhor sabe: 

 tudo incerto, 

 tudo certo. 

 

(ROSA, 1965, p. 146) 

 

 

O que é o sertão? A pergunta que se insinua requer, de antemão, a postura de 

afastamento de qualquer afirmativa conclusiva. A ênfase, consequentemente, encontra-se no 

ponto de interrogação. Sem o questionamento, poder-se-ia pensar na possibilidade de 

apresentar o seu significado, de uma vez por todas. Ao destacar a interrogação, compreende-

se que os sentidos atribuídos não podem ser formulados somente em moldes clássicos, de 

maneira unívoca. Pensa-se, ao contrário, que se trata de um conceito complexo, inacabado, 

em permanente processo de construção. Assim, pode-se considerá-lo como um território 

móvel, cujas fronteiras ou ausência delas guardam uma multiplicidade de definições e 

contornos em que “[...] preencher com relevos de significação a palavra espaço-sertão é 

refletir sobre aquilo que é feito da mistura, da ambigüidade, do paradoxo [...]” (MELO, 2006, 

p. 102). 

Como bem expressa Sena (1998, p. 22), “[...] o termo sertão condensa uma pluralidade 

de significados, um entremeado de imagens fugidias e associações apenas entrevistas [...]” 

Diante da indagação “O que é o sertão?”, experimenta-se, a todo instante, hesitações, 

surpresas, reticências, silenciamentos, metáforas, gestos e muitas ambivalências. Esses 

elementos são também observados por Sena e “[...] expressos pelo personagem-narrador de 

Guimarães Rosa que parecem remeter a memória individual à sua fonte coletiva em busca de 

um sinônimo único e revelador que não se encontra [...]” (SENA, 1998, p. 22).  

De fato, esse sentido homogêneo e consensual não é possível, pois sertão transborda 

de significados, insere-se em direções variadas e em múltiplos planos de sentidos. Como 

afirma Cristóvão (1993-1994, p. 43), “[...] desde muito cedo a realidade sertaneja se afirmou 

como área de confrontos, como espaço privilegiado de interrogações e questionamentos [...] 

sertão é lugar que, simultaneamente, se afirma e se nega, é tempo, sobretudo de outros tempos 
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[...]”. Não se pode, portanto, conceber os sentidos de sertão sem considerar as suas 

multiplicidades. 

No tocante à etimologia da palavra, encontram-se nos dicionários de língua portuguesa 

definições diversas para sertão, das quais as mais comuns são: 1. Região agreste afastada dos 

centros de povoação e das terras cultivadas. 2. Local pouco povoado, afastado da costa. 3. O 

interior do país. 4. Zona do Nordeste brasileiro correspondente ao domínio do clima semi-

árido e da caatinga.57 De modo geral, os significados se mesclam e se entrecruzam, embora, 

na ciência geográfica, prevaleça a identificação com uma determinada zona fisiográfica 

associada a elementos de ordem natural e à região de planejamento e campo de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).  

Esses sentidos variados, dialeticamente, se rompem e se cristalizam, pois, “[...] De um 

lado, é na movência, na provisoriedade, que os sujeitos e os sentidos se estabelecem, de outro, 

eles se estabilizam, se cristalizam, permanecem” (ORLANDI, 2007, p. 10). Essa 

simultaneidade de movimentos distintos no mesmo objeto simbólico produz o que Orlandi 

(2007, p. 38) considera como polissemia, pois “[...] se os sentidos – e os sujeitos – não fossem 

múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de dizer [...]”. Esses múltiplos 

aspectos, expressos pela memória e representações sociais, produzem tanto repetições quanto 

rupturas.  

Assim, cada vez que a palavra sertão é evocada, alguns elementos cristalizados 

retornam, mas, ao mesmo tempo, derivam para outros sítios de significação, produzindo 

efeitos nas relações que se materializam entre a memória, as representações e o espaço. Nesse 

aspecto, convém assinalar, como o fez Orlandi, que o imaginário é eficaz e que ele “[...] não 

„brota‟ do nada: assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são 

regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de poder [...]” (ORLANDI, 2007, p. 

42).  

Ao considerar a multiplicidade de sentidos e significados, é importante demarcar que 

as discussões que envolvem sertão assumem variadas formas de abordagem, tanto nos estudos 

mais clássicos, quanto nas discussões mais recentes realizadas no Brasil, sobretudo a partir da  

                                                           
57

  Definições do Larousse Cultural - Dicionário da Língua Portuguesa. Nova Cultural, 1999, p. 1.028. 
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década de 1990,58 voltadas para a interpretação do seu significado no âmbito do pensamento 

social brasileiro e para o seu entendimento também como uma realidade simbólica e cultural 

instaurada e constantemente revisitada.  

Tais abordagens, por meio de múltiplos olhares, enriquecem muito as discussões 

empreendidas e permitem contemplar uma variedade de desdobramentos ainda possíveis, pois 

“[...] os sentidos não se fecham, não são evidentes, embora pareçam ser. Além disso, eles 

jogam com a ausência, com os sentidos do não-sentido” (ORLANDI, 1996, p. 13). A 

afirmativa corrobora o experimentado acerca dos sentidos de sertão: sentidos que não se 

fecham, que estão sempre em curso, que não apresentam espacialidades e temporalidades 

plenamente verificáveis, definidas, até porque há modos diversos de significar, e a matéria 

significante é plural, tem plasticidade. A abertura do simbólico requer, no entanto, uma 

postura atenta, pois “[...] não é porque é aberto que o processo de significação não é regido, 

não é administrado. Ao contrário, é por esta abertura que há determinação. O lugar mesmo do 

movimento é o lugar do trabalho da estabilização e vice-versa” (ORLANDI, 1996, p. 13).  

Seja no singular ou no plural, a carga imagética que o termo sertão emana continua 

alimentando um rico conjunto de representações. Referência espacial e simbólica, sertão tem 

se constituído em categoria essencial para pensar a nação brasileira. Amado (1995, p. 45) 

confirma: “No conjunto da história do Brasil, em termos de senso comum, pensamento social 

e imaginário, poucas categorias têm sido tão importantes, para designar uma ou mais regiões, 

quanto a de sertão”. Estudiosos do tema são unânimes em afirmar que a categoria sertão se 

constituiu e se constitui em um dos pilares da ideia de Brasil e do ser brasileiro. 

Materializado em imagens e representações diversas, sertão remete imediatamente a 

uma ideia de algo tipicamente brasileiro e, sendo assim, é um elemento fundamental na 

configuração da memória nacional.
59

  

Galvão resume, assim, a história do termo sertão:  

 

                                                           
58

 Nesse conjunto, encontram-se livros, teses, dissertações e artigos, a exemplo de Região, Sertão, Nação 

(AMADO, 1995); A Pátria Geográfica (SOUZA, 1997); A Conquista do Espaço: Sertão e fronteira no 

pensamento brasileiro (OLIVEIRA, 1998); A categoria sertão: um exercício de imaginação antropológica 

(SENA, 1998); Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional 

(LIMA, 1999); Cidades e Sertões: entre a história e a memória (ARRUDA, 2000); Sertão no plural: da 

linguagem geográfica ao território da diferença (RODRIGUES, 2001); O sertão e a identidade nacional em 

Capistrano de Abreu (GUILLEN, 2002); O Sertão: um “outro” geográfico (MORAES, 2002-2003); Em 

busca do poético do sertão: um estudo de representações (ALMEIDA, 2003); Sertão como recorte espacial e 

como imaginário cultural (NEVES, 2003); A configuração moderna do sertão (ALVES, 2004); O Lugar-

Sertão: grafias e rasuras (MELO, 2006) entre outros.  
59

  Guillen analisa o processo de enraizamento do sertão na identidade nacional considerando que “quando se 

tratou de buscar uma „essência‟ da brasilidade, inquestionavelmente, o sertão foi a ela associado, e aparece 

como uma idéia tão antiga quanto a própria nação” (GUILLEN, 2002, p. 106-107).  
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A palavra já era usada na África e até mesmo em Portugal [...] Nada tinha a 

ver com a noção de deserto (aridez, secura, esterilidade), mas sim com a de 

“interior”, de distante da costa: por isso, o sertão pode até ser formado por 

florestas, contanto que sejam afastadas do mar. [...] O vocábulo se escrevia 

mais freqüentemente com c (certam e certão) [...] do que com s. [G. 

Barroso] vai encontrar a etimologia correta no Dicionário da Língua Bunda 

de Angola, de frei Bernardo Maria de Carnecatim (1804), onde o verbete 

muceltão, bem como sua corruptela certão, é dado como lócus 

mediterraneus, isto é, um lugar que fica no centro ou no meio das terras. 

Ainda mais, na língua original era sinônimo de “mato”, sentido corretamente 

usado na África Portuguesa, só depois ampliando-se para “mato longe da 

costa”. Os portugueses levaram-na para sua pátria e logo a trouxeram para o 

Brasil, onde teve vida longa, aplicação e destino literário (2001, p. 16). 

 

 

De maneira geral, já no século XIX, os sentidos de sertão se expressariam na ideia 

espacial de interior e social de deserto, transcendendo qualquer delimitação precisa. As 

representações de sertão, construídas por viajantes, cronistas, missionários etc., mais do que 

oposição a litoral se constituíram em contraste com a ideia de região colonial. Assim, por 

muito tempo a conotação de deserto e de tudo o que se encontra distante da civilização 

permeou o pensamento social brasileiro. A ideia da distância em relação ao poder público e a 

projetos modernizadores seria denominador comum dos vários significados atribuídos a sertão 

(NEVES, 2003). Além desses sentidos, a difusão do discurso da aridez e da esterilidade na 

literatura produzida a partir da segunda metade do século XIX ganha força, passando a ser, 

gradualmente, incorporado.  

Sobre a multiplicidade de sentidos, Pêcheux (1988) auxilia na compreensão de que 

todo enunciado é suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, e essa possibilidade é 

essencial para que o enunciado continue a significar. Assim, nos dados empíricos que 

emergiram ao longo do percurso desta tese, em que se buscou identificar as representações de 

sertão presentes na memória social conquistense, as permanências e os deslocamentos de 

sentido são vistos e entrevistos, pois esses se misturam, se mesclam, se imbricam, 

insistentemente. 

Sertão remete a múltiplos sentidos. Já no título principal do seu trabalho Sertão no 

plural, Rodrigues (2001) demonstra que muitos são os sertões do Brasil, deixando entrever, 

assim, que as diversas formas de apropriação natural e simbólica geram também diferentes 

representações. A autora enfatiza a polissemia do termo afirmando: 
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A palavra sertão tem uma imensa capacidade de evocar situações, lugares, 

objetos e símbolos. A sua presença marcante na música, na literatura de 

cordel, no teatro, no cinema, na dança, nos folguedos, nos relatos que tomam 

para si fragmentos da vida cotidiana e na literatura, são exemplos de sua 

polissemia (RODRIGUES, 2001, p.115).  

 

A concepção adotada nesta pesquisa afina-se com o entendimento defendido por 

Rodrigues (2001) e reiterado por Guillen (2002), que não o limita a um lugar geográfico, mas 

o compreende também como um lugar social.
60

 É importante considerar a palavra também, 

para que não se incorra no equívoco de percorrer os caminhos da subjetividade absoluta, 

como alerta Gomes (2001, p. 112), ao expressar que, de fato, “[...] deve haver a possibilidade 

de inquirir o vivido espacial sem rumarmos ao incerto domínio do pessoal e do individual”.  

O tratamento que se deseja dar à subjetividade não considera apenas o domínio do 

pessoal. A ideia é, mais uma vez, a de reafirmar a natureza social da memória e das 

representações que estão ligadas às estruturas sociais e que contribuem, inexoravelmente, para 

a produção do espaço, incluindo os sentidos atribuídos aos territórios e aos lugares.  

Conforme destaca Bourdieu (2007), a percepção do mundo social articula-se em uma 

dupla estruturação social, em que o objetivo e o subjetivo se mesclam e se fundem 

continuamente.
61

 

Os vários sertões são também citados por Almeida (2003, p. 80): “No registro de 

distintos sertanejos há o reconhecimento dos diversos sertões tecidos por relações sociais que 

se realizam no plano do vivido e dos processos de percepção desses sertões”. Na apreciação 

da dimensão cultural do sertão sergipano, Almeida e Vargas (1998, p. 472) ressaltam que “As 

expressões culturais materializam-se no espaço” e demonstram que a dimensão cultural “[...] 

talha os indivíduos, define os meios de se relacionarem, de organizarem o espaço e de se 

organizarem nele” (ALMEIDA E VARGAS, 1998, p. 470).  

                                                           
60

  Tal discussão é apresentada por Guillen (2002, p. 108) ao tratar do termo sertão discutido na historiografia e 

na literatura.  
61

   Bourdieu enfatiza que “A teoria mais acentuadamente objectivista tem de integrar não só a representação que 

os agentes têm do mundo social, mas também, de modo mais preciso, a contribuição que eles dão para a 

construção da visão desse mundo e, assim, para a própria construção desse mundo, por meio do trabalho da 

representação [...]” (BOURDIEU, 2007, p. 139). O autor assegura que a percepção do mundo social é 

produto de uma dupla estruturação social que articula o lado objetivo e o lado subjetivo. Afirma ainda o 

autor: “É certo, em todo caso, que os objectos do mundo social podem ser percebidos e enunciados de 

diferentes maneiras porque, como os objectos do mundo natural, eles comportam sempre uma parte de 

indeterminação e de vago [...] e também porque, enquanto objectos históricos, estão sujeitos a variações no 

tempo, estando a sua significação, na medida em que se acha ligada ao porvir , em suspenso ela própria, em 

tempo de dilação, expectante e, deste modo, relativamente indeterminada. Esta parte de jogo, de incerteza, é 

o que dá fundamento à pluralidade das visões do mundo, ela própria ligada à pluralidade dos pontos de vista, 

como o dá a todas as lutas simbólicas pela produção e imposição da visão do mundo legítima [...]” 

(BOURDIEU, 2007, p. 140). 
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Diante de tais considerações, as autoras apresentam e discutem aspectos que 

evidenciam a relação entre território e cotidiano, dimensão territorial e dimensão cultural. A 

compreensão dessas relações permite afirmar que a apreensão dos vínculos entre território,  

lugar e redes de memória, bem como as representações que os constituem, se configura de 

extrema importância para o olhar geográfico. Como não levar em conta, então, a relação da 

memória e das representações sociais com território e lugar? 

 

 

 

2.2 Sertão como avesso do litoral 

 

 

 

[...] Não se tem onde acostumar os olhos, 

 Toda a firmeza se dissolve. 

 Isto é assim. 

 Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia. 

 Os tamanhos. 

 

(ROSA, 1965, p. 239) 

 

 

 

Em O enigma de Os Sertões, Abreu (1998) afirma que, no final do século XIX, a 

melhor definição na linguagem corrente para sertão era interior, o que equivalia a um imenso 

território pouco explorado, situado costa adentro. De acordo com a autora, os sertões são 

apresentados como o avesso do litoral, uma vez que 

 

Os relatos da época são unânimes em apontar o total desconhecimento em 

que vivia a população do litoral com relação ao interior do Brasil que 

continuava pouco habitado, com comunicações precárias e ainda sem mapas 

de boa qualidade que descrevessem o curso dos rios, a geologia, o relevo, a 

flora, a botânica da região e muito menos as características dos 

agrupamentos populacionais (ABREU, 1998, p. 165, grifo da autora).  

 

 

Em pesquisa que, entre outros objetivos, buscava identificar o modo como os 

escritores e cronistas contemporâneos a Euclides da Cunha enfocavam a temática do sertão e 
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do interior, a autora assegura que a oposição entre litoral e interior era basicamente 

caracterizada pelo fato de o primeiro ser mais densamente habitado, mais desenvolvido, 

concentrando as atividades econômicas de ponta, enquanto o segundo era geralmente 

associado a atraso e pobreza. Para Abreu, 

 

[...] essa oposição tinha explicações de ordem histórica, relativas ao modelo 

de colonização implantado no país. Para um território descoberto por povos 

vindos de além-mar, era o mar, até pelo menos meados do século passado 

[referindo-se ao século XIX] a referência central (1998, p. 166). 

 

É nesse sentido que, mais do que um espaço determinado e delimitado, o sertão se 

configura como uma ideia, uma construção discursiva e a “[...] sua diferença em relação ao 

litoral se define antes pelo contraste entre fases históricas diversas do que por diferenças 

geográficas significativas” (VASCONCELOS, 2002, p. 3). Por conseguinte,  

 

[...] Lido nessa chave, importaria mais a contraposição ou superposição, em 

um mesmo território, de diferentes temporalidades, camadas temporais 

distintas, mas coetâneas do que a distância a separar interior e litoral, vistos 

como imagens espaciais e simbólicas de dois tipos de organização social e 

cultural. Daí a persistência da matriz dualista de interpretação da sociedade 

brasileira, calcada na dicotomia entre a civilização litorânea e a civilização 

do interior (VASCONCELOS, 2002, p. 3). 

 

Rodrigues (2001, p. 120), confirmando tal entendimento, assinala que, a despeito da 

literatura brasileira ser, após a campanha de Canudos e a publicação do livro Os Sertões, de 

Euclides da Cunha, fortemente marcada pela visão dual sertão versus litoral, essa visão não 

teve seu nascimento com essa obra, uma vez que ela já se fazia presente na literatura 

produzida no período colonial.  

Conforme evidencia Lima (1999), o dualismo litoral/interior (sertão) comparece em 

nosso pensamento social como uma das mais fortes representações do processo de nation 

building,62 (LIMA, 1999, p.207): 

                                                           
62

  Por nation-building, entende-se o processo de constituição de uma ideia de nação, utilizada na consideração 

formulada por Anderson (1993), segundo a qual a nação pode ser vista como uma construção simbólica ou 

como “uma comunidade imaginada”. Este autor pôs em evidência que o nacionalismo é um artefato cultural e 

não um objeto natural, sendo, portanto, uma ficção constituída historicamente. É também com essa 

compreensão que García Canclini (1994), em O Patrimônio Cultural e a Constituição Imaginária do 

Nacional, insiste em demonstrar como o imaginário discursivo contribui para a concepção e constituição de 

uma identidade nacional. Também Carvalho (1990) aborda a questão da mobilização simbólica em torno da 

consolidação dessas “comunidades imaginadas”. O autor assevera que “[...] É por meio do imaginário que se 

podem atingir não só a cabeça, mas, de modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as 

esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus 

inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. O imaginário social é constituído e se expressa por 
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Sertão e litoral representam os contrastes de uma sociedade vista como o 

principal problema a ser investigado, e que foi objeto de diferentes 

tentativas de interpretação. A idéia de um país moderno no litoral, em 

contraposição a um país refratário à modernização, no interior, quase 

sempre conviveu com concepção oposta, que acentuava a autenticidade do 

sertão em contraste com o parasitismo e a superficialidade litorâneos 

(LIMA, 1999, p.17).  

 

Lima (1999) detém-se na análise das ambivalências dos aspectos processuais presentes 

nas interpretações do Brasil, evidenciadas pela ênfase nos contrastes entre um polo atrasado e 

um polo moderno, metaforicamente associados às ideias de litoral e sertão. Essa visão dual 

estabelece-se na prática e reafirma aspectos mencionados por Chauí (2000) como uma 

dualidade que dá origem a uma tese de longa persistência, a dos “dois Brasis”, reafirmada 

com intensidade pelos integralistas dos anos 1920 e 1930, quando opõem o Brasil litorâneo, 

formal, caricatura letrada e burguesa da Europa liberal, e o Brasil sertanejo, real, pobre, 

analfabeto e inculto (CHAUÍ, 2000, p. 67). Essa controvérsia sobre os “dois Brasis”, que 

mobiliza adeptos e críticos em diversos momentos do debate intelectual sobre o país, em 

determinadas análises se reduz a uma dualidade discursiva, que opõe sertão e litoral e 

obscurece as diversas contradições que compõem a temática.  

Para Da Matta (1998, p. 17), “[...] A construção de uma identidade social [...] como a 

construção de uma sociedade, é feita de afirmativas e de negativas diante de certas questões”. 

É assim que a dualidade sertão/litoral, constituída paradoxalmente de afirmativas e negativas, 

apresenta duas faces:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ideologias e utopias, sem dúvida, mas também por símbolos, alegorias, rituais, mitos [...]. Na medida em que 

tenham êxito em atingir o imaginário, podem também plasmar visões de mundo e modelar condutas” 

(CARVALHO, 1990, p.10-11). Arruda (2000) também aborda o imaginário discursivo e o sentido do 

nacional e da identidade especificamente enfocando o sertão. 
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Numa delas, o pólo negativo é representado pelo sertão – identificado com a 

resistência ao moderno e à civilização. Na outra, o sinal se inverte: o litoral 

é apresentado como sinônimo de inautenticidade, enquanto antítese da 

nação. Em muitos autores, entre os quais a posição de Euclides da Cunha é 

exemplar, a ambivalência consiste na principal característica da 

representação que constroem sobre o país e seus contrastes (LIMA, 1999, p. 

60). 

 

As afirmativas e negativas, presentes na construção do pensamento contemporâneo 

sobre a formação da identidade nacional, edificam as imagens dos espaços geográficos, 

instituem determinados horizontes espaciais coletivos, tais como mencionados por Moraes 

(2005a), e, nesse aspecto, a configuração de dadas superfícies discursivas constroem a 

tessitura de uma narrativa que realça e produz uma dizibilidade sobre o sertão com base em 

uma visão dicotômica da realidade social. É nesse sentido que os sistemas simbólicos, 

expressos por Bourdieu (2007), conferem distinção e ordem ao espaço social, arrumando-o, 

classificando-o.  

Por mais que seja necessário evidenciar os aspectos duais que marcaram e ainda 

marcam os discursos acerca de sertão, torna-se necessário, mais uma vez, realçar a 

compreensão dessas representações, considerando a sua pluralidade de sentidos. Assim, ao 

abordar tais dualidades, não significa estabelecer uma concordância com elas; intenciona-se 

apresentá-las, já que instituem um imaginário social que também se configura na memória e 

nas representações dos sujeitos sociais contemplados ao longo da pesquisa.  
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2.3 Cidades e sertões 

 

 

Conheço o sertão palmo a palmo,  

nos mínimos segredos. 

A cidade, não,  

mas também não é esse alarme todo... 

 

(ELOMAR, 2000) 
63

 

 

Em Cidades e Sertões, Arruda (2000) busca entender como se constituíram as 

representações sobre o sertão, identificando os ideários que motivaram seus atores e as 

memórias deles resultantes, reafirmando a ideia de que as representações se alteram e revelam 

o próprio processo de transformação social. Segundo o autor, por trás de toda a concepção 

espacial na qual estão inseridos os mapeamentos, as descrições de paisagens, a valorização ou 

não de determinados lugares, estão os valores culturais, o universo da cultura,
64

 da política e 

da ideologia. Considerando todos esses referenciais, é que se torna necessário compreender, 

nessa interface, que 

 

Os termos “cidades” e “sertões” são representações culturais, leituras 

elaboradas da realidade, constituídas do real dos próprios lugares físicos e 

também, talvez principalmente, da memória de um processo de 

transformação da paisagem, com todos os conflitos ocorridos na concreta 

“reocupação” espacial de determinadas regiões antes denominadas de 

“sertões” (ARRUDA, 2000, p. 28). 

 

Alguns estudiosos do sertão, em abordagens recentes,
65

 consideram incômodas as 

explicações que, dicotomicamente, dividiram e ainda dividem o Brasil em espaços simbólicos 

e estanques: de um lado, o espaço da cidade, polo avançado da sociedade; e de outro, o espaço 

dos sertões, estigmatizado pelo atraso e arcaísmo social, político e econômico.
66

 Esse aspecto 

é considerado por Rodrigues (2001, p. 28), ao enfatizar que o sertão “[...] não é uma realidade 

a ser vista a partir dos pares riqueza-miséria, secas-chuvas, coronelismo-compadrio, atraso-

progresso, embora neles, esses conteúdos sociais façam-se presentes [...]”. 

                                                           
63

  Elomar Figueira Mello, compositor, cantador, violeiro e trovador conquistense em entrevista ao jornalista 

Pedro Alexandre Sanches da Folha de São Paulo. (Out. 2000). Íntegra da entrevista disponível em: 

<http://equipe_ativ_educ.sites.uol.com.br/elomar/entrevista.htm>. 
64

  Ao tratar do universo da cultura, certamente o autor se refere também à memória e às representações sociais, 

categorias que perpassam todo o seu estudo e suas argumentações. 
65

  Ver nota 58 em que se destacam algumas dessas pesquisas e publicações. 
66

  Aspecto fortemente enfatizado por Arruda (2000). 

http://equipe_ativ_educ.sites.uol.com.br/elomar/entrevista.htm
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As ideias que perpassam os termos desenvolvimento, modernidade, progresso, 

exemplarmente presentes na relação cidades/sertões, vêm permeando a sociedade moderna e 

interferindo nas representações contemporâneas acerca dos espaços, dos territórios, dos 

sentidos do lugar, do sertão etc. 

Ao analisar e questionar um tipo de pensamento que procurava explicar a luta contra o 

subdesenvolvimento, como se o país fosse um duplo, moderno e arcaico, com os extremos da 

opulência e miséria, como mundos estanques que se revelam também na oposição entre 

cidades e sertões, ou seja, por meio da dualidade atraso/progresso, Oliveira (2003) põe em 

xeque o conceito do subdesenvolvimento como uma formação histórico-econômica singular, 

constituída polarmente em torno da oposição formal entre um setor atrasado e um setor 

moderno. Enfatiza o autor que esse tipo de dualidade é encontrado não apenas em quase todos 

os sistemas, como em quase todos os períodos. Conclui então que  

 
[...] a oposição na maioria dos casos é tão-somente formal: de fato, o 

processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de 

contrários, em que o chamado “moderno” cresce e se alimenta da existência 

do “atrasado”, que se quer manter a terminologia (OLIVEIRA, 2003, p. 32). 

 

Uma concepção de desenvolvimento mais ampla e democrática, de acordo com Bell 

(1996), deve-se distanciar da tirania do dualismo e levar em conta geografias alternativas para 

além das divisões entre países e regiões pobres e ricos, norte e sul, centro e periferia, sudeste e 

nordeste, sertão e mata, rural e urbano, entre várias outras. Deve, da mesma forma, resistir à 

desvalorização da “periferia” ou do “marginal” pelo centro metropolitano, questionando a 

superioridade da moderna industrialização e do progresso tecnológico. 

A dualidade atrasado/moderno por mais que as discussões se aprofundem e suscitem 

novas reflexões, encontra ainda forte ressonância na atualidade. Refletindo acerca dessa 

dualidade, Monteiro reitera: 

 

Nas dimensões continentais da geografia brasileira avulta aquele dualismo – 

significativo embora alegórico – entre a face externa de Janus, expressa 

pelo litoral, aberto às comunicações com outras regiões, onde chegam as 

novidades, importam-se necessidades e exportam-se disponibilidades, em 

contraste com aquela voltada para o interior, ignota em princípio, 

lentamente conquistada (2006, p. 03). 
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O autor destaca ainda que “Dentro da polissemia brasileira dos sertões – de feições 

geográficas bem variadas –, a constante fundadora da semântica do termo parece estar 

vinculada a interior [...]” (MONTEIRO, 2006, p. 03, grifo do autor). É assim que, na 

discussão da noção de sertão, encontra-se, em grande parte, o entendimento do caráter 

nacional, o próprio entendimento do Brasil.  

A tensão entre cidade e sertão, entre modernização e tradição é também evidenciada 

por Silva (2006), ao afirmar que a literatura clássica das ciências humanas denomina a cidade 

mais distante do litoral como “boca do sertão”. Depreende-se, desse modo, que o 

anteriormente sertão deixa de sê-lo com a chegada da cidade. Com ela, desfruta-se dos ares 

civilizados do litoral empurrando o sertão para mais adiante.  

Para além dessas desconcertantes dualidades, que camuflam e impedem o 

desvendamento da realidade, é necessário discutir as multiplicidades presentes na 

configuração dos sentidos de sertão, a que nos convidam diferentes autores envolvidos com a 

temática. 

 

 

2.4 Tessituras do sertão nos meandros das memórias e das representações 

 

 

E o sertão às vezes fala por si mesmo, 

 de tal maneira, que ele pode vir sozinho, entre dois pontos,  

como se fosse uma frase completa: Sertão.  

Contudo, observemos, ele precisa sempre ser definido[...].  

Mas este, que a tudo obriga, 

 que está em toda a parte e em parte alguma, 

 que existe absolutamente fora e cerca sem limites pessoas, 

 destinos e vidas, está também em, está dentro de. 

 

 (BRANDÃO, 1998)       

 

 

 

 



87 

 

Arruda passeia pelos sinuosos caminhos das representações culturais e pela complexa 

relação entre história e memória social,
67

 buscando o que denominou de chave de sentido para 

os significados atribuídos a sertão. Decifrando esses sentidos na memória social, o autor 

considera que “Os sertões já não existem mais. Tratores, caminhões, ferrovias, gado, café, 

milhos, trabalho, muito trabalho, milhares, milhões de pessoas o transformaram. Seus 

remanescentes estão pendurados na memória e como dói” (ARRUDA, 2000, p. 239). Para o 

autor, “[...] este é o significado de memória na paisagem” (2000, p. 239). Acrescenta, todavia, 

que “[...] o sentido de ser do interior não desapareceu. Quem mora fora da capital continua 

sendo morador do „sertão‟, o que equivale a dizer caipira, atrasado, incivilizado. Atrás desta 

forma de expressão encontra-se a história das mudanças sobre a espacialidade no Brasil” 

(ARRUDA, 2000, p. 239).  

Albuquerque Jr.
68

 sublinha que, no final da década de 1950, anunciava-se que o sertão 

ia acabar. O discurso de extinção do sertão passou a circular. Não se queria mais saber de 

sertão. O progresso chegava, os costumes mudavam. As cidades, enfim, acabavam com o 

sertão ou o empurravam para mais distante. Acabavam? Acabam? Como, se o sertão, já 

descrito por Guimarães Rosa, é uma porção de lugares e territórios, um rizoma de veredas? 

Assim declara o romancista: “Agora, o mundo quer ficar sem sertão” (ROSA, 1965, p. 220). 

“Mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro...” (ROSA, 1965, p. 212). Para Bolle,  

 

Esses enfoques, ora dicotômicos, ora dialéticos, do antagonismo “Cidade 

versus Sertão” são o pano de fundo necessário para se entender melhor o 

tratamento dessa questão em Grande Sertão: Veredas. “Cidade acaba com o 

sertão”, afirma Riobaldo a certa altura da narrativa, mas logo ele duvida: 

“Acaba?” [...] (“Cidade acaba com o sertão. Acaba?”), em que ressoa o 

duplo sentido do verbo “acabar” (2004, p.311). 

 

Sertão vem e volta, “Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta 

a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera; digo” (ROSA, 1965, p.282). 

Sertão é espaço labiríntico69 e, por assim se constituir, às vezes “[...] particulariza-se; às vezes 

                                                           
67

  Ao tratar das representações culturais, Arruda (2000, p.17) faz uma importante ressalva, esclarecendo que 

“[...] A periodização das representações culturais e suas „mudanças significativas‟ não pode seguir uma 

periodização definida, por exemplo, no campo da economia ou da política. As mudanças nos quadros 

mentais, nas representações sociais seguem ritmos que, muitas vezes, não acompanham a periodização 

proposta por outros campos da historiografia”.  
68

  Notas da palestra proferida no evento Os Sertões: espaços, tempos, movimentos, realizado na Universidade 

Federal de Pernambuco no período de 21 a 24 de novembro de 2006.  
69

   Expressão utilizada por Bolle (2004, p. 42) ao confrontar o mapeamento racional da “Terra” – a terra ignota – 

pelo autor de Os Sertões em oposição ao sertão em Grande sertão: veredas, marcado pela viscosidade do 

texto de Guimarães Rosa e estilizado como espaço labiríntico.  
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universaliza-se. Por vezes, vira estereótipo – sertão semi-árido. Mas, por vezes, contesta a 

identidade que lhe é atribuída, estranha-se consigo próprio [...]” (RODRIGUES, 2001, p.111). 

Bolle (2004, p. 314) expressa a fala do narrador roseano “Sertão é dentro da gente” e 

evidencia: “O sertão não é somente uma referência geográfica externa, mas igualmente um 

espaço interior, simbólico [...]”. Monteiro corrobora essa assertiva ao evidenciar que “[...] o 

caráter geográfico, dentro de sua complexidade e imprecisão de limites, é percepção que se 

afirma interiorizada, produzida dentro do Homem. Firma-se aqui o vínculo indissolúvel entre 

o „real‟ e o „mítico‟ na geografia do sertão” (MONTEIRO, 2006, p. 06). Esse exercício é 

também evidenciado por Sena (1998, p. 19), ao seduzir o leitor, instigando-o a descobrir 

dentro dele mesmo o sertão. É nesse sentido que Bezerra e Heidemann (2006, p. 03) afirmam 

“[...] a paisagem é dentro de nós, enquadrada por nosso olhar particular, por nossa memória 

individual, por mais coletiva que possa ser.” Eis aí outra chave de sentido na ideia de sertão: 

espaço que se descola/desloca do exterior para o interior, de fora para dentro. 

No que concerne à memória mencionada pelos autores destacados, entende-se, como 

Halbwachs (1990 [1968]), que a memória individual só faz sentido pelas relações com 

determinados grupos, inserida em um quadro social. Dessa forma, a memória coletiva envolve 

as memórias individuais, mas não se confunde com elas, já que evolui de acordo com 

categorias próprias e específicas. Ainda para o autor, cada membro de determinado grupo 

tem, sem dúvida, uma perspectiva própria, mas que só adquire sentido por sua estreita relação 

e correspondência com os outros membros do grupo. Memória, segundo essas considerações, 

é sempre uma construção. Em certa medida individual, ou seja, subjetiva e idiossincrática, a 

memória é sempre mediada socialmente.  

Depois de vinte anos de andanças pelo sertão de Minas, no rastro das estórias de 

Guimarães Rosa,
70

 Bezerra e Heidemann (2006) questionam: “O que acontece nesses lugares 

que atrai cada vez mais pessoas de fora?” Pergunta que, de pronto, sugere uma resposta: 

“Certamente são forasteiros que têm o sertão dentro de si, que são sertanejos como Guimarães 

Rosa definiu para o entrevistador Günter Lorenz. É gente que tem saudade do que nunca 

viveu e uma sede de um mundo primordial não corrompido, onde ainda há o que fazer” 

(BEZERRA e HEIDEMANN, 2006, p. 06-07). Esse aspecto coincide com a interpretação de 

Souza (1997) de que o ambiente sertanejo, para alguns intérpretes do Brasil, produziria os 

                                                           
70

  Frase que introduz o artigo de BEZERRA. M. de C. e HEIDEMANN. D. Viajar pelo sertão roseano é antes de 

tudo uma descoberta. Estudos Avançados. Dossiê Guimarães Rosa. Dossiê Guimarães Rosa. São Paulo, v. 

20, n. 58, p. 7-17. set./dez. 2006. 
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brasileiros originais, abrigando o corpo e a alma da pátria. Assim, muitas representações do 

sertão são ainda marcadas pela ideia positiva de autenticidade, pois 

 

As perspectivas que valorizam positivamente ou abordam de forma 

ambivalente aquele que é visto comumente como o pólo do atraso e da 

resistência ao progresso vêem o sertão como a possibilidade do 

desenvolvimento de uma autêntica consciência nacional (LIMA, 1999, p.61).  

 

 

O sertão seria o lugar onde é possível encontrar o Brasil genuíno, originário. Esse 

aspecto cambiante perpassa a construção da ideia de sertão e revela algumas tensões 

apontadas ao longo da escritura desta tese, como a tensão entre cidade e sertão, entre 

modernização e tradição, entre civilização e autenticidade. Assim, ao sertão ora são atribuídas 

qualidades negativas, ora positivas. Como destaca Almeida (2003, p. 77), “Ao mesmo tempo 

em que é apresentado como um lugar inóspito, onde a vida é difícil [...] é, entretanto, habitado 

por gente brava e destemida [...]”. 

Diante de tantas ambiguidades, reforça-se o posicionamento, já explicitado desde o 

início deste capítulo, que sertão é, dialeticamente, um espaço que significa e é significado. Os 

sentidos do sertão são marcados, simultaneamente, por elementos materiais e imateriais, por 

aspectos inextricavelmente permanentes, mas também cambiantes. Permanências e rupturas 

(re)significam a memória e as representações sociais acerca de sertão, conferindo novos 

sentidos ao seu entendimento como lugar e território.  

Rodrigues (2001, p. 115) destaca tais aspectos, com os quais se concorda inteiramente: 

“Ensejar o desvelamento dessa noção [sertão] em seus vários sentidos, constitui o desafio que 

faz dessa, uma busca ontológica no sentido de sua emergência, sua manifestação, sua 

existência. Sertões sim!”. Reafirma, então, a ideia de sertões  

 

[...] não simplesmente como áreas isoladas, geograficamente delimitadas, 

mas também os sertões assim delimitados: zona fisiográfica e territórios 

geografizados. Contudo, e principalmente, os sertões de cada um e de todos 

nós: sertão para além das “fronteiras” (RODRIGUES, 2001, p.115, grifo da 

autora). 

 

Endossa-se, mais uma vez, a postura de Rodrigues ao explicitar que, em se tratando da 

noção de sertão, deve-se ter claro  
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[...] a impossibilidade de “uma” resposta absoluta no sentido de “uma” 

realidade objetivada, substantivada e una que traduza a gama de 

significados que ela comporta. Relativizando e ao mesmo tempo fugindo da 

história triunfante, pode-se afirmar que o sertão é uno e múltiplo e em 

ambas as formas de ser – sertão, sertões – há uma face oculta que é: ora 

singular, ora plural (RODRIGUES, 2001, p. 114). 

 

Foi partindo de tal assertiva, que se buscou empreender um caminho que possibilitasse 

conhecer e compreender as memórias e representações acerca do sertão referido neste estudo. 

As apreensões daí decorrentes resultaram, como se demonstrará, no reconhecimento ou não 

dos diversos sertões que compõem o território denominado Sertão da Ressaca ou 

simplesmente qualquer lugar sertão negado e reafirmado pela sociedade conquistense. 

 

 

2.5 Sertão e a fluidez de suas fronteiras ou “pode um lugar sair do lugar?” 
 

 

O sertão não tem janelas nem portas. 

 

(ROSA, 1965, p.462)  

 

 

A expressão deste subtítulo “pode um lugar sair do lugar?” foi ouvida em uma 

entrevista em que se questionava acerca das considerações sobre sertão e será explorada no 

capítulo seguinte, mas aqui confirma a controversa discussão que envolve as possibilidades de 

delimitação do sertão e sua fluidez, que é bem sintetizada na fala roseana “O senhor vê aonde 

é o sertão? Beira dele, meio dele?... [...]” (ROSA, 1965, p. 270). Essa pergunta pode ser 

traduzida na afirmativa amplamente divulgada nos estudos sobre o sertão de que, do ponto de 

vista cultural, da memória e das representações sociais, as fronteiras do sertão comportam 

uma ampla mobilidade, o que impossibilita uma delimitação precisa e rígida.  

Nesse aspecto, é impossível considerar que sertão se localize em pontos fixos e que 

pode ser plenamente representável do ponto de vista da cartografia clássica, a não ser que se 

pense numa cartografia metafórica, conforme pondera Melo, em que linhas se desenham e se 

redesenham, grafam-se e rasuram-se, todo o tempo, “[...] compondo um esboço movente e 

mutante, sem base fixa, capaz de se transferir e se transportar para espaços e tempos diversos, 

numa complexa travessia, carregada de significações as mais distintas” (MELO, 2006, p. 89). 
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Rodrigues (2001) enfatiza os dilemas da delimitação espacial em seu estudo sobre o 

sertão: “Eleger uma área sertão enquanto parte de um estado da federação resultaria em 

aceitá-la de antemão como verdade empírica, opção que contraria as descobertas realizadas e 

o próprio referencial teórico adotado” (2001, p.33, grifo da autora). Assim, na realização de 

sua pesquisa, ela encontra respaldo na noção de descontinuidade adotada por Foucault e 

esclarece a necessidade de se posicionar “[...] na perspectiva de ajuntar ao tema sertão um 

modo de compor que ensejasse a aglutinação de elementos aparentemente díspares, sendo eles 

de ordem material ou não” (2001, p.33). A opção de Rodrigues, com a qual se comunga, 

encontra também respaldo em Massey (2008, p. 52), ao ponderar que a representação de um 

dado espaço, necessariamente fixa e, portanto, amortece e deprecia o fluxo da vida. A autora 

ainda adverte: “[...] o espaço é tão impossível de representar quanto o tempo” (MASSEY, 

2008, p. 80). Nesse sentido,  

 

Conceber o espaço como um recorte estático através do tempo, como 

representação, como um sistema fechado, e assim por diante, são todos 

modo de subjugá-lo. Eles nos permitem ignorar sua verdadeira relevância: as 

multiplicidades coetâneas de outras trajetórias e a necessária mentalidade 

aberta de uma subjetividade espacializada (MASSEY, 2008, p. 94). 

 

Assim, eleger um determinado espaço sertão torna-se ainda mais complexo se se 

considera como Vainer (2002) que apreender processos sociais por meio de certas escalas não 

deve e não pode conduzir às suas reificações “[...] como se estas antecedessem e contivessem 

(como um receptáculo) os processos [...]” (VAINER, 2002, p. 24).  

De acordo com Moraes (2002-2003, p. 12), “[...] o objeto empírico desta qualificação 

(sertão) varia espacialmente, assim como variam as áreas sobre as quais incide tal 

denominação”. A impossibilidade de delimitar sertão é um aspecto que encontra consonância 

no contexto contemporâneo que indica a dificuldade de assim proceder na análise de 

processos socioespaciais em geral, os quais estão exigindo, cada vez mais, que os olhemos 

pelas suas simultaneidades. 

Essas simultaneidades são fortemente marcadas pela fluidez e pela plasticidade, o que, 

para Bauman, poderiam ser consideradas como modernidade líquida. Utilizando a metáfora 

dos fluidos e dos líquidos, o autor enuncia, de maneira significativa: 
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Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, 

“respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, “pingam”, 

são “filtrados”, “destilados”; diferentemente dos sólidos, não são facilmente 

contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou 

inundam seu caminho (BAUMAN, 2001, p. 08).  

 

A metáfora apresentada permite a compreensão de que os líquidos, diferentemente dos 

sólidos, não mantêm sua forma com facilidade, pois os “[...] fluidos, por assim dizer, não 

fixam o espaço nem prendem o tempo” (BAUMAN, 2001, p. 08). Na abordagem 

desenvolvida, tal metáfora pode ser associada a sertão e, diante dessa condição, concorda-se 

com Moraes (2002-2003, p. 12) quando enfaticamente assegura: “[...] não há possibilidade de 

realizar uma caracterização geográfica precisa das localidades sertanejas, pois estas não 

correspondem a uma materialidade terrestre individualizável, passível de ser localizada, 

delimitada e cartografada no terreno”. Antes, pode-se dizer, parafraseando Bauman (2001), 

que esses sertões escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam... Daí, vale pensar no 

questionamento: “[...] De um espaço assim, movente e infinito que se afunila para dentro da 

gente, como compor um mapa?” (MELO, 2006, p, 117). Esse questionamento suscita, 

imediatamente, a necessidade de considerar duas categorias essenciais: o limite e a fronteira, 

elementos tão caros à ciência geográfica. 

Hissa formula inquietante discussão acerca de limites e fronteiras, chamando a atenção 

para o fato de que os olhos inventam os limites, procuram insistentemente uma ordem na 

natureza, “O limite é algo que se insinua entre dois ou mais mundos, buscando a sua divisão, 

procurando anunciar a diferença e apartar o que não pode permanecer ligado. O limite insinua 

a presença da diferença e sugere a necessidade de separação” (HISSA, 2006, p. 19). 

Entretanto, pondera que o limite pode ser visto por outros ângulos e,  

 

[...] pode ser apresentado como algo que se coloca entre dois ou mais 

mundos, para que as suas diferenças possam ser compreendidas. Nesse 

sentido, o limite é apenas disfarce, quando concebido como instrumento do 

saber. Em outros termos, divide-se algo em partes, para que seu todo de que 

se tem ciência, possa ser melhor avaliado. Ou, ainda, delimita-se o todo, para 

que cada uma de suas partes – interpretadas como constituídas por elementos 

e fenômenos semelhantes – sejam reconhecidas em sua especificidade dentro 

da totalidade (HISSA, 2006, p. 19).  

 

O autor estabelece uma distinção entre fronteiras e limites, reforçando que, apesar de, 

em princípio, parecerem equivalentes, algumas aproximações e distanciamentos podem ser 

constatados e reafirma: 
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[...] o limite [...] parece consistir de uma linha abstrata, fina o suficiente para 

ser incorporada pela fronteira. A fronteira, por sua vez, parece ser feita de 

um espaço abstrato, areal, por onde passa o limite. O marco de fronteira, 

reivindicando o caráter de símbolo visual do limite, define por onde passa a 

linha imaginária que divide territórios. Fronteiras e limites ainda parecem 

dar-se as costas. A fronteira coloca-se à frente (front), como se ousasse 

representar o começo de tudo onde exatamente parece terminar; o limite, de 

outra parte, parece significar o fim do que estabelece a coesão do território. 

O limite, visto do território, está voltado para dentro, enquanto a fronteira, 

imaginada do mesmo lugar, está voltada para fora como se pretendesse a 

expansão daquilo que lhe deu origem. O limite estimula a idéia sobre a 

distância e a separação, enquanto a fronteira movimenta a reflexão sobre o 

contato e a integração. Entretanto, a linha que separa os conceitos é espaço 

vago e abstrato (HISSA, 2006, p.34, grifo do autor). 

 

As ponderações apresentadas conduzem o autor a alguns questionamentos, entre eles: 

como imaginar fronteira como algo que também integra em vez de somente dividir? A 

reflexão que se segue a esse questionamento permite compreender o seu posicionamento e 

concordar com ele: 

 

[...] O que deveria ser demarcação perceptível mostra-se espaço de transição, 

lugar de interpenetrações, campo aberto de interseções. O que foi concebido 

para ser preciso mostra-se vago. O que foi concebido para conter transforma 

o conteúdo em espaço ilimitado, incontido. Para além da linha que demarca, 

é exatamente a fronteira que explicita a amplitude ou a complexidade do que 

não foi arquitetado para ser contido ou confinado. O que foi concebido para 

“pôr fim”, para delimitar territórios com precisão como se fosse uma linha 

divisória, espraia-se em uma zona de interface e de transição entre dois 

mundos tomados como distintos. Assim, o limite transforma-se em fronteira 

(HISSA, 2006, p. 35-36, grifo do autor). 

 

Enquanto o limite separa, a fronteira constitui-se essencialmente como abertura, 

espaço potencial de atravessamentos. Para além da ideia de segregação forjada pelos limites, a 

fronteira pode suscitar outra representação que considere os entre-lugares e a emergência dos 

interstícios71 como o fez Bhabha (1998), ao lançar um olhar para a sobreposição e o 

deslocamento de domínios da diferença. Vê-se, nessa abordagem, que as fronteiras se 

entrecortam evidenciando vários mundos e poderes interpenetrantes, compreensão esta 

fundamental na discussão de sertão, especialmente considerando o enfoque adotado nesta 

tese. 

 

                                                           
71

  A expressão insterstício é recorrente nas análises de Bhabha (1998), sobretudo quando explora a sobreposição 

e o deslocamento de domínios da diferença em que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação, o 

interesse comunitário e ou o valor cultural são negociados. 
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Ponderando aspectos do momento atual em que “[...] espaço e tempo se cruzam para 

produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, 

inclusão e exclusão”, Bhabha (1998, p. 19) demonstra que o movimento é que vai dar a 

característica principal à análise por ele empreendida. Assim, a utilização de termos, como 

passagem intersticial, hibridismo, entre-lugares, evidencia a sua percepção não estática e 

monolítica do espaço e da cultura. A sua abordagem é, portanto, calcada essencialmente no 

dinamismo e no movimento. 

O percurso analítico de Bhabha (1988) é especialmente enriquecido pelas referências 

que faz a romancistas, artistas, fotógrafos, psicanalistas etc. Assim, o autor explora diferentes 

áreas do conhecimento e analisa a questão da identidade e da cultura quando não se está em 

seu próprio país, mas nos entre-lugares, marcados pela articulação de diferenças culturais. 

Para ele é na emergência dos interstícios “[...] que as experiências intersubjetivas e coletivas 

de nação, o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados” (BHABHA, 1998, p. 

20, grifo do autor). É desses espaços de interstícios culturais que emerge a invenção criativa 

na existência. Os processos de deslocamento e disjunção vivenciados nos entre-lugares 

coloca, pois, em xeque os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, conduzindo à 

percepção do profundo processo de redefinição por que passa o entendimento do conceito de 

cultura. Bhabha (1998, p. 24) assim expressa: “Gosto de pensar que, do lado de cá da psicose 

do fervor patriótico, há uma evidência esmagadora de uma noção mais transnacional e 

translacional do hibridismo das comunidades imaginadas”. 

Na análise da cultura que envolve, necessariamente, a memória e as representações 

sociais, a discussão acerca das manifestações espaciais é imprescindível. Ante essa assertiva, 

Ferguson e Gupta (2000, p. 43) concluem que espaço e lugar nunca podem ser dados a priori 

e, considerando esta constatação, ressaltam a necessidade de sempre evidenciar o modo como 

“[...] espaços e lugares são construídos, imaginados, contestados e impostos” (FERGUSON E 

GUPTA, 2000, p. 44). 

Monteiro (2006) também expressa essa condição de plasticidade utilizando-se dos 

aspectos geográficos de Grande Sertão: Veredas ao vislumbrar o que denominou de 

embutimento – tipo caixinha chinesa – na ideia do sertão roseano, “[...] essas coisas 

„embutidas‟ e „aureoladas‟ – uma intrincada polissemia – requerem dobrada atenção [...]”. O 

autor atenta, assim, para o fato de que a complexa estrutura do Grande Sertão 
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[...] assenta bem à compreensão do sertão embutido no Brasil de tal modo 

que, como face interna, auto-afirmadora, ele representa muito do caráter 

“nacional”, ao mesmo tempo que sua “auréola” – sua sobrecoisa – 

transcende o regional projetando-o ao “universal”(MONTEIRO, 2006, p. 

04).  

 

Essa ideia pode ser associada à discussão de Massey (2008, p, 260) acerca da 

compreensão do mundo em termos de relacionalidade, “[...] um mundo no qual o local e o 

global são, realmente, „mutuamente constituídos‟”. Tal afirmação traz no seu cerne a negação 

de entendimentos calcados na contraposição local/global e lugar/espaço, que, para a autora, 

definitivamente, não se projetam na dupla concreto/abstrato. Em decorrência desse 

entendimento, ironicamente, a autora questiona: “[...] Onde traçaremos a linha ao redor da 

realidade vivida de nossa vida cotidiana? [...]” Diante da impossibilidade de uma resposta 

pode-se concluir, juntamente com Massey: “[...] Se, realmente, pensarmos o espaço de forma 

relacional, então ele é a soma de todas as nossas conexões e, neste sentido, absolutamente 

estabelecido, e essas conexões podem seguir ao redor do mundo [...]” (2008, p.260). Para 

além da ideia de soma de conexões, pode-se afirmar que o espaço se constitui em síntese 

dessas conexões, entendendo como Hissa (2006, p. 277) que “[...] A vida e as coisas fazem 

sua história através dos processos espaciais”. 

Espindola (2001, p.02) também tratando da mobilidade das fronteiras espaciais do 

sertão, chama a atenção: “Não existem limites rígidos determinando onde começa e acaba o 

sertão, mas linhas que se movimentam conforme as circunstâncias. O sertão foi território que 

se expandiu e se contraiu”. Ressalta ainda que “[...] a categoria sertão possui elementos de 

fronteira e passagem nos sentidos espacial, temporal e simbólico. Implica limites materiais e 

imateriais que se expressam em marcos na paisagem [...]”.  Abordando ainda esse aspecto da 

ideia de sertão, Moraes (2002-2003, p. 13) assegura que “[...] sertão não é uma materialidade 

da superfície terrestre, mas uma realidade simbólica: uma ideologia geográfica. Trata-se de 

um discurso valorativo referente ao espaço, que qualifica os lugares segundo a mentalidade 

reinante e os interesses vigentes [...]”. Assim, conclui que sertão não é um lugar, mas uma 

condição atribuída a variados e diferenciados lugares e, partindo desse pressuposto, reitera 

que “[...] do ponto de vista clássico da geografia, pode-se considerar consistente a afirmação 

Roseana de que o sertão está em toda parte” (MORAES, 2002-2003, p. 13, grifo do autor). 

Sertão é afirmado como espaço perpassado pela diversidade – parte e todo. É espaço 

essencialmente marcado por multiplicidades.  
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2.6 Sertão e Nordeste 

 

 

 

O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, 

lá é o Chapadão, lá acolá é a Caatinga.  

 

(ROSA, 1965, 461) 

 

 

Até as primeiras décadas do século XX, como esclarece Guillen (2002, p. 110), “[...] 

sertão era uma categoria que não se referia exclusivamente ao sertão nordestino. Ao contrário, 

era utilizada para se referir a todo interior do Brasil”. É ao longo das primeiras décadas do 

século XX que o movimento de “invenção” do Nordeste apropria-se do sertão e o cola ao 

movimento regionalista (GUILLEN, 2002). 

É nesse sentido que Ribeiro (1999) destaca que talvez o Nordeste do Brasil tenha sido 

a região do país sobre a qual mais se escreveu. Pela predominância do quadro natural voltado 

para a semi-aridez, a região passou a ser considerada como uma questão a ser resolvida – a 

questão Nordeste –, adquirindo o estigma de região-problema, já que apresenta em seu 

conjunto os piores índices de desenvolvimento econômico e social do país.72 Paralelo a isso,  

 

[...] a região possui características naturais singulares no Brasil, tendo em 

boa parte de seu território a ocorrência do clima semi-árido. Característica 

natural deste clima, a seca compõe o principal elemento do imaginário 

regional veiculado e difundido nacionalmente através dos meios de 

comunicação e da bibliografia acadêmica. Nestes trabalhos, além da ligação 

forte entre a sociedade e a natureza, na maior parte deles, a natureza é 

trabalhada discursivamente como a causa principal do atraso regional. A 

seca, bem como a escassez de água no sertão, são apontadas, na maioria dos 

discursos, como as grandes responsáveis pela miséria que atinge a região 

(RIBEIRO, 1999, p. 60-61). 

 

 

 

                                                           
72

  Não se constitui em objetivo desta tese o aprofundamento na questão do Nordeste e do semi-árido. Para tanto, 

existe uma vasta bibliografia no âmbito da geografia. Contudo, na condição de mais uma representação do 

sertão, torna-se importante discutir alguns aspectos dessa associação com a compreensão de que o semi-árido 

não é a única representação do sertão seja pela significação das demais abordagens aqui apresentadas, seja 

por outras referências que se evidenciaram no trabalho empírico. 
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Essas considerações confirmam o que salientou Rodrigues:  

 

[...] das múltiplas leituras sobre o sertão, a ciência geográfica cunhou a de 

zona fisiográfica, na qual prevalecem os elementos de ordem natural. A 

semi-aridez, decorrente de um conjunto de fatores climáticos e edáficos, 

concede [...] os parâmetros definidores de uma forma de regionalização 

natural, que busca com eles conjugar os elementos culturais, especialmente 

os de natureza sócio-econômica. Os exemplos concernentes a essa forma de 

abordar o tema são amplos e ganham espaço em publicações como 

dicionários geográficos, livros didáticos, monografias e teses ( 2001, p. 126). 

 

Ponderando acerca da permanência da perspectiva da natureza nos discursos sobre o 

Nordeste, Castro assinala:  

 

Nos limites semi-áridos do sertão contemporâneo, o determinismo da 

natureza aparece mais fortemente implícito na idéia de que o “sertanejo é 

antes de tudo um forte”, de Euclides da Cunha, e na imagem do território 

condenado ao sofrimento e à pobreza por uma natureza difícil de ser 

domada. Sendo esta mesma natureza também base do discurso político e 

argumento para a reivindicação de recursos públicos, mais do que um 

símbolo do imaginário social, ela passa a representar um valioso poder 

simbólico para as demandas políticas, em escala regional e nacional. Neste 

caso, a natureza é exemplarmente apropriada pelo imaginário coletivo por 

meio de imagens que são retrabalhadas na produção intelectual na e sobre a 

região [...] (2001, p. 108). 

 

O feixe de sentidos sobre o Nordeste e o semi-árido contribuiu para que se fixasse um 

estereótipo de sertão. Esse estereótipo adentrou as políticas públicas, materializando-se em 

ações governamentais e mapeamentos produzidos, que têm como centralidade a ideia de 

sertão como lugar semi-árido. 

Um exemplo dessa ênfase ao sertão pode ser identificado em Programas de Governo 

do Estado da Bahia, quando esse jogo discursivo é utilizado. Paradoxalmente, determinadas 

áreas sertanejas identificadas como problemáticas recebem programas com denominações que 

evidenciam o qualificativo imortalizado por Euclides da Cunha: “o sertanejo é antes de tudo 

um forte”, como o Projeto Sertão Forte e o Cabra Forte.73 O discurso que envolve áreas- 

problema, em qualquer que seja a situação política, traz no seu cerne o objetivo de reverter 

                                                           
73

  O documento Bahia no caminho certo para o futuro (1997) destaca: “Os municípios da Região do Semi-

Árido e as suas comunidades rurais centralizam as atenções da política de desenvolvimento regional e 

integração espacial, cujo objetivo é criar meios e condições para o desenvolvimento sustentável das 

populações que vivem nas áreas mais carentes, mais secas e dessa forma promover a integração 

administrativa, social e econômica das diversas regiões do Estado” (BAHIA, 1997, 269). 
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uma situação, como já apontou Moraes, ao considerar que esses lugares são sempre espaços-

alvo de projetos: “Enfim, o sertão é qualificado para ser superado [...]. Impor um domínio 

efetivo ou uma nova dominação ao espaço em pauta é o objetivo de um processo que tem na 

apropriação simbólica um passo inicial” (MORAES, 2002-2003, p. 16). 

Assim, na abordagem do autor, superar a condição sertaneja é a meta implícita dos 

discursos que buscam levantar e explicar a essência do sertão. A acepção de Moraes, nesse 

aspecto específico, sugere, contraditoriamente, uma restrição no entendimento de sertão, 

associando-o apenas ao semi-árido. A concepção aqui adotada extrapola essa vinculação, que 

consiste em um dos sentidos de sertão, mas não o único, tampouco o mais significativo. Tal 

compreensão será evidenciada nos capítulos seguintes em que se demonstra como, simultânea 

e paradoxalmente, a condição sertaneja é negada e reforçada. 

Os discursos e imagens apontados tanto por Ribeiro (1999) quanto por Castro (2001) e 

Rodrigues (2001) acabaram por configurar um monopólio de sentido para sertão e Nordeste. 

O sertão nordestino, portanto, tornou-se empiricamente o catalisador da ideia de sertão e de 

tudo que o constitui. Tal evidência se confirma na afirmativa: “Falou em sertão, só me vem à 

cabeça, o Brasil, o Nordeste, sertão como um lugar agreste, um lugar pouco habitado e lúdico 

nesses jeitos, são as esferas afastadas dos eixos econômicos e de muita circulação de 

pessoas.” 74 É o que expressa Alves ao ressaltar:  

 

Na esfera de produção cultural, geradora sistemática de significados 

coletivos, não se diz sertão do Nordeste, mas simplesmente sertão, uma 

espécie de termo-força [...]. Ao longo do tempo, o termo sertão passou a 

dispensar o qualificativo. É isso que significa um monopólio de sentido, isto 

é, a construção de um axioma, que encerra em torno de si um conjunto de 

referenciais que dispensa maiores explicações, que ao longo do tempo tende 

a naturalizar os significados e suas origens (2004, p.57, grifo do autor). 

 

Haesbaert (1997), assinalando aspectos pertinentes à identidade do nordestino, destaca 

que, entre os primeiros elementos utilizados para identificar o sertão, está o meio físico que, 

nas interpretações clássicas, teria tido um papel fundamental para moldar os traços culturais 

da identidade sertaneja. Esses elementos estão pautados na clássica divisão regional de 

Andrade (1986 [1963]) (Figura 10, p. 65). Essa classificação assumiu significativa relevância 

e é utilizada até hoje como subdivisão do Nordeste. Apesar de sertão ser diferente de semi-

árido, tais termos são muitas vezes utilizados como sinônimos, especialmente na ordem do 

planejamento regional e, certamente, a classificação de Andrade contribuiu em muito para tal.  

                                                           
74

  Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
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As associações de sertão a semi-árido (marcado pela presença das secas) geram uma 

superposição em relação também ao Polígono das Secas. Haesbaert parte da assertiva de que a 

definição desse Polígono serviu 

 

[...] especialmente a partir da década de 1950 [...] para o fortalecimento de 

uma ideologia regional que, tal como já acontecia embrionariamente no 

discurso de alguns políticos do século passado, projetava o espaço do sertão 

semi-árido como área core a caracterizar a identidade regional nordestina 

(1997, p. 77-78).  

 

A região semi-árida oficial brasileira foi criada pela Lei Federal nº 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, em substituição ao Polígono das Secas, instituído pela Lei nº 175, de 7 de 

janeiro de 1936 e pelo Decreto Lei nº 9.857, de 13 de setembro de 1946. Na década de 1990, 

em vários momentos, a Sudene alterou a delimitação do semi-árido, muitas vezes por critérios 

técnicos, mas também por pressões políticas. A última atualização dos municípios do semi-

árido foi feita em 1995, por meio da Portaria nº 1.181 da antiga Sudene. Com a extinção dessa 

autarquia em 2001 e considerando a inadequabilidade do critério anteriormente adotado,
75

 em 

2004, foi instituído, pelo Ministério da Integração Nacional (MI) e pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), um grupo de trabalho interministerial (GTI) com a finalidade específica de 

apresentar estudos e propostas de critérios para redefinir
76

 a região semi-árida brasileira 

visando à orientação de políticas públicas de apoio ao desenvolvimento.
77

 As representações 

cartográficas referentes ao Nordeste e aos sertões encontram as suas bases essencialmente 

demarcadas por elementos físicos e naturais. 

 

                                                           
75

  O critério adotado para a delimitação do semi-árido estabelecido na Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, 

considerava apenas a precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm. 
76

  Para a nova delimitação do semi-árido brasileiro, o GTI tomou por base três critérios técnicos: a) precipitação 

pluviométrica média anual inferior a 800 mm; b) índice de aridez de até 0,5, calculado pelo balanço hídrico, 

que relaciona a precipitação e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e c) risco de seca 

maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. Foram considerados inseridos no semi-

árido os municípios que se enquadravam em pelo menos um dos critérios definidos. Em 10 de março de 

2005, o Ministério da Integração Nacional assinou a Portaria que instituiu a nova delimitação do semi-árido 

brasileiro. Essas informações constam no documento Nova Delimitação do Semi-Árido Brasileiro. Brasília, 

2005. 
77

  O Grupo de Trabalho foi coordenado pelo MI e teve a participação de técnicos do MMA, da Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste (Adene), da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), da Agência Nacional de 

Águas (ANA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis (Ibama), além 

de técnicos das seguintes instituições convidadas: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto 

Nacional de Meteorologia (Inmet), Instituto Nacional do Semi-Árido (Insa), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Banco do 

Nordeste (BNB) e Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). Essas 

informações também estão presentes no documento Nova Delimitação do Semi-Árido Brasileiro. Brasília, 

2005. 
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Na medida em que essas ideias materializadas em discursos, símbolos e ritos alcançam 

uma eficácia social, elas contribuem para a construção de representações sociais por 

determinado grupo ou sociedade, como ressaltou Albuquerque Jr. (2006a), ao tratar dos feixes 

imagéticos e discursivos envolvidos no processo de “invenção” do Nordeste. 

Ao afirmar que as representações estão intimamente associadas a símbolos e que a 

criação de símbolos não é arbitrária, não se faz no vazio social,
78

 Carvalho (1990) mostra que 

existe no mundo das ideias, dos discursos e dos ritos, todo um processo pensado e 

minuciosamente planejado, uma mobilização simbólica,
79

 que revela a visão de mundo de 

determinado momento.  

Na articulação entre o poder simbólico, a identidade e o território, Haesbaert analisa: 

 

[...] esse poder simbólico, ao se manifestar pode fazer uso de elementos 

espaciais, representações ou símbolos, constituindo assim uma identidade 

territorial, ou seja, um conjunto concatenado de representações 

socioespaciais que dão ou reconhecem uma certa homogeneidade em relação 

ao espaço ao qual se referem, atribuindo coesão e força (simbólica) ao grupo 

que ali vive e que com ele se identifica (1997, p.50). 

 

 

Alves discute configurações de sentidos associados a sertão e reafirma essa ideia:  

 

Sem embargo, é possível antever o sertão como um monopólio de sentido 

que plasmou em torno de si um elenco de registros culturais muito 

peculiares. Trata-se de um sentido que, na longa duração, se autonomizou, 

tanto em relação aos demais sertões e interiores nacionais quanto em 

relação à regionalidade do próprio Nordeste [...] (2004, p.56, grifo do 

autor). 

 

 

Castro (2001, p. 106) evidencia ainda esse aspecto ao constatar que “[...] as imagens 

da natureza, contidas nos diversos discursos sobre o Nordeste, são importantes porque 

revelam a racionalidade de seus formuladores”. Argumenta a autora que o discurso da 

unificação da natureza e da sociedade “[...] fundamentou a construção do imaginário regional 

e dos valores simbólicos a ele associados” (CASTRO, 2001, p. 104). 

 

                                                           
78

  Expressão utilizada por CARVALHO em A Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 55. 
79

  Idem, p. 55. 
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Sertão, no entanto, como propaga Guimarães Rosa, aceita todos os nomes. Ao 

comentar o aspecto labiríntico do Grande Sertão, Bolle afiança que perder-se nele é tão 

importante quanto acertar o caminho, uma vez que esse é o “[...] lugar por excelência do se 

perder e do errar. Apagam-se todas as referências, a cartografia chega ao limite e se desfaz” 

(BOLLE, 2004, p. 65).  

O sertão de Rosa, nesse prisma, não é diferente de outros, pois, conforme se observa 

na Figura 12, mesmo as fronteiras mais oficiais, e suas denominações, se movimentam e se 

ressignificam, variando conforme os critérios adotados pelas políticas públicas em diferentes 

contextos sócio-históricos. Assim, a área convencionalmente associada a sertão passa a ser 

definida como Polígono das Secas, posteriormente Semi-Árido e, mais contemporaneamente, 

estabelece-se a Nova Delimitação do Semi-Árido: 
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Como se constata também numa cartografia oficial, o sertão associado ao semi-árido 

se apresenta como espaço migrante, de cartografia volátil. E, por assim se constituir,  

 

Mapeá-lo, fixando-o em pontos e linhas é contradizer a sua natureza 

ambígua, fugidia, descontínua, inconclusa, movediça, transitória. Uma 

cartografia convencional, aquela que traça mapas feitos de pontos e linhas, 

não é capaz de dizer onde se localiza o sertão e muito menos do que ele é 

feito (MELO, 2006, p. 88).  

 

 

  Figura 12: Delimitações oficiais associadas ao sertão (1936 – 2005). 
  Fontes: BRASIL: PAN-BRASIL, 2004 e BRASIL: PDSA, 2005.  
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No mapa apresentado, verifica-se, com exceção da delimitação do Polígono das Secas, 

a inclusão do município de Vitória da Conquista no Semi-Árido e na Nova Delimitação do 

Semi-Árido. Além da inclusão nessas classificações e ainda considerando outras delimitações, 

podem-se identificar, em documentos do Governo Federal,
80

 alguns sertões cartografados nos 

quais o município de Vitória da Conquista está inserido, como se observa na Figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Os mapas referidos e aqui apresentados foram publicados no Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável do Semi-Árido: PDSA, 2005. 

   Figura 13: Nordeste Semi-Árido: Áreas Geoestratégias, 2005. 
    Fonte: BRASIL: PDSA, 2005. 
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A delimitação de tais Áreas Geoestratégicas, conforme explicação encontrada no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido (PDSA, 2005), foi resultado de 

um estudo aprofundado por Carvalho e Egler (2003), mediante diversas outras pesquisas 

realizadas para a Sudene, em que subdividiram o semi-árido em três grandes unidades: o 

Sertão Norte, a Ribeira do São Francisco e o Sertão Sul. Essa delimitação  

 

[...] se baseia em uma concepção dinâmica do desenvolvimento do Nordeste 

Semi-Árido. Para compreender essa dinâmica, é necessário avaliar o papel 

da rede urbana e dos sistemas urbano-regionais, que estruturam os espaços 

sertanejos, seja através das Metrópoles Nacionais de Salvador, Recife e 

Fortaleza; seja pela consolidação de aglomerações urbanas e cidades médias, 

como Petrolina-Juazeiro, Mossoró-Assu, Campina Grande, Caruaru-

Garanhuns e Vitória da Conquista, dentre outras, que exercem um forte 

papel polarizador sobre o Semi-Árido. (BRASIL, Plano..., 2005, p. 60). 

 

Outro mapeamento apresenta nove Sub-Regiões de Desenvolvimento, que são tratadas 

como espaços destinados a abrigar ações prioritárias ao desenvolvimento do semi-árido. Os 

critérios que possibilitaram a inclusão dos municípios do Nordeste Semi-Árido nessas Sub-

Regiões foram os seguintes: 

 

[...] i – potencial de aproveitamento hidroagrícola, sob o comando de um 

centro urbano dinâmico, com atores sociais ativos e com pré-investimentos 

já realizados; ii – potencial de desenvolvimento baseado em recursos 

minerais, com exploração dinâmica e atores sociais ativos; iii – relativa 

escassez de oferta de recursos naturais, com presença de centros urbanos 

distribuidores de mercadorias e com a presença de atores relevantes, mas 

com atuação menos articulada em relação a projetos de desenvolvimento 

local; iv – baixos níveis de desenvolvimento econômico e possibilidades 

restritas de desenvolvimento futuro; v – existência de atividades econômicas 

incipientes, potencialidades restritas e atores pouco atuantes ou ainda 

emergentes; e, vi – existência de áreas susceptíveis à desertificação, com 

estágios variados de degradação ambiental (BRASIL, Plano..., 2005, p. 66). 

  

Assim, além da inclusão no Sertão Sul, demonstrada na Figura 13, Vitória da 

Conquista também se encontra inserida no Sertão de Contas de acordo com outros critérios 

apresentados no PDSA - 2005, como se pode detectar na Figura 14.  
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Apesar da inclusão de Vitória da Conquista no Sertão Sul (Figura 13) e no Sertão de 

Contas (Figura 14), constata-se que essas denominações não estão presentes na memória e nas 

representações sociais dos conquistenses nem nos discursos locais, sendo, portanto, mais uma 

classificação que não encontra ressonância na vivência e no cotidiano. 

Não se constitui em objetivo desta tese fazer uma análise crítica acerca das 

classificações e delimitações apresentadas, mas, considerando cada uma destas, buscou-se 

demonstrar que, mesmo numa perspectiva mais oficial, as fronteiras do sertão são viscosas e 

labirínticas.  

 

    Figura 14: Nordeste Semi-Árido: Sub-regiões de desenvolvimento, 2005. 
     Fonte: BRASIL: PDSA, 2005. 

 

   Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido (PDSA), 2005. 
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Para além dessa não-identificação de Vitória da Conquista com o Sertão Sul e o Sertão 

de Contas, há ainda um silenciamento
81

 quase absoluto a respeito da identificação de Vitória 

da Conquista com o semi-árido e com a nova delimitação do semi-árido. Mesmo quando a 

representação da aridez apresenta-se nos discursos, a denominação semi-árido está 

praticamente ausente. Conclui-se que essa denominação está presente nos documento oficiais, 

discursos dos técnicos e planejadores, mas os sujeitos sociais envolvidos na pesquisa não a 

utilizam; referenciam-se como: ser “da caatinga”, “do sertão”, “da roça”, “de um lugar com 

pouca chuva.” 

Tal fato evidencia que, em muitos casos, os discursos e as estratégias governamentais 

nem sempre andam de acordo com a memória e as representações sociais, as quais buscam as 

suas teias de significados em múltiplos e diversos meios de ancoragem que nem sempre são 

os mais previsíveis no que concerne à configuração de horizontes espaciais coletivos.
82

 

Nesses sertões semi-áridos, mapeados oficialmente com base em critérios naturais e 

político-discursivos, o Sertão da Ressaca nunca é retratado. Essa constatação conduziu a 

questionamentos, que serão objetos de análise nos capítulos seguintes: em que registros o 

Sertão da Ressaca é evidenciado? Esse sertão, de fato, está presente na memória e nas 

representações sociais do conquistense? De que maneira ele se insinua ou se desdobra em 

outros sertões? Esse sertão apresenta-se somente como uma referência interna, partindo de um 

discurso fundador local, ou é também reconhecido em âmbito mais amplo?  

Há diferenças significativas na abordagem desse sertão se comparado com outros que, 

mesmo fugidios em suas apreensões na memória social, podem ser mais facilmente 

demarcados e reconhecidos, portanto, mais institucionalizados. Esse é o caso, por exemplo, do 

sertão do Seridó Potiguar. Na tese Entre a Cultura e a Política: uma Geografia dos “currais” 

no sertão do Seridó Potiguar, Azevedo (2007, p. 52) afirmou que esse sertão “[...] se 

caracteriza, estadual, regional e até nacionalmente, como um espaço de diferenciação em 

                                                           
81

  Em se tratando de uma apreciação pautada na memória e nas representações sociais, torna-se necessário, 

evidentemente, considerar tanto a fala quanto o silêncio, tanto a lembrança quanto o esquecimento. O que é 

realmente significativo, a ponto de permanecer na memória? O que é mais interessante ser esquecido e 

silenciado? A esse respeito, Orlandi (1997, p. 48) afirma: “A significação não se desenvolve sobre uma linha 

reta, mensurável, calculável, segmentável. Os sentidos são dispersos, eles se desenvolvem em todas as 

direções e se fazem por diferentes matérias, entre as quais se encontra o silêncio. A materialidade do sentido 

não é indiferente aos processos de significação e a seus efeitos: o silêncio significa de modo contínuo, 

absoluto, enquanto que a linguagem verbal significa por unidades discretas, formais”. 
82

  Como já assinalado no primeiro capítulo, a expressão horizonte espacial coletivo apresentada por Moraes 

(2005a) refere-se a saberes sobre o espaço, os quais emergem em diferentes contextos discursivos a exemplo 

da imprensa, literatura, pensamento político, ensaística, pesquisa científica etc. “Em meio a estas múltiplas 

manifestações vão sedimentando-se certos valores. Enfim, vai sendo gestado um senso comum a respeito do 

espaço. Uma mentalidade acerca de seus temas. Um horizonte espacial, coletivo” (MORAES, 2005a, p. 32, 

grifo do autor). 
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termos de simbologias, valores e práticas culturais”. Tal reconhecimento é também 

institucionalizado no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, citado por Azevedo 

com a seguinte consideração, entre outras:  

 

[...] pela via dos determinantes da cultura, seu território sobrepassa os limites 

do espaço natural, passa a assumir uma configuração econômica e 

sociocultural, que lhe é específica. O peso dessa região é extremamente 

forte, pois o cidadão que nasce no Seridó do Rio Grande do Norte, antes de 

ser potiguar é seridoense (PDSS, 2000, p. 30-31 apud AZEVEDO, 2007, p. 

53)  

 

Referindo-se a este mesmo espaço e com o mesmo sentido, Morais (2005), na tese 

Seridó Norte-Rio-Grandense: uma geografia da resistência, aborda a geografia desse sertão e 

constata, assim como semelhantemente o fez Azevedo (2007), que essa resistência se 

manifesta numa dada coesão identitária, pois, para a autora: “A identidade seridoense está 

referenciada nas coisas, nas falas, nos saberes, nas representações e nas vivências da terra; é 

compartilhada pela sociedade intra e extra regional” (MORAIS, 2005, p. 340, grifo da autora). 

Tal aspecto, envolvendo certa coesão identitária em torno de determinados sertões, não se 

observa na realidade pesquisada, em que os elementos de multiplicidade e de dispersão estão 

muito mais presentes e em que as negações e afirmações, no que concerne a uma identificação 

sertaneja, são muito mais conflituosas do que coesas. 

Foi essa coesão, no entendimento do sentido de sertão, que houve dificuldade de 

encontrar na pesquisa desenvolvida, uma vez que a multiplicidade de representações 

apresenta-se sempre mais significativa que a unicidade, não obstante o fato de este sertão 

relacionar-se a uma espacialidade cambiante “[...] não significa dizer que não tenha uma 

identidade e categorias definidoras, isto é, uma semântica” (VICENTI, 2007, p. 193). Embora 

isso ocorra, é necessário atentar para o que já afirmou Almeida (2008, p. 53): “[...] a 

multiplicidade social contida nos sertões é útil para pensarmos essa mesma sociedade”. 

É importante ainda considerar as propostas mais recentes do governo do estado da 

Bahia por meio de regionalizações que buscam a configuração de Territórios de Identidade, 

para verificar quais os sertões nomeados no estado. Esses sertões são demonstrados na Figura 

15:  
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Como se constata, no que tange a um recorte territorial fundamentado no Programa 

Territórios de Identidade,
83

 para o então denominado território de Vitória da Conquista
84

 não 

                                                           
83

  O Programa Territórios de Identidade foi lançado pelo Governo da Bahia “Com o objetivo de identificar 

oportunidades de investimento e prioridades temáticas definidas a partir da realidade local de cada Território 

possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões”. Assim, “[...] o Governo da 

Bahia passou a reconhecer, em seu Planejamento Territorial, a existência de 26 Territórios de Identidade, 

constituídos a partir da especificidade dos arranjos sociais e locais de cada região. Sua metodologia foi 

desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, através de suas 

representações, foram convidadas a opinar” (BAHIA, SEPLAN, PPA Participativo, 2008). 
84

  O Território da Região de Vitória da Conquista (TRVC) é constituído pelos seguintes municípios: Anagé, 

Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, 

Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, 

Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista, traduzindo-

se numa realidade bastante diversa, apesar de dispor de uma suposta unidade que permitisse o agrupamento 

proposto, sendo hoje talvez o mais importante as relações de dependência mantidas com o principal centro 

urbano que o organiza, a cidade de Vitória da Conquista. 

Figura 15: Bahia: Territórios de Identidade com destaque para os territórios com denominação 

de sertão, 2008. 
Fonte: BAHIA: SEPLAN/SEI. Territórios de Identidade, 2008. 
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se usa o termo sertão. O território, diferentemente da maioria, é tratado pela designação do 

próprio município.  

O Projeto apresentado segue a linha do Programa Territórios da Cidadania, do 

Governo Federal em que, para a sua construção, “[...] foram definidos conjuntos de 

municípios unidos pelas mesmas características econômicas e ambientais que tenham 

identidade e coesão social, cultural e geográfica” (BRASIL, Territórios da Cidadania, 2008, p. 

02). 

Em carta do governador Jaques Wagner, na introdução do Plano Plurianual 2008 –

2011, a referência aos Territórios de Identidade é assim apresentada: 

 

Inaugurando um processo inédito na Bahia, o Governo do Estado abandonou 

a comodidade e as facilidades do planejamento realizado a portas fechadas, 

no conforto dos gabinetes, e deu início à inclusão efetiva da sociedade civil 

na formulação e implementação das políticas públicas. As plenárias do PPA 

participativo foram realizadas nos 26 Territórios de Identidade que compõem 

o novo mapa de desenvolvimento do Estado e foram delimitados a partir do 

sentimento de pertença da população e da teia de relações sociais e 

econômicas a partir daí estabelecidas, o que permite o planejamento e a 

execução de políticas condizentes com as necessidades e potencialidades 

locais (PPA, 2008-2011, p. 12). 

 

No que concerne aos Territórios de Identidade, a intenção é a de apresentar um projeto 

e uma cartografia que valorizem mais os aspectos ditos identitários e culturais do que os 

critérios técnicos, econômicos e naturais. Mesmo em se tratando de uma proposta considerada 

mais cultural, o mapeamento dos Territórios de Identidade não referencia Vitória da 

Conquista como sertão. Esse aspecto fortalece a tese de que esse sertão não obteve uma 

representação regional, ao contrário, restringe-se a um âmbito mais histórico-local.  

As representações do sertão se constituem, assim, como síntese de múltiplas 

determinações que convergem entre si na constituição de um imaginário social, uma memória 

coletiva. Na configuração de representações, entretanto, nem todos pensam e agem da mesma 

maneira. Mesmo numa aparente homogeneidade, as resistências se processam e é na própria 

repetição das representações instauradas que, muitas vezes, o que está cristalizado cede lugar 

a resistências e rupturas. Chartier (1990) destaca que os discursos e as palavras que pretendem 

moldar os pensamentos e as condutas não são, de forma alguma, redutíveis à vontade dos 

produtores de discursos e normas. Os sujeitos sociais não cumprem sempre nem cumprem 

literalmente os termos das prescrições de sua sociedade. Muitas histórias são construídas em 

discordância às proposições sociais de um contexto, muitos sentidos inscrevem-se em 
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direções dissonantes de um eventual sentido difundido, solidificado e coletivamente aceito. 

Assim, a linguagem veiculada em diferentes discursos “[...] não transmite apenas sentidos, 

mas, os constitui e os transforma, em processos que são sociais, históricos e que funcionam 

ideologicamente” (ORLANDI, 1989, p.18, grifo da autora).  

Mesmo aqueles que, de uma forma ou de outra, resistem ao discurso instituído, se 

veem impregnados de um sentido que não é o seu, mas que produz, ainda assim, determinados 

comportamentos coerentes com os discursos predominantes. Esta relação é, portanto, 

conflitante e permite apreender que, apesar da síntese de diversos elementos que contribuíram 

para que esse território sertão que envolve Vitória da Conquista tivesse uma identidade 

aparentemente singular, a multiplicidade de representações se faz presente. Essas observações 

afinam-se com a advertência apresentada por Almeida (2008, p. 61) quanto ao risco de fazer 

“[...] uma leitura e um discurso sobre os sertões considerando-os como uma sociedade, uma 

paisagem e um território único”.  

Sertão é sempre plural, e essa pluralidade, permeada de relações dinâmicas, é 

continuamente marcante nas suas representações. Sertão é, assim, lugar e território, espaço 

movente. Os seus sentidos não se enquadram em singularidades, antes, são traspassados por 

uma multiplicidade de memórias que, numa estreita simbiose, por sua vez, vão gestar uma 

pluralidade de representações sociais. 

As abordagens apresentadas ao longo deste capítulo possibilitam a compreensão e a 

convicção de que representação e realidade são indissociáveis, pois a realidade também não é 

composta de representações? Ou as representações também não constituem e instituem o real? 

A confirmação dessas questões será também evidenciada nas análises dos dados empíricos 

que serão explorados nos capítulos seguintes.  
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3 

Os sentidos do sertão: entre território e lugar, 

memória e representações sociais  
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3  OS SENTIDOS DO SERTÃO: ENTRE TERRITÓRIO E LUGAR, 

MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
 

 

A cidade se embebe como uma esponja  

dessa onda que reflui das recordações e se dilata. 

 Uma descrição de Zaíra como é atualmente 

 deveria conter todo o passado de Zaíra.  

Mas a cidade não conta o seu passado, 

 ela o contém como as linhas da mão,  

escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, 

 nos corrimãos das escadas, nas antenas dos pára-raios, 

nos mastros das bandeiras, 

 cada segmento riscado por arranhões, 

 serradelas, entalhes, esfoladuras. 

 

(CALVINO, 1990, p.15) 

 

 

 

Diante da pluralidade de significados que permeia a configuração simbólica de sertão, 

busca-se neste capítulo analisar a constelação dos sentidos apreendidos por meio dos dados 

empíricos reunidos especificamente para esta análise.  

Além disso, constitui-se também objetivo deste capítulo discutir a repercussão do 

território denominado Sertão da Ressaca na memória e nas representações sociais do 

conquistense, mediante o que está sendo reconhecido como um discurso fundador,
85

 

identificando de que maneira tal território se (re)configura na condição de um lugar, Vitória 

da Conquista.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
85

  A concepção de discurso fundador utilizada está explicita na nota 37.  



113 

 

3.1 Território e lugar: espacialidades e temporalidades na configuração de 

horizontes espaciais coletivos
86

 

 

 

As concepções de território e lugar se imbricam num vaivém de sentidos 

permanentemente reelaborados. É nesse movimento de significados que envolvem 

materialidades e imaterialidades que se confirma a historicidade do espaço geográfico. Em tal 

compreensão, nem tempo nem espaço são redutíveis um ao outro,
87

 eles são distintos. Estão, 

no entanto, co-implicados (MASSEY, 2008) e pressupõem uma multiplicidade de elementos 

que interagem e se contrapõem num continuum. A consideração das multiplicidades coetâneas 

possibilita o estar atento para a necessária compreensão do espaço como uma produção aberta 

e contínua (MASSEY, 2008). 

Tal pluralidade de trajetórias e vozes se mescla na conformação de horizontes 

espaciais coletivos, que se configuram na memória e nas representações sociais por meio de 

elementos que estão presentes também nos diversos saberes e dizeres acerca do espaço. Dito 

em outros termos, as narrativas que dão sustentação ao espaço das representações e às 

representações do espaço são plasmadas espacial e historicamente. Compreender a 

problemática que abrange a configuração desses horizontes espaciais coletivos implica em 

relacionar, como já demonstrou Lefèbvre (1991[1974]), as três dimensões do espaço: o 

vivido, o percebido e o concebido. 

Lefèbvre (1991[1974]) sublinha a importância de compreender o processo de 

produção do espaço que, para ele, se dá por meio de uma simbiose entre o espaço vivido pelo 

usuário por meio de imagens e símbolos que o acompanham, que seria o espaço de 

representação; o espaço percebido na prática social, nas atividades do cotidiano; e o espaço 

concebido pelos teóricos que estabelecem uma representação do espaço e o instituem como 

um já dito. A produção do espaço se dá, portanto, na acepção de Lefèbvre, pela mediação 

dialética complexa entre vivido/percebido/concebido. 

                                                           
86

  O conceito de horizonte espacial coletivo, empreendido por Moraes (2005a), foi apresentado e discutido no 

primeiro capítulo.  
87

  A discussão da relação tempo/espaço empreendida por Harvey (1992) é extremamente significativa no âmbito 

do debate acadêmico da geografia e foi explorada também por Massey em Pelo Espaço: uma nova política 

da espacialidade (2008). A autora argumenta acerca da interconectividade entre conceituações de espaço e 

de tempo e defende que eles são integrantes um do outro. Em sua análise expressa que para o tempo ser 

concebido como aberto, o espaço também tem de, em certo sentido, ser concebido do mesmo modo.”[...] O 

não-reconhecimento da simultaneidade de multiplicidades de extremidades abertas que compreende o 

espacial pode invalidar o projeto de abertura da temporalidade. Ele não pode ser aquele domínio a que 

Foucault se refere como o morto, o fixo, nem pode ser o reino do fechamento ou da representação estática. O 

espaço é tão impossível de representar quanto o tempo [...]” (MASSEY, 2008, p. 80). 
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Tal entrelaçamento demonstra que memória e representações sociais não estão 

desvinculadas do espaço, o que ratifica o que tem sido defendido desde o início: a geografia 

não pode negar a memória, os símbolos, as representações e os discursos também como 

instituintes do processo de configuração socioespacial. 

As representações assim constituídas, que classificam os espaços, atribuem valores aos 

territórios e conformam imagens dos lugares não podem ser consideradas neutras nem 

puramente objetivas. Implicam, também, atribuições de sentidos em consonância com 

relações sociais de poder. Traduzir um território, um lugar em discursos e representações 

requer um fenômeno de percepção, mas que é marcado também por um complexo conjunto de 

“lógicas sociais” (PESAVENTO, 1995, p. 287).  

Diante dessas considerações e da busca pelo estranhamento
88

 pretendido e discutido 

anteriormente, podem-se retomar algumas questões que balizarão a análise a ser realizada 

neste capítulo: O que se narrou e o que continua sendo narrado acerca do Sertão da Ressaca? 

Quem o fez? Com que finalidade? Em que marcos materiais e imateriais tal narrativa se funda 

e se expressa? Em não sendo reconhecido o Sertão da Ressaca, que sertão permanece na 

memória social conquistense? Quais os elementos que o reforçam e o negam?  

A busca desse estranhamento foi de fundamental importância no exercício de tornar 

familiar aquilo que é estranho e de estranhar aquilo que é familiar, a fim de possibilitar um 

melhor entendimento das lógicas subjacentes a determinadas configurações de memórias e 

representações sociais. 

A articulação de fontes diferenciadas nesse movimento de interpretação tornou-se 

também imprescindível. Tanto as fontes escritas quanto as orais, elencadas no início desta 

tese, assumiram papel relevante no desnudamento das memórias e representações 

socioespaciais encontradas. 

 

 

 

                                                           
88

  Acerca do conceito de estranhamento, ver nota 53. Na perspectiva da análise de discurso, que é a da 

historicidade, também se busca desfazer as evidências, ou melhor, procura-se não ficar na familiaridade, 

conquanto esta represente efeitos de evidência produzidos por processos de significação bem menos 

transparentes e bem mais indiretos uma vez que os sentidos não “brotam” das palavras. Assim, é necessário 

“tornar estranho o que é familiar”, pois o que nos é familiar não conhecemos, só reconhecemos. Por outro 

lado, o objetivo desta crítica à familiaridade, à evidência, embora se ligue à questão do 

conhecimento/reconhecimento, recusa a transparência da linguagem e faz intervir não a vontade do saber (da 

verdade) do analista, mas o inconsciente e a ideologia na consideração do sujeito (ORLANDI, 1996, p. 99). 
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3.2 O território Sertão da Ressaca e sua geografia fundadora: onde é esse 

sertão? 

 

 

Apesar de a denominação Sertão da Ressaca estar em proeminência em trabalhos 

acadêmicos e diferentes meios discursivos que tratam da história do município e região, a 

exemplo do site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC), diversas 

publicações locais,
89

 matérias em jornais em que se comemora o aniversário do município, 

constatou-se que tal denominação praticamente não circula no senso comum. Entretanto, 

continuar-se-á fazendo menção a ela, considerando a importância da nomeação de um 

território. O ato de nomear o território vincula-se a acontecimentos fundadores que estão, 

quase sempre, relacionados à apropriação de um território ou à independência obtida pelo 

enfrentamento de estrangeiros (GARCÍA CANCLINI, 2006, p. 129).  

De fato, sempre que o Sertão da Ressaca é mencionado e há seu reconhecimento, a 

memória coletiva evoca desbravamento, genocídio, batalhas, isolamento, dificuldades etc.
90

  

Ainda García Canclini (2006, p.129) adverte que “[...] Vão se somando as façanhas em 

que os habitantes defendem esse território, ordenam seus conflitos e estabelecem os modos 

legítimos de convivência, a fim de se diferenciarem dos outros. [...]”. Para o autor, “[...] Os 

livros escolares e os museus, assim como os rituais cívicos e os discursos políticos, foram 

durante muito tempo os dispositivos com que se formulou a identidade de cada nação e se 

consagrou sua retórica narrativa” (GARCÍA CANCLINI, 2006, p. 117). Atribui-se a categoria 

território ao Sertão da Ressaca e, nessa atribuição, entende-se, conforme Del Río que:  

                                                           
89

  Exemplos de publicações locais que apresentam a denominação Sertão da Ressaca e que servem de referência 

para os estudos acerca da história de Vitória da Conquista e região: Revista Histórica de Conquista (VIANA, 

1982); História de Conquista: crônica de uma cidade (TANAJURA, 1992); O Município da Vitória 

(TORRES, 1996); A conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da Bahia
 

(SOUSA, 2001);
 Um presente especial. Vitória da Conquista: quero te conhecer (FERRAZ, 2007). Tais 

publicações são bastante procuradas no Museu Regional de Vitória da Conquista (MRVC) como referência 

para os estudos mencionados.
  
 

90
 O site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista introduz no link História, o seguinte trecho: “O 

território onde hoje está localizado o Município de Vitória da Conquista foi habitado pelos povos indígenas 

Mongoyó, Ymboré e Pataxó. Os aldeamentos se espalhavam por uma extensa faixa, conhecida como Sertão 

da Ressaca, que vai das margens do Rio Pardo até o Rio das Contas [...] A vinda dos colonizadores 

portugueses e mestiços à região de Vitória da Conquista está ligada à exploração de metais preciosos, 

principalmente ouro, e à política de ocupação do território. Um dos responsáveis pelo desbravamento do 

Sertão da Ressaca foi o bandeirante João Gonçalves da Costa, português nascido na cidade de Chaves, 

provavelmente em 1720. Ele ficou conhecido como um conquistador violento e dizimador de aldeias 

indígenas. João Gonçalves da Costa chegou ao território onde hoje está Vitória da Conquista depois do 

esgotamento das minas de ouro de Rio de Contas e das Gerais. Ele procurava novos pontos de exploração 

mineral. Embora não tenha encontrado ouro por aqui, ele acabou ocupando a região e fundando o Arraial da 

Conquista”. Disponível em: <http://www.pmvc.com.br/>. 

http://www.pmvc.com.br/
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[...] el territorio se construye a partir de unos intereses concretos, más o 

menos racionalizados, pero también a través de una lógica relacionada con 

otros aspectos que en ocasiones son relegados a un segundo nivel, pero que 

tienen una importancia fundamental: los aspectos emocionales, los 

afectivos, e incluso si se quiere los aspectos “irracionales”. La vinculación 

persona-grupo-territorio a través de los procesos de identificación es una 

buena muestra de ello (DEL RÍO, 1998, p. 135). 

 

É assim que a busca da superação da dicotomia material/ideal na discussão da 

categoria território
91

 – e demais categorias geográficas – tem sido empreendida por alguns 

geógrafos. Conforme destaca Saquet (2007), durante a década de 1980 e, sobretudo, a partir 

dos anos 1990, as abordagens sobre território sofrem alterações significativas, pautadas 

especialmente no reconhecimento e explicação de aspectos simbólico-culturais vinculados às 

bases territoriais.  

Sobre tal questão, Haesbaert (2004, p. 42) esclarece: “Para muitos, pode parecer um 

contra-senso falar em „concepção idealista de território‟, tamanha a carga de materialidade 

que parece estar „naturalmente‟ incorporada ao termo”. Todavia, não se trata de discutir a 

primazia de uma ou outra dimensão na análise do território, mas considerá-lo em sua 

totalidade, o que certamente suscita o reconhecimento e a importância de levar em conta tanto 

as dinâmicas materiais quanto as imateriais. Endossa-se a postura de Haesbaert (2004, p. 79) 

quando pondera que “[...] o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 

relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais 

simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural”.  

Del Río, nessa perspectiva, enfatiza: 

 

 

 

 

 

                                                           
91

  As discussões que envolvem a categoria território têm resultado em uma produção significativa. Não se 

intenciona o aprofundamento em todo o processo pelo qual passou o conceito de território no âmbito da 

geografia. Tal objetivo foi cumprido por alguns autores que, a exemplo de Haesbaert (1997, 2001, 2002, 

2004), Souza (1995, 2001) e Saquet (2007), apresentam um amplo panorama de análise acerca da emergência 

desse conceito nas análises geográficas. Interessa-nos, mais especificamente, identificar concepções de 

território que permitam aproximações com memória e representações sociais.  
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Y es que en ocasiones tendemos a relegar a un segundo plano los lazos 

afectivos, emocionales... ante la dificultad de ser traducidos a una lógica 

racionalista. Pero razón e irracionalidad son inherentes al ser humano, y 

también forman parte de su actuación e identificación, en y como grupo en 

un espacio y tiempo concretos. Espacios y tiempos configurados en buena 

medida desde la interacción diaria de los individuos que conviven 

cotidianamente, pero que sin embargo se estructuran en marcos territoriales 

delimitados en gran parte desde la lógica del poder político-institucional, 

que organiza el espacio en estructuras más amplias (1998, p. 136). 

 

Mais uma vez, em acordo com o entendimento deste autor (1998), ressalta-se a 

necessidade de considerar a intensa relação entre os elementos materiais e imateriais que 

compõem o processo de produção socioespacial. Reconhecendo a riqueza que o 

entrecruzamento de proposições teóricas possibilita, a problemática apresentada direciona 

ainda para mais uma concordância com o pensamento de Haesbaert: 

 

[...] o território, enquanto relação de dominação e apropriação sociedade-

espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação 

político-econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação mais 

subjetiva e/ou cultural-simbólica. Embora seja completamente equivocado 

separar estas esferas, cada grupo social, classe ou instituição pode 

“territorializar-se” através de processos de caráter mais funcional 

(econômico-político) ou mais simbólico (político-cultural) na relação que 

desenvolvem com “seus” espaços, dependendo da dinâmica de poder e das 

estratégias que estão em jogo (2004, p. 95). 

 

Reiterando tal argumentação, Almeida afirma: 

 

Como organização do espaço, pode-se dizer que o território responde em 

sua primeira instância, a necessidades econômicas, sociais e políticas de 

cada sociedade e, por isso, sua produção está sustentada pelas relações 

sociais que o atravessam. Sua função, porém não se reduz a essa dimensão 

instrumental; ele é também objeto de operações simbólicas e é nele que os 

atores projetam suas concepções de mundo (2005, p. 108). 

 

Levando em conta tais aspectos, território desdobra-se em territorialidade, conceito 

que tem sido utilizado para enfatizar as questões de ordem simbólico-cultural e o sentimento 

de pertencimento que Almeida (2005, p. 109) destaca como, “[...] resultado de uma 

apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de significados e relações 

simbólicas”. Diante de tal constatação, pode-se afirmar que a identidade cultural também dá 

sentido ao território. É, pois, mister, reconhecer que a intensa articulação entre todas as 
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dimensões é que vai possibilitar uma compreensão da totalidade dos fenômenos que se 

manifestam tanto no território quanto no lugar. 

Compreende-se que as denominações dos territórios e o seu mapeamento atuam como 

um porto-seguro para a memória. De acordo com Claval (2001, p. 202), a toponímia é um dos 

traços mais acentuados da herança cultural: “[...] É, freqüentemente, marcada por um grande 

conservadorismo: guarda-se através da história os nomes antigos”. Alterar a denominação de 

um território, um lugar, implica, muitas vezes, demover a história ali vivida. Retirar uma dada 

denominação do mapa ou não reconhecer a sua configuração corresponderia a apagá-la da 

memória. Em se retirando uma denominação do mapa e transformando-a em um lugar de 

memória, está-se contribuindo para o fortalecimento dessa denominação? Acredita-se que, em 

parte, sim, pois, mesmo o Sertão da Ressaca não estando presente nos mapeamentos 

contemporâneos, continua a produzir sentidos, ainda que numa esfera mais restrita. 

Na busca de respostas também a esse questionamento, foi necessário construir 

mecanismos de distanciamento/aproximação, na perspectiva de um viés que permitisse 

vislumbrar com mais clareza as interseções entre território/lugar/memória/representações 

sociais. Optou-se, então, por tratar territorialmente o Sertão da Ressaca como um lugar de 

memória. De acordo com Nora (1993), tais lugares têm o papel de estabelecer laços de 

continuidade entre o passado e o presente, portanto equivalem à necessidade da preservação 

das memórias coletivas, sem as quais a vida estancaria num eterno presente. Os lugares de 

memória configuram-se como tentativas de compensar o que foi ou poderá ser destruído. 

Esses seriam, de acordo com o autor, tanto lugares materiais quanto lugares pouco palpáveis 

ou imateriais. Arruda já havia associado a categoria sertão a esta definição de Nora, 

destacando: 

 

Devido ao seu caráter ambíguo que, ao mesmo tempo, remete a realidades 

físicas concretas e a elementos simbólicos e culturais, podemos considerá-lo 

como um dos lugares de memória mencionado por Pierre Nora. Nesse 

sentido, as descrições e memórias de viagens realizadas por quem percorreu 

um espaço denominado sertão, podem ser tomadas como elementos de 

construção dos lugares de memória (2000, p. 166). 

 

 

No que diz respeito à ideia original de Sertão da Ressaca, constata-se que, se, por um 

lado, ela não tem repercussões na memória social conquistense, o que se coaduna e justifica, 

em grande medida, no pressuposto de que o “[...] sertão/espaço não existe em si mesmo, mas 

unicamente através de um conjunto de efeitos ou de interações que ele engendra” 
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(ALMEIDA, 2003, p. 74), por outro, com a retomada de tal denominação, no âmbito 

acadêmico, ela se impõe na perspectiva de um discurso fundador, que reivindica e assegura 

uma identidade territorial, o pertencimento a um dado território com uma história e um espaço 

definidos. Tal ponderação encontra respaldo na ideia de Espindola de que o sertão também se 

configura como “[...] um discurso sobre espaços e pessoas, uma construção simbólica com 

fins determinados” (2001, p. 03). 

Entendendo o caráter paradoxal que marca todo movimento de sentidos e 

significações, fica claro que a sua compreensão só será possível se forem consideradas as 

dimensões do espaço apontadas por Lefèbvre (1991[1974]), uma vez que cada uma delas não 

exclui a outra, mas cada uma converge para a configuração da totalidade do espaço 

geográfico.  

 

 

3.3 Mapeamento de sentidos do território Sertão da Ressaca 

 

 

Na interface entre o material e o simbólico, procurou-se mapear, então os sentidos que 

moldam a maneira como esse território sertão é representado na memória social conquistense. 

Para tanto, foram construídas algumas referências de análise com base em unidades de 

discurso encontradas nas fontes locais e nas narrativas dos sujeitos sociais, com a ponderação 

de que sempre “Há em qualquer domínio do real dimensões e conexões entre partes 

constitutivas e entre elas e o todo que as constitui sempre muito mais densas e mais profundas 

do que a objetividade dos dados pode alcançar” (BRANDÃO, 2003, p. 61).  

Nesse aspecto, as estratégias pontuadas por Ginzburg (1989) acerca do paradigma 

indiciário foram de grande valia no encaminhamento das análises. Para o autor, compete ao 

pesquisador trabalhar de forma detetivesca, recolhendo os indícios e pistas que, articulados, 

permitam desvelar significados.  

A configuração de um paradigma indiciário não se prende unicamente às evidências, 

antes, atenta para os pormenores, para os sinais episódicos, para os aspectos muitas vezes 

considerados de menor relevância, que, contudo, permitirão uma leitura mais ampla da 

realidade. Segundo Ginzburg (1989, p. 150), “[...] pistas talvez infinitesimais permitem captar 

uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível”. Para o autor, a realidade é opaca, 

mas existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la (GINZBURG, 

1989).  
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Na busca desses indícios, também considerados como ruídos de fundo por García 

Canclini (2007, p. 23), será feito um esforço de interpretação a fim de apresentar uma leitura, 

entre as possíveis, das questões postas nesta tese. 

No que tange ao reconhecimento da denominação Sertão da Ressaca ou alguma 

identificação com ela, surpreendeu o fato de que, do total de entrevistados, apenas 11,3% 

evidenciaram tal aproximação, respondendo afirmativamente ao questionamento relativo ao 

conhecimento desse território. E, ainda assim, uma parte desse percentual identifica a 

denominação, mas não apresenta qualquer referência que possibilite uma associação com os 

estudos que abordam o processo de ocupação e posse desse espaço do interior da Bahia nem 

com o município de Vitória da Conquista. Na Tabela 1, estão distribuídas estas respostas 

segundo o local de moradia. 

 

 

 Tabela 1 -  Conhecimento da existência do Sertão da Ressaca pelos moradores de Vitória da 

Conquista e municípios circunvizinhos, 2008. 

 

Local de Moradia 

Tem 

conhecimento 

% 

Não tem 

conhecimento 

% 

Não 

Respondeu 

% 

Total 

% 

Total de entrevistados 11,3 88,3 0,4 100 

 

Sede 9 90,4 0,6 100 

Distritos 20,8 79,2 0 100 

Municípios Circunvizinhos 5,3 94,7 0 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
Org: MENDES, G. F. 

 

 

 

Mesmo algumas respostas afirmativas são seguidas de expressões vagas como: “Já 

ouvi falar, mas não me lembro”, “Só ouço o povo falar/comentar” ou “Não sei muita coisa”. 

Já outras demonstram certa familiaridade com o tema como: “Nunca me aprofundei no 

assunto, mas é uma referência significativa para o município de Vitória da Conquista”, 

“Dizem que é aqui perto ou que aqui faz parte”, “Compreende o Sudoeste baiano”, 

“Compreende a região de Conquista.”
92

  

                                                           
92

   Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
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Via de regra, as construções discursivas que se seguem a afirmativas como essas se 

encontram ancoradas nos nomes do professor Ruy Medeiros e da professora Maria Aparecida 

Silva de Sousa.
93

 O livro desta professora, membro do corpo docente da Uesb, intitulado A 

conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da Bahia, lançado 

pelas Edições Uesb, no ano de 2001 (Figura 16), se consolida como meio exemplar capaz de 

fazer circular essa denominação em um ambiente mais amplo. Embora o alcance dessa 

publicação seja limitado e circule mais efetivamente nos ambientes acadêmicos, não resta 

dúvida de que a denominação Sertão da Ressaca, com a sua publicação, assume maior 

visibilidade e passa a ter uma repercussão social mais significativa, mas que, ainda assim, 

conforme se demonstrou, continua desconhecida pela grande maioria dos conquistenses.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No universo discursivo da pesquisa, a menção aos nomes dos professores citados 

acha-se marcada pelo reconhecimento da legitimidade, autoridade e competência sobre o 

assunto. Estariam, portanto, no âmbito do discurso autorizado abordado por Chauí. Segundo a 

autora, tal discurso 

 

                                                           
93

  A referência a tais nomes já foi apresentada no capítulo 1. As associações remetem a trabalhos acadêmicos 

publicados na forma de livros e artigos e a palestras em que a denominação Sertão da Ressaca assume 

relevância.  

Figura 16: Livro A Conquista do 

Sertão da Ressaca, 2001. 
Fonte: Cópia do original, 2008 
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[...] confunde-se, pois, com a linguagem institucional permitida ou 

autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram 

previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os 

lugares e as circunstâncias já foram predeterminados para que seja permitido 

falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram autorizados 

segundo os cânones da esfera da sua própria competência (2001, p. 7). 

 

O reconhecimento da existência de discursos competentes remete sempre o sujeito 

social para aqueles que se considera terem tal autoridade para falar do assunto. As referências 

a esses nomes apresentam o seu contraponto na constatação de que, do conjunto dos 

entrevistados, 88,3 % afirmam nunca terem ouvido falar do Sertão da Ressaca (Tabela 1, p. 

120). Entretanto, mesmo diante da negativa, alguns fazem questão de apresentar suposições 

como: “Deveria ser um lugar bom que se tornou sertão pela ação do homem”, “Localidade 

nas adjacências de um lugar central”, “Parece uma contradição associar sertão e ressaca”, 

“Deve ser um lugar seco que, quando chove, traz inundações”, “Poderia ser um lugarejo”, 

“Lugar que já teve plantio, mas hoje não tem mais”, “Lembra algo ruim, forte.”
94

 Em muitos 

casos, o nome Sertão da Ressaca suscitou ideias relacionadas a condições de dificuldade. 

Houve, com frequência, a associação do termo ressaca a embriaguez, sempre 

reforçando a característica de dificuldade que essa situação apresenta e, em sendo um lugar 

sertão, essa dificuldade seria aumentada. É certo que tais associações vinculam-se às 

representações mais gerais acerca dos sentidos de sertão que foram abordadas no capítulo 

anterior. Tanto a expressão sertão quanto a expressão ressaca evocam, na memória social, 

elementos que sugerem situações de dificuldades. Tal evidência foi mencionada da seguinte 

maneira: 

 

Então eu acho essa denominação assim um pouco chocante, é uma 

impressão minha: Sertão da Ressaca. Ressaca para mim tem uma conotação 

um pouco pejorativa, eu não vejo nenhuma forma de ressaca ser boa, dor de 

cabeça, céu cinza, de repente é como se fosse o sertão cansado depois de 

uma batalha.
95

  

 

 

 

 

                                                           
94

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
95

   Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
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A ausência de identificação com o Sertão da Ressaca, entretanto, se inverte 

completamente quando se considera o grupo de entrevistados
96

 vinculados a atividades 

acadêmicas, artísticas e culturais no município de Vitória da Conquista, o que foi corroborado 

na narrativa de um entrevistado: “É uma expressão que para um historiador talvez traga um 

apetite melhor, e também para poetas, para coisas mais épicas, essas tragédias. [...] Eu falo de 

uma forma até assim mais semiótica do que com alguma propriedade histórica, isto é, uma 

fala mais superficial.” 
97

 

No tocante a tal grupo, considerou-se, como ponderou Pesavento, que há de se 

distinguir  

 

[...] entre o que se poderia chamar de “cidadão comum” [...], que constitui a 

massa da população citadina, e os que poderiam ser designados como 

“leitores especiais da cidade” representados pelos fotógrafos, poetas, 

romancistas, cronistas e pintores da cidade. Naturalmente, há uma variação 

de sensibilidade e educação do olhar entre os dois tipos de consumidores da 

urbe (1995, p. 287). 

 

Nesse segmento, que se constitui como “leitores especiais da cidade”, o Sertão da 

Ressaca não somente é enfatizado como é realçado e valorizado como um território de 

pertencimento. É assim que a ênfase em relação a esse território assume contornos 

emblemáticos e até poéticos. A afirmativa a seguir é reveladora: “Eu não poderia lhe dar com 

precisão o limite dessa região sertaneja, mas de uma forma rápida, apressada e sem grandes 

pretensões, a gente poderia imaginar Vitória da Conquista perfeitamente encaixada nesse 

sertão, nesse Sertão da Ressaca, como os antigos nomearam”.
98

 Outros entrevistados 

asseguram que Sertão da Ressaca “[...] é uma expressão eminentemente nordestina e 

específica dessa região de Conquista”.
99

 

 

 

                                                           
96

  Com esse grupo, as entrevistas foram realizadas à parte, de maneira mais aprofundada, com o intuito de 

apreender de maneira mais específica as representações elaboradas por aqueles que possuem o “discurso 

competente” para falar de assuntos que envolvem o conhecimento da região e do município de Vitória da 

Conquista. Em outros termos, foi importante identificá-los para compreender melhor os saberes e dizeres 

sobre diversos aspectos abordados na pesquisa, possibilitando uma melhor compreensão acerca das 

representações que estão presentes no senso comum, contempladas na aplicação dos questionários. Nesse 

grupo, encontram-se escritores, historiadores, artistas plásticos, radialistas, fotógrafo, professores 

universitários e pessoas da comunidade que conhecem e se habilitam a falar acerca da história do município 

de Vitória da Conquista e região. 
97

   Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
98

   Entrevista n. 8, realizada em 24 jul. 2008. 
99

   Entrevista n.13, realizada em 11 ago. 2008. 
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A menção desse encaixe de Vitória da Conquista no Sertão da Ressaca e, por 

conseguinte, na condição de um lugar sertão, é comumente realçada e reitera os argumentos 

apresentados inicialmente na justificativa para que as pesquisas de campo e documentais se 

concentrassem nesse município.  

Mesmo no âmbito desse grupo, existem aqueles que, apesar de estabelecerem uma 

associação imediata entre o Sertão da Ressaca e a história de Vitória da Conquista, se 

ressentem de não possuir um conhecimento aprofundado ou sistematizado sobre uma temática 

tão significativa para o município. Tal conclusão pode ser tirada mediante afirmativas como 

esta: “Com relação ao Sertão da Ressaca, sempre o vejo muito citado na literatura, mas, por 

incrível que pareça, eu não tenho pessoalmente nenhum conhecimento desse significado, mas 

tenho muita curiosidade em me aprofundar”.
100

 A expressão “por incrível que pareça” traduz 

o reconhecimento da importância dessa informação para o conquistense, assim como a 

demonstração da curiosidade em seu aprofundamento. Manifesta, nas entrelinhas, a 

necessidade de uma vinculação com a história do território, do lugar, enfim com as suas 

próprias raízes e com o sentido de pertencimento.  

Tais aspectos comprovam, mais uma vez, a importância do tratamento desse território 

como um discurso fundador, pois, mesmo nos discursos mais elaborados, na maioria das 

vezes, não existe uma preocupação com os contornos físicos ou marcos materiais que o 

possam delimitar. Existe, sim, uma assimilação que valoriza os aspectos simbólicos e a 

reafirmação de uma origem sertaneja que assegura uma identificação de Vitória da Conquista 

com o sertão.  

É assim que, para Corrêa (1994) como para Raffestin (1993 [1980]), território não é 

sinônimo de espaço e, do mesmo modo, os termos territorialidade e espacialidade não devem 

ser empregados de modo indiferenciado. Na concepção de Corrêa (1994, p. 251), território 

constitui-se “[...] em um conceito subordinado a um outro mais abrangente, o espaço, isto é, à 

organização espacial. O território é o espaço revestido da dimensão política, afetiva ou 

ambas”. O autor revela a importância de considerar que, no território, manifestam-se tanto 

relações políticas de controle quanto relações afetivas, identitárias, de pertencimento. 

A pesquisa realizada nos jornais locais permitiu afirmar que a denominação Sertão da 

Ressaca passou a comparecer e a circular, na sociedade conquistense, a partir da segunda 

metade da década de 1970, com os artigos publicados no jornal Fifó pelo historiador Ruy 

Medeiros. 

                                                           
100

 Entrevista n. 3, realizada em 02 de maio 2008. 
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Com tal constatação, tem-se a configuração de uma autoria. Para Orlandi (1996), o que 

caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação. Pêcheux (1969), 

semelhantemente, considera a interpretação como um ato no nível simbólico. A palavra gesto, 

na perspectiva discursiva realçada por Orlandi (1996, p. 18), “[...] serve justamente para 

deslocar a noção de „ato‟ da perspectiva pragmática; sem, no entanto, desconsiderá-la. [...] A 

interpretação é o vestígio do possível”. Um gesto de interpretação ocorre, portanto, na esfera 

do simbólico e pode, de fato, instituir uma narrativa, uma história. Da mesma maneira, o 

processo de construção social da memória é também instaurado por gestos de interpretação e 

 

Esses gestos [...] não se dão no vazio. A noção de arquivo é aqui 

esclarecedora. O arquivo, ou o discurso textual, diz Pêcheux (1980), é o 

campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão. Há 

gestos de leitura que constroem o arquivo, que dão acesso aos documentos e 

que dão o modo de apreendê-los nas práticas silenciosas da leitura 

“espontânea”. Essas leituras são organizadas e elas dispõem sobre a relação 

do literal e do interpretativo (ORLANDI, 1996, p. 95). 

 

Medeiros, sem dúvida, instituiu um gesto de interpretação sobre o Sertão da Ressaca e, 

ao fazê-lo, deu evidência a esta denominação.
101

 De outra forma, para utilizar os termos de 

Vattimo (2001), passou a atuar como “porta-voz” de significações desse território. Tal gesto 

resgata uma documentação histórica e funda o Sertão de
102

 Ressaca como “[...] país que 

demora entre o Rio de Contas e o Rio Pardo.”
103

 E ainda território “[...] onde foi inventado o 

município de Vitória da Conquista”. 
104

  

As associações do nome de Medeiros a Sertão da Ressaca são inegáveis. Os 

denominados “porta-vozes” constituem-se em “[...] intérpretes motivados, que decidem como 

representar sobre um mapa um território ao qual tiveram acesso através de mapas mais 

antigos” (VATTIMO, 2001, p. 43).  

Tal inferência permite, mais uma vez, apontar na direção da construção de um 

discurso fundador ancorado no recorte territorial do Sertão da Ressaca buscado por aqueles 
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 Conforme afirma Orlandi (1996, p. 31), “A interpretação é sempre regida por condições de produção 

específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas. É a ideologia que produz o efeito da 

evidência, e da unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos institucionalizados, admitidos como 

„naturais‟. Há uma parte do dizer inacessível ao sujeito e que fala em sua fala.”  
102

 Nos artigos citados, o autor utiliza a preposição de, referindo-se ao Sertão de Ressaca, embora em outros 

artigos publicados no mesmo jornal e série intitulada “Ensaios Conquistenses”, a preposição da também seja 

utilizada.  
103

 MEDEIROS, R. H. A. Os Mongoiós e seu destino. Fifó: Ensaios Conquistenses, Vitória da Conquista, p. 8-9, 

1 nov. 1977.  
104

 MEDEIROS, R. H. A. Os fundamentos da invasão territorial. Fifó: Ensaios Conquistenses. Vitória da 

Conquista, p. 8-9, 25 out. 1977. 
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que, no âmbito do discurso, respaldam e reforçam um acontecimento. Como afirma Vignaux 

(1979), o discurso não tem como função instituir a representação de uma realidade, entretanto 

ele funciona de modo a afiançar a estabilidade de uma dada representação. Tal processo foi 

semelhantemente analisado por Bolle (2004) ao tratar da geografia fundadora instaurada pelo 

autor de Os Sertões, que, certamente, não estava na condição de um espectador neutro, ao 

contrário, ele se empenhava em “[...] organizar uma determinada história e geografia dos 

sertões” (BOLLE, 2004, p. 75). 

Alguns fatores importantes, que funcionam como condições de produção na 

constituição dos discursos, são enfatizados por Orlandi. Um deles é a relação de sentidos, ou 

seja, não há discurso que não se relacione com outros: “[...] um discurso aponta para outros 

que o sustentam, igualmente como para dizeres futuros. [...] Não há, desse modo, começo 

absoluto nem ponto final para o discurso” (ORLANDI, 2007, p. 39). Outro fator é a chamada 

relação de forças em que se determina: “[...] o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2007, p. 39). A autora apresenta uma análise que 

conduz à reflexão sobre as condições de produção dos discursos, tal como o que está sendo 

referenciado: 

 

Um exemplo interessante é o que diz respeito aos sentidos de “colonização” 

e seus efeitos em nós, entre a repetição e a diferença. Esses sentidos se 

constituíram ao longo de uma história a que já não temos acesso e que 

“falam” em nós. [...] Isto é a memória, o interdiscurso. Por outro lado, a cada 

vez que dizemos “colonização”, ou que nos significamos em relação a essa 

história, esses sentidos retornam, mas, ao mesmo tempo, podem derivar para 

outros sítios de significação [...] produzindo novos sentidos, efeitos do jogo 

da língua inscrito na materialidade da história (ORLANDI, 2007, p. 38). 

 

O discurso, portanto, além de não ser neutro, revela que, por meio da instauração de 

uma narrativa, pode-se assegurar a certeza de uma história, uma vinculação, um sentimento de 

pertença. A narrativa apresentada, que se converte, também, em diversas escrituras acerca 

desse território certamente organiza determinadas representações socioespaciais que vão atuar 

na dimensão do espaço concebido.  

Sobre a escritura, nesses moldes, Albuquerque Jr. (2006b, p. 3) ressalta que esta “[...] 

funda um real, o institui, ao ordenar, dar sentido e significado a uma empiria. O real seria 

inseparável de sua escrita, de sua representação”. Narrativa e escritura, linguagem e texto 

alimentam a memória, fecundam representações sociais e possibilitam a configuração de 

determinados horizontes espaciais coletivos. Nesse aspecto, convém enfatizar: 
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[...] O oral não deve ser oposto dicotomicamente ao escrito, como duas 

realidades distintas e distantes, mas como formas plurais que se contaminam 

permanentemente, haverá sempre um traço de oralidade riscando a escritura 

e as falas sempre carregarão pedaços de textos (ALBUQUERQUE JR., 

2006c, p. 7). 

 

Com base nesses pressupostos, poder-se-ia considerar Sertão da Ressaca também 

como uma tradição inventada? A expressão tradição inventada não se refere a uma situação 

criada, antes, é entendida, na acepção de Hobsbawm e Ranger (1984), como as ações ou 

práticas sociais mobilizadas para moldar e legitimar valores e condutas, vinculando-os a uma 

história, a um passado constantemente reiterado. Dito de outro modo, refere-se a  

 

[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 

que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado 

(HOBSBAWM e RANGER, 1984, p. 9). 

 

Em consonância com o entendimento dos autores, pode-se afirmar que, de fato, a 

partir da década de 1970, com as publicações de Medeiros e as demais que se seguiram, uma 

tradição foi inventada, uma história foi constantemente reiterada, foi consolidada uma ligação 

com um território de origem, com um discurso fundador. Em outros termos, conforme analisa 

Lefèbvre, edificou-se um espaço concebido que possibilitou a configuração de determinadas 

representações socioespaciais acerca de um território sertão. 

Gondar reitera que uma lembrança ou um documento jamais são inócuos, antes, 

resultam de uma montagem não só da sociedade que os produziu, como também das 

sociedades em que continuaram a viver. Assegura a autora que  

 

[...] Essa montagem é intencional e se destina ao porvir. Se levarmos isso em 

conta ao interrogar as lembranças/documentos, a questão essencial será: sob 

que circunstâncias e a partir de que vontade eles puderam chegar até nós? 

Por que motivo eles puderam ser encontrados no fundo de um arquivo, em 

uma biblioteca, nas práticas e discursos de um grupo, a ponto de poderem ser 

escolhidos como testemunhos de uma época? E, fundamentalmente porque 

nós os escolhemos? Ao desmontar essa montagem que é a 

lembrança/documento, não revelaremos nenhuma verdade escondida sob 

uma aparência enganadora, mas sim a perspectiva, a vontade e a aposta a 

partir da qual nós a conservamos, escolhemos, interrogamos (GONDAR, 

2005, p. 20).  

 

Pode-se concluir, então, em concordância com Gondar, que a memória, assim como a 

tradição, ao organizar o passado em relação ao presente, torna-se meio de construção de 
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sentidos, afirma-se como uma construção social, uma vez que a ênfase seria posta naquilo 

que, em processo de construção, aparece como construído. Assim, entende-se que a memória 

é construída pelos homens em suas relações sociais – e não a verdade do que passou ou do 

que é (GONDAR, 2005). 

Orlandi (1996, p. 95) assegura que todo dizer se liga a uma memória: “[...] Para dizer, 

de certo modo, todo sujeito „recorre‟ a um „arquivo‟, aos discursos disponíveis. Todo sujeito 

tem seu „discurso textual. ‟” Essa memória é gerida pelos aparelhos de poder de nossa 

sociedade que “[...] dividem os que estão autorizados a ler, a falar e a escrever. [...] Os 

sentidos não estão soltos, eles são administrados” (ORLANDI, 1996, p. 96). 

O desencadear cíclico das representações carregadas de conteúdos simbólicos instaura 

um processo de enquadramento da memória,
105

 que, por sua vez, vai proporcionar a 

configuração de determinados horizontes espaciais coletivos. Esses processos acabam, 

segundo Pollak (1989, p. 09), por “[...] definir e reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 

aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc.”. Nesta perspectiva, o autor assevera que as duas 

funções essenciais do trabalho de enquadramento da memória seriam: “[...] manter a coesão 

interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum” (POLLAK, 1989, 

p.09).  

É nesse âmbito que o caráter dialético da relação presente/passado pode ser entendido 

na afirmação de Cardoso (2005, p. 20): “[...] o presente depende em muito do passado, mas a 

retenção e reconstrução do passado se dão no presente e nele estão ancoradas, pelo qual, entre 

outras conseqüências, existirão sempre, simultaneamente „memórias herdadas‟ e „memórias 

inventadas‟”.  

As análises realizadas possibilitam a (re)afirmação do Sertão da Ressaca como 

território. Por sua vez, Vitória da Conquista suscita o tratamento de sertão na condição de 

lugar. Esses aspectos revelam, mais uma vez, a multiplicidade de sentidos que o termo 

engendra. Há um movimento que sertão produz; então, convém explorar o seu significado 

como lugar. São esses sinuosos caminhos da memória e das representações de um lugar sertão 

que se busca abordar nos tópicos seguintes. 
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 O processo de enquadramento da memória, examinado por Rousso (1996) e fecundado por Pollak (1989, p. 

09), evidencia o fornecimento de um quadro de referências e de pontos de referências. Para o autor o trabalho 

de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história. Esse material pode, sem 

dúvida, ser interpretado e combinado a um sem-número de referências associadas. Entretanto, segundo o 

autor, todo trabalho de enquadramento de uma memória de grupo tem limites, pois ela não pode ser 

construída arbitrariamente. 
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3.4 “Lugar sertão se divulga”: Vitória da Conquista como lugar sertão nos 

discursos jornalísticos 

 

 

Quando marcado pela vivência, para aqueles que a têm, o sertão sugere se constituir 

mais em lugar do que em território. Tal constatação é corroborada nas afirmativas: “Não 

precisa falar muito do sertão porque quem tem um conhecimento maior vai falar em termos 

filosóficos e eu traduzo logo o que eu já vivi”
106

 ou ainda: “Eu não pinto nada além do que eu 

vivi, tudo o que eu vivi, eu pinto hoje, é primitivo? É primitivo, [...] Pintar é fotografar com a 

alma os sentimentos.”
107

 A experiência vai, portanto, dar sentido e significado a um 

determinado lugar que ora se vincula ao reconhecimento ou não de Vitória da Conquista 

como um lugar sertão.  

A respeito da categoria lugar, convém demarcar que ela se constitui também em uma 

das categorias fundantes da geografia. Entretanto, por um longo tempo, conforme destaca 

Holzer (2003), foi utilizada pelos geógrafos somente para expressar o sentido locacional de 

um determinado sítio. Tal concepção acabou por transportar o lugar a um plano secundário 

em relação a outros conceitos geográficos. Nos últimos anos, porém, tem sido evidente a 

emergência dessa categoria, que vem se destacando em diferentes análises geográficas. 

Na concepção adotada para este estudo, lugar remete a espaço vivido. Para Carlos 

(1996), esse aspecto confirma a relação de identidade e de pertencimento do homem com o 

local onde se processa a vida. A autora demarca o seu entendimento, estabelecendo que o 

lugar pode ser considerado como  

 

[...] produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos [...] a produção do lugar 

liga-se indissociavelmente à produção da vida (CARLOS, 1996, p. 28).  

 

Em consonância com Carlos (1996), Almeida (2003, p. 73) destaca: “[...] os lugares 

vividos são frutos das relações tecidas entre os homens e o meio e os sentimentos de 

pertencimento”. Tal discussão vem sendo amplamente difundida por Zaoual (2003), que traz, 

no centro da sua análise, a elaboração de uma teoria do local em sua dialética com o global, 

que ele denomina de teoria dos sítios simbólicos de pertencimento, ou de pertença. Para 
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Zaoual (2003, p. 21), “[...] essas tensões e recomposições são a raiz da afirmação das 

identidades e dos territórios. Em todos os lugares, cada vez mais, as pessoas sentem a 

necessidade de crer e de se inserir em locais de pertencimento”. Assim, à medida que cresce o 

global, também se amplia, paradoxalmente, o sentimento do local. A construção do conceito 

de sítio formulada pelo autor se aproxima das discussões desenvolvidas no âmbito da 

geografia, por alguns teóricos sobre a categoria lugar, pois tanto sítio quanto lugar remetem 

ao espaço vivido. 

Com essa interpretação, Almeida (2003) aborda sertão por meio da categoria lugar na 

perspectiva de leituras culturais da geografia. Desenvolve, desse modo, uma análise em que 

busca no poético o sertão/sertanejo como paisagem e identidade. Ao tratar das representações 

do sertão, a autora apresenta uma visão elaborada pelos “de fora” e resgata os sertões como 

lugar, espaço de experiência e vivência dos sertanejos, os “de dentro”. A análise empreendida 

possibilita uma leitura alicerçada na pluralidade de olhares, uma vez que parte do pressuposto 

de que esses lugares vividos “[...] correspondem às práticas e às aspirações, estando estas 

relações codificadas por signos que lhes dão sentido” (ALMEIDA, 2003, p.73).  

Foi na busca do desvelamento de tais sentidos que surgiu o questionamento: como se 

anuncia, nos discursos jornalísticos locais, o lugar sertão Vitória da Conquista? Alguns desses 

discursos já foram brevemente sublinhados no primeiro capítulo com o intuito de demonstrar 

a pertinência da análise que se pretendia fazer. Cabe, então, compreendê-los como uma 

construção social. Lido nessa chave, os discursos jornalísticos constituem-se em elemento 

fundamental na instauração de memórias e representações sociais e na configuração dos 

horizontes espaciais coletivos. São, por conseguinte, reveladores na relação sociedade-espaço.  

Tal universo discursivo, inegavelmente, se revela como construção socialmente 

elaborada que se consolida como representações que permeiam o vivido e, ainda que tenha 

origem em determinados segmentos sociais, pode-se constituir em “visões de mundo” 

relativamente consensuais em determinados períodos e para determinados grupos sociais. 

Trata-se de entendê-los como expedientes suscetíveis de aproximar ou distanciar 

identificações e sentidos atribuídos a um lugar e a um território. 

Nos jornais locais pesquisados, buscou-se observar, do ponto de vista discursivo, as 

representações sociais que se inscreviam em textos jornalísticos no período anterior ao 

identificado como marco na divulgação do Sertão da Ressaca (Anos 1970). Assim, foram 

consultados jornais das décadas de 1920 a 1970. Embora a denominação Sertão da Ressaca 
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compareça poucas vezes nesses textos jornalísticos, não resta dúvida quanto às associações e 

menções a Vitória da Conquista como um lugar sertão. 

É certo que esse não é um traço exclusivo desse lugar, pois diversos discursos que 

cunham a história dos lugares, das cidades do interior, no período indicado, são permeados 

por narrativas semelhantes. Entretanto, diante da importância da linguagem e da narrativa 

escrita na construção da memória de uma sociedade, não se pode desprezar, como registro de 

uma época, os discursos jornalísticos, que certamente possibilitam o preenchimento de certas 

lacunas no registro da história oficial. Torna-se importante conhecê-los para compreender os 

sentidos que perpassam a manutenção e a transformação das memórias e das representações 

socioespaciais acerca de Vitória da Conquista como lugar sertão. 

 As matérias selecionadas tratam de diferentes aspectos e referem-se a temáticas 

diversas que abarcam múltiplas identificações com sertão. Tais identificações podem aparecer 

em quaisquer notícias sobre o município: em uma matéria informativa, em uma crônica ou 

poema ou ainda em espaços destinados à divulgação de propagandas. São, portanto, diversos 

os espaços discursivos em que o sertão se inscreve nesses jornais.  

Em matéria intitulada Mocidade Gigantesca! Avante! Avante! que trata da importância 

do Grêmio Castro Alves para Conquista, o jornal A Semana a destaca como a “Capital do 

sertão” que pode ser elevada ao “[...] cimo altaneiro e glorioso da Andes do Progresso” 

(MOCIDADE..., 1923, p. 1). A referência à primazia de Conquista entre as cidades sertanejas 

da Bahia também vai sendo anunciada: 

 

A Conquista vae, dia a dia, conquistando com ingentes esforços, no concerto 

do progresso das suas irmans sertanejas, o galardão brilhante de primus 

inter pares, occupando a primazia (modestia a parte) segundo attestam 

muitos dos nossos illustres visitantes, no concurso das cidades adiantadas do 

alto sertão bahiano (BAR..., 1925, p. 2, grifo nosso).  

 

No editorial do jornal A Semana, que apresenta a missão “grandíloqua” de tal meio de 

comunicação para o sertão, o objetivo a ser alcançado é detalhado:  

 

[...] procurar elevar no concerto das cidades adeantadas do sertão baiano, o 

nome festejado desta paragem perfumosa, onde o pincel excepcional da 

natureza, em tons vivos e maravilhosos, soube bem demonstrar n‟uma tela 

de raros encantos, a magestade inexcedível deste torrão abençoado e 

prodigioso (NOSSA..., 1923, p. 1, grifo nosso).  
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Na mesma matéria, o articulista relata um fato interessante: 

 

Não faz muito tempo que distincto cavalheiro aqui chegado, trazendo a peior 

das impressões a nosso respeito, atravez dos mentirosos boatos espalhados 

no seio da sua ilustre família, affirmava-nos em delicadas e carinhosas 

expressões, que a “Conquista é a deusa do sertão”. [...] Vale bem alguma 

cousa, cada conquistense gravar bem no fundo da alma, a phrase acima, 

como uma sentença dictada conscienciosamente, por quem, muito de perto 

veio conhecer o nosso desenvolvimento, para depois, em sensata e 

ponderada consideração, lavrar com seu próprio punho, escrever com as suas 

próprias mãos, a legenda que levará ao longe, como um toque de clarin, aos 

ouvidos dos que nos desconhecem a verdade pura do que é e do quanto vale 

Conquista. [...] Eis a linha de conducta por onde temos trilhado [...] 

empunhada a bandeira da paz, supremo ideal que empolga o nosso século, o 

Seculo da Luz (NOSSA..., 1923, p. 1, grifo nosso).  

 

Por ocasião do aniversário desse jornal, foi publicada uma matéria que apresenta as 

dificuldades e os desafios de um jornal sertanejo:  

 

A imprensa, no sertão, semelha pequeno batel pilotado por argonautas 

decididos, entregue pelo vendaval do destino, as intempéries e as 

tempestades do oceano sem fim das paixões, conseguindo as vezes, com mil 

difficuldades, atravessar o Hellesponto das intrigas, vencendo as ondas 

rugidoras da oppressão, para largar ferros no ancoradouro remançoso da 

oppinião publica, após uma viagem de longos estudos, para bem servir, antes 

de tudo, sem vacillar, a vontade do povo. [...] E cantando hosannas, vimos 

agradecer aos nossos leitores e assignantes que é sem distinção de classes a 

sociedade conquistense, a maneira gentil com que nos tem recebido, dando-

nos sempre energia e valor para seguir nesta via dolorosa de imprensa 

sertaneja, cujo dilemma tem sido e será sempre – trabalhar pelo povo, pela 

nossa terra, falando a verdade (NOSSO..., 1924, p. 1, grifo nosso). 

 

Diversas mensagens de felicitações por ocasião do aniversário desse mesmo jornal 

foram publicadas com o título “O nosso aniversario e os amigos sertanejos”. Uma das 

mensagens apresenta a declaração: “Para nós, sertanejos, nada mais expressivo, do que um 

anniversario de um orgão de combate [...]” (NOSSO..., 1924, p. 1).  

O enaltecimento do sertão está também presente em outros contextos do cotidiano, em 

que é considerado como lugar vivido. É deste modo que ele comparece na carta escrita por 

uma colegial em que a saudade do sertão é fortemente evidenciada:  
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[...] Não avalias nunca a melancolia consoladora e religiosa que sinto, ao 

dirigir-te estas linhas, envolvidas no crepe roxo-triste da saudade. [...] 

recende uma essência admirável da doce recordação, dos saudosos e 

refloridos dias que juntos passamos, conversando com a natureza, na sua 

linguagem miúda e harmoniosa, sentadas as sombras dos frondosos 

ingazeiros, formando castellos de illusões, embaladas pelos cantares 

maviosos dos lindos sabiàs, no nosso sempre querido e perfumoso sertão 

(CARTA..., 1924, p. 2, grifo nosso). 

 

O considerado “perfumoso” sertão pela colegial é também visto como “divino” na 

carta em que um “abastado fazendeiro neste município” relata a sua viagem à Europa: 

 

[...] É difficil imaginar o que vai pela Europa, meu amigo, [...] aqui estamos 

nadando em fartura, em barateza, em delicias paradisíacas, em comparação 

com o que na Europa se está passando. O nosso Brasil, [...] a nossa 

encantadora Bahia, os nossos divinos sertões nunca nos pareceram melhores 

e mais bellos do que na imaginação me sorriram, durante os dias que passei 

na Europa!”(MAJOR..., 1924, p. 1, grifo nosso).  

  

Se, por um lado, esse lugar sertão, nesses discursos, é envolvido em romantismos e 

idealizações e vinculado a aspectos positivos, por outro, referências que remetem ao atraso, a 

dificuldades e à falta de civilização também ocorrem, simultaneamente, em diversos outros 

discursos que permeiam o cotidiano desse lugar sertão. Tal constatação reitera a compreensão 

de Massey (2008, p. 226) para quem: “[...] multiplicidade, antagonismos e temporalidades 

contrastantes são a natureza de todos os lugares”. 

Apresentam-se algumas mesclas e contrapontos nos discursos encontrados, 

especialmente quando se trata de reivindicações e reconhecimento acerca de elementos que 

poderiam trazer o progresso para o sertão, tais como telégrafo, rádio, estradas e professores, 

demonstrados, respectivamente, nas matérias que se seguem: 

 

Existem nas historias dos povos factos tão brilhantes, tão sublimes, tão 

acclamados, que gravados no granítico pedestal da historia se tornam um 

verdadeiro exemplo de admiração e orgulho, de gloria e veneração, como um 

pharol cyclopico reluzindo entre os turbilhões tempestuoso dos tempos, 

incertos e duvidosos em sua marcha [...] E foi um d‟estes factos marcados 

com o mais justo orgulho, que a Conquista deixou burilado no mármore de 

sua historia no dia 5 do corrente, a data imperecível da inauguração do fio 

telegraphico. Por occasião dessa auspiciosa data, por iniciativas particulares 

festejou-se a inauguração do fio telegraphico, cujas solennidades foram 

revestidas de maiore pompas, para cujo fim e sua realização concorreu de 

modo brilhante toda a sociedade conquistense, manifestando em cada 

semblante o civismo desse sertanejo povo (A INAUGURAÇÃO..., 1926, p. 

2, grifo nosso).  
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[...] Na vastidão do nosso Paiz que ainda tanto se ressente dos meios de 

communicação e transporte, a radiotelephonia vae representar factor 

primordial de progresso, e será certamente abençoado por todos. Quem tem a 

ventura de conhecer o sertão brasileiro e de ter vivido os seus hábitos e o 

seus costumes, pode bem fazer idea do prazer que uma audição radiophonica 

produzirá entre os seus habitantes, condemnados a uma vida laboriosa, sem 

as compensações reconfortantes que proporcionam os centros mais 

adiantados (O RÁDIO..., 1927, p. 3, grifo nosso).  

 

Conquista já poderia estar incluída no numero das cidades cultas; por aqui já 

existe alguma cousa que lhe faculta o direito de exigir um posto de melhor 

destaque d‟entre as suas co-irmans, estão a se iniciar grandes 

emprehendimentos nos dias que transcorrem: a estrada de rodagem corta as 

mattas, rasga os seios dos montes, à busca de algo que lhe resta para alcançar 

a primazia d’entre os centros de actividade e de vida do sertão da Bahia; 

faltava-lhe o telegrapho que possuimos hoje, mercê de Deus, e que tantos 

benefícios já nos está fazendo [...] (CIDADE..., 1926, p.1, grifo nosso).  

 

As vantagens que á nossa terra trará a estrada de rodagem que ligará 

as duas Cidades de Itabuna e Conquista já são do domínio de todos os 

que se interessam pelo engrandecimento material da Bahia. 
Indiscutivelmente esta estrada de rodagem marca o passo inicial para o 

progresso do sertão baiano [...] (AINDA..., 1936, p. 1, grifo nosso). 

 

Não temos duvida nenhuma em de novo affirmar, que, certamente, das 

cidades do alto sertão, olvidada completamente, a primazia cabe 

indubitavelmente a nossa querida Conquista. Nesta nossa assertiva 

verdadeira, sentimos despertar no nosso intimo, um pouco de indignação 

contra os que, responsáveis únicos pelas mazellas do sertão, nos deixam 

sepultados neste esquecimento indigno, neste marasmo innominavel, como 

se, muito distante da civilisação, muito distante do sopro do progresso, 

estivesse a Conquista – nova aldeia de aborígenes – condemnada a perecer 

pelo fogo arrazador do ostracismo inclemente. [...] Trabalhar contra o 

analphabetismo, extirpando da alma do povo este verme que corrompe 

insensivelmente o seu progresso é, sem dúvida alguma, [...] o mais sublime 

dos combates [...] procurando beber os ensinamentos da boa civilisação [...] 

O século é de luz, e luz pedimos para o nosso povo, como nenhum outro, 

necessitado das vinte e cinco lanternas maravilhosas do alphabeto 

(ESCOLAS..., 1924, p. 1, grifo nosso). 

 

Na análise de jornais do período de 1923 a 1977, constatou-se, em diversas matérias, a 

necessidade premente de instrução como forma de assegurar a civilização para o sertanejo. 

Tal aspecto foi abordado por Mendes (2004) no estudo sobre a implantação da Escola Normal 

em Vitória da Conquista, na década de 1950, quando era recorrente ao longo desse período 

“[...] o apelo de proporcionar luz do saber ao interior dos sertões” (MENDES, 2004, p. 70, 

grifo da autora). Tal chamado 
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[...] associa-se às dificuldades de professores jovens trocarem a vida nas 

cidades pelo ensino no campo. Processa-se, então, uma relação conflituosa: 

de um lado, a necessidade, frisada nos discursos, de se promover o 

desenvolvimento do campo via educação e, do outro, o anseio dos novos 

professores em desfrutar das possibilidades que o processo de urbanização 

vinha trazendo para Vitória da Conquista (MENDES, 2004, p. 70). 

 

Desde a década de 1930, como se observa na matéria Aspectos da educação sertaneja: 

desadaptação do professor, tal tema era recursivo:  

 

Esta é uma das causas que mais dificultam a obra educativa em nosso meio 

sertanejo. Moças e rapazes diplomados pelas escolas Normais da Capital ou 

de outras cidades, acostumados ao borborinho álacre dos centros civilizados, 

não suportam a vida [...] em pequenos arraiaes, onde não chegaram ainda os 

adiantamentos do século XX. [...] Não há casas decentes, como esperavam, 

não acham pessoas capazes de uma conversação agradável. Tudo ali desde a 

cantiga dos sapos nas proximidades da lagoa, desde os trajes ridículos de há 

meio século passado até aos costumes monótonos dos filhos do logar, 

entristece e amargura o coração do nobre educador. Abrem-se as portas do 

tédio que lhe martirisa a alma. Fala da localidade, que é atrazada; do povo, 

que é ignorante, [...] É necessário, pois, que os educadores compreendam 

bem a sua missão. Eles não vão encontrar meios civilizados, homens 

competentes. Eles vão levar a educação, eles são no logarejo em que 

trabalham, servindo-me da expressão vitorhugana, o facho da civilização e 

do progresso, dentro da noite escura da ignorância. Integrem-se ao meio e 

tudo lhe correrá fácil (ASPECTOS..., 1937, p. 1, grifo nosso).  

 

Apesar das dificuldades que seriam encontradas pelos professores na árdua missão de 

adentrar os sertões, os discursos tratam dessa responsabilidade de forma romântica, deixando 

em evidência a representação do professor primário como agente disseminador do saber ao 

rude e iletrado habitante dos sertões, que, por sua ignorância, atravancava o processo de 

modernização pretendido para o interior da Bahia e para todo o Brasil (MENDES, 2004, p. 

71). 

Marcada por aspectos positivos e/ou negativos, a identificação de Vitória da Conquista 

com o sertão é irrefutável no período mencionado, mesmo considerando que, mediante a 

inserção de elementos tidos na época como responsáveis pela civilização e progresso, como já 

mencionado, tal ênfase, pelo menos na esfera dos discursos jornalísticos, caminhe na direção 

de um esmaecimento. O trecho a seguir é interessante para a compreensão dessa dinâmica: 
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Vitoria da Conquista, cidade que pode, sem favor, ser chamada de “Capital 

do Sudoeste Baiano” tem sofrido uma tal ação do progresso, que apresenta 

problemas de capital, não mais podendo ser administrada nem policiada 

pela bitola de localidades sertanejas. Contando cerca de mais de 50 mil 

habitantes na cidade, mais de cento e vinte mil em todo o município, situada 

às margens da Rio-Bahia onde o tráfego é intenso e por onde transitam, de 

noite e de dia, centenas de veículos, conduzindo passageiros e carga de 

Norte a Sul e vice-versa, esta encantadora cidade ressente-se, naturalmente, 

da falta do elemento humano em número suficiente para atender a todas as 

necessidades do policiamento de tão grande e, mais do que isto, de tão vasta 

área habitada (PELO..., 1959, p. 1, grifo nosso). 

 

Os discursos jornalísticos demonstram, portanto, que à medida que expressões como 

progresso, civilização, crescimento, desenvolvimento, passam a se evidenciar, as menções a 

Vitória da Conquista como lugar sertão começam a se dissipar, dando origem a expressões 

como “surto de progresso”, “cidade moderna”, “núcleo civilizado”, “lugar marcado por um 

período de franca prosperidade” etc.
108

 É importante destacar que se constata certo 

esmaecimento, como dito, mas não uma ausência de referências a Vitória da Conquista como 

lugar sertão. 

Alusões a sertão e sertanejo continuam presentes nos discursos ainda que com menor 

intensidade. “Esta cidade é o que se vê hoje – uma sentinela avançada do progresso no alto 

sertão – graças à abertura da estrada Rio-Bahia” (INTERÊSSES..., 1956, p. 3). A construção 

da Rodovia Rio – Bahia (atual BR 116) na década de 1940, pavimentada na década de 1960, é 

vista por muitos como um dos mais importantes fatores de atração urbana, juntamente com a 

rodovia Ilhéus/Lapa (BA 415). Também nos discursos jornalísticos, tais rodovias são 

registradas como um dos mais importantes elementos para o progresso. Em matéria publicada 

em 1956, o jornal O Conquistense enfatiza: “[...] as vias de transporte são as artérias que 

levam o sangue da civilização e do progresso, a linfa do conforto e da prosperidade, a um 

lugar qualquer” (INTERÊSSES..., 1956, p. 3).  

Os elementos associados à ideia de progresso passam a ser frequentes. Em reunião na 

Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o então vereador Everardo Públio de Castro 

discursa:  

 

 

 

                                                           
108

 Fragmentos retirados da matéria PROGRESSO de Conquista: será inaugurada brevemente a Casa de Saúde 

São Geraldo. O Combate, Conquista, ano 14, n. 23, p. 1, 20 jun. 1943. 
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Não sei, Sr. Presidente, se é bairrismo meu, mas sinto, sem puder contê-lo, o 

meu imenso orgulho de ter assistido o crescimento da cidade. Para mim, é 

ela a Capital do sertão. [...] Em torno de sua vida social e econômica 

gravitam cidades, vilas, municipios, uma coletividade inteira [...] (NA 

CÂMARA..., 1956, p. 1, grifo nosso).  

 

Em matéria do jornal Fifó, intitulada Conquista, minha cidade bonita, publicada em 9 

de novembro de 1977, o vereador e também professor Everardo relata a sua vinda de Caetité, 

sua terra natal, para Vitória da Conquista assim expressando:  

 

Esse é um capítulo de minha vida e de minha história nesta terra, nesta 

minha, tão minha e tão querida Vitória da Conquista. [...] Para nós que 

conhecíamos as cidadezinhas miúdas do sertão, estávamos diante de uma 

cidade maior, de mais gente, mas com os mesmos hábitos e tradições 

sertanejas. [...] E Conquista, fadada pelo destino histórico de cidade com 

posição geográfica definida, haveria de crescer, de avançar sempre, para se 

tornar a importante metrópole sertaneja dos dias presentes (CASTRO, 1977, 

p. 8, grifo nosso).  

 

A multiplicidade dos discursos jornalísticos apresentados permite constatar como esse 

lugar sertão foi divulgado. Contudo, fica ainda o questionamento: como tais representações se 

configuram nas memórias e nas representações sociais nos dias atuais? É o que se 

demonstrará nos itens subsequentes. 
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3.5 Perscrutando memórias e descerrando representações: Vitória da 

Conquista ainda é sertão? 

 

 

As representações dos espaços são marcadas por relações que, inevitavelmente, 

articulam as três dimensões balizadas por Lefèbvre, como se expôs em páginas anteriores. 

Essas representações (re)modelam-se constantemente considerando uma síntese entre a visão 

da academia (o concebido), as práticas sociais (o percebido) e o cotidiano (o vivido). 

Pode-se supor, então, que a memória e as representações sociais do território Sertão da 

Ressaca estão no âmbito do concebido. Por sua vez, o sertão na condição de lugar figura-se na 

dimensão do percebido e do vivido e, por assim se constituir, tais sentidos passam por 

processos de deslizamentos que possibilitam, a depender das circunstâncias e dos referenciais 

utilizados, apresentar movimentos simultâneos de aproximação e de afastamento acerca da 

consideração de Vitória da Conquista como um lugar sertão ou não. 

As memórias e representações encontradas nas fontes pesquisadas estão longe de se 

estabelecerem como consensuais e unívocas. Tal aspecto reitera o caráter em movimento tanto 

do espaço quanto dessas categorias, que são responsáveis também pela configuração dos 

horizontes espaciais coletivos.  

Tem-se, portanto, um caráter cambiante de sentidos permeado por tensões e lutas 

internas de representações que envolvem território e lugar na memória social. As posições de 

afirmação, negação e dúvida quanto a Vitória da Conquista ser considerado lugar sertão 

acham-se demonstradas na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Identificação de Vitória da Conquista com o sertão por parte dos moradores deste 

município e circunvizinhos, 2008.  

 

Local de Moradia 
Identifica 

% 

Não identifica 

% 

Dúvida 

% 

Total 

% 

Total de 

entrevistados 

41,8 54,4 3,8 100 

 

Sede 46,1 50,3 3,6 100 

Distritos 32,1 64,1 3,8 100 

Municípios 

Circunvizinhos 

 

31,6 

 

63,2 

 

2 

 

100 

     

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  
Org: MENDES, G. F. 

 

 

Entre os sujeitos sociais moradores da sede do município, 46,1% consideram Vitória 

da Conquista como sertão, e 50,3 % não o consideram como tal, restando um percentual 

muito pequeno dos que têm dúvidas quanto a essa associação, apenas 3,6%. Portanto, a 

apreensão da condição de ser ou não sertaneja é quase na mesma medida reforçada e negada 

num movimento marcado por diferentes repertórios socioespaciais e culturais. Em alguns 

casos, a dúvida manifestada seguiu-se de uma análise, com o desenrolar das perguntas, o que 

permitiu, posteriormente, ao sujeito social entrevistado voltar e optar por uma afirmação ou 

negação, mas em outros, mesmo com o aprofundamento das questões, a dúvida permaneceu. 

Configura-se, dessa forma, um horizonte espacial coletivo que, ao mesmo tempo em que 

reconhece e reforça o lugar Vitória da Conquista como sertão, também o estranha como tal, 

negando essa condição. 

Quando o questionamento se volta, entretanto, para os moradores dos distritos ou de 

municípios circunvizinhos (todos consideravelmente menores do que Vitória da Conquista), o 

panorama de respostas se modifica. Esse foi um aspecto importante, pois, inicialmente, 

intencionava-se agrupar os dados sem distinção dos moradores da sede, distritos e municípios 

circunvizinhos, mas, no momento da tabulação e análise dos dados, configurou-se uma 

diferença significativa no que dizia respeito às representações sociais evidenciadas. Por parte 

dos moradores dos distritos e dos municípios circunvizinhos, a tendência de não considerar 

Vitória da Conquista como sertão é mais significativa, acima de 60%. Tal fato indica que, 
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num processo relacional, Vitória da Conquista como uma cidade média,
109

 alçada à categoria 

de Capital regional B,
110

 a que constantemente se associam características de progresso, 

crescimento, desenvolvimento, parece se distanciar ainda mais da ideia de sertão para os 

moradores dessas localidades.  

Os meios de comunicação social contribuem para projetar as cidades de grande e 

médio porte como modernas e progressistas. Assim, numa tendência dual, terminam por 

contrapor o sertão a tal ideia, vinculando-o a características de atraso e arcaísmo. A 

justificativa para tal pode ser encontrada na análise dos motivos pelos quais os sujeitos sociais 

participantes da pesquisa estabelecem uma afirmativa ou uma negativa para essa condição 

sertaneja. As razões evocadas foram agrupadas em recortes de unidades de análise que 

enfatizam as principais representações delas decorrentes ou a elas associadas.  

Com o agrupamento das unidades de análise que serão expostas nos itens 

subsequentes, procurou-se mapear o campo de significações que determinam a maneira pela 

qual o sertão é representado no senso comum, entendido segundo o parâmetro da 

compreensão de Martins (2008, p. 54), já sublinhada no capítulo 1: “O senso comum é 

comum não porque seja banal ou mero e exterior conhecimento. Mas, porque é conhecimento 

compartilhado entre sujeitos da relação social [...].”  

Antes da exposição dos quadros-síntese, cabe ainda apresentar a advertência de García 

Canclini (2007, p. 133) quanto à necessidade de “[...] prestar especial atenção às fraturas, às 

contradições, aos aspectos inexplicados, às múltiplas perspectivas sobre os fatos [...]”. Acerca 

da utilização dos dados de uma pesquisa de campo, esse autor faz considerações relevantes, 

tais como: “[...] Sutura-se o caráter fragmentado e incoerente que a experiência de campo 

costuma ter, submetendo-a à ordem simples e compacta das interpretações que abrangem 

tudo” (GARCÍA CANCLINI, 2007, p. 133).  

                                                           
109

 No âmbito da geografia, a discussão acerca das cidades médias tem sido profícua. Não há, entretanto, na 

discussão ora empreendida a intenção de aprofundamento nessa temática que aqui comparece somente com o 

intuito de demonstrar uma situação relacional que se tornou evidente nas análises realizadas com os 

resultados das pesquisas de campo desenvolvidas ao longo da tese. Apesar de largamente utilizado, o termo 

cidade média não possui definição teórica muito precisa, assim, é comum a utilização de outros termos como 

seus sinônimos, a exemplo de cidade regional, cidade de médio porte, cidade intermediária, centros regionais 

e sub-regionais etc.  
110

 De acordo com a classificação do IBGE na publicação Regiões de Influência das Cidades – 2007 “[...] as 

Capitais regionais são constituídas por 70 centros que, como as metrópoles, também se relacionam com o 

estrato superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das 

metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de 

atividades, por grande número de municípios. Este nível também tem três subdivisões: Capital regional A 

(11 cidades, com medianas de 955 mil habitantes e 487 relacionamentos); Capital regional B (20 cidades, 

com medianas de 435 mil habitantes e 406 relacionamentos); Capital regional C (39 cidades com medianas 

de 250 mil habitantes e 162 relacionamentos)”. (IBGE, 2008, p. 11, grifo do documento). De acordo com os 

critérios estabelecidos pelo IBGE, Vitória da Conquista é considerada uma Capital regional B.  
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Partindo de tais esclarecimentos, intenciona-se demonstrar a polifonia dos discursos, a 

autoria dispersa, as múltiplas representações encontradas seja para negar seja para afirmar a 

condição de Vitória da Conquista como um lugar sertão. Afinal, como bem expressa Calvino 

(1990), uma cidade comporta muitas. Semelhantemente, defende-se que, indiscutivelmente, 

um sertão comporta vários.  

 

 

3.5.1 A negação do sertão 

 

 

Por meio de diversos recortes nos discursos, foram construídas unidades de análise 

que serão exploradas em forma de quadros, cuja intenção foi a de desvelar os múltiplos 

contornos de significação do sertão. Empenhou-se em procurar nesses fragmentos de 

discursos as regularidades enunciativas que emergiam nas narrativas que apontam para os 

múltiplos sentidos de sertão.  

No Quadro 1, encontram-se, inicialmente agrupadas, as unidades de análise que 

enfatizam a negação de Vitória da Conquista como sertão. Iniciou-se pelo quadro que 

apresenta elementos de negação por ter sido esta a representação mais significativa em termos 

de percentual (Tabela 2, p. 140).  
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Unidade de análise Representações decorrentes % 

 

 

 

 

1. Progresso e 

desenvolvimento 

incompatíveis com a 

ideia de sertão 

Devido ao progresso e desenvolvimento da cidade. Conquista é 

cidade grande e evoluída. 

 

 

 

32 

Aqui tem de tudo. Tem comércio, tem tudo perto. 

Conquista tem de tudo, não precisamos sair daqui em busca de 

recursos, pelo contrário, o pessoal da roça é que vem pra cá. E 

ainda está evoluindo mais. 

A cidade cresceu e está crescendo, têm muitos prédios, carros, o 

trânsito é bem movimentado. 

A geografia da cidade se expandiu, se desenvolveu.  

Porque aqui é bom de morar, sertão é só para aposentado. Sertão é 

pior do que aqui. 

Porque tem muitos prédios, muitas casas e o sertão nem energia 

direito tem. 

Deixou de ser em razão do progresso. Pode ter sido um dia, mas 

hoje já evoluiu bastante. É muito povoada. 

 

 

 

 

2. Sertão não é cidade 

 

Sertão é zona rural, não é cidade.  

 

15 

 

Aqui é cidade grande, não é sertão, não. 

Resido na zona urbana e não tenho nem parentes no sertão. 

Porque já morei no sertão e é bem diferente, não é como na 

cidade. 

Aqui tem muitas casas, ruas calçadas, e o sertão é onde tem mato, 

caatinga, roça, a cidade e o sertão são muito diferentes. 

 

 

 

3. Zona de transição 

 

Sertão é perto daqui, mas aqui é uma área de transição, não é tão 

seco: divisa de mata com sertão.  

 

22,8 Conquista tem clima frio, principalmente na serra. A temperatura 

é amena e agradável. É planalto. 

Porque sertão é caatinga, aqui é uma área de transição. 

 

 

4. Fartura na lavoura 

É uma região onde se planta muito e não se tem muitas 

dificuldades com água. 

 

16,9 Aqui tem lavoura com fartura, no sertão não tem. Aqui planta-se 

muito café. 

Aqui eu posso cultivar hortaliças, é bom pra plantar. 

 

5. Modo de vida Pelas características do lugar e pela cultura popular. Não vejo 

nenhuma característica de sertão aqui. 

5,2 

 

6. Não tem muito 

sofrimento 

Sertão é sofrimento. Aqui não tem nada de sertão, nada! Tem 

muitos períodos de fartura. 

3,9 

 

7. Negação sem 

justificativa 

_ 2,5 

 

8. Região Sudoeste  Porque o Sudoeste da Bahia não é sertão. 1,7 
Quadro 1- Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que responderam negativamente ao fato 

de considerarem Vitória da Conquista como sertão, 2008.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. Org.: MENDES. G, F. 
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Como se pode depreender com base na análise do Quadro 1, as unidades apresentadas 

são marcadas por uma intensa polivocalidade. Para negar a identificação de Vitória da 

Conquista com o sertão, as justificativas encontram-se discursivamente filiadas, em sua 

grande maioria, a aspectos negativos associados à representação de sertão. Tal fato é 

constatado, majoritariamente, nas unidades de sentido explicitadas nos subitens um e dois em 

que os discursos estão vinculados à ideia de incompatibilidade entre as concepções de 

progresso e desenvolvimento com a de sertão e ainda à afirmativa de que “sertão não é 

cidade”. Nesse aspecto, expressões como “Conquista, sertão? Não... Conquista não é mais 

sertão, já foi há tempos atrás..., mas agora a cidade cresceu, se modernizou, aqui não é mais 

sertão. Sertão não é cidade. O sertão ficou na história”. “Aqui tem de tudo”, “A cidade 

cresceu e está crescendo” são frequentes e inconciliáveis com a representação do sertão. A 

consideração “Quem mora em Conquista está no céu” reafirma, nas entrelinhas, que as 

dificuldades associadas inevitavelmente às representações do sertão estão bem longe da 

realidade atual, possibilitando a conclusão de que “[...] O sertão é algo bem distante daqui.”
111  

Nesses fragmentos de discursos, a ideia de movimento ascendente quanto ao 

crescimento e progresso da cidade faz ainda com que a identificação que possivelmente já 

tenha existido perca o sentido diante das novas possibilidades de desenvolvimento, como o 

caso exemplar do entendimento: “Deixou de ser em razão do progresso. Pode ter sido um dia, 

mas hoje já evoluiu bastante.”
112

  

Como instrui Orlandi, o posto (o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto 

(não dito, mas presente), que fica como subtendido. O subtendido depende, entretanto, do 

contexto (2007, p. 82). A ideia recorrente nos questionários aplicados – “Ah, Conquista não é 

mais sertão! Já foi um dia...” – expressa bem a assertiva de Orlandi de que “[...] ao longo do 

dizer, há toda uma margem de não-ditos que também significam” (2007, p. 82). Os não-ditos 

direcionam-se para aspectos que, na ancoragem de tais discursos, inviabilizam a associação 

do sertão com quaisquer elementos vinculados a desenvolvimento e progresso. As 

representações presentes em tais discursos associam-se a uma ruralidade que não comporta 

materialidades e imaterialidades presentes na atual imagem atribuída a Vitória da Conquista. 

Assim, muitas vezes o sertão foi visto apenas como uma possibilidade de resgate de uma 

cultura passada, existente hoje no imaginário, baseada em relatos dos mais velhos. 
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  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
112

  Idem. 
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Manifestações como as citadas estão também eivadas de ambiguidades. O fato de 

existir o reconhecimento de que o lugar já foi um dia sertão gera uma série de conflitos que 

culminam, por exemplo, na afirmativa seguida do questionamento: “Conquista não é mais 

sertão! Mas... pode um lugar sair do lugar? O lugar não pode sair do lugar, pode? Então, o 

lugar que já foi sertão um dia tem que continuar sendo...”
113

 

Esse conflito possibilita uma série de reflexões e revela uma concepção de lugar que 

ainda é muito persistente no senso comum, que concebe o espaço como o morto, o estático, o 

fixo, na conhecida rememoração de Foucault (1980), em contraponto ao caráter aberto e em 

constante movimento do tempo. No aprofundamento dessa discussão, Massey (2008, p. 35) 

argumenta que “[...] o espaço é igualmente vivo e igualmente desafiador, e que, longe de ser 

morto e fixo, a própria enormidade de seus desafios significa que as estratégias para dominá-

lo têm sido muitas, variadas e persistentes”. É assim que Duvignaud (1977, p. 09), também na 

contramão desse pensamento de Foucault, considera que a reflexão acerca do espaço é uma 

análise da própria vida. Para o autor, “[...] les lieux de l‟espace sont les gisements de notre vie 

[...].” 
114

 Ainda nessa perspectiva, Serpa (2006, p. 15) sintetiza uma necessidade premente que 

deve perpassar os estudos geográficos: “É preciso, sobretudo, pensar o espaço como algo 

dinâmico e mutável, reflexo e condição da/para a ação dos seres humanos, como espaço 

vivido e, por isso mesmo, „representável‟, algo passível de „apropriação‟”.  

Considerando tais acepções, pode-se supor, metaforicamente, que o lugar pode, sim, 

sair do lugar, ou seja, o significado de um determinado lugar tido como estabelecido pode, 

certamente, derivar para outros sítios de significação, produzindo novas clivagens na memória 

e nas representações sociais. Tal entendimento associa-se à defesa de Gomes (1997, p. 39) ao 

afirmar que a geografia, na condição de atividade, “[...] é ação no mundo, é a perpétua 

geração de nexos na ordem espacial das coisas, é sentido e comunicação, discurso e 

intervenção”. Entendendo-a dessa maneira, é possível abandonar “[...] definitivamente a 

concepção do espaço sob a perspectiva da forma formata, do dado fixo, da palavra imóvel e, 

ao contrário, concebemos o espaço como composição de forma formans, de contínuo processo 

de produção de sentidos e ações” (GOMES, 1997, p. 39). 

A noção de mudança, bem como a representação de progresso, além dos não-ditos, 

encontra-se também ancorada em elementos materiais, citados, insistentemente, como 

reveladores de tal situação, a exemplo da construção de muitos prédios, avenidas largas, ruas 

movimentadas, trânsito e comércio intensos. Tais materialidades concernentes à negação do 
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 Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados no trabalho de campo, 2008. 
114

 Tradução livre: “Os lugares são as fontes da nossa vida”.  
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sertão demarcam que a memória e as representações sociais não estão desvinculadas das 

materialidades presentes no espaço geográfico. Para grande parte dos entrevistados, a cidade 

passa a ser o lócus onde se enraíza sua memória e lhe possibilita o afastamento da ideia de 

sertão. Nesse caso, materialidades e imaterialidades da cidade, expressas nas imagens 

apresentadas a seguir (Figuras 17 a 21), são evocadas para negar qualquer associação com 

sertão.  

Diante do significado de tais imagens presentes nos discursos, optou-se por buscá-las 

em veículos que, de alguma maneira, difundem imagens da cidade, tais como revistas, jornais 

e blogs locais, meios de divulgação do município de Vitória da Conquista, que, por assim se 

constituírem, passam a penetrar na sociedade e contribuem também na configuração de 

determinadas representações socioespaciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura17: Vitória da Conquista: vista panorâmica, 2004. 
Fonte: VITÓRIA DA CONQUISTA. Prefeitura Municipal: Projeto Agenda 21. A Conquista do 

Futuro: cenários para o desenvolvimento sustentável, 2004. 
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Outro marco material constantemente lembrado na representação de afastamento do 

sertão é a construção de um Shopping Center em Vitória da Conquista (Figura 22).
115

 O 

estranhamento é demonstrado da seguinte maneira: “Como que Conquista é ainda sertão, se 

                                                           
115

 O Shopping Conquista Sul inaugurado em junho de 2006, representa o maior centro de lazer, compras e 

entretenimento do Sudoeste da Bahia. Em julho de 2008 foi iniciada a primeira etapa de ampliação do 

empreendimento que atende mensalmente a 300 mil pessoas. Segundo o superintendente do shopping, César 

Zolim, “Por se tratar de um centro comercial planejado o Shopping Conquista Sul terá ainda duas outras 

expansões em seus projetos atingindo uma Área Bruta Locável (ABL) de 28.000 m
2
 além de 1.500 vagas de 

estacionamento e mais um centro empresarial integrado, com previsão de um hipermercado.” Ainda segundo 

ele “Este dimensionamento dá ao Conquista Sul uma projeção de ocupação no setor, transformando-se num 

shopping regional ancorado no desenvolvimento econômico de Vitória da Conquista”. Informações 

disponíveis na Revista Conquista News, jan. 2009, p. 13 e no Blog da Resenha Geral. Disponível em: 

<http://www.blogdaresenhageral.com.br.>. 02 ago. 2008. 

Figura 18: Vitória da Conquista: vista 

parcial da Av. Régis Pacheco, 2007. 
Fonte: Panoramio, 2007.  

 

 

 

Figura 19: Vitória da Conquista: vista parcial 

do bairro Candeias, 2008. 

Fonte: Blog Samuel Marinho, 2008. 

Figura 20: Vitória da Conquista: vista 

parcial da Av. Olívia Flores com ampliação 

concluída em 2008. 
Fonte: Panoramio, 2008. 

Figura 21: Vitória da Conquista: vista 

parcial da Alameda Ramiro Santos, 

2009. 
Fonte: Revista Conquista News, jan. 2009. 

http://www.blogdaresenhageral.com.br/
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até shopping tem?” “Não tem cabimento nenhum Conquista ser considerada sertão... Aqui 

tem até shopping!” 
116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens apresentadas, presentes no universo discursivo para negar a identificação 

de Vitória da Conquista com o sertão, convergem para a dicotomia constantemente cunhada 

na expressão “Sertão não é cidade”. O sertão, nessa filiação discursiva, está, 

indiscutivelmente, associado ao rural e remete à ausência ou quase inexistência de 

movimento, infra-estrutura, serviços etc. Tal compreensão, expressa na afirmativa “Resido na 

zona urbana e não tenho nem parentes no sertão”,
117

 reclama a necessidade de deixar bem 

marcado o distanciamento e a não-aceitação de uma associação do urbano com o sertão, 

reforçando o não-pertencimento a esse espaço que, em última instância, estaria associado à 

noção de ausência de desenvolvimento. A ênfase demonstrada na expressão “[...] não tenho 

nem parentes no sertão” reitera a necessidade de deixar bem demarcada a ideia de que 

nenhum vínculo com o sertão permanece, vínculo esse que, no discurso mencionado, pode ser 

entendido como qualquer atrelamento com o atraso em sua expressão mais ampla. Não há, 

nessas formações discursivas, conciliação possível entre a cidade e o sertão. 

 

 

                                                           
116

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
117

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 

Figura 22: Vitória da Conquista: Shopping Conquista Sul, 2008. 
Fonte: Revista Conquista News, jan. 2009.  
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É nesta concepção que se inscrevem os posicionamentos: “Conquista está no meio, é 

por isso que é uma cidade ousada, nunca vi uma cidade com tanto carro, são três moradores 

para cada carro”.
118

 E ainda: “Conquista é estranho... Porque realmente Conquista é planalto, 

aqui é uma espécie de prelúdio sertanejo, não é sertão, não acredito que seja. Não vejo como 

sertão”.
119

 Além da relação com a natureza, o último entrevistado enfatiza: 

 

[...] sertão para mim é estar distante. Conquista já é um lugar que circula 

muita gente, é um entreposto comercial já de longas datas, então é difícil 

entender Conquista como sertão, é mais fácil entender aqui como uma 

rancharia de tropeiros, um meio caminho, uma encruzilhada de sertões. Não 

sinto Conquista como um sertão, talvez um sertão mais poético, um sertão de 

antigamente, hoje não é mais.
 120

 

 

 

As expressões “um meio caminho”, “uma encruzilhada de sertões” revelam e 

sintetizam alguns dos sentidos encontrados nos discursos e aponta para uma semelhança com 

termos utilizados por Bhabha (1998) em sua abordagem acerca da sobreposição e dos 

domínios da diferença em que os valores culturais são negociados como: passagem 

intersticial, hibridismo, entre-lugares. Os sentidos do sertão encontrados nos discursos 

sublinhados encaixam-se perfeitamente nos termos cunhados por Bhabha (1998). Proposição 

significativa também é encontrada no seguinte depoimento:  

 

Eu não acho Vitória da Conquista uma cidade sertaneja, porque ela é mais 

do que sertaneja, ela é um vetor, um caleidoscópio. Em Conquista você vê 

vários brasis: num lugar, o cara está discutindo cinema, no outro, discutindo 

a bolsa de café, você vira a esquina, acaba de sair da pós-modernidade e se 

depara com o mundo rural. Ela tem um lado sertanejo, mas há uma 

pasteurização e aqui sofre ainda mais por estar antenada com o resto do 

mundo, afinal, é a terceira cidade da Bahia, e do ponto de vista também do 

clima, vegetação, não é assim muito sertaneja, não.
121

 

 

A visão multifacetada e caleidoscópica de Vitória da Conquista sintetizada neste 

discurso afasta o sertão para “mais adiante”. Nota-se, entretanto, que esse movimento revela 

certo sentido cambiante: na primeira parte do trecho, há uma negativa mais enfática: “Eu não 

acho Vitória da Conquista uma cidade sertaneja”, enquanto, no final, há certa relativização: 

“Ela tem um lado sertanejo, mas [...] não é assim muito sertaneja, não”. Ponderando ainda 
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  Entrevista n. 10, realizada em 25 jul. 2008. 
119

  Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
120

  Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
121

  Entrevista n. 7, realizada em 29 maio 2008. 
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sobre essa discussão, o entrevistado destaca: “Existem grandes cidades sertanejas no Brasil 

[...] A cidade não é oposta ao sertão, existe o sertão urbano também [...] Cidade e sertão se 

complementam”.
122

 Tal assertiva é também realçada em outro depoimento: 

 

Cidade e sertão se complementam porque hoje os sertões têm um grau de 

desenvolvimento mais amplo do que no passado, pois os meios de 

comunicação e os meios de transporte trouxeram o sertão para a cidade. As 

pessoas vivem com os hábitos e os costumes das cidades. Enquanto em um 

passado recente, as pessoas sertanejas viviam isoladas do mundo 

denominado civilizado, hoje nós já temos essa aproximação das cidades com 

o sertão, isso é devido a várias razões: o desenvolvimento, a construção de 

barragens, de açudes, poços artesianos que fixam o homem na sua própria 

região e por isso esse sertão nunca deixa de existir, apenas ele tem assumido 

aquelas velhas formas, tem se aproximado mais do meio mais ambientado, o 

sertão está próximo das convivências com as grandes cidades.
123

 

 

Para além da relação cidade versus sertão, os dois últimos fragmentos de discursos 

remetem a distintos aspectos que serão também apreciados no item seguinte. 

Outras unidades de análise ancoradas em representações diversas apresentadas no 

quadro 1 possibilitam ainda uma diversidade de acepções quanto às negativas de Vitória da 

Conquista como sertão. Associações com a fartura das lavouras também se estabelecem como 

contraponto na classificação do sertão: “Fartura não combina com sertão” concluem alguns. 

Logo, se Vitória da Conquista está em uma região em que se cultiva, em que se pode plantar, 

não é sertão. O sertão, nessa abordagem, está inteiramente associado à ideia de escassez.  

Apesar de reiterar veementemente a condição de sertanejo, afirmando que traz o sertão 

na alma, um entrevistado enfatiza: “[...] a Bahia não tem mais sertão, só essa parte de 

Canudos, essa coisa aqui que Lampião andou”.
124

 Por assim entender, apresenta a seguinte 

consideração: 
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  Entrevista n. 7, realizada em 29 maio 2008. 
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  Entrevista n. 9, realizada em 25 jul. 2008. 
124

  Entrevista n. 4, realizada em 29 maio 2008. 
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Vitória da Conquista não se insere no sertão até porque Conquista é rica, 

esse Sudoeste é mais rico do que muitas partes do sul, tem o café, tem o 

gado, a pecuária, todo mundo vive tranquilo, eu não vejo gente passando 

fome. [...] Por isso eu digo que a Bahia e aqui em Vitória da Conquista não 

tem mais sertão, não tem sofrimento, eu não tenho esse conhecimento. Tem 

a cara do sertão, mas quando chega está todo mundo vestidinho, todo mundo 

estudando, todo mundo vendendo o seu mel.
125

 

 

A ideia de riqueza, de fartura empurra o sertão para outros lugares. Tal representação 

foi recorrente nos dados coletados, conforme demonstra o agrupamento de sentidos do 

Quadro 1, em que se destaca que progresso e desenvolvimento são incompatíveis com a ideia 

de sertão. 

Outra unidade de análise fortemente presente nas narrativas relaciona-se à inserção de 

Vitória da Conquista em uma área de transição. Expressões como “O sertão é perto daqui, 

mas não é aqui”, “Aqui é divisa de mata com sertão, mas não pode ser considerado sertão” 

negam a identificação de Vitória da Conquista com o sertão. Tais discursos amparam-se 

também na ideia de Vitória da Conquista como terra do frio, denominada por alguns de 

“Suíça Baiana.”
126

 Nesse sentido, terra do frio contrapõe-se radicalmente à ideia de sertão, 

pois “[...] Falar de “sertões” significa, entre outras coisas, dialogar com os significados 

atribuídos à natureza na construção de identidades e memórias” (ARRUDA, 2000, p.18). E, a 

representação do sertão, em estando embasada na natureza, somente remete a aridez e seca. 

O modo de vida considerado como diferente do modo de vida do sertão é outra 

unidade de sentido apresentada com o intuito de negar a associação de Vitória da Conquista a 

sertão. Expressões como: “[...] o lugar e a cultura popular não coincidem com a do sertão” e 

ainda relatos que enfatizam não ver “nenhuma característica de sertão aqui”
127

 também o 

deslocam para outros lugares. 

A significativa associação de Vitória da Conquista com a Região Sudoeste constitui-se 

também em um elemento de afastamento da ideia de sertão. Talvez tal fato se dê em razão das 

representações vinculadas a esta região estarem pautadas no papel polarizador de Vitória da 

Conquista, o que traz associações com o dinamismo desse município. A recorrência a essa 
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 Entrevista n. 4, realizada em 29 maio 2008. 
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 Em matéria intitulada “Frio toma conta de Conquista”, o jornal A Tarde destaca: “[...] Considerada pelos 

turistas a “Suíça baiana”, Conquista costuma surpreender pelo frio, mas os moradores mais antigos 

desdenham o título, afirmando que já não mais se justifica. Garantem que o período de “frio de doer os 

ossos” acabou na década 80 e que, de lá para cá, a temperatura é normal”. Em 18 de março de 2008 foi 

também postado em um blog local um vídeo que enfatiza Vitória da Conquista como a “Suíça brasileira” em 

pleno sertão baiano. (Vídeo: Vitória da Conquista – Suíça Baiana. Disponível em: 

<www.blogdoanderson.com.br/.>. 18 mar. 2008.) 
127

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 

http://www.blogdoanderson.com.br/
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denominação é bastante significativa, especialmente por estar expressa em instituições de 

significativa inserção social, a exemplo da Uesb e da TV Sudoeste, afiliada da Rede Globo, 

além de dar nome a diversos estabelecimentos comerciais. 

As unidades de análise apresentadas no Quadro 1 revelam, empiricamente, o que 

teoricamente vem se ressaltando: as representações não seguem uma temporalidade histórica 

linear. Os antagonismos presentes nos contrapontos litoral/sertão, modernidade/atraso 

seca/fartura se entrecruzam e, muitas vezes, permitem o desvendamento de que 

representações mais antigas estão na memória dos mais novos, assim como representações 

mais recentes estão na memória dos mais velhos. 

As temporalidades e as experiências espacialmente localizadas instituem e conformam 

as estruturas simbólicas das representações e, nesse sentido, reforçam que elas “[...] são 

inseparáveis da dinâmica do cotidiano, onde a mobilidade das interações do presente pode, 

potencialmente, desafiar tradições estabelecidas, abrindo novos sentidos para as tradições 

vindas do passado”. Assim, “[...] constância e mudança, são integrais na formação das 

representações sociais” (JOVCHELOVITH, 2000, p. 176). 

A todo instante constata-se um imbricação de representações nos interstícios da 

memória social, que rasuram e mesclam as fronteiras que permeiam as negativas abordadas. 

Configura-se, deste modo, o que Hissa (2006) denominou de “superposição cumulativa de 

tempos e espaços”. Afinal, não poderia ser diferente disso, pois, como ressalta Almeida 

(2008, p. 59), “[...] nas representações os tempos se misturam, se impõem”, gerando uma 

constante polissemia. 

Tal superposição cumulativa de tempos e espaços permite que, num mesmo 

movimento, o sertão seja deslocado para mais adiante ou se aproxime fortemente, como 

demonstrará o Quadro 2. 

 

 

3.5.2 A (re)afirmação do sertão 

 

 

Da mesma maneira que se demonstraram, no Quadro 1, as negativas de uma 

identificação com o sertão, o Quadro 2 mostra as unidades de análise que permitem a 

(re)afirmação dessa identificação.  
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Unidade de análise Representações decorrentes 

 
% 

 

 

 

 

1.Zona de transição 

Mesmo sendo uma área de transição, é bem mais voltado 

para a caatinga. 

 

 

 

51,3 
Porque é pertinho do sertão, por isso podemos considerar 

aqui sertão também. A região é seca. Demora de chover. 

É uma mistura, uma transição, mas considero que seja 

sertão. 

Porque Conquista está um pouco mais voltada para a zona 

do sertão do que para a zona da mata. 

 

 

 

 

2. Modo de vida  

O modo de vida é sertanejo/Os costumes/A cultura.  

 

27,4 

Aqui é interior, tem cultura de interior. Isso está no jeito das 

pessoas.  

O fato de estar inserida num contexto sertanejo, onde o 

contato com a roça e outros fatores se fazem presentes. 

Nosso jeito, nosso sotaque. 

É, mas está perdendo as características do sertão. 

 

 

3. Associação com 

elementos 

simbólicos locais e 

com discursos 

 

Pelo que as pessoas falam. Elomar, por exemplo, fala do 

sertão. 

 

 

5,4 
Os filmes de Glauber Rocha falam que Conquista é sertão.  

O Hino da cidade fala isso: “Conquista jóia do sertão 

baiano...” 

Se até a mascote do time da cidade é um bode, só para 

homenagear o sertão! 

 

 

 

4. Escassez 

Tudo é muito difícil, tem que trabalhar muito para ter as 

coisas. 

 

 

5,3 Aqui não tem nada, só mato e seca. 

Pelo poder aquisitivo. Aqui não gera dinheiro, o povo vive 

do funcionalismo público, aposentadoria ou trabalha no 

comércio. 

 

5. Afirmação sem 

justificativa  

Não sei o porquê, mas sei que aqui faz parte do sertão. 5,3 

 

6. Contraposição ao 

litoral  

Aqui não é litoral e, por isso, eu considero que na Bahia o 

que não fica no litoral é sertão.  

1,8 

 

7. Semi-árido Aqui é região semi-árida. 1,8 

 

8. Região Sudoeste  Toda a área do sudoeste baiano é sertão. 1,7 
  Quadro 2 - Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que responderam afirmativamente ao 

fato de considerarem Vitória da Conquista como sertão, 2008.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 
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Os elementos de ancoragem das representações, mais uma vez, se mesclam, gerando 

multiplicidades. O mesmo movimento que provoca metáforas associadas a aspectos 

negativos, também dá origem a elementos que ressaltam os aspectos positivos vinculados à 

ideia de sertão. Essas multiplicidades possibilitam a compreensão de um aspecto destacado 

por Orlandi (2007, p. 96): “[...] a linguagem não se dá como evidência, oferece-se como lugar 

de descoberta. Lugar do discurso”. Isso posto, memória, representações, lugar, território e 

sertão não se dão como evidência. Eles oferecem-se como lugar de descoberta. 

Quando a (re)afirmação de Vitória da Conquista como sertão é feita, via de regra, 

ocorre com muita ênfase: 

 

Bem, desde menina o sertão é muito importante para mim. [...] as pessoas 

me perguntavam: “De onde você é?” e eu dizia: “Eu sou de Vitória da 

Conquista, sertão da Bahia!” Eu falava com tanta autoridade que os colegas 

não ficavam rindo do meu sotaque e parecia que esta cidade: Vitória da 

Conquista, sertão da Bahia, com muita força que eu informava, era um lugar 

muito especial.
128

 

 

 

Tal realce é encontrado em diversos outros discursos: “Eu sou um baiano de Vitória da 

Conquista e acredito que o sertão, aqui, é a riqueza”.
129

 “Com certeza Vitória da Conquista é 

sertão. Sou conquistense, nasci nesse Sudoeste da Bahia e sou sertanejo.”
130

 As afirmações 

encontram-se inscritas, entretanto, em sentidos diversos. 

Conforme se constata no primeiro tópico do Quadro 2, com o mesmo argumento de 

Zona de transição com que o sertão foi negado no Quadro 1, tem-se agora um movimento 

inverso em que o conceito de transição e a materialidade desse aspecto conduz a uma 

afirmação de um lugar sertão, a exemplo da fala: “Aqui é pertinho do sertão, por isso 

podemos considerar aqui sertão também” ou “É uma mistura, uma transição, mas considero 

que seja sertão”.
131

 O fato demonstra que, discursivamente, um mesmo conceito pode passar 

por deslizamentos, produzindo tensões. É certo que os sentidos podem sofrer deslocamentos, 

podem se ressignificar, assim, “[...] todo enunciado é sempre suscetível de ser/tornar-se outro” 

(ORLANDI, 2007, p. 59). Diante dessa premissa, é inquestionável que “O processo de 

produção de sentidos está necessariamente sujeito ao deslize, havendo sempre um „outro‟ 

possível que o constitui [...]” (ORLANDI, 2007, p. 79). 
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  Entrevista n. 8, realizada em 24 jul. 2008. 
129

  Entrevista n. 10 realizada em 25 jul. 2008. 
130

  Entrevista n. 6, realizada em 20 jun. 2008. 
131

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
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Deste modo, um mesmo enunciado possibilita efeitos de sentidos diversos que se 

instituem tanto para negar/afastar-se do sertão (Quadro 1) como também para 

afirmar/aproximar-se deste (Quadro 2), se desdobrando, num processo que poderia ser 

denominado de ambivalência, entendida aqui na acepção de Marc Augé (1999, p. 47), que 

considera: “Aplicar o qualitativo „ambivalente‟ a uma pessoa, uma atitude, uma situação ou 

uma proposição é postular que elas podem suportar julgamentos contrários e igualmente 

pertinentes [...] o diagnóstico de ambivalência aplica-se à coexistência de duas qualidades”. 

Essa compreensão perpassa, portanto, as memórias e as representações do sertão, reiterando a 

polivocalidade que permeia a temática. Reconhecendo tal ambivalência, tem-se a 

consideração “Vitória da Conquista está, sim, dentro do sertão da Bahia, não no sertãozão, 

vamos dizer assim, que se considera mais para o norte e oeste, mas está, sim, no sertão”. 
132

  

O modo de vida que foi apresentado de maneira tênue no Quadro 1, com o intuito de 

negar uma identificação de Vitória da Conquista com o sertão, ressurge agora, de maneira 

significativa, para afirmar tal identificação, como em expressões enfáticas: “O modo de vida é 

sertanejo, os costumes, a cultura. Tudo isso confirma que estamos no sertão”, “Nosso jeito, 

nosso sotaque é do sertão”. Ainda a ênfase em considerar Vitória da Conquista, apesar do seu 

crescimento, como uma cidade do interior: “Aqui é interior, tem cultura de interior. Isso está 

no jeito das pessoas. É só prestar atenção”. 
133

 Como símbolo desse modo de vida sertanejo, a 

culinária local também foi um aspecto pinçado, especialmente nas entrevistas: 
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  Entrevista n. 5, realizada em 19 jun. 2008. 
133

  Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
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A identidade conquistense é sertaneja. Isso é enfatizado na culinária, hoje 

nem tanto, porque modificou muito, mas na minha infância, na minha 

juventude, a influência da culinária, dita baiana, era bem menor do que a 

culinária de Minas. É a carne de sol, o carneiro, o queijo, os manufaturados 

como o requeijão, a manteiga, a coalhada, a farinha de mandioca, a farinha 

de milho. [...] Muito mais esse tipo de comida do que o caruru, o vatapá, o 

acarajé. Nos anos 60, era uma novidade absoluta um vendedor de acarajé 

aqui. O senhor Aurelino que fez ponto nessa praça era o único que vendia 

acarajé nessa cidade. Depois do asfaltamento da Rio-Bahia nos anos 60, 

porque a abertura foi nos anos 40, mas o asfaltamento foi nos anos 60, é que 

as coisas foram facilitando, os ônibus foram fazendo linhas em mais 

horários. [...] Nossas influências são bem mais de Minas do que de 

Salvador.
134

 

 

O reconhecimento da influência do norte de Minas Gerais na cultura conquistense foi 

e continua sendo historicamente muito significativo, e tal reconhecimento está muito presente 

no senso comum quando se trata do sotaque, do jeito, da culinária etc. Por outro lado, como 

enfatiza a entrevistada e como demonstrou Vasconcelos (2007, p. 23), em recente estudo 

denominado Ser-Tão baiano: o lugar da sertanidade na configuração da identidade baiana, 

“A população afastada do litoral, do interior, do Sertão, principalmente a do Semi-Árido 

baiano, pouco se identifica com o estilo de vida litorâneo”. Assim, numa composição de 

imagens, discursos e representações, a sertanidade é muitas vezes apagada pelo imaginário da 

baianidade plasmada na cultura do litoral.
135

  

Se, para negar o sertão, materialidades e imaterialidades foram apontadas, o seu 

contrário também ocorre. Nesse contraponto de representações, imagens da cidade são 

evocados também para (re)afirmar o sertão. As imagens mais fortemente enfatizadas foram as 

das feiras livres, especialmente a maior delas, atualmente Central de Abastecimento Edmundo 

Silveira Flores, conhecida como Ceasa (Figura 23).  
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  Entrevista n. 5, realizada em 19 jun. 2008. 
135

  Tais questões remetem a uma discussão muito significativa, em que memórias e representações sobre a Bahia 

foram e continuam sendo instauradas por diferentes sujeitos sociais, em diversos contextos históricos 

permeados por relações de interesses. Nesse processo, é produzida uma “[...] imagem hegemônica e oficial 

do estado, em que as belezas e os elementos ligados à modernidade se concentram em um só espaço – a 

capital e seu recôncavo –, em contraponto a toda uma região culturalmente muito rica que passa a ser um 

desconhecido dentro de um mesmo território (estado)” (VASCONCELOS, 2007, p. 23). Para um maior 

aprofundamento acerca dessa discussão, consultar Vasconcelos (2007). 
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Constituindo-se em atração especial para a população da região e para o visitante que 

chega a Vitória da Conquista, a feira é abundante de produtos regionais, a exemplo dos 

derivados da mandioca, como beijus, farinha de goma e tapioca, mas são os biscoitos que 

melhor representam a singularidade de Vitória da Conquista, especialmente os conhecidos 

como avoador, sequilho, ximango, casadinho etc., que asseguram à mandioca o título de “[...] 

rainha dos alimentos no Planalto de Conquista” (SOUZA, 1996, p.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Vitória da Conquista: vista parcial da Central de 

Abastecimento Edmundo Silveira Flores - Ceasa, 2008. 
Fonte: Blog da Resenha Geral, 2008. 

Figura 24: Barraca de produtos regionais – Ceasa, Vitória da 

Conquista, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Autor: MENDES, G. F. 
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É inegável que as feiras de Vitória da Conquista representam significativo elemento de 

ancoragem na significação do sertão como demonstra a narrativa a seguir: 

 

 

 

  

 

Figura 25: Barraca de produtos regionais – Ceasa, 

Vitória da Conquista, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Autor: MENDES, G. F. 

 

 

 

 

Figura 26: Barraca de produtos regionais – Ceasa, 

Vitória da Conquista, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Autor: MENDES, G. F. 

 

 

 

 

Figura 27: Barraca de produtos regionais – Ceasa, 

Vitória da Conquista, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Autor: MENDES, G. F. 

 

 

 

 

Figura 28: Barraca de produtos regionais – Ceasa, 

Vitória da Conquista, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Autor: MENDES, G. F. 
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Essa coisa do sertanejo é tão forte na minha visão, na minha percepção de 

vida e na minha formação cultural [que] eu estudei fora o tempo todo, mas 

nunca perdi essa relação íntima com Conquista. Eu me lembro da feira. [...] 

A feira podia ser a grande atração turística de Vitória da Conquista porque é 

uma feira muito rica, farta e é muito maltratada. A feira devia ser o brinco da 

prefeitura, devia ser a menina dos olhos da prefeitura porque, apesar dessa 

aproximação nossa com a caatinga, nós temos ainda, originária da região 

uma variedade imensa de alimentos cultivados aqui e coisas que nós só 

encontramos aqui, essa riqueza da mandioca aqui em Conquista. [...] E eu 

considero dentro de mim essa identidade com o sertão. Acho que essa 

civilização ter chegado a Conquista e não tem trazido apenas benefício, pois 

tem apagado muito essa originalidade, essa herança cultural de nossa terra. 

[...] Isso tem desaparecido porque não houve um cuidado cultural no 

desenvolvimento da nossa cidade.
136

 

 

 

 

Na década de 1950, em matéria intitulada Feiras de Conquista, o jornal O 

Conquistense já destacava aspectos semelhantes ao do depoimento apresentado: 

 

 

 

Há quem afirme ser a feira de Vitória da Conquista uma das maiores de todo 

o interior baiano. Realmente, o movimento de pessoas, o montante dos 

negócios nela realizados, a variedade de gêneros de primeira necessidade 

que nela se encontram, fazem a feira desta cidade um núcleo comercial dos 

mais importantes. [menciona diversas dificuldades: organização, higiene 

etc.] Aproveitando essa colaboração poderia a Inspetoria de Trânsito ser 

convidada a participar da operação, procurando arruar e distribuir as barracas 

e os vendedores avulsos, dando um melhor aspecto à feira de Conquista que 

passaria, então, a ser, não somente a maior, porém a mais agradável das 

feiras de cidades sertanejas. Na feira que temos, não se encontra o progresso 

de uma cidade moderna nem o encanto e a poesia de um velho logarejo do 

sertão.
137
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  Entrevista n. 05 realizada em 19 jun. 2008. 
137

  Feiras de Conquista. O Conquistense. Ano I. Vitória da Conquista, 16 jun. 1956. n. 25. p. 1. 
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As feiras constituem-se efetivamente em importante elemento de associação com o 

sertão. Rodrigues (2001) aponta essa condição especialmente ao relatar o início do contato 

com o sertão em sua pesquisa de campo em Campina Grande, na Paraíba. A autora destaca 

que a opção de iniciar a pesquisa de campo por aquela cidade “[...] decorreu em grande parte, 

da sua fama de empório, ressaltada em toda a literatura que aborda o sertão. „Zona de contato 

entre o brejo, o litoral e o sertão‟, „porta de entrada do sertão paraibano‟ e „zona de transição‟: 

são estas algumas das denominações que vinculam a história desta cidade aos sertões” 

(RODRIGUES, 2001, p. 41). Diante da descrição da autora, foi possível identificar algumas 

associações com Vitória da Conquista. E, nessas associações, a ênfase dada às feiras é 

significativa. 

Além das feiras, outros elementos simbólicos locais asseguram reconhecimento do 

sertão. Edificam-se, portanto, vários suportes pelos quais as representações de sertão são 

engendradas no cotidiano. O hino da cidade, já apresentado no primeiro capítulo, estabelece-

se como elemento exemplar de configuração de uma memória. Ao ser questionado acerca da 

inserção de Vitória da Conquista no sertão, um entrevistado, de pronto, associa: “Sim. É uma 

cidade sertaneja, até o hino de Conquista fala muito do sertão”. 
138

 A referência a Vitória da 

Conquista nesse hino como “jóia do sertão baiano” continua reverberando. A recente matéria 

publicada na Revista Conquista News confirma tal entendimento ao apresentar o município 
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  Entrevista n. 13, realizada em 11 ago. 2008. 

Figura 29: Vitória da Conquista: Feira Livre na atual Lauro de Freitas, 

1941.  
Fonte: Blog do Paulo Nunes – Link Conheça sua cidade, 2008. 
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como polo de desenvolvimento comercial, recuperando também a expressão do hino e a 

associando a sertão: 

 

Comércio forte, dinâmico que floresce a cada dia e que desde a década de 80 

dá importantes saltos de crescimento atraindo para a Jóia do Sertão baiano 

grandes redes de porte nacional e internacional. [...] Por conta desse 

dinamismo econômico e comercial, não é à toa que a Jóia do Sertão baiano 

recebeu em junho do ano passado o prêmio “Municípios mais dinâmicos do 

Brasil”
139

 da Gazeta Mercantil [...] (SANTANA, 2009, p. 12, grifo nosso). 

 

Na matéria citada, a expressão “jóia do sertão” baiano é recorrente e se associa ainda à 

denominação de Vitória da Conquista como capital regional e capital do Sudoeste baiano, 

demonstrando, nas entrelinhas, que, em alguns discursos, não há contradição entre 

desenvolvimento, crescimento econômico e a ideia de sertão.  

A referência ao município como “jóia do sertão baiano” ainda é veiculada em diversos 

meios, como o texto que alimenta as informações do município no Wikipédia, em folhetos de 

propaganda e ainda em espaços de homenagens, especialmente na ocasião do aniversário do 

município, a exemplo dos votos de felicitações encaminhados aos jornais locais como 

demonstra a Figura 30:
140
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  No capítulo 1, consta matéria jornalística que trata do prêmio em questão. 
140

  O trecho refere-se a uma parte do Hino de Vitória da Conquista, no entanto, a palavra correta é ridente e não 

sorridente como escrita no jornal. 

Figura 30: Mensagem de felicitação pelos 165 anos de Vitória 

da Conquista, 2005.  
Fonte: Jornal Diário do Sudoeste, 09 nov. 2005. 
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Recentemente, em 2009, também, foi inaugurado na Av. Olívia Flores, em um bairro 

nobre da cidade, um restaurante com o nome “Jóia do Sertão”. Encontra-se, ainda, também 

em 2009, divulgado no site da Uesb, o Projeto “Vitória da Conquista jóia do sertão” pela 

Escolinha Bem Querer que: “[...] objetiva realizar uma retrospectiva da cidade de Vitória da 

Conquista, mostrando os contrastes e sua evolução ao longo de seus 168 anos”.
141

 Essas 

referências são apenas exemplificações de meios discursivos em que a menção a um lugar 

sertão, ancoradas no hino da cidade, é ainda enfatizada.  

Além das alusões balizadas no Hino, outros suportes são evocados com base em 

trabalhos de artistas locais a exemplo dos filmes de Glauber Rocha e das músicas de Elomar 

Figueira.
142

. Os depoimentos a seguir revelam tal afirmação: 

 

Meu pai era um apaixonado pelo sertão. [...] nas suas cartas ele sempre 

descrevia o sertão quase como a caatinga, a região mais seca da caatinga que 

Silvio Jessé trabalha, aquela caatinga molhada, aquele caatinga com cores, 

formas. Já Romeu [Ferreira], mostra uma caatinga árida com pessoas ali 

muito sofridas. [...] Agora, o catingueiro é visto, assim, de uma forma 

romanceada por Elomar. O livro “Sertanílias”, agora, é uma leitura 

obrigatória. [...] No livro, ele trabalha poeticamente, há um personagem que 

se chama “Sertano” e, Elomar traz a música para o sertão.
143

  

 
Como eu sou nascida em Salvador e vim pra cá com 23 anos, eu não tive um 

contato com o sertão, mas a ideia que eu tenho do sertão é baseada nos 

quadros de Silvio Jessé: da seca, da caatinga, da pobreza, e antes de tudo – 

não somente isso – mas também a força que as pessoas que convivem nessas 

localidades têm, o compromisso com valores morais e éticos. Por incrível 

que pareça e, apesar de a informação não chegar para eles da mesma forma 

que chega para a zona urbana, mas a gente observa que são valores, para 

eles, muito arraigados, eles têm uma consciência muito grande desses 

valores.
144

 

 

Os artistas plásticos como Romeu Ferreira e Silvio Jessé são referências importantes 

na configuração de representações acerca do sertão. A seguir apresentam-se fotos de alguns 

trabalhos desses artistas: (Figuras 31 a 36), 
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 Projeto Vitória da Conquista Jóia do Sertão, 24 set. 2008. Disponível em: <http://www.uesb.com.br>. 

Acesso em: Acesso em 25 de set. 2008. 
142

  Sobre os nomes mencionados e suas associações com o sertão ver, respectivamente, as notas 17, 18, 19 e 20 

do primeiro capítulo. Apesar dos nomes de Romeu Ferreira e Silvio Jessé não estarem presentes no quadro 2 

a referência a tais nomes se evidencia de maneira significativa nas entrevistas realizadas com os sujeitos 

sociais que aqui se considera como “leitores especiais da cidade.”  
143

  Entrevista n. 8, realizada em 24 jul. 2008. 
144

  Entrevista n. 3, realizada em 02 maio 2008. 

http://www.uesb.com.br/
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Figura 31: Tela de Romeu Ferreira. 
Fonte: Orkut do autor, 2009. 

 

Figura33: Tela de Romeu Ferreira. 
Fonte: Site da UESB, 2008. 

Figura 32: Mural de Romeu 

Ferreira para a Prefeitura de 

Vitória da Conquista, 1980. 
Fonte: Orkut do autor, 2009. 
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Figura 34: Tela de Silvio Jessé: Mulher 

buscando água. 
Fonte: Imagem cedida pelo artista. Pesquisa de 

campo, 2008. 

 

Figura 35: Tela de Silvio Jessé: Paisagem vermelha. 
Fonte: Imagem cedida pelo artista. Pesquisa de campo, 2008. 

 

Figura 36: Tela de Silvio Jessé: Retirantes. 
Fonte: Imagem cedida pelo artista. Pesquisa de campo, 2008. 
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O livro Sertanílias (Figura 37), apesar de recentemente lançado (2008), certamente se 

constitui em mais um elemento de ancoragem local de significação do sertão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouten (2005), em pesquisa acerca da obra de Elomar,
145

 aponta a dualidade cidade 

x sertão que se revela de maneira inversa na obra do artista:  

 

[...] o encontro entre sertão e metrópole se revela impossível no interior da 

obra, já que sempre os valores tradicionais sertanejos sucumbem aos valores, 

ou melhor, a falta de valores morais do metropolitano. No entanto, é possível 

perceber que o compositor opera ali uma inversão nos pólos valorativos da 

dualidade, de tal maneira que o sertão surge agora como lugar civilizado, já 

que detentor de sólidos valores morais, e a metrópole, corrompida pelo 

individualismo e toda sorte de pecados da carne, lugar da barbárie [...] 

(SCHOUTEN, 2005, p. 24). 
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  Ver nota 19 do primeiro capítulo. 

Figura 37: Livro Sertanílias, 2008. 
Fonte: Cópia do original, 2008. 
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Em entrevista a Miguel de Almeida,
146

 Elomar (2008, p. 106), por viver no sertão, 

reitera o entendimento destacado: “No que pese ser arquiteto urbanista, conhecedor da história 

da arquitetura a partir da aurora desta até a contemporaneidade babaca e sabedor de como e 

porque e por quem se iniciou a idéia da polis, eu tenho asco e quase nojo dos aglomerados 

urbanos.” 

Quando Elomar assegura que, para conhecer a sua obra, é necessário compreender o 

que denomina de Sertão Profundo está afirmando, conforme destaca Schouten, a 

 

[...] consciência que tem desse espaço, está chamando a atenção para o fato 

de que é um espaço construído, e construído por ele, numa dobra do tempo. 

Tomando por base a experiência tradicional sertaneja, que diz ter conhecido 

ainda menino, e desiludido com o mundo real atual, onde já não há mais 

lugar para a sobrevivência dos tradicionais valores sertanejos, Elomar 

produz um fictio onde, conforme suas próprias palavras, vai se esconder 

junto com seus personagens. Um lugar distante, construído numa dobra do 

tempo. Em suma, a experiência do sertão profundo, oferecida na obra do 

compositor, longe de ser espontânea, é sintética, trabalho de construção 

consciente do artista na tentativa de imortalizar um mundo que já não tem 

mais condições de existência (2005, p. 35). 

 

A expressão Sertão Profundo, cunhada por Elomar, está presente também em alguns 

discursos locais:  

Elomar, por exemplo, que trabalha outro conceito de Sertão, que ele chama 

de Sertão Profundo no qual ele trabalha justamente nessa oposição entre a 

urbis que ele chama de urbanóide, ele tem certo preconceito com isso [...]. O 

espaço do sertão é o espaço da troca, e o espaço da cidade é o espaço da 

convivência distante. Segundo Elomar, o Sertão Profundo é o espaço do 

respeito, o respeito da individualidade, o respeito de cada um. Inclusive é o 

momento do Sertão que ele fala que é o momento da poesia, o sertão 

poético. Ele costuma citar uma história em que um vaqueiro dele um dia 

adentrando a porta de sua casa, já tinha queimado umas duas pingas, chegou 

a porta dele, Elomar o convidou para entrar, e antes de adentrar a sua porta o 

vaqueiro disse:  - “Seu Doutor, olha aqui minhas armas”. Eram dois punhais 

que ele estava portando. Com essa história Elomar disse: - “Olha o respeito 

perante minha casa!” É essa oposição que ele faz, cidade e campo, quando 

ele trata na questão do Sertão Profundo.
147
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 Em 2008 foi publicado o livro Sertanílias, um romance de cavalaria escrito pelo compositor e violonista 

conquistense Elomar Figueira Mello. O jornal A Tarde, em matéria intitulada “Saga de um anti-herói do 

sertão”. Disponível em: <http://www.atarde.com.br/arquivos/2008>, 28 set. 2008, apresenta a obra: “Em 

cenário imaginário, sem limitação ou localização geográfica, passa a maior parte de Sertanílias [...] que pode 

ser resumido como o resgate do gênero de romance de cavalaria e consegue ser, ao mesmo tempo, atemporal 

e contemporâneo. O escritor concorda. “Meu texto, quer romance, quer canção, quer na ópera, sempre foi 

atemporal. „Eu não tolero a temporalidade, ainda mais o presente que eu tenho pavor, horror, asco, nojo‟” O 

romance, como destaca Elomar na Prefala da obra “[...] é entrecortado em compartimentos de realidade por 

intermédio de entrevistas propostas por poetas-jornalistas cúmplices”. A citação da entrevista concedida a 

Miguel Almeida faz parte de um desses entremeios do livro. 
147

 Entrevista n. 11, realizada em 29 jul. 2008. 

http://www.atarde.com.br/arquivos/2008
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Nessa oposição, ainda o entrevistado ressalta:  

 

[...] o momento que eles se fundem é o momento da memória profunda 

aquela memória que de certo modo foi construída e ainda está arraigada na 

própria formação de nossas famílias, é nesse momento, numa leitura mais 

antropológica do que sociológica, é nesse momento que eles se fundem. 

Porque você ainda vê na linguagem das pessoas determinados arcaísmos, 

determinadas permanências desse sertão. Fundem-se nesse espaço da 

memória, mas da memória das pessoas, não no espaço da memória 

sociológica. Porque ainda há essas permanências vivas e vívidas, quem tiver 

ouvidos para ouvir, que ouça!
148

 

 

A dinâmica que envolve o conceito de Sertão Profundo relaciona-se também ao tempo 

do sertão. Em se tratando do tempo e sua relação com as representações do sertão, sempre 

ressaltado por Elomar, encontra-se essa ressonância em outros discursos:  

 

Em alguns momentos cidade e sertão se opõem, especialmente quando a 

cidade representa o espaço da urbis, da urbanização, em que se adquirem 

fórmulas e formas de relacionamento entre pessoas diferentes, onde a cidade 

vai imprimindo nas pessoas ritmos diferentes, ritmos mais rápidos [...] Dado 

a quê? Dado ao tempo das pessoas que está relacionado ao tempo da 

televisão. Há tempos outros porque os tempos da cidade e do sertão são 

diferentes, por exemplo, o tempo da cidade guia-se pelo relógio, no tempo 

do sertão é o sol, daí a explicação para o famoso horário de verão: o tempo 

de Deus e o tempo dos homens. O sol a pino do meio dia é o momento em 

que os trabalhadores, na destroca, param para almoçar, eles se guiam pelo 

sol, levantam-se com o sol e deitam-se com o sol. Então, os tempos são 

diferentes [...] O espaço do sertão é o espaço da troca, e o espaço da cidade é 

o espaço da convivência distante.
149

 

 

O tempo lento do sertão é uma característica que se contrapõe ao tempo rápido da 

cidade. Santos (2006, p. 180) contribui com o aprofundamento de tal discussão ao esclarecer 

que “De um lado o que nós chamamos tempo lento somente o é em relação ao tempo rápido; e 

vice-versa, tais denominações não sendo absolutas”. Ainda segundo o autor, “[...] essa 

contabilidade do tempo vivido pelos homens [...] será diferente de lugar para lugar. Não há, 

pois, tempos absolutos” (SANTOS, 2006, p. 180). Em sendo relativos, tais tempos são 

eivados de intensidades distintas, de várias combinações. Tempos rápidos, via de regra, 

empurram o sertão para “mais adiante”.  
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  Entrevista n. 11, realizada em 29 jul. 2008. 
149

  Entrevista n. 11, realizada em 29 jul. 2008. 
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Para aqueles que têm suas construções discursivas filiadas em uma dicotomia cidade x 

sertão, o Sertão Profundo a que se refere Elomar fica “bem longe daqui” em uma “parte que 

ficou para depois”.
150

 Para Vicenti (2007, p. 193), com o processo atual de homogeneização 

das diferenças por ação do capitalismo, que associa também o sertão à urbanidade, “[...] fica 

muito mais difícil saber onde fica o sertão”. Segundo a autora essa constatação mostra que o 

sertão 

 

 [...] vem perdendo cada vez mais espacialidade e materialidade concretas, 

que sua cultura vai se constituindo cada vez mais no âmbito daquilo que, 

antropologicamente, pode ser chamado de arquétipo cultural, e que suas 

realizações concretas vão se tornando, também, a cada dia, mais tradição ou 

vitrine, ou patrimônio cultural, que qualquer outra coisa (VICENTI, 2007, p. 

193). 

 

Outro suporte de representações vincula-se à mascote
151

 do time da cidade (Figura 38) 

conforme se constata no relato: “É claro que Conquista está no sertão, se até a mascote do 

time da cidade é um bode,
152

 só para homenagear o sertão”!
153

 Além da mascote, o time 

lançou no ano de 2006 o seu hino oficial em que a primeira estrofe reitera a condição 

sertaneja presente no hino de Vitória da Conquista já apresentado e analisado no capítulo 1: 
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 Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados no trabalho de campo, 2008. 
151

 No Website oficial do Time de Vitória da Conquista, ECPP (Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da 

Conquista) encontra-se a justificativa para a escolha de tal mascote. O texto que apresenta a escolha é 

intitulado “Força, garra, resistência e determinação em vencer” e detalha: “Vitória da Conquista, cidade 

localizada no semi-árido nordestino, é detentora de um grande rebanho de caprinos, que se adaptaram muito 

bem às condições climáticas adversas. Para homenagear esse „campeão‟ de resistência e superação das 

dificuldades impostas pela natureza, ao lado do homem nordestino, antes de tudo, um forte, é que o ECPP de 

Vitória da Conquista [...] aprovou e fez constar em seus estatutos, o bode, como mascote da equipe, símbolo 

de humildade, força, garra, resistência e determinação em vencer.” (Disponível em: < 

http://www.primeiropasso.net/campeao/noticias>).  
152

 Foi postado no Blog da Resenha Geral em 21 mar. 2008, artigo escrito por Pires, professor da UESB, que 

escreve uma coluna para blogs locais, denominada Academia do Papo, mencionando a escolha do bode para 

mascote do time de Vitória da Conquista. Assim se posiciona o autor: “Fui informado que o mascote 

escolhido para o time do Vitória da Conquista – nosso time do coração – foi o Bode. Considerando que 

somos catingueiros e que o caprino faz parte de nossa cultura, a escolha não foi de toda má. Por outro lado, 

diria que se tivéssemos escolhido o Jegue, talvez a nossa escolha fosse mais representativa. O Jegue é um 

animal muito amado no nordeste do Brasil. [...] Ambos, símbolos das nossas conquistas, das nossas vitórias. 

Ou melhor, da Vitória da Conquista.” (PIRES, P. “Bode ou Jegue?” Academia do Papo. Blog da Resenha 

Geral. Disponível em: <http://www.blogdaresenhageral.com.br/artigos.>. 21 mar. 2008. Acesso em: 22 mar. 

2008.) 
153

 Fragmento de discurso presente em questionário aplicado no trabalho de campo, 2008. 

http://www.primeiropasso.net/campeao/noticias
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Eu sou Vitória da Conquista, 

eu sou Vitória da Conquista, 

sou a jóia do sertão, 

sou da Bahia, sou do Brasil, 

eu sou o Vitória da Conquista, 

sou um grande campeão. 

 

(... ... ... ... ... ... ... ... ... ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os suportes expostos foram frequentes e significativos nas narrativas encontradas na 

pesquisa empírica e, ainda que possam parecer irrelevantes a um primeiro olhar, convém 

atentar cuidadosamente para eles. Jodelet (1991) enfatiza a importância de tais suportes na 

configuração das representações que incidem sobre as condutas sociais e definem ações 

cotidianas, por meio de um conjunto de valores que trazem no seu bojo. Por fim, são as 

interpretações que eles recebem nos meios de comunicação de massa que retroalimentam as 

representações, contribuindo para sua permanência ou sua modificação (SÁ, 1998, p. 75). 

Desse modo, é inegável que os suportes mencionados até então continuam produzindo 

sentidos e atuando na ancoragem de determinadas representações sociais acerca de sertão.  

Em seu aspecto mais amplo sobre representações de sertão, pode-se também constatar 

que “[...] Com efeito, quem instaura o sertão, quem o nomeia e o translada para outros 

espaços e paragens são as instituições, grupos sociais e agências inscritas na esfera artístico-

cultural” (ALVES, 2004, p. 5). É nesse sentido que Sá (1998) enfatiza que os fenômenos de 

representação social estão “espalhados por aí”, na cultura, nas instituições, nas práticas 

Figura 38: Mascote do time de 

Vitória da Conquista, 2006. 
Fonte: Website oficial do ECPP: VC, 

2008. 
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sociais, nas comunicações interpessoais e de massa e nos pensamentos individuais, se 

constituindo em uma trama que entrelaça diferentes fios nas relações sociais. Tal aspecto é 

assim reiterado: 

 

Como Conquista reflete hoje essa cultura sertaneja? Ela está esquecida, mas 

não está apagada, porque toda vez que você consulta, estuda, lê, acaba se 

prendendo ainda ao sertão e não vai desvincular nunca enquanto tiver textos, 

história da fundação da nossa cidade, da época, das conquistas, das 

batalhas.
154

  

 

Como sublinha Halbwachs (1990 [1968]), geralmente não nos damos conta de quão 

vinculado aos discursos dos outros está o nosso próprio discurso, do quanto as nossas ideias, 

atitudes e valores são resultado da nossa inserção em determinada sociedade, num dado 

momento histórico. Assim, tem-se uma visão de mundo construída com base em significações 

culturalmente preestabelecidas. 

 

 

3.5.3 Interstícios do sertão 

 

 

Além das negativas e afirmativas discutidas, respostas, como “depende”, “mais ou 

menos”, “sim e não” ou “tenho dúvidas”, também ocorreram, conforme se constata no Quadro 

3: 
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  Entrevista n. 13, realizada em 11 ago. 2008. 
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Unidade de análise Representações decorrentes 

 
% 

 

Zona de transição  

É uma zona de transição. 77,8 

Metade da cidade é sertão, a outra é mata de cipó. 

 

Desenvolvimento e 

prosperidade  

Se comparada com outras cidades da região, sim, mas com 

outras mais próximas do litoral e mais prósperas, não. Tem 

relação com desenvolvimento, prosperidade. 

11,1  

 

Escassez  No sertão, não se tem acesso a nada; por isso muitos vêm de 

lá para buscar os recursos aqui.  

11,1 

Quadro 3: Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que apresentaram dúvidas quanto  ao 

fato de considerarem Vitória da Conquista como sertão, 2008. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 

 

 

Mais uma vez, unidades de análise que também aparecem nos Quadros 1 e 2, 

respectivamente para negar ou afirmar o sertão, se instauram também na condição de dúvida, 

incerteza. Nesses casos, o aspecto relacional é sempre enfatizado. E a dúvida se estabelece 

mediante comparações com outros lugares considerados ou não como sertão e que se 

diferenciam de Vitória da Conquista de alguma maneira.  

As unidades de análise encontradas nos discursos e as representações delas 

decorrentes proporcionam a compreensão de aspectos importantes na configuração de 

representações acerca do espaço. Diante do quadro, pode-se ratificar a existência da 

multiplicidade de significações atribuídas a sertão, indo de encontro e questionando a aparente 

unificação de sentidos muitas vezes divulgados por determinados grupos sociais que fundam 

uma pseudocoesão social como se nas representações desses lugares e territórios também não 

se manifestassem tensões e lutas internas. Inevitavelmente, os sentidos atribuídos aos espaços 

são constantemente inventados e reinventados, significados e ressignificados.  

Na perspectiva ainda da multiplicidade, Massey (2000) analisa a relação entre 

identidade e lugar, exemplificando, com base em Kilburn
155

 – Londres, que, embora esse 

lugar possa ter uma característica própria, “[...] não se trata absolutamente de uma identidade 

coesa, coerente, de um sentido particular do lugar, partilhado por todos. Nada poderia ser 
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 Massey (2000), ao discutir os múltiplos “sentidos do lugar”, apresenta exemplos para dar mais ênfase à sua 

argumentação. Assim, analisa alguns lugares, a exemplo da cidade de Kilburn – Londres, destacando-a como 

a cidade em que mora e pela qual tem muita afeição, mas que, como outra cidade qualquer, é permeada por 

relações heterogêneas, não coesas o que gera múltiplos “sentidos do lugar”. Nesta perspectiva, os lugares não 

podem ser identificados como portadores de identidades únicas ou singulares: eles estão plenos de conflitos 

internos.  
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mais diferente disso”, pois “o lugar é absolutamente não estático. Se os lugares podem ser 

conceituados em termos das interações que os agrupam, então essas interações em si mesmas 

não são coisas inertes, congeladas no tempo: elas são processos” (MASSEY, 2000, p. 183).  

As conceituações dos lugares apresentam-se permeadas por relações heterogêneas, não 

coesas, o que gera múltiplos sentidos. Nesse prisma, os lugares não podem ser identificados 

como portadores de identidades únicas ou singulares: eles e as suas representações estão 

plenos de relações conflituosas que, na acepção de Carlos (1996, p.11), “[...] geram, 

contraditoriamente, estranhamento e identidade, como decorrência da destruição dos 

referenciais individuais e coletivos que produzem a fragmentação do espaço [...]”. Esse 

movimento de afastamento e aproximação ou de afastamento e identidade, a que se refere a 

autora, vincula-se às perdas e aos acréscimos das referências espaciais que sustentam a 

memória social e que constituem as representações, uma vez que os elementos conhecidos e 

reconhecidos, impressos na paisagem, se mesclam no processo de construção incessante de 

novas formas espaciais (CARLOS, 1996, p.11). 

Ainda para esta autora, o lugar se produz e se reproduz na relação dialética entre o 

global e o particular. Assim, o local não se desvincula do global, pois “[...] lugar é sempre um 

espaço presente dado como um todo atual com suas ligações e conexões cambiantes” 

(CARLOS, 1996, p. 31). Essa relação entre o local e o global instiga a autora a empreender 

uma análise do significado do lugar na era das redes, uma vez que se tornam visíveis as 

mudanças nas relações com os lugares num período marcado pelo que Harvey (1992) 

denominou de compressão tempo/espaço. Assim, o lugar na era das redes produz a sensação 

de que as bases territoriais estão sendo perdidas. Apesar dessa aparência, Carlos (1996, p. 30) 

destaca: “[...] o lugar guarda em si e não fora dele o seu significado e as dimensões do 

movimento da vida, possível de ser apreendido pela memória, através dos sentidos”. Na 

expressão de Da Matta, é o “[...] espaço embebido socialmente [...]” (1985, p. 36), que dá 

sentido à vida. 

No artigo intitulado Um sentido global do lugar, Massey (2000) também empreende 

uma análise acerca do sentido do lugar nessa época de constante aceleração. Ao longo da 

análise de diversos aspectos pertinentes à compressão tempo/espaço, ela constata que “[...] um 

dos resultados dessa situação é a crescente incerteza sobre o que queremos dizer com lugares 

e como nos relacionamos com eles” (MASSEY, 2000, p. 177). 

A análise de Massey (2000) converge em alguns pontos com a de Carlos (1996). 

Todavia, a primeira extrapola alguns argumentos desenvolvidos pela segunda, pois, para 

Massey, não existe uma identidade coesa com o lugar, mas identidades múltiplas. Portanto, se 
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é possível pensar em identidades múltiplas, pode-se dizer a mesma coisa dos lugares. Assim, 

os sentidos atribuídos ao lugar são também múltiplos, diversos. Para essa autora, em vez de 

pensar os lugares como áreas com fronteiras ao redor, pode-se imaginá-los como momentos 

articulados em redes de relações e entendimentos sociais, assim “[...] cada lugar pode ser visto 

como um ponto particular, único, dessa interseção. Trata-se na verdade de um lugar de 

encontro” (MASSEY, 2000, p. 184). Nesta concepção, “[...] o lugar é absolutamente não 

estático. Se os lugares podem ser conceituados em termos das interações que o agrupam, 

então, essas interações em si mesmas não são coisas inertes, congeladas no tempo: elas são 

processos” (MASSEY, 2000, p. 184).  

Na apresentação à edição brasileira do livro de Massey Pelo espaço: uma nova 

política da espacialidade, Haesbaert indica que talvez a hegemonia do lugar revelada nos 

trabalhos de Massey, assim como da geografia inglesa, se deva, em parte, à força da dimensão 

cultural-identitária no contexto geográfico inglês, assim como  

 

[...] a do “território” no nosso meio talvez se deva à força das disputas 

territoriais num ambiente em que a “terra-território” ainda é um recurso (e 

um abrigo, diria Milton Santos) a ser apropriado e usufruído por uma parcela 

cada vez mais ampla da sociedade. Aliás, o usufruto comum ou partilhado, 

uma efetiva “multiterritorialidade”, tem muito a ver com o “lugar múltiplo” 

e “de encontro” a que Doreen se refere (HAESBAERT, 2008, p. 13). 

 

Seja com ênfase em território e em lugar, é importante considerar que a apreensão dos 

vínculos entre estes e as redes de memória e as representações sociais que os constituem se 

configuram de extrema importância para o olhar geográfico.  

É imprescindível reconhecer que as abordagens que têm como foco as relações 

identitárias com o território e com o lugar possuem diferentes vertentes e compreensões, 

sendo, portanto, alvo de muito mais divergências do que consensos. Diante disso, fica claro 

que as proposições em torno dessas relações não são de maneira nenhuma unívocas: há uma 

multiplicidade de olhares, ênfases e práticas desenhando e fermentando o debate em torno 

dessa temática. No entanto, tendo como ponto de partida as abordagens apresentadas, 

demarca-se que as acepções adotadas nesta tese tanto de território quanto de lugar evidenciam 

também a sua carga simbólica, uma vez que, nesse entendimento, pode-se concluir que as 

duas categorias analisadas desempenham papel fundamental na consolidação de memórias e 

representações sociais, e vice-versa, o que envolve a compreensão de que os símbolos, os 

discursos, as práticas sociais configuram determinadas territorialidades, interferem nas 

configurações socioespaciais.  
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As representações do espaço ou a configuração de horizontes espaciais coletivos, 

inquestionavelmente, pressupõem história e, empiricamente, uma multiplicidade de elementos 

que interagem e contrapõe-se no movimento de sentidos. No que tange especificamente às 

representações do sertão, Maldi anuncia bem essa condição ao afirmar: 

 

O sertão reflete essa consciência de grandeza sem se prender a qualquer 

lócus específico e ganhando diferentes significados históricos sem perder seu 

sentido arquetípico. Não sendo constituído nem tendo sido estabelecido por 

uma imagem acabada, pode ser inteligível através de um “fluxo de produção 

de imagens” – que vai desde a paisagem até o modo de vida típico (1993, p. 

62).  

 

Esse fluxo de produção de significados e imagens foi observado ao longo da pesquisa 

empírica e se expressa nas unidades de análise apresentadas, uma vez que as representações 

do espaço e o espaço das representações, configurados na memória social, são plurais, exigem 

um diálogo entre a teoria e a realidade, pois esta põe em tela, insistentemente, novos desafios 

para a sua compreensão e possível interpretação. 

Ferguson e Gupta (2000) advertem que as associações entre lugar e memória em vez 

de sólidas, criteriosas e pacíficas são, na verdade, contestadas, incertas e fluidas, o que 

significa ir além da consideração da diferença cultural, “significa passar a vê-la (a cultura) 

como produto de um processo histórico compartilhado que diferencia o mundo ao mesmo 

tempo em que o conecta” (FERGUSON e GUPTA, 2000, p. 43). Por fim, os autores 

concluem que espaço e lugar nunca podem ser dados a priori e ressaltam a necessidade de 

considerar o modo como “[...] espaços e lugares são construídos, imaginados, contestados e 

impostos” (FERGUSON e GUPTA, 2000, p. 44). 

As construções relacionais que envolvem contínuas negociações configuram 

representações sociais diversas, que são fruto também do que García Canclini (2007, p. 43) 

denominou de repertórios culturais diferentes, que, por sua vez, vão gerar configurações 

transversais de sentidos, conferindo complexidade a cada sistema simbólico. Tais construções, 

esclarece-nos o autor, não derivam unicamente da relação com um território no qual nos 

apropriamos dos bens ou do sentido da vida nesse lugar. Com eles, no entanto, apropriamo-

nos de outros repertórios disponíveis no mundo, que nos chegam das mais diversas formas e 

que confirmam que “[...] Os significados são reinventados continuamente em vez de serem 

continuamente copiados” (MARTINS, 2008, p. 55). Enfim, como Moscovici (1984) 

insistentemente salienta – e as unidades de sentido apresentadas nos quadros ao longo desse 
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capítulo demonstram –, as representações sociais são móveis, versáteis e estão continuamente 

se (re)configurando.  

 

 

3.6 Permanências e rupturas no fluxo das significações de sertão 

 

 

Representações da realidade, conforme destaca Corrêa (2007), constituem 

manifestações dotadas de um sentido aberto. São, portanto, instáveis, sujeitas a inúmeras e por 

vezes contrastantes interpretações. São, portanto, polivocais, como sublinha Hall (1997), e 

resultado do complexo processo de construção de significados apoiado na experiência e na 

imaginação de indivíduos e grupos sociais. A polivocalidade supõe celebração e contestação 

em torno de uma mesma forma simbólica (CORRÊA, 2007). Nessa perspectiva, Gomes 

assegura (1997, p. 38): “[...] o arranjo espacial das coisas é uma linguagem. Comunica, revela 

e organiza sentidos, estrutura ações, muda segundo os contextos, utiliza metáforas, 

metonímias, anacolutos, elipses e hipérboles”. 

As análises realizadas possibilitaram a apreensão de permanências e rupturas no fluxo 

das significações do Sertão da Ressaca como território e de Vitória da Conquista como lugar 

sertão. Considerando os textos jornalísticos contemplados neste capítulo, nota-se que, à 

medida que os fluxos de comunicação e transporte se intensificam, que o progresso e o 

crescimento da cidade vão sendo anunciados, as referências a este lugar sertão tornam-se mais 

escassas. Tal constatação também foi sendo confirmada na pesquisa de campo em que o 

estranhamento e a não-identificação com o sertão ocorreu de maneira significativa. No 

entanto, apesar das rupturas nas representações do sertão, identifica-se, paradoxalmente, que 

as permanências prevalecem e que a referência a uma origem sertaneja ainda é marcante e se 

assenta em sentidos múltiplos. 

Nesse aspecto, o Sertão da Ressaca se aproxima mais da história, da academia, enfim 

do espaço concebido. Por sua vez, o sertão, entendido de maneira mais vasta, se mistura em 

diferentes discursos, perpassando a memória e produzindo representações com uma 

significativa multiplicidade, alimentando o vivido e o percebido. A identificação com um 

lugar sertão não ocorre pelo reconhecimento de que esse território, nomeado e delimitado 

como Sertão da Ressaca, está presente na memória social, mas por identificações outras, com 

raízes as mais diversas.  
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As três dimensões do espaço, então, articulam-se, na configuração de memórias e 

representações socioespaciais que, por sua vez, apresentam uma relação entre espaço e 

identidade. É este movimento que será explorado no capítulo seguinte considerando o sertão e 

o “ser sertanejo”. 
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4  

O sertão e o sertanejo:  

discursos e representações 
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4 O SERTÃO E O SERTANEJO: DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES 

 

 

Digamos que o sertanejo fosse o vermelho, 

a cor forte, o sol, sangue da terra, o tauar da terra do sertão, 

mas muitas cores outras entram nesse quadro, 

nessa tela, nessa obra minha.  

O urbano também está em curso,  

os urbanóides, o homem planetário.  

O da caatinga, o do sul, o homem que está lá na Sibéria,  

o esquimó, o patagão, o pigmeu lá da África Central, 

tudo é uma coisa só, é um só homem. 

Porque uma coisa a gente aprende: 

quando você canta a sua aldeia, o seu pátio, 

você está fazendo um canto universal.  

Eu cá entendo que toda a vez que eu canto o meu sítio,  

estou cantando o sítio de outro porque, na realidade, o homem é um só. 

As vicissitudes humanas são as mesmas [...]. 

 

(ELOMAR, 1997) 
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Neste capítulo, discute-se a relação entre espaço e identidade, observando os discursos 

e as raízes empíricas que constituem a memória e as representações sociais acerca da imagem 

do sertanejo. Ao acatar o desafio de lançar um olhar para tais representações, ressalta-se, 

como o fez Almeida (2008), que a intenção proposta se afasta, contundentemente, da ideia de 

“fabricar” uma tipologia, um mito sobre identidade sertaneja. Antes, pretende-se direcionar a 

análise para “[...] os elementos de uma diversidade existente, porém invisível ou 

negligenciada, ao referir-se usualmente a „uma‟ identidade ou cultura sertaneja” (ALMEIDA, 

2008, p. 48-49). 

Diante de tal desafio, de antemão, demarca-se que a abordagem da identidade 

associada ao território e ao lugar, pretendida, considera o pressuposto apontado por García 

Canclini (2006, p. 117) de que esta não é uma essência intemporal que se manifesta, antes é 

“[...] uma construção imaginária que se narra”. Tal assertiva, que será a vertente a ser 

explorada, coincide, ainda, entre outros autores, com a interpretação de Clifford (1995), que 

enfatiza que a identidade é conjuntural e não essencial.  
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  Elomar Figueira, em entrevista a Clarice Val do jornal O Estado de São Paulo, 21 jun. 1997. 
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Os argumentos desenvolvidos especialmente por García Canclini (2006, p.145) 

estabelecem a compreensão de que a identidade, associada ao território, é instituída pelo 

conjunto das “vias de comunicação”. Assim, a identidade, de fato, é uma construção, mas 

“[...] o relato artístico, folclórico e comunicacional que a constitui se realiza e se transforma 

em relação a condições sócio-históricas não redutíveis à encenação” (GARCÍA CANCLINI, 

2006, p. 138). É delineada, simultaneamente, por materialidades e imaterialidades, aspectos 

objetivos e subjetivos, permanências e rupturas. 

Como pensar, no caso específico da pesquisa realizada, em uma identidade coesa com 

o território, o lugar, se os próprios sentidos a eles atribuídos, como se viu nos capítulos 

anteriores, são diversos, múltiplos? Isso posto, torna-se necessário reafirmar, em concordância 

com Massey (2008, p. 111), que os “[...] Lugares, em vez de serem localizações de coerência, 

tornam-se os focos do encontro e do não-encontro do previamente não-relacionado e assim 

essenciais para a geração do novo”. O espacial, ao ser permeado por distintas temporalidades, 

gera, ininterruptamente, novas configurações, que, certamente, desencadeiam persistências 

e/ou reconfigurações identitárias. A discussão da identidade remete, portanto, 

inevitavelmente, à compreensão da alteridade e às relações de pertencimento e não-

pertencimento que se atrelam ao território e ao lugar. 

 

 

4.1 Notas sobre a identidade e sua vinculação com território e lugar 

 

 

O conceito de identidade, como assegura Hall (1999), é demasiadamente complexo e 

multifacetado, sendo, portanto, impossível pensá-lo no âmbito de afirmações conclusivas. A 

variedade de abordagens e de concepções que envolve tal conceito evidencia a sua 

emergência e a sua importância também nas análises geográficas, além de apontar para a 

riqueza de temáticas que pode ser perpassada por tal discussão.  

Interessa-se, especificamente, na análise a ser empreendida, o entendimento de que 

“[...] a identidade social é também territorial quando o referente simbólico central para a 

construção desta identidade parte do ou traspassa o território” (HAESBAERT, 1999, p 179). 

Tal acepção gera uma espécie de pertencimento a um determinado recorte territorial e, nesse 

caso, tem-se a construção de uma identidade pelo/com o território. 
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Ao analisar a questão da identidade, Castells (1999, p. 22) a define como “[...] a fonte 

de significado e experiência de um povo”. Chama a atenção para o fato de que, além de 

reconhecer que toda e qualquer identidade é construída, é necessário estar sempre 

interrogando o como, a partir de quê, por quem e para quê isso acontece, pois é necessário 

saber que essa construção social se dá em um contexto marcado por relações de poder. A 

complexidade dessa questão é enfatizada pelo autor ao examinar que a construção de 

identidades: 

 

[...] vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, 

instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 

pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém, 

todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 

sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências 

sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como 

em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999, p.23). 

 

Cardoso (2005, p. 183) expressa tal compreensão ao assegurar que “A identidade 

social é da ordem da construção, mesmo quando baseada em dados objetivos; não é, no 

entanto, ilusória, [...] Ela produz efeitos sociais reais: é eficaz”. Nesses termos, é 

imprescindível considerar ainda, como o fez o autor citado, que não há identidade social em 

si, nem unicamente para si, já que a identidade pressupõe, sempre e necessariamente, uma 

relação com outros: “[...] identidade e alteridade estão em relação dialética indissolúvel e 

necessária, pois a identidade depende de uma diferenciação tanto quanto de uma 

identificação. O processo construtor da identidade se dá sempre num contexto relacional” 

(CARDOSO, 2005, p. 183). São, com efeito, duas ordens imbricadas, essencialmente 

contraditórias e insuperavelmente dialéticas. 

Em sendo uma narrativa reconstruída com os outros, como realça García Canclini, a 

identidade torna-se também uma co-produção, porém esta “[...] se realiza em condições 

desiguais para os diferentes atores e poderes que nela intervêm” (GARCÍA CANCLINI, 2006, 

p. 136). 

A memória e as representações sociais, nesta co-produção, estão atreladas ao processo 

de construção da identidade. Ora, tanto a memória e as representações quanto a identidade são 

fenômenos socialmente construídos. Assim corrobora Pollak ao afirmar: 
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A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 

outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio de negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou de um grupo (1992, p. 204). 

 

Na esteira dessa discussão, Hall (1999) se propõe a explorar a possível crise de 

identidade das sociedades modernas, que vem desestabilizando os quadros de referência que 

possibilitavam aos indivíduos uma ancoragem mais estável no mundo social. O autor, assim, 

põe em relevo a sua posição simpática à afirmação de que “[...] as identidades modernas estão 

sendo „descentradas‟, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (HALL, 1999, p. 8).  

Na distinção das concepções de identidade Hall (1999, p. 13) apresenta aspectos da 

identidade cultural do sujeito pós-moderno, esclarecendo que esse sujeito “[...] assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor 

de um eu coerente”. Tais identidades contraditórias, por sua vez, operam em diferentes 

direções, “[...] de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente descoladas” 

(HALL, 1999, p. 13).  

Diante desses pressupostos, é impossível compreender a identidade como algo dado de 

uma vez por todas, definido e demarcado de maneira clara e coerente. Trata-se sempre, como 

ressalta Haesbaert (1999), de uma identificação em curso. As identidades, como conclui 

Massey (2008), são relacionais em formas que são espaciotemporais, pois “[...] o„passado‟ 

continua em nosso „presente‟, assim também o distante está implicado em nosso „aqui‟” 

(MASSEY, 2008, p. 27). Entendida dessa maneira, a identidade perde o seu caráter de 

unicidade e passa a ser apreciada em toda a sua multiplicidade, conforme já se enfatizou. 

Carlos (1996) assegura que a identidade dos grupos sociais apresenta uma dimensão 

espacial, uma vez que um grupo só pode ser visualizado num espaço em que os elementos da 

sua história estão presentes. A autora pondera:  
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As formas que a sociedade produz guardam uma história, pois o tempo 

implica duração e continuidade. [...] A memória articula espaço e tempo, ela 

se constrói a partir de uma experiência vivida num determinado lugar. 

Produz-se pela identidade em relação ao lugar, assim lugar e identidade são 

indissociáveis. [...] A memória liga-se decididamente a um lugar [...], pois o 

indivíduo só se realiza no e pelo outro pelo imbricamento entre as histórias 

coletivas e individuais, ligadas a um espaço determinado, aquele da vida 

(CARLOS, 1996, p. 82). 

 

Assim, torna-se evidente que a produção de sentidos que envolve as relações com o 

lugar e o território é multifacetada, o que permite uma concordância com Massey (2008, p. 

13), quando ela declara que “[...] O espaço não existe antes de identidades/entidades e de suas 

relações.” De um modo mais geral, a autora argumenta que “[...] identidades/entidades, as 

relações „entre‟ elas e a espacialidade que delas faz parte são todas co-constitutivas” 

(MASSEY, 2008, p. 31).  

Na busca da relação identidade/lugar, Cavalcanti (2002) analisa aspectos pertinentes à 

migração de nordestinos para São Paulo, focalizando particularmente o processo de 

desenraizamento da experiência do migrante. Ao apresentar os dois grupos num só povo: os 

que resistem e ficam e os que migram, configuram-se duas faces de uma mesma realidade: o 

embate entre a reformulação da identidade por parte daqueles que se movimentam para fora e 

a resistência daqueles que, apesar das dificuldades impostas, permanecem no seu local de 

origem. A autora discute a dinâmica e a complexidade que o processo de desenraizamento 

provoca. Para Cavalcanti (2002, p. 146), nessa dinâmica há uma “[...] desterritorialização dos 

processos simbólicos, uma quebra das coleções organizadas pelos sistemas culturais com 

novas ressignificações e redimensionamento dos objetos, coisas e comportamentos, mas não 

sem a presença de conflitos”.  

No caso específico da identificação com o sertão, percebe-se que, mesmo não saindo 

do lugar, não migrando, alguns processos de desenraizamento ocorrem nas representações 

sociais e se revelam na negação do sentir-se sertanejo. Se, por um lado, tal negação é 

reforçada, por outro, ocorre também a sua (re)afirmação. Assim, a pesquisa empírica 

demonstrou que, apesar de muitos enfatizarem que nasceram e/ou moram em um lugar sertão, 

resistem, entretanto, ao fato de se considerarem sertanejos. Outros, por sua vez, se 

reconhecem como sertanejos, mas negam a identificação do lugar com o sertão em razão de 

diversos motivos já apresentados no capítulo anterior. Nesse âmbito, as relações estabelecidas 

entre sertão/sertanejo ora se fundem, ora se contrapõem, ora se complementam, ora se 

estranham.  
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Essas considerações possibilitam a constatação de que o reconhecimento de um lugar 

como sertão não traz necessariamente a identificação com o considerar-se sertanejo da mesma 

forma que o inverso também ocorre. Assim, a pergunta: “Basta nascer no que se estima ser 

sertão para ser considerado sertanejo?” não é tão óbvia como pode parecer num primeiro 

momento, pois os fluxos discursivos e as práticas simbólicas não demonstraram assim. Dessa 

forma, mais do que uma questão de naturalidade geográfica o sentir-se sertanejo ou não 

implica envolver-se em uma teia simbólica que remete às representações sociais construídas 

sobre esse personagem: o sertanejo. 

 

 

4.2 O que faz ser sertanejo? 

 

 

Com a questão “Você se considera um sertanejo (a)?”, tomada, inicialmente, por base, 

busca-se apreender, com os dados da Tabela 3, as representações dos sujeitos sociais 

contemplados na pesquisa e a vinculação com as discussões realizadas anteriormente.  

 

 

Tabela 3 - Reconhecimento dos moradores de Vitória da Conquista e municípios 

circunvizinhos com a condição de ser sertanejo (a), 2008. 

 

Local de Moradia 
Reconhece 

% 

Não reconhece  

% 

Dúvida 

% 

Total 

% 

Total dos entrevistados 52,7 41,8 5,5 100 

 

Sede 50,9 41,9 7,2 100 

Distritos 50,9 49,1 0 100 

Municípios 

Circunvizinhos 

73,7 21 5,3 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  
Org: MENDES, G. F. 
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Ponderando que a memória e as representações do espaço sertão não foram 

constituídas como unidade, antes, foram atravessadas por múltiplos fluxos discursivos, seria 

de esperar que as representações sobre o sertanejo também assim se mostrassem. A tabela 

apresentada ratifica tal assertiva, pois demonstra mais uma vez a “ambiguidade 

instauradora”
157

 que perpassa o sentido de “ser sertanejo”. Nesta direção, ao confrontar os 

dados da Tabela 3 com os da Tabela 2 (página 140), nota-se que a tendência de considerar-se 

sertanejo é maior do que a atribuição de Vitória da Conquista como lugar sertão. Foi 

interessante observar que a identificação com a condição de sertanejo, em termos de sua 

afirmação, ocorreu com o mesmo percentual entre os moradores da sede e dos demais distritos 

(50,9%), ficando apenas a dúvida como diferença, já que 7,2% dos moradores da sede 

oscilaram quanto a essa consideração ao passo que, nos demais distritos, as respostas foram 

sempre categóricas: afirmativas ou negativas. 

Também se repete a propensão de os moradores dos municípios circunvizinhos 

sentirem-se mais sertanejos (73,7%) do que aqueles que têm uma vinculação com Vitória da 

Conquista, provavelmente pelas razões já apresentadas na análise feita no capítulo anterior, 

em que se demonstra o fato de os moradores dos municípios circunvizinhos ressaltarem uma 

relação de dependência a Vitória da Conquista, considerando-a como não mais pertencente ao 

sertão em razão do crescimento por que vem passando o município. 

Ao analisar os dados de maneira geral, nota-se a mesma ambivalência quanto à 

concepção de um lugar sertão. Assim, existe aquele que se inclui em tal condição e aquele que 

se exclui. Por que isso ocorre? Quando as representações de sertão e de sertanejo vinculam-se 

a aspectos negativos, o sujeito social tende a não assumir tal identidade. Entretanto, quando 

tal representação vincula-se a aspectos positivos, associadas a benefícios, é interessante se 

autoafirmar como sertanejo.  

Há ainda um aspecto importante analisado por Suárez (1998) que é o fato de o 

sertanejo ser considerado um personagem. Este estereótipo afasta, muitas vezes, o sujeito 

social da tendência de apreciar-se como tal, pois não se sente enquadrado no clichê do 

sertanejo que foi e continua sendo amplamente divulgado nacionalmente. Conforme constata 

Bhabha, o estereótipo 
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 Em As formas do falso: um estudo sobre a ambiguidade no Grande Sertão: Veredas, Galvão se detém 

especialmente no que define como ambiguidade instauradora na obra roseana. Segundo a autora “[...] Se o 

princípio organizador é a ambigüidade, a estrutura do romance é também definida por um padrão dual 

recorrente. A coisa dentro da outra, como o batizei, é um padrão que comporta dois elementos de natureza 

diversa [...]” (GALVÃO, 1986, p. 13). Portanto, para a autora, o princípio que perpassa todo o percurso desse 

romance é a ambiguidade. “Tudo se passa como se ora fosse ora não fosse, as coisas às vezes são e às vezes 

não são (GALVÃO, 1986, p. 13). 
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[...] não é uma simplificação porque é uma falsa representação de uma dada 

realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de 

representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do 

outro permite), constitui um problema para a representação do sujeito [...] 

(1998, p. 117).  

 

Essa problemática é também abordada por Orlandi (2007, p. 40), ao diagnosticar que 

“Na relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes posições”. Aplicando tal 

assertiva, tem-se, conforme destaca a autora, que o que funciona no discurso não é o sertanejo 

visto empiricamente, mas este como posição discursiva produzida pelas relações imaginárias 

(ORLANDI, 2007, p. 40) ou como estereótipo.  

Nesse sentido, encerra-se uma série de imagens e símbolos que foi mobilizada para a 

produção desse personagem. Assim, 

 

[...] Sertanejo não é o portador de uma identidade ou cultura particular. 

Também não é um tipo de personalidade, nem o habitante de uma 

determinada região. Sertanejo não é pessoa, mas personagem principal de 

uma narrativa dramática sobre a nação. Como personagem de uma história 

dessa magnitude, seus feitios, caráter e maneiras servem de propósitos 

descritivos no cotidiano (SUÁREZ, 1998, p. 34).  

 

Entre os diversos discursos construídos, talvez, nas expressões de Euclides da Cunha 

em Os Sertões, sejam encontradas algumas das referências mais persistentes da representação 

dominante do sertanejo. Ele refere-se ao tabaréu, ao sertanejo, ou homem do sertão e aos 

rudes patrícios do sertão. Entre vários, um entrevistado ratifica a associação do sertão a 

Euclides da Cunha ao afirmar: “[...] sertão para mim, numa visão mais poética, é esse lugar 

onde a vida é difícil, então, para mim, o sertão e o sertanejo seriam bem esses que Euclides da 

Cunha escreveu”.
158

 

Rodrigues (2001, p. 111) refere-se a tal recorrência na pesquisa por ela realizada ao 

verificar que “[...] todas as pessoas, ao tentarem definir o „sertanejo‟, usaram os vocábulos: 

força, coragem e resistência; e a maioria citou a frase do escritor Euclides da Cunha: „O 

sertanejo é, antes de tudo, um forte‟”. Embora tal referência também tenha sido marcante na 

pesquisa desenvolvida, a multiplicidade de representações encontradas suplantou tal ênfase, 

conforme poderá ser observado nas análises subsequentes. 
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 Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
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É inquestionável que, por meio de múltiplos dispositivos e práticas, foi-se fabricando 

uma imagem, foi-se estabelecendo um jeito para o sertanejo, que definia suas características e 

as nomeava. Essas nuances se tornam particularmente interessantes, ao se pensar que, na 

maior parte das vezes, os sertanejos são definidos e, portanto, representados, mais do que se 

definem. São os outros que dizem sobre eles e, por consequência, eles também terminam por 

definirem-se e produzirem-se em consonância com tais representações oriundas dos “de fora”.  

Com a força que as imagens têm de construir sentidos, conformou-se no âmbito do 

simbólico, as tensões que viriam a marcar a caracterização desse tipo brasileiro.
159

 

Vasconcelos (2007, p. 25) adverte que “É a repetibilidade e a visibilidade em excesso de 

algum traço/marca de um determinado povo ou sujeito colonial que dá validade à construção 

do estereótipo e produz um efeito de verdade em uma idéia estabelecida sobre o outro”. 

Entretanto, 

 

[...] os modos de representação variam intensamente no que se refere à 

valorização positiva ou negativa do homem e da vida do interior, desde a 

afirmação de elementos como força, autenticidade e comunhão com a 

natureza, bastante enaltecidos na literatura romântica, até o retrato negativo e 

sombrio que aparece em vários textos de Saint-Hilaire a Monteiro Lobato, e, 

até mesmo, de Euclides da Cunha, apesar da conhecida imagem do sertanejo 

como um forte, cunhada pelo autor de Os sertões. [...] Para os autores 

românticos, são mais valorizados os elementos como autenticidade e 

proximidade à natureza. Já nas representações (neo)naturalista e modernista, 

o tema da preguiça aparece como o grande elemento distintivo, por mais que 

posa variar o diagnóstico sobre suas causas (LIMA, 1999, p. 134). 

 

Há, desse modo, um contínuo deslizamento de sentidos na interpretação sobre o ser 

sertanejo, que não se apresenta como absoluta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159

  Não se intenciona adentrar na discussão a respeito das motivações que permearam a configuração de todas as 

representações sobre o sertanejo e o homem do interior. Tal aprofundamento desviaria o foco da análise 

pretendida e, para tal interesse, existe uma extensa literatura que trata da temática. (ABREU, 1998, LIMA, 

1999, SUÁREZ, 1998, dentre outros). Interessa-se, neste capítulo, abordar os aspectos que mais fortemente 

compareceram nos discursos sobre a vinculação entre território/lugar/memória/representações sociais. 
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4.3 A memória no fio do discurso: o sertanejo nos textos jornalísticos  

 

 

Os discursos jornalísticos locais apresentam aspectos que comprovam a “ambiguidade 

instauradora” que reafirma as representações sobre o sertanejo. Sem a preocupação de 

obedecer a uma sequência temporal, posto que modelos interpretativos surgem e ressurgem 

em novas combinações de significado em épocas variadas, apresenta-se, a seguir, a 

multiplicidade de representações e sentidos presentes na memória social com base nos 

discursos jornalísticos encontrados, os quais mesclam temporalidades. 

As representações instituídas sobre o sertanejo em Vitória da Conquista não 

acontecem descoladas de um contexto social mais amplo. Assim, o que se fazia representar 

nesse lugar estava em conexão com o que era veiculado na Bahia e também no Brasil. Em 

matéria publicada na década de 1930, encontra-se a seguinte visão:  

 

[...] Tivemos, é facto, um grande, um genial folklorista. Foi o malogrado 

Euclides da Cunha. “Os Sertões”, sua obra monumental, traz esta bella 

phrase, que caracteriza, de um traço, a alma sertaneja: “o Sertanejo antes 

de tudo é um forte!” Eu hoje, me dando ares de gente que presta, plagio, 

aqui, o insigne sertanista, com est’outra phrase: “o Sertanejo depois de tudo 

é um indolente!” O Sertanejo não gosta de caminhar. Quando caminha é a 

passos lentos. Não gosta de falar, quando falla é com a voz arrastada. Em 

Conquista, é considerado o melhor ponto commercial a casa onde o Sr. 

Victorio Keller, tem a sua loja, porque as portas não têm degraus e a frente 

dá para o grosso das feiras semanaes! Se um commerciante, se estabelecesse 

no centro da feira, e adivinhasse o pensamento dos freguezes, certamente 

faria um negócio da China! Nós, os tabaréus, somos assim. Não queremos 

ter trabalho para cousa nenhuma neste mundo! O venerando Cel. Z. 

presidente do “Rotary-Club” de Conquista, tendo ido veranear para Itaparica, 

passou o exercício ao vice-presidente Sr. Joaquim Hortelio. Este transferiu, 

temporariamente o “Rotary-Club” ou “Club bisqueiro” para sua residência 

que fica no extremo norte da Praça da Matriz, no lugar onde ela forma seu 

quadrado afunilado. A Praça, como se sabe, é aladeirada. À casa de Hortelio 

se vae subindo. À porta, há dous degraus. Quem disse que alguém foi lá!...O 

“Clu” ficará às moscas!...Agora o Cel. Z. regressou do veraneio. Sua vívenda 

está situada bem no centro da Praça. Não tem nenhuns degraus. Todas as 

noites a sala fica repleta. Viva a commodidade! Viva a indolência! 

(ORIVAL, 1934, p. 6, grifo nosso). 
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Nesta matéria, a indolência é a característica evidenciada como traço cultural e 

encontra ressonância em outros discursos que se materializam também no personagem de 

Monteiro Lobato, Jeca Tatu,
160

 (Figura 39), representação caricatural do homem rural 

brasileiro e que se inscreve entre os mais expressivos tipos criados em nossa literatura. 

(LIMA, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da indolência, associada a um traço cultural, crendices e superstições do 

sertanejo, decorrentes do que consideram os articulistas como o máximo problema do Brasil – 

a falta de instrução do homem do interior –, são encontradas em outros discursos: 
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 Lima (1999) dedica um capítulo do seu livro Um sertão chamado Brasil à discussão do personagem Jeca Tatu 

enfatizando a sua representação como um tipo brasileiro. 

Figura 39: Jeca Tatu, retratado por 

Belmonte, na revista Vamos Ler. 

Rio de Janeiro, 1946. 
Fonte: LIMA, 1999. 
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 [...] Qual o problema a resolver para o soerguimento do Brasil? - Só existe 

um problema, exclusivamente um: - dar a Instrução ao seu povo. O homem 

ignorante, o homem analphabeto, é uma célula morta, nociva, é um entrave 

ao progresso. [...] Formam-se uma legião de doutores! E elles se accumulam 

nas cidades, como acontece no Rio de Janeiro, onde milhares de bacharéis 

vivem sem colocação, sem emprego, sujeitando-se a todas as dificuldades da 

vida! Mas não saem... horrorisam-se dos campos, temem o Sertão! [...] 

Estandartizar a escola, levar o alphabeto aos mais longíncuos logarejos 

destes sertões incultos, proteger a instrução aos pobres e torna-la 

obrigatória, ensinar ao tabaréu o processo melhor de cultivar suas terras: 

dando-lhes noções de Agricultura, devia ser a preocupação máxima dos 

nossos governos. [...] O futuro do Brasil repousando nos seus campos, na 

Agricultura está, portanto entregue justamente aos mais rudes sertanejos, ao 

pobre tabaréu, sem instrução, ignorante, supersticioso, atrazado, rotineiro! 

Portanto, proteger estes homens, alfabetizar esses heróis anônimos que 

trabalham para o engrandecimento do Brasil, devia ser a máxima 

preocupação dos nossos dirigentes, pois é este o único caminho para o 

soerguimento do Brasil! (PADRE, 1934, p. 1, grifo nosso).  

 

Eu penso que não existe nenhum povo mais cheio de superstições, mais dado 

ao sobrenatural, que o brasileiro. O sertanejo em especial. O nortista por 

excellencia. Talvez devido ao sangue tupi, ou mesmo tapuia, que aqui ainda, 

se manifesta mais puro, o sertanejo nortista, de par com as tradições de seus 

avós indígenas, se encasquetam nas crendices mais absurdas que lhe vieram 

com o ancestral europeu. Os elfos escandinavos, os gnomos, os sylphos, as 

ondinas, as salamandras, estrias, sagas etc. aqui se misturam com os 

caiporas, “côcodias” (sem dúvida corruptela de crocodillo) mulas-sem-

cabeça, lobishomens, almas penadas e dansam de continuo, uma sarabanda 

macabra na mentalidade credula do sertanejo.[...] Essa crença no 

maravilhoso, empolga, notadamente, o homem do campo. Vivendo em 

constantes labutas pelas nossas florestas, em luta constante contra as 

intempéries da natureza, contra as inclemências das estações, o roceiro busca 

um lenitivo para as suas magoas no terreno da fantasia... E a solidão auxilia-

o nessa pesquiza decorrente da sua acanhada mentalidade [...] (O PAU 

FERRO..., 1935, p. 1, grifo nosso). 

 

Expressando-se na condição de sertanejo e reconhecendo a maneira como é 

comumente tratado, o articulista da matéria a seguir declara:  

 

Nós, os sertanejos, temos o gravíssimo defeito, o hábito inveterado que nos 

vem de longe, transferido de berço a berço, de não termos pelos nossos 

direitos junto ao governo da communa o zelo necessário, de maneira que, 

quase sempre, somos vistos por elle com uma indifferença irritante, com o 

característico desprezo dos senhores pelos escravos d‟outrora (BRASIL, 

1927, p. 2, grifo nosso). 
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O desprezo aludido, de fato, é notado nos fragmentos dos textos em que a ênfase na 

“mentalidade acanhada” e na “indolência” revela representações marcadas por demonstrações 

do sertanejo como sendo “rude”, “pobre tabaréu”, “sem instrução”, “ignorante”, 

“supersticioso”, “atrasado”, “rotineiro”. Tais expressões foram encontradas ao longo da 

pesquisa. Entretanto, constituem-se exceções diante da maioria dos textos jornalísticos que 

realçam outros conjuntos de aspectos, associados a características positivas como força, 

persistência, coragem, hospitalidade e ainda o “[...] civismo desse sertanejo povo” (ECHOS..., 

1926, p. 2). Tal constatação é propagada na expressão “O Sertanejo é, antes de tudo, um 

forte”, que se constitui, inclusive, na década de 1960, na divisa de um jornal local 

denominado O Sertanejo. Os exemplos demonstram aspectos associados a tais características 

positivas: 

  

O sertanejo é o homem forte de corpo e bom de coração. A sua 

caracteristica predominante como assevera um escritor patrício, é a 

hospitalidade. Uma coisa o sertanejo exige: o procedimento correto. A 

conduta modelo [...]. O índio era manso. O portugues desalmado o fez 

antiopofago. O sertanejo é a bondade em pessoa. E o professor falastrão e 

intratável o obriga a ser inóspito e façanhudo (ASPECTOS..., 1937, p. 1, 

grifo nosso).  

 

A representação do sertanejo honesto e de conduta exemplar é apregoada com 

insistência e se evidencia, por exemplo, na constante celebração de alguns sertanejos de 

posição social reconhecida. O jornal A Semana faz referência a um poema de Euclides 

Dantas, mencionando-o como “[...] festejado poeta sertanejo” (PELO POVO..., 1928, p. 1). 

Na seguinte conclamação, tal fato também se mostra: “SERTANEJOS! A‟s urnas! A 15 de 

janeiro ides demonstrar quanto sabeis ser honrados, altivos, leais e reconhecidos” 

(MANIFESTO..., 1935, p. 1).  

Tais representações balizadas positivamente são também amplamente realçadas na 

política, em que os candidatos identificados como genuinamente sertanejos são apresentados 

como próximos do povo. Ora, o simbólico interage com o poder de maneira muito intensa e 

sutil; assim é que se elabora explícita ou, na maior parte das vezes, veladamente, um sistema 

de representações simbólicas, que, como estruturas estruturadas e estruturantes, vão 

configurar um imaginário coletivo, instaurando condutas a serem seguidas, instituindo perfis 

adequados a um dado contexto (BOURDIEU, 2007). A imagem do sertanejo na sociedade 

brasileira vinha sendo plasmada sob a orientação de um modelo de virtude, força e coragem. 
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Assim, as estratégias simbólicas que foram mobilizadas por diversos elementos determinaram 

posições e construíram um "ser percebido", constituído de uma identidade peculiar.  

Em matéria intitulada Um candidato do sertão que merece o voto sertanejo, encontra-

se o seguinte trecho: 

 

[...] É um nome do sertão e dos sertanejos. [...] É, pois, um motivo de 

orgulho para o sertanejo, sentir e saber que o seu voto já pode ser cotejado 

com valor e com justiça, na urna livre, na escolha e na eleição do seu 

legitimo candidato [...] que é uma expressão leal de valor do homem do 

sertão (ARAÚJO, 1947, p. 1, grifo nosso).  

  

 

Ainda outras matérias destacam esses aspectos: 

 

[...] O Snr. Octavio Santos Silva, digno Intendente Municipal é credor de 

nossa sympathia, tanto por sua distincta personalidade quanto pelo 

acendrado zelo que S. Sª demonstra no exercício do cargo que lhe foi 

confiado. Esse laborioso sertanejo é uma compleição de administrador 

moderno [...] (PELO POVO..., 1928, p. 1, grifo nosso). 

 

Jamais em Conquista vibrou com tanto enthusiasmo a alma do povo, que 

estima e vê no seu emérito chefe, a figura da honestidade, o modelo da 

intransigencia e do criterio, e, sobretudo, o político prestigioso e franco, 

enérgico e decidido, cuja profissão de fé, em doze annos de serviços 

consecutivos em prol de nossa terra, vale bem por esta aureola de carinho e 

popularidade, que o faz o mais querido e valoroso dos chefes do sertão. [...] 

Para, assim, poder a nossa terra marchar na senda luminosa do progresso, 

conquistando com justiça o diadema resplandecente de Rainha do Sertão 

[...] pelas suas qualidades moraes, pelo seu valor político, pelo seu critério 

sem jaça, e, finalmente, pelo seu merito proprio, qualidades essenciais na 

figura do illustrado chefe sertanejo[...] recebendo provas incessantes de 

admiração, voltou a esta cidade o emérito chefe sertanejo [...] (MAIS..., 

1924, p. 1, grifo nosso). 

 

Como se constata, as representações do sertanejo associadas a força, coragem, labor 

são frequentes e encontram-se sempre no masculino. Essa constatação foi confirmada na 

realização do trabalho empírico, em que os discursos encontrados assim também demarcam 

fortemente as questões de gênero
161

 que perpassam tais representações.
 
Entretanto, apesar de 

não ser comum, encontrou-se, em uma matéria de 1924, um apelo às mulheres conquistenses 

para a instalação de um Grêmio Feminino de Caridade com referência à figura sertaneja 
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 Mesmo não se constituindo em um objetivo desta tese, a categoria gênero tem comparecido em debates no 

âmbito da geografia, constituindo-se em um campo promissor de análise. Sobre esta categoria, consultar 

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, v. 15, n. 2, jul/dez, 1990. 
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feminina: “A alma da mulher sertaneja é um santuario de bondade e virtudes, não há quem o 

conteste [...]” (UMA IDEA..., 1924, p. 1).  

As matérias jornalísticas apresentadas confirmam a multiplicidade de representações 

presentes na memória em diferentes contextos espaciotemporais. Desta forma, as 

representações do sertanejo não se acionam sem conflitos. Antes, elas se processam num jogo 

de luzes que possibilita a identificação de novas nuances.  

Sabe-se que o campo do simbólico é dotado de uma intensa complexidade, de um 

tecer e retecer da tessitura social em que, constantemente, novos elementos são incorporados, 

modificando e, simultaneamente, conservando valores, regras e comportamentos sociais. Tal 

complexidade será também apresentada e discutida segundo os indícios da pesquisa, como se 

verá no item a seguir.  

 

 

4.4 Entrelaçando os achados: o sertanejo na memória e nas representações 

sociais 

 

 

Algumas vezes as representações em torno de um lugar encontram-se bem distantes 

das imagens que predominam nos discursos, nos meios de comunicação ou ainda no âmbito 

acadêmico. Se a elaboração dos “de fora” não coincide com a dos “de dentro”, as próprias 

representações destes muitas vezes se contrastam entre si, o que suscita distanciamentos e 

aproximações num mesmo movimento. 

Assim como o sertão transborda de significados, as representações acerca do sertanejo 

não poderiam deixar de seguir a mesma dinâmica. Diante dos discursos já apresentados, 

convêm enfatizar, como o fez Chartier (1990), que as narrativas e as palavras que pretendem 

moldar os pensamentos e as condutas não são, de forma alguma, redutíveis à vontade de seus 

produtores. Tal aspecto é relevante nesta análise, pois os sujeitos sociais "[...] não cumprem 

sempre, nem cumprem literalmente, os termos das prescrições de sua sociedade" (SCOTT, 

1995, p.88). As considerações desses autores permitem concluir que muitas memórias são 

construídas em discordância com as proposições sociais de um contexto, muitos sentidos 

inscrevem-se em direções dissonantes de um eventual sentido difundido, solidificado e 

coletivamente aceito. Com tal entendimento, busca-se analisar a memória e as representações 

encontradas nos discursos e que revelam mais um rendilhado de significações. 
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As ambiguidades decorrentes de tais categorizações também foram percebidas por 

Penna (1992), que, refletindo sobre a relação entre identidade e território, buscou respostas 

possíveis à questão “O que faz ser nordestino?” A autora discute possíveis hipóteses na 

configuração dessa identidade, tais como naturalidade, vivência, cultura e, ainda, a 

autoatribuição. Não há intenção de estabelecer generalizações com as representações 

encontradas, mas, conforme se observará, intenciona-se demonstrar como as ênfases 

discursivas desdobraram-se em uma miríade de argumentos tanto para negar quanto para 

afirmar o fato de considerar-se sertanejo. Partiu-se, inicialmente então, das hipóteses 

formuladas por Penna (1992), que, posteriormente, foram extrapoladas em razão de os 

discursos assim o terem exigido.  

 

 

4.4.1 “Sou todo sertanejo” 

 

 

Ao responder afirmativamente ao questionamento – você se considera um sertanejo? – 

uma multiplicidade de representações se manifesta. E, como ressalta Lefèbvre (1991 [1974], 

p. 29), dessas imagens confrontadas nascem grandes simbolismos. Apesar de muito 

imbricadas, para efeitos de análise, pode-se agrupar nos discursos a prevalência de 

determinados campos representacionais, conforme demonstra o Quadro 4: 
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Unidade de análise Representações decorrentes  % 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vivência/Cultura 

Estou no sertão/moro no sertão/sou do sertão.  

 

 

36 

Porque eu faço parte de um sertão/vivo no sertão. 

Porque é meu lugar de vivência. 

Tenho hábitos e modo de vida sertanejo. 

Por já estar habituado ao cotidiano daqui. 

Pela maneira de viver a vida com simplicidade.  

Por fatores culturais. 

Sou fiel às minhas origens/Carrego minhas origens, minhas raízes. 

Me identifico com os sertanejos. 

Porque convivo com muitos sertanejos e passei a ter as 

características. 

Quem mora aqui se considera ainda um sertanejo, mas quem está 

melhorando de vida está deixando de ser. 

Porque herdei as características do sertanejo apesar de estar 

evoluindo. 

Porque o sertão é perto daqui. 

 

2.Fusão 

naturalidade/vivência/

cultura 

Nasci e vivo no sertão, carrego a cultura sertaneja, tenho todos os 

costumes sertanejos. 

 

22 

 

 

 

 

 

3. Naturalidade 

 

 

Quem nasce no sertão é sertanejo, querendo ou não. Todo mundo lá 

é sertanejo. 

 

 

 

 

17 

Porque eu nasci no sertão o que me obriga a ser um sertanejo. 

Porque sou filho dessa terra / Quem nasce em Conquista é sertanejo. 

Eu nasci aqui. 

Mesmo sendo urbano, não nego as minhas raízes, minhas origens, o 

lugar onde nasci. 

Porque foi onde nasci apesar de hoje morar em Conquista. 

Porque sou filha de sertanejo. 

 

 

 

4. Autoatribuição 

Sou o típico, o autêntico sertanejo.  

 

 

9 

Tenho o jeito de homem do sertão. 

Com muito orgulho, oxente, carrego as minhas raízes! 

Porque tenho princípios sertanejos. 

Por ter um espírito sertanejo. 

Sou, sim, e não nego. Temos que ter orgulho de nossas raízes. 

Sou sertanejo e ponto final. 

Eu sou catingueiro. 

 

 

 

 

5. Outros 

 

Porque eu sou trabalhador, batalhador, simples e honesto.  

 

 

16 

Pois aprendi a resistir aos obstáculos da vida. 

Tenho confiança em Deus e não tenho preguiça para o trabalho. 

Por causa da desigualdade social e eu sou de classe baixa. 

Porque vivo pela graça de Deus. 

Porque não estudei, meus pais moravam na roça. 

Tenho muita coragem. 

Quadro 4 - Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que responderam 

afirmativamente ao fato de se considerarem sertanejos, 2008.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 
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Como se constata, o aspecto mais enfatizado está relacionado à vivência e aos aspectos 

culturais (36% dos entrevistados). Apesar de Penna (1992), no estudo mencionado 

anteriormente, ter optado por uma classificação que distingue a vivência – experiência de vida 

dentro das fronteiras da região – e a cultura – práticas culturais que indicam uma identidade –, 

considerou-se impossível estabelecer essa distinção em razão da simbiose entre tais 

categorias.  

Assim, quem vive no que considera ser sertão declara: “[...] eu faço parte de um 

sertão, vivo no sertão”. O sertão, nesta filiação discursiva, envolve as “raízes”, as “origens”, 

os “hábitos” e a “maneira de viver a vida”, enfim, a cultura. Tais expressões, que mesclam 

vivência e cultura, traduzem-se na plena convicção de uma identidade sertaneja: “[...] sou 

sertanejo porque o sertão é o meu lugar de vivência”. Os discursos que evidenciam a 

expressão “Sou do sertão” são também reveladores na medida em que demonstram o 

sentimento de pertença e de simbiose com relação a um lugar. Além da vivência no lugar, a 

convivência com outros sertanejos constitui-se ainda em elemento importante nesta 

convicção: “[...] convivo com muitos sertanejos e passei a ter as características”. “Me 

identifico com os sertanejos”. Para além da convivência, simplesmente o fato de o “sertão ser 

perto daqui” já traz uma aproximação, o que lhe possibilita enquadrar-se também como 

sertanejo. 

A concepção de uma identidade que, apesar de ancorada na cultura e na vivência, não 

é fixa, perpassa também alguns discursos que apontam essa transitoriedade, já que alguns 

assinalam “[...] herdei as características do sertanejo apesar de estar evoluindo”, “Quem mora 

aqui se considera ainda um sertanejo, mas quem está melhorando de vida está deixando de 

ser”. Nestas falas, a atribuição do considerar-se sertanejo à vivência e à cultura pode dar 

margem a um deslocamento de sentido que poderia, a depender de alguns aspectos apontados, 

derivar para outras identificações. Em tais discursos, a identidade sertaneja estaria vinculada a 

determinadas condições sociais que, ao serem modificadas, acabariam por moldar uma nova 

identidade, uma identidade de superação. O exemplo a seguir arremata tal discussão: “Hoje eu 

não sou mais sertaneja, pois já estou velha. Se eu tivesse morando lá até hoje, e fosse do jeito 

que era, eu seria, pois ia caminhar uma légua com lata de água na cabeça”.  

Dos entrevistados que afirmaram ser sertanejos, 22% atribuem tal fato a uma fusão 

entre naturalidade/vivência/cultura, que pode ser sintetizada na afirmativa: “Nasci e vivo no 

sertão, carrego a cultura sertaneja, tenho todos os costumes sertanejos”. Assim, não basta 

vivenciar e estar em contato com uma cultura específica, é necessário, também, para 
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considerar-se sertanejo, ter nascido no sertão. Nestes discursos, a identidade se configura na 

composição de tais elementos. 

Outro conjunto de relatos apoia-se simplesmente na naturalidade. Para estes 17%, a 

identidade sertaneja vincula-se objetivamente ao local de nascimento. Assim, “Quem nasce no 

sertão é sertanejo, querendo ou não [...] Todo mundo lá é sertanejo”; “[...] eu nasci no sertão o 

que me obriga a ser um sertanejo”; “Porque sou filho dessa terra, quem nasce em Conquista é 

sertanejo. Eu nasci aqui.”. Assim, o local de nascimento traduz-se automaticamente em uma 

identificação, que pode ainda estar vinculada a uma ascendência direta de alguém que nasceu 

no sertão: “Porque sou filha de sertanejo”. 

A autoatribuição também foi um aspecto citado por 9% dos entrevistados, que 

afirmam, entre outras expressões: “Sou o típico, o autêntico sertanejo”; “Tenho o jeito de 

homem do sertão”; “Com muito orgulho, oxente, carrego as minhas raízes!”; “Porque tenho 

princípios sertanejos”; “Por ter um espírito sertanejo”; “Sou, sim, e não nego, temos que ter 

orgulho de nossas raízes”; “Eu sou catingueiro”. Tais discursos podem ser resumidos na 

afirmativa enfática de alguns: “Sou sertanejo e ponto final!”. Para estes, não importa o 

motivo. Consideram-se sertanejos, e está encerrada a questão. As falas dos entrevistados 

demonstram claramente o quanto a identidade sertaneja diz por si mesma. É um discurso que 

se apresenta de forma incisiva. Quando esse discurso se manifesta, os outros se calam: ele é 

conclusivo. É como se, diante dele, nada mais restasse a indagar.  

Do conjunto apresentado, 16% afirmam considerarem-se sertanejos e atribuem tal 

condição a fatores diversos como pode ser constatado no item 5 do Quadro 4. 

Além desse agrupamento explicitado no Quadro 4, convém destacar os discursos dos 

considerados “leitores especiais da cidade”, responsáveis também pela formulação e 

divulgação de um espaço concebido e de uma identidade.  

Os discursos afirmativos, na esfera desse grupo, revelam diversos aspectos: 
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Sim, eu me considero um sertanejo, um tabaréu, como a gente costumava 

dizer. Hoje, isso já não diz tanto. Eu sou um tabaréu, um sertanejo, porque 

pra mim certas coisas ainda são muitíssimo importantes como, por exemplo, 

saber a procedência das pessoas, de onde elas vieram, quem são. Isso é uma 

coisa sertaneja. Quando o sertanejo pergunta: – Qual é a sua graça? – Ele 

está fazendo duas perguntas, uma primeira, que é antiga, do tempo da Idade 

Média ainda: – O senhor foi agraciado com qual nome cristão? E também ele 

quer dizer: – De onde você vem? – Quem é você? Por isso, eu me considero. 

Acho que essas coisas ainda são importantes, e isso se perdeu ao longo do 

tempo.
162

 

 

Eu me considero porque eu gosto do sertão, me sinto melhor, gosto mais das 

pessoas e me inspiro mais. Gosto da alimentação do sertão, de pisar no chão, 

eu me considero. [...] Posso dizer que é um povo honesto, trabalhador, um 

povo que não tem preguiça [...] É interessante também o cara que vai e volta 

de São Paulo e nem bota mais o pé no chão, já vem todo com uma roupa 

invocada, vem gastar tudo o que ganhou, mas a essência ainda é de um 

sertanejo, diferente do cara da mata. Quando o sertanejo chega em São 

Paulo, ele mostra a garra do seu trabalho, de garantir a palavra, do trabalho, 

da honestidade, do jeito de falar, a garantia daquele chapéu na cabeça, a 

expressão do olhar, o rosto queimado de sol, mãos grossas calejadas... Isso 

eu acho que é a essência de ser sertanejo. [...] Você vai na casa de um 

sertanejo, e vê os lençóis da cama, as toalhas de mesa... Sem água... E tudo 

alvinho, parecendo goma, tudo bonitinho. Pessoas limpas, solidárias... E o 

tratamento? Só faltam lhe pegar no colo... Eu até me emociono de ficar 

falando [...]. Então, é realmente um povo bravo que mora ali, um povo 

corajoso. Se você pegar um gado do Sertão e levar para a mata ele morre de 

berne, bicho, com umidade no pé, ele morre.
 163

  

 

Com certeza. Sou conquistense, nasci nesse sudoeste da Bahia e sou 

sertanejo. [...] Eu gosto de ser sertanejo. Se o sangue influencia nisso, não 

sei, mas no meu imaginário, sou todo sertanejo. Tenho toda uma influência 

dos meus pais e carrego isso dentro do meu eu.
164

  

 

Considero, sim. Eu queria ser ainda mais sertaneja. Essa coisa do sertanejo é 

tão forte na minha visão [...] Ser sertaneja é conhecer essa diversidade, é 

estar preparado para essa diversidade, é ter orgulho de ter vencido as 

dificuldades. [...] essas coisas que eu acho que está na essência do sertanejo, 

essa capacidade de vencer a adversidade, seja ela qual for. O feijão catador 

não deu porque não teve chuva, tem o feijão de corda, tem o andu, e tudo 

isso é alimento, é aproveitado, saboreado e respeitado. Para nós, sertanejos, 

tem a mesma dignidade das outras iguarias.
165
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 Entrevista n. 10, realizada em 29 jul. 2008. 
163

 Entrevista n. 10, realizada em 25 jul. 2008. 
164

 Entrevista n. 6, realizada em 20 jun. 2008. 
165

 Entrevista n. 5, realizada em 19 jun. 2008. 
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As expressões “sou todo sertanejo”, “eu queria ser mais ainda sertaneja”, entre outras, 

ressaltam a significação positiva que tal fato traz para os sujeitos sociais. Mais uma vez, 

múltiplos sentidos permeiam tal consideração. Existem aqueles que se atribuem a identidade 

sertaneja em razão de terem nascido no sertão: “Sou totalmente sertanejo. Pela origem, 

nascido em Conquista, escutando falar do sertão. Meu pai, nascido em Conquista, minha mãe, 

nascida em Conquista, meus avós todos nascidos em Conquista [...].” 
166

 Entretanto, mesmo 

considerando os elementos apresentados, há ainda um contraponto: “Pela localização sou 

sertanejo, mas, pelo estereótipo que tenho em mente, não”.
167

 Tais paradoxos permitem a 

associação com a afirmação de Hall (1999, p. 13) de que a “A identidade torna-se uma 

„celebração móvel‟: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados pelos sistemas culturais que nos rodeiam”. Nesse 

aspecto, é inegável que a identidade 

 

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos 

uma identidade unificada desde o nascimento é apenas porque construímos 

uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora „narrativa do 

eu‟ (HALL, 1999, p. 13). 

 

É nesse sentido que existem aqueles que, mesmo assumindo não possuir uma 

identidade preestabelecida, passaram a identificar-se de tal modo com os valores considerados 

sertanejos que, ainda não tendo nascido no sertão, afirmam a identidade sertaneja garantindo 

que trazem o sertão na alma:  

 

Eu me considero um sertanejo. Apesar de ter nascido no brejo, mas eu me 

considero um sertanejo, porque com 15 anos de idade eu já estava no sertão. 

Canto a vida do meu sertão, escrevo, vivo do sertão. Se eu não cantasse o 

sertão não viveria na cidade. O sertão que eu trago na alma. Eu me considero 

um sertanejo. [...] Eu nasci no brejo, na zona da mata [...] Sou o 9º de 16 

filhos. [...] Meu pai me mandou embora de casa por causa da viola que eu 

tocava. [...] Abracei a viola, e ele não queria nem ver. Para meu pai, violeiro, 

músico, era vagabundo. Ele queria que eu pegasse no cabo da enxada [...] Eu 

saí e fui pro sertão [...] Eu achei o sertão a coisa mais bonita do mundo. A 

coragem do povo, que não é a coragem do meu povo lá do brejo, lá da mata. 

A sertanejidade do povo, a cara de suor no rosto, as mãos calejadas, e dia de 

domingo trabalhando também. Lá no brejo, o povo é mais folgado [...]. 

Então, é o que vale, eu acho que é o lugar da esperança o lugar da coragem, 
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 Entrevista n. 13, realizada em 11 ago. 2008. 
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 Fragmentos de discursos presentes nos questionários aplicados na pesquisa de campo, 2008. 
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do homem sério. O sertão é a parte mais pura do mundo, vocês saem de 

dentro da faculdade, de onde vocês estão, vocês chegam numa roça dessas, 

conversa com um sertanejo, vocês veem a essência da simplicidade, da 

pureza.
168

  

 
[...] Sou nascida em Salvador e vim para cá com 23 anos. [...] Lá é diferente, 

talvez até por se tratar de uma capital – o povo se achar com status de capital 

– o pessoal de lá vê quem está no sertão como o caipira, o tabaréu. Eu, 

inclusive, por morar em Conquista há muitos anos, sou chamada assim em 

Salvador, sempre fazem na brincadeira, mas sempre dizendo: – “Você é uma 

caipira, você é uma tabaroa.” Talvez até porque eu já leve costumes dessa 

região de Conquista, que é fortemente influenciada pelo sertão, pois moro 

aqui há mais tempo do que eu morei em Salvador. Eu hoje sou tratada como 

uma pessoa que vem do sertão, como uma sertaneja. [...] Tem momentos que 

sim [acerca de se considerar sertaneja], principalmente quando me chamam 

atenção na minha maneira de falar, pensar e, até, de me vestir.
169

  

 

A expressão “tem momentos que sim” [relacionando-se ao fato de considerar-se 

sertaneja] dá vida à afirmativa, por diversas vezes ouvida, de que o sertão é “[...] um tipo de 

lugar que condiciona o comportamento das pessoas.”
170

 

Outros discursos enfatizam: “Qual a essência de ser sertanejo? É que nós nos 

diferenciamos do homem da costa, do mar, das praias. [...] Então, o sertanejo antes de tudo é 

um forte, é um sofredor [...].”
171

, “Posso dizer que é um povo honesto, trabalhador, um povo 

que não tem preguiça”.
172

 Nesse aspecto, as referências à força, à coragem, à honestidade etc. 

são constantemente lembradas e, na fala de um entrevistado, “[...] está muito perto do que 

chamamos de fibra mística do sertanejo.”
173

 Alguns estudos sobre a obra de Elomar, a 

exemplo do de Simões (2002), referem-se de maneira semelhante a esta fibra mística do 

artista conquistense como “[...] um sertanejo falando de si mesmo e de seu mundo”. Para a 

autora, também estudiosa da obra de Guimarães Rosa, ambos 

 

 

[...] têm o requinte da língua extraída da pesquisa direta, da vivência junto ao 

homem do sertão. Todavia, Elomar se distingue de G. Rosa quanto à forma 

de coleta, porque este visitava o sertão, enquanto aquele integra a paisagem 

sertaneja, é um de seus ingredientes. Ouso dizer que G. Rosa tenha feito um 

trabalho de “reportagem” da paisagem humana e cultural do sertão; ao passo 

que Elomar “presta depoimento”: é o sertanejo falando de si mesmo e de seu 

mundo (SIMÕES, 2002, p. 3). 
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Outros aspectos significativos são sublinhados nas narrativas: 

 

Eu acho que [ser sertanejo] é se identificar com uma cultura sertaneja. Mas 

quando eu falo de cultura sertaneja, estou falando de Brasil, estamos falando 

de elementos e tudo aquilo que reporta a cultura sertaneja e no que ela te 

afeta e identifica você quando alguém te pergunta sobre sua identidade, se 

você se enxerga e como a gente vê o nosso lugar. É um lugar pátrio, de 

nascença, de convivência. Um grande sertanejo para mim é o Euclides da 

Cunha.Onde ele foi, ele levou o sertão. O sertão atravessou aquele ser 

humano e produziu uma obra belíssima, eu acho que ele é um sertanejo. 

Sertanejo, em geral, tem poucos traços para identificar, são pessoas que têm 

uma espiritualidade mais forte e são extremamente mais simples no sentido 

conceitual, se ligam e se atêm muito ao lugar onde estão e não 

necessariamente espaços virtuais.
174

  

 

O sertanejo, visto como um mito nas crenças populares, nas crendices, 

também o homem do campo, tem a sua vocação própria de amor a terra em 

que nasceu. E essa convivência do sertanejo com a terra é bem retratada em 

Euclides da Cunha, em „Os Sertões‟, onde ele faz um retrato da resistência 

do homem sertanejo. Você encontra na obra de João Guimarães Rosa 

algumas outras características do sertão: sertão do norte de Minas e Oeste da 

Bahia, onde ele já trata de conhecer a linguagem sertaneja, as variações 

linguísticas desta região e esta vivência como a cultura popular do sertão, 

das caatingas [...] O sertanejo tem hábitos e costumes próprios, suas 

crendices, a sua força, o elo espiritual do sertanejo está muito próximo da 

terra. Ele é por natureza um homem que resiste às amarguras da seca, da 

fome, da miséria, das retiradas. Então o sertanejo é diferente do homem do 

sul do país, nós temos características mais fortes como brasileiros do que 

aqueles que residem nas grandes metrópoles. O sertanejo tem suas obras de 

crer em Deus, de estudar a natureza, estudar as chuvas nos céus. [...] O 

sertanejo é um homem mais ligado a terra do que o homem nascido nas 

grandes cidades.
 175

 

 

Essa coisa que eu aprendi com o sertanejo: o caráter em primeiro lugar. Pra 

mim, a maior essência do sertanejo é o caráter, é comprar um açúcar na 

bodega e dizer assim: – “Quinta-feira, eu venho pagar” e, na quarta-feira, já 

está preocupado com aquele quilo de açúcar. – “Mas eu não arrumei 

dinheiro, vou tomar emprestado do meu compadre, mas eu vou pagar pra 

deixar meu nome limpo lá”. Isso pra mim é a maior essência, e o sertanejo 

tem isso.
176

 

 

Eu passei boa parte da minha vida na fazenda e sei todas as atividades, sei 

como viver. A gente aprende a viver, o sertanejo tem como sobreviver num 

lugar daquele. Eu sei fazer cerca, sei plantar, conheço um monte de coisas, 

então eu acho que esse conhecimento me torna um pouco mais sertanejo. 

Uma pessoa que vive numa cidade que é um lugar nenhum, eu acho que as 

cidades são planetárias, e as peculiaridades de quando você começa a ter 

contato com as coisas do lugar, você é mais daquele lugar. Se você só se 
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alimenta de produtos enlatados que vêm de outros cantos, dificilmente você 

vai beber a água do rio, se alimentar com o feijão daqui. Não que seja uma 

idéia um tanto determinista do ser humano e do lugar, mas é uma visão 

muito mais quântica e científica do que conceitual.
177

 

 

[Ser sertanejo] É sentir saudades dos cheiros, da sua infância, das coisas que 

lhe marcaram, mesmo coisas sofridas, mas que te deixaram saudades [...] do 

clima [...] Porque eu acho que a ideia do sertanejo é a pessoa que anda mais 

assim... É o tropeiro e ambulante, mas quando ele finca o pé em algum lugar, 

não sai mais nunca. 
178

 

 

 

Entretanto, como a polivocalidade é inerente à memória e às representações sociais, 

algumas ponderações e ressalvas se manifestam mesmo no âmbito de tal grupo: 

 

[...] Ao longo dos anos, principalmente dos últimos 20 anos, Vitória da 

Conquista foi perdendo esse caráter identitário sertanejo [...] Eu diria que 

tem um esquecimento. A nossa memória precisa ser reavivada, mesmo 

porque algumas coisas deixaram de ser vivência e passaram a ser mítico, por 

exemplo, Elomar que é uma pessoa que eu estudo a obra, que consegue 

inserir na sua obra tanto elementos indígenas quanto elementos sertanejos, as 

pessoas o têm como aquele homem que mora numa casa embaixo do nível 

da terra. Mas verdadeiramente quem conhece Elomar? Quem consegue 

identificar nos filmes de Glauber referencias a Vitória da Conquista? A 

cidade consegue se ver ali? É uma questão até para a gente pensar. A cidade 

consegue se ver numa música de Elomar? Consegue se ver num filme de 

Glauber? Ao longo do tempo fomos perdendo esse caráter identitário.
179

  

 

A identidade cultural do sertanejo não existe mais, é como o baiano cordial, 

tem aí nas artes e na cultura, mas muitas características foram perdidas, por 

exemplo, uma característica que o sertanejo tinha era a valentia – mas não é 

a valentia para bater na mulher e nas crianças – era uma valentia coletiva, eu 

considero que a valentia seja uma virtude original do homem, e quando a 

gente vê o quanto esse sertão foi rebelde (era o próprio lugar da rebeldia), e 

o sertão perdeu isso e perdeu outras coisas também. A identidade cultural já 

está atomizada [...] a tendência é o aumento da pulverização do que um dia 

foi a cultura sertaneja, que hoje é uma espécie de brinquedo, um modelo nas 

mãos dos estudiosos do sertão. Tem como reaver isso? De jeito nenhum. A 

história não anda para trás, a história não dá marcha ré. As condições que 

geravam essas características não existem mais. Hoje, lampião não viveria 

um mês.
180
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O esquecimento e o distanciamento mencionados podem ser também entendidos por 

meio de outro viés que se manifesta na seguinte consideração da identidade sertaneja:  

 

[...] ser sertanejo é ser uma pessoa como todas as outras. Essas classificações 

que nós costumamos dar são invenções culturais que diferenciam as pessoas 

[...] Mas, é claro que nós gostamos de enfeitar e colocar particularidades 

culturais nos espaços onde nós vivemos, e essas particularidades existem 

também na roupa que você escolhe, na sua comida... O que não vai nos 

tornar melhor ou pior do que ninguém em qualquer parte do mundo. Então, 

estabelecendo que somos iguais em qualquer parte do mundo, mas que 

gostamos de enfeitar, de dar um contorno nas nossas escolhas, aí eu poderia 

te dizer que ser sertaneja é provar do gosto do umbu é apreciar uma cabrinha 

montada na outra para ficar mais alta apanhando uma folhinha, como Silvio 

Jessé retrata, e eu tive a oportunidade de ver, é ter coragem de tomar uma 

água esverdeada [...].
181

 

 

 

Nesse mesmo entendimento, encontra-se ancorado o discurso: “Veja só, a ideia de 

sertão, ela é muito valorizada. Durante muito tempo, entende-se o sertanejo, o homem do 

interior como puro, como sincero”.
182

 

Recente polêmica que trouxe à tona a questão da identidade sertaneja figurou nos 

noticiários, jornais e revistas semanais de circulação nacional com o nome de um deputado 

federal da região que foi impedido de entrar no plenário com um acessório típico da 

caracterização do sertanejo: um chapéu de couro.
183

 A polêmica circulou intensamente nos 

programas de rádio de Vitória da Conquista, chegando a ser apresentado em forma de versos: 
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 Tal fato ocorreu com o deputado federal Edigar Mão Branca (PV-BA) e circulou na mídia nacional, estadual 
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É a ditadura do ar condicionado 

Ter terno e gravata para ser um deputado 

Podem usar pulseira e anel de ouro 

E eu não posso o meu chapéu de couro 

[...] Eu fui criado debaixo desse sol 

E conhecendo as quebradas do sertão 

Foi que aprendi que a vestimenta do homem forte 

É chapéu de couro, correia e gibão 

[...] Mas tanta coisa carecendo solução 

Tanto projeto engavetado no porão 

Aí vem um se dizendo homem do povo 

Sem entender que povo tem seu modo de expressão 

[...] Vem com a lei aplicar rigidamente 

Proibição severa 

Pro jeito de ser sertão [...].
184

 

 

Tal episódio teve grande repercussão na imprensa, motivando uma série de debates e 

mobilizando opiniões favoráveis e contrárias à afirmação de uma dada identidade no plenário 

da Câmara. A divergência de posicionamentos a respeito desse fato evidencia uma 

multiplicidade de sentidos atribuídos a sertão e à condição de Vitória da Conquista ser ou não, 

de fato, lugar sertão. Tal deputado construiu sua campanha na fixação de uma identidade 

sertaneja, em que o chapéu de couro era um elemento sempre presente na sua imagem, 

associado ao mote de campanha “Coragem para ser autêntico” (Figura 40): 
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A questão da autenticidade destacada tanto nas peças de propaganda de campanha do 

deputado quanto nas narrativas do episódio que o envolveu revela aspectos importantes do 

que Hall (2003) denomina de identificação associativa, que, em última instância, se apresenta 

como uma estratégia que pode vir a possibilitar a construção de um elo umbilical, uma 

espécie de coesão identitária entre determinados grupos sociais. Hall assim formula sua 

hipótese: 

 

[...] Esse cordão umbilical é o que chamamos de “tradição”, cujo teste é o de 

sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si mesma, sua 

“autenticidade”. É, claro, um mito – com todo o potencial real dos nossos 

mitos dominantes de moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, 

conferir significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história.[...] A 

estrutura narrativa dos mitos é cíclica. Mas dentro da história, seu 

significado é freqüentemente transformado (2003, p.29). 

 

Além da busca por uma identificação – como também visto nos discursos jornalísticos 

apresentados no item anterior, em que as associações entre identidade e política são 

frequentes, – no caso em análise, encontram-se aspectos do que Bourdieu (2007, p. 117) 

denomina de discurso performativo que tem o propósito de fixar “[...] uma visão única da sua 

identidade, e uma visão idêntica da sua unidade”. O autor aborda esse tipo de discurso 

afiançando que “[...] O mundo social é também representação e vontade, e existir socialmente 

Figura 40: Propaganda eleitoral de 

Mão Branca, 2006. 
Fonte: Material de campanha eleitoral. 

Pesquisa de campo, 2006. 
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é também ser percebido como distinto” (BOURDIEU, 2007, p. 118). É assim que a procura 

dessa unidade identitária contribui, segundo Hall, para 

 

[...] alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para 

usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os 

sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis (1999, p. 12).  

 

Tal busca, mediante a configuração de uma “[...] identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 1999, p. 13). Portanto,  

 

Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 

quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL; 1999, 

p. 12). 

 

É nesse sentido que Almeida argumenta: 

 

Tem-se a clareza de que as identidades imbricam-se, mesclam-se e 

apresentam dinamicidade, construindo uma diversidade identitária, o que 

reforça o argumento sobre a impossibilidade de se cogitar sobre a pureza de 

uma identidade cultural e territorial para o sertanejo (2008, p. 49).  

 

Nesse movimento, as afirmativas e negativas se misturam. No item seguinte, busca-se 

apresentar os discursos que enfatizam uma negação quanto à consideração do perceber-se 

como sertanejo. 

 

4.4.2 “Tô longe desse chapéu de couro” 

 

As negativas concernentes ao fato de considerar-se sertanejo foram também agrupadas 

em unidades de análise que se ancoram em diferentes campos representacionais conforme se 

constata no Quadro 5: 
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Unidade de análise Representações decorrentes 

 

%  

 

 

 

 

 

 

1. Vivência/Cultura 

Porque moro na cidade. Tenho muitas facilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

50 

Porque moro aqui e sempre vivi aqui [Vitória da Conquista]. 

Porque levo uma vida mais urbana numa cidade desenvolvida. 

Para eu me considerar sertanejo, eu tinha que ter pelo menos 

parentes lá. 

De jeito nenhum, me criei na cidade. 

Nem como visita eu vou ao sertão, não conheço ninguém de lá. 

Porque não moro/não vivo no sertão. 

Porque eu sou da mata/mateiro. 

Eu tenho outro jeito de viver, não é minha cultura. 

Porque sou conquistense. 

Mas já peguei muito o jeito do povo daqui. 

Apesar de estar próximo, não me considero e nem tenho a cultura 

sertaneja. 

O sertão é algo muito distante de mim culturalmente. 

Não gosto da cultura sertaneja. 

Porque não tenho os costumes deles. 

 

2. Autoatribuição Não me vejo assim, de jeito nenhum. 23 

Não me encaixo nas características de um sertanejo. 

 

3. Naturalidade Porque não nasci no sertão. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Outros 

O sertão, só conheço de ouvir falar.  

 

 

 

 

 

 

 

18 

Não pertenço a essa classe. 

Mas também não me considero melhor do que eles. 

Mas admiro quem é. 

Porque conheço muitos lugares. 

Mas considero muito o sertanejo pela garra de vencer a vida. 

Não menosprezando, mas sou civilizada e acostumada com a vida 

da cidade. Eu evoluí. 

Considero que tenho pouca teoria, mas meu recurso próprio é 

equilibrado. 

Porque já tô velha e hoje não carrego mais lata d´água na cabeça. 

Porque não sou trabalhadora de roça. 

Porque nunca trabalhei pesado e viajo bastante. 

Sou nordestina. 

Porque não sou cangaceira. 

Tô longe desse chapéu de couro. 

Não fui criada com muito sofrimento, mas me identifico com eles. 

Tenho TV, água, luz, sou feliz. 

Quadro 5-Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que responderam 

negativamente ao fato de se considerarem sertanejos, 2008.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 
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O Quadro 5 demonstra que 50% dos entrevistados consideram a vivência e a cultura 

preponderantes na configuração do “ser sertanejo”. Assim, os que ponderam que não têm tal 

vivência e que não fazem parte dessa cultura sertaneja imediatamente negam tal associação, 

mesmo reconhecendo, em alguns casos, a associação de Vitória da Conquista com o sertão. 

Mais uma vez comparece aqui a distinção entre cidade e sertão. Assim, partindo da assertiva 

“Não me considero sertanejo”, têm-se as seguintes complementações: “De jeito nenhum, me 

criei na cidade”; “Porque moro na cidade. Tenho muitas facilidades”; “Porque levo uma vida 

mais urbana numa cidade desenvolvida”; “Porque não moro/não vivo no sertão”. A afirmativa 

da ausência de uma vivência no sertão evidencia-se ainda em discursos que enfaticamente, 

demarcam esse distanciamento: “Nem como visita eu vou ao sertão, não conheço ninguém de 

lá”; “Para eu me considerar sertanejo, eu tinha que ter pelo menos parentes lá”; “O sertão é 

algo muito distante de mim culturalmente”; “Porque não tenho os costumes deles”; “Não 

gosto da cultura sertaneja”. 

A autoatribuição ainda comparece nos discursos com o intuito de negar uma possível 

identidade sertaneja. Este aspecto é enfatizado por 23% dos entrevistados que assim se 

manifestam: “Não me encaixo nas características de um sertanejo” ou “Não me vejo assim, de 

jeito nenhum”. Assim como as assertivas referentes à autoatribuição foram apontadas no 

Quadro 4 como conclusivas, as referentes à negação se apresentam do mesmo modo. 

A naturalidade é apontada por 9% dos entrevistados quando se trata de uma 

justificativa para o não considerar-se sertanejo. Assim, a ênfase dada na expressão “Não nasci 

no sertão” afasta qualquer possibilidade de vinculação com tal identidade. 

As representações do sertanejo evidenciam-se também nas expressões “mas”, 

“porém”, “acima de tudo”, que são constantemente utilizadas para referir-se a ele com 

distanciamento. Assim, afirmativas como o sertanejo é “simples, mas honesto”, é “humilde, 

porém trabalhador”, “Povo sofredor, mas acima de tudo direito” balizam as ambivalências 

presentes em tais representações. Negações realçadas no exemplo “Não pertenço a essa 

classe” são, via de regra, seguidas por complementações como “Mas também não me 

considero melhor do que eles” ou ainda “[...] mas admiro quem é”. 

Aspectos que ressaltam a discriminação em relação ao sertanejo ainda são fortemente 

identificados: “Tô longe desse chapéu de couro”; “Não sou sertanejo porque conheço muitos 

lugares”: “Não menosprezando, mas sou civilizada e acostumada com a vida da cidade. Eu 

evoluí.” As negativas, geralmente, remetem às oportunidades a que tiveram acesso e ao fato 

de considerarem que nasceram na cidade, e que esta cresceu, se modernizou. A esse respeito, 

o discurso a seguir é revelador: 
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Por conta da considerada modernização de Vitória da Conquista [...] temos 

aqui um sertanejo que tem vergonha de ser sertanejo. As pessoas que nascem 

aqui têm vergonha de serem conquistenses, preferem ser ou de Beverly Hills, 

ou de alguma coisa assim, é uma cultura do american life style, que 

realmente não combina com as calçadas de Conquista, não combina com a 

geografia comercial, não tem nenhum critério arquitetônico, então são assim, 

uma série de coisas que não combinam. Na realidade, não se entendem, elas 

compartilham uma espécie de cortiço cultural.
185

  

 

Há ainda discursos que não apresentam um tom pejorativo, mas enfatizam a 

discriminação da sociedade pelo sertanejo; em outros, mesmo considerando que moram no 

sertão, se referem ao sertanejo com os pronomes “ele/eles”, e não “eu/nós”. “Aos olhos das 

pessoas das capitais, eles [os sertanejos] são vistos com preconceito”. Quando os pronomes 

“ele/eles” são utilizados, as representações encontram-se fundamentadas em aspectos tidos 

como negativos por parte do sujeito social, no entanto, quando o pronome utilizado é o nós, a 

ênfase recai nos atributos considerados positivos. Tal fato também ocorre ao fazerem 

referência ao sertão como “lá”, e não “aqui”, “O povo sofre demais lá”. A esse respeito, um 

aporte teórico pode ser encontrado em Massey (2008), ao considerar que algumas 

representações de lugares, em certas ocasiões, requerem, certamente, a construção de um 

“nós” entendido como delimitado, porém heterogêneo, instável e necessariamente 

antagonístico, mas a maioria dos lugares, de modo mais cotidiano, segundo a autora, é de um 

tipo muito mais vago, pois 

 

Eles não requerem a construção de um „nós‟ único, hegemônico (embora 

possa existir uma multiplicidade de „nós‟ implícitos sendo exercida nas 

práticas cotidianas que fazem o lugar). [...] A negociação e a contestação 

cotidianas de um lugar não requerem, exatamente, neste sentido, a 

contestação coletiva consciente de sua identidade (não importa quão 

temporariamente estabelecida) nem encontram-se aí os mecanismos para 

isso. Mas, à medida que „funcionem‟ em todos os lugares, não são, todavia, 

consideradas insignificantes. São formadas através de uma miríade de 

práticas de negociação e contestação cotidianas, práticas, além do mais, 

através das quais as „identidades‟ constituintes são, também, elas mesmas, 

continuamente moldadas. O lugar, em outras palavras – como muitos 

argumentam –, nos modifica não através de um pertencimento visceral 

(alguns apenas mudando o desenraizamento, como tantos concluiriam), mas 

através da prática do lugar, da negociação das trajetórias que se intersectam, 

lugar como uma arena onde a negociação nos é imposta (MASSEY, 2008, p. 

219-220). 

  

                                                           
185

   Entrevista n. 12, realizada em 29 jul. 2008. 
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Foi com este viés, que demarca o conflito entre o nós e o eles, que, no ano de 2007, 

circulou em um blog local uma mensagem de cunho ofensivo que denominava os 

conquistenses de “bando de catingueiros”. A repercussão foi grande, e a mensagem foi 

prontamente respondida por muitos internautas a exemplo deste que alertou: 

 

Tenho certeza que a [nome da pessoa], que também é conquistense, nada 

tem contra nós conquistenses. Ela só acordou agora para saber que somos 

todos catingueiros, é isso o que somos de verdade, e não adianta ficar 

esperneando. Somos catingueiros dos pés rachados!!! E ela não está muito 

contente com a descoberta, pois descobriu que também é catingueira do pé 

bem rachado, e isto a tem incomodado bastante [...].
186

  

 

Outro aspecto considerável é que as referências ao sertanejo são majoritariamente 

masculinas. “Não sou sertaneja porque não sou trabalhadora de roça”. “O sertanejo é o 

homem trabalhador de mãos calejadas e rosto queimado de sol”. Mais uma vez a questão de 

gênero evidencia-se nesta discussão. O sertanejo, na condição de um personagem, um 

estereótipo, como já abordado, é masculino, e todas as construções simbólicas assim o 

edificam.  

 

 

4.4.3 “Uma hora sim, outra não...” 
 

 

Para além das afirmativas e negativas, constatam-se, pelo Quadro 6, outras unidades 

de análise, que, numa ponderação de elementos, não ultrapassam os limites da dúvida, o que 

possibilita ao sujeito social aproximar-se ou distanciar-se de uma afirmativa ou de uma 

negativa sem, no entanto, sentir-se enquadrado em uma representação consolidada e vinculada 

a determinado lugar.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
186

 Mensagens retiradas do Site acheiconquista, postadas em 29 nov. 2007. Disponível em: 

<http://www.acheiconquista.com.br/>. Acesso em: 30 de nov. de 2007.  

http://www.acheiconquista.com.br/
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Unidade de análise Representações decorrentes 

 

%  

 

 

 

 

1. Vivência/Cultura 

Praticamente, apesar de não conviver no ambiente.   

 

38,5 

Praticamente, porque moro em Conquista desde 

criança. 

Às vezes sim, às vezes não, a luta que a gente tem na 

vida faz tudo ficar parecido. 

Pode até ser, mas não me considero porque nunca 

morei lá. 

Tem coisas na minha cultura que me aproximam do 

sertanejo. 

 

2. Proximidade Porque para chegar lá não demora muito.  

30,8 

 
Porque estou perto do sertão. 

Por causa da proximidade com a zona rural. 

 

3. Ambivalência Pela forma como penso, não, mas pela localização, 

sim 

7,7 

 

4. Outros Às vezes, quando me pego depressiva. 23,0 

Não soube responder. 
Quadro 6 - Unidades de análise presentes nos discursos dos sujeitos sociais que apresentaram dúvidas quanto ao 

fato de se considerarem sertanejos, 2008 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 

 

 

Como se pode observar, os campos representacionais demonstrados no Quadro 6 estão 

eivados de sentidos marcados por ambivalências. Dos que manifestaram dúvidas, 38,5% 

utilizam expressões como “praticamente”, “às vezes sim”, “pode até ser” “tem coisas [...] que 

me aproximam do sertanejo”. Tais expressões, apesar de sugerirem uma aproximação ou uma 

identificação em curso, demarcam a dúvida, não permitindo uma resposta afirmativa ou 

negativa. Este fato pode significar, como afirma Massey (2008, p. 225), que “[...] todas as 

negociações de lugar acontecem no movimento entre identidades que estão se movendo”.  

A proximidade com o que se entende por sertão foi manifestada por 30,8% dos 

entrevistados também como um elemento de aproximação da identidade sertaneja. Assim, a 

condição de encontrar-se perto do sertão poderia vir a produzir a configuração de uma dada 

identidade.  

Há ainda considerações marcadas claramente por ambiguidades expressas na 

afirmativa: “Pela forma como penso, não, mas, pela localização, sim”. Tal dúvida demonstra 

mais uma vez a movência de sentidos que caracteriza as representações de sertão e de 

sertanejo. Assim, as regularidades enunciativas que possibilitam analisar o discurso sobre o 
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sertão e o considerar-se sertanejo se manifestam no jogo de aparecimentos e dispersão dos 

enunciados que se evidenciam na relação território/lugar/memória e representações sociais.  

As respostas permeadas pela expressão “às vezes” foram significativas como, também, 

a demonstração gestual de dúvida sem que um motivo específico fosse apontado para a 

afirmação ou negação. Isso ocorreu com 23% dos entrevistados desse grupo. Tal fato 

demonstra que “[...] um único e mesmo conjunto de palavras pode dar lugar a vários sentidos 

e a várias construções possíveis; ele pode ter, entrelaçadas ou alternadas, significações 

diversas, mas sobre uma base enunciativa que permanece idêntica” (FOUCAULT, 2004, p. 

125). 

Nesse aspecto, é certo que os significados atribuídos a uma dada configuração 

identitária relacionam-se aos valores que os indivíduos ou grupos sociais constroem na sua 

vivência cotidiana. Esses sentidos assim construídos podem conduzir o sujeito social a 

afirmativas, negativas ou, ainda, à permanência de dúvidas. É nesse âmbito que Orlandi 

(1997, p. 21) ressalta que: “[...] uma mesma coisa pode ter diferentes sentidos para os sujeitos. 

E é aí que se manifesta a relação contraditória da materialidade da língua e da história”. 

Assim, o considerar-se que se está ou não no sertão ou ainda o reconhecer-se ou não como 

sertanejo traz consigo uma multiplicidade de conotações e sentidos e é justamente: 

 

[...] porque existe a incompletude, no plano da linguagem, que outros 

sentidos podem ser ditos, ou que outras filiações de sentido podem ser 

organizadas retrospectivamente ou, ainda, que sentidos antes silenciados 

podem intervir. Se a memória fosse assim tão radicalmente plena, completa e 

homogênea, estaríamos condenados a repetir de modo infindável sentidos 

imutáveis (ORLANDI, 1997, p.09). 

 

Almeida corrobora tal assertiva afirmando que a elaboração de heterogeneidades no 

que concerne à identidade é marcada por um conjunto de dispositivos sociais, políticos e 

culturais que  

 

[...] fortalecem-se, mas também se esgarçam ao comporem os territórios dos 

sertões, tornando-os diversos. Posto que as identidades são dinâmicas, pode-

se dizer que elas se relacionam com um contexto socioespacial e, no caso 

dos sertões, a existência de identidades híbridas é parte do processo (2008, p. 

70). 

 

O processo de reconhecimento e identificação é, portanto, sempre relativo e 

perpassado pela memória social que poderia ser associada ao vivido e ao percebido, e não 
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somente pela memória histórica que se associaria ao concebido. Halbwachs, ao confrontar as 

bases conceituais da memória coletiva e da memória histórica, assegura:  

 

Não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia nossa 

memória. [...] A história vivida se distingue da história escrita: ela tem 

tudo o que é preciso para constituir um quadro vivo e natural em que o 

pensamento pode se apoiar, para conservar e reencontrar a imagem do 

seu passado (1990 [1968], p.71). 

 

As abordagens destacadas legitimam a necessidade sublinhada por Penna e demais 

autores já enfocados ao longo desta tese de “[...] se abandonar qualquer enfoque da identidade 

que a conceba necessariamente como monolítica, única ou estável, ou ainda como dotada de 

existência própria” (PENNA, 1992, p. 56). Partindo dessa compreensão, é inevitável a 

conclusão de que muitos laços de identidade se manifestam na convivência com o lugar, com 

o território. Todavia, os significados desses laços não são marcados pela unicidade, mas, sim, 

pela multiplicidade de sentidos. 

Com base nesta constatação, é possível estabelecer um paralelo com o entendimento 

de García Canclini (2007, p. 174) quando exemplifica: “[...] Não há uma identidade latino-

americana, mas múltiplas identidades étnicas, nacionais, de gênero etc. contidas em tal 

espaço”. Pode-se, então, parafraseando este autor, constatar que não existe uma identidade 

sertaneja, mas múltiplas representações contidas no espaço a que se referiu nesta pesquisa. 

Assim, as relações que envolvem identificações com o espaço convergem para a 

conclusão de que, tal como assegura Maalouf (1999, p. 35), “La identidad no se nos da de 

uma vez por todas, sino se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra 

existência.” Este entendimento foi confirmado empiricamente e corroborado teoricamente 

pelos autores que embasaram as discussões empreendidas no percurso desta tese. 
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Contornos finais 
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CONTORNOS FINAIS 

 

 

Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. 

Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. 

 Ninguém ainda não sabe. 

 Só umas raríssimas pessoas – 

e só essas poucas veredas, veredazinhas.  

O que muito lhe agradeço é a fineza de atenção  

 

(ROSA, 1965, p. 79) 

 

 

 

A epígrafe citada demonstra bem o sentimento que sobrevém diante da necessidade de 

concluir esta tese. A sensação que se experimenta é a de que se poderia recomeçar agora. Tal 

constatação, que a princípio soa desconcertante, encontra respaldo na experiência partilhada 

por Massey ao confidenciar: “A beleza do trabalho empírico é que logo que se chega a 

conclusões nítidas e satisfatórias ele começa a mostrar frestas e questões [...].” (MASSEY, 

2008, p. 251). Tal dinâmica suscita a possibilidade de pensar em outros desdobramentos para 

o que foi discutido, confirmando que a análise do real é inesgotável e provoca insistentemente 

novos questionamentos. 

Com o viés da memória e das representações sociais, adentrou-se nos marcos 

conceituais que sustentam os debates em torno dessas categorias, na tentativa de aproximá-las 

de um enfoque geográfico utilizando como referência o território Sertão da Ressaca na 

condição de um discurso fundador ancorado no lugar Vitória da Conquista. Tal intuito teve o 

objetivo de compreender um movimento que não deve ser desconsiderado: a relação entre a 

geograficidade da experiência humana e a elaboração de um conhecimento que qualifica o 

espaço, conferindo-lhes significados na memória e nas representações sociais. Esse 

movimento, inegavelmente, expressa valores simbólicos e constitui-se em ações estruturantes 

do espaço com repercussões significativas na sua configuração.  

Nas filigranas da memória e das representações sociais, pôde-se compreender melhor 

os diversos sentidos atribuídos a sertão, ora considerado como território ora como lugar em 

que se cruzam diversas temporalidades e espacialidades.  
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Embora não seja convencional a apresentação de figuras em uma conclusão, optou-se 

por incluir a Figura 41, que sintetiza os aspectos apreendidos na pesquisa e demonstra o 

intenso fluxo de sentidos presentes na acepção de sertão:  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambivalências de sentidos na constituição do sertão 

Aqui é sertão? 

(Re)afirmação do sertão 

 Zona de transição  

 Modo de vida 

 Elementos simbólicos e 

discursos 

 Escassez 

 Afirmação sem 

justificativa 

 Contraposição ao litoral 

 Semi-árido 

 Região Sudoeste  

 

Negação do sertão 

 
 Progresso e 

desenvolvimento 

incompatíveis com a 

ideia de sertão 

 Sertão não é cidade 

 Zona de transição 

 Fartura na lavoura 

 Modo de vida 

 Não tem muito sofrimento 

 Negação sem justificativa 

 Região Sudoeste 

 

 

Considerações 

 As vivências e experiências de sertão são marcadas por 

ambivalências e polissemias. 

 Sertão é espaço de clivagens e atravessamentos. 

 Os sentidos atribuídos ao sertão são moventes. 

 Uma mesma unidade de análise produz deslizamentos de sentidos 

num mesmo objeto simbólico. 

 Os sentidos do sertão envolvem o espaço “vivido”, “percebido” e 

“concebido”. 

 Não é possível pensar em uma identificação homogênea com 

território/ lugar sertão. 

 

Dúvida 

 Zona de transição 

 Desenvolvimento e 

prosperidade 

 Escassez 

Figura 41: Campo representacional dos sujeitos sociais que manifestaram negativas, afirmativas e 

dúvidas quanto à consideração de Vitória da Conquista como lugar sertão, 2008. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008.  

Org.: MENDES. G, F. 
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A figura mostra os enunciados predominantemente associados a sertão e permite a 

constatação de que os sentidos a ele atribuídos estão eivados de ambivalências e 

multiplicidades, que envolvem, simultaneamente, aspectos sociais, econômicos, políticos, 

culturais e simbólicos. Demonstra ainda que uma mesma unidade de análise pode passar por 

processos de deslizamentos e produzir sentidos diferenciados que ora caminham na direção de 

uma negação ora reafirmam o sertão ora suscitam dúvidas. Os elementos de ancoragem das 

negativas e das afirmativas foram explicitados e explorados ao longo da tese e evidenciam-se 

nas materialidades e imaterialidades presentes nos lugares, nos discursos, nos ritos, nos 

emblemas, nas artes e nas práticas sociais. 

Sertão se traz na alma? Esta pergunta, que dá título principal à tese, surgiu em razão de 

um enunciado apreendido em uma entrevista, quando emergiu a expressão: “O sertão que 

trago na alma...”. Narrativas semelhantes, que reforçam vínculos com sertão foram 

recorrentes tanto nas fontes orais quanto nas escritas. O aprofundamento nessas fontes 

permitiu que a afirmativa se transformasse em pergunta: “Que sertão se traz na alma?”, pois 

se percebeu, logo de início, que não era um sertão que se manifestava na memória, mas 

vários. Ainda não foi com essa reformulação que a questão ficou esclarecida. As reflexões 

acerca dos desdobramentos suscitados pela afirmativa e pergunta anteriores deram origem a 

uma nova inquietação: “Sertão se traz na alma?”. 

A dinâmica dessas diferentes configurações sobre território/lugar sertão revela as 

surpresas vivenciadas e a movência que permeia a temática. Assim, a pergunta “Que sertão se 

traz na alma?” pressupõe que todos trazem algum, mas “Sertão se traz na alma?” revela que a 

questão é muito mais complexa como demonstrou o percurso analítico desenvolvido. Se, por 

um lado, para uns, a vinculação com sertão é prenhe de sentidos, para outros, sertão não tem 

nenhuma repercussão na memória. É assim que, para além da identificação com sertão, o 

considerar-se sertanejo pode ser representado pelo enunciado “[...] eu queria ser mais ainda 

sertanejo” como também pela afirmativa enfática: “Tô longe desse chapéu de couro” ou ainda 

pela dúvida “[...] Pode até ser, mas não me considero”. Negativas, afirmativas e dúvidas se 

imbricam, instituindo múltiplos sentidos para sertão.  

Em se tratando de sertão, é impossível não considerar as polissemias que lhe são 

inerentes. Em um mesmo movimento, distanciamentos e permanências se configuram, 

simultaneamente. Aproximação e estranhamento se mesclam, possibilitando identificar que, 

para muitos, sertão é muito mais que um território demarcado em um mapa; outros, o 

estranham completamente e insistem em deixar bem claro que com o lugar sertão não têm 
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nenhuma identificação. Sertão é, assim, marcado por ausências e presenças intensas em que 

rupturas e estabilizações se mesclam nos sentidos a ele atribuídos, o que demonstra que 

memória e representações sociais significam e resignificam os territórios e os lugares 

tornando-os plurais. 

Utilizando o Sertão da Ressaca como ponto de partida para a discussão, constatou-se a 

impossibilidade de ter como viés um recorte territorial já estabelecido. Assim, Vitória da 

Conquista, como referência e emblema desse território e em razão das justificativas 

apresentadas desde a introdução, constituiu-se no campo empírico exemplar para a pesquisa, 

pois foi historicamente proclamada nos discursos locais como uma cidade sertaneja e foi 

reconhecida como tal, embora, contemporaneamente, passe por processos de reconfigurações 

socioespaciais que revelam alguns tensionamentos na memória e nas representações sociais 

como a tensão entre modernização e tradição, civilização e autenticidade, atraso e progresso, 

que sugere novas configurações com o lugar. 

Nos discursos jornalísticos locais pesquisados, buscou-se observar, do ponto de vista 

discursivo, as representações sociais que se inscreviam no período anterior àquele identificado 

como marco mais efetivo da divulgação da expressão Sertão da Ressaca (Anos 1970). Dessa 

forma, verificou-se que, nas décadas de 1920 a 1970, embora esta denominação compareça 

poucas vezes nos textos jornalísticos selecionados, não resta dúvida quanto às associações de 

Vitória da Conquista como um lugar sertão quer nos aspectos positivos quer negativos. No 

entanto, à medida que expressões como progresso, civilização, crescimento, desenvolvimento 

passam a se evidenciar, as referências ao município como lugar sertão começam a se dissipar, 

dando lugar a expressões como “surto de progresso”, “cidade moderna”, “núcleo civilizado”, 

“lugar marcado por um período de franca prosperidade” etc.  

Nas narrativas orais, identificou-se que, mesmo diante de muitas negativas que 

empurram o sertão para “mais adiante” ou para um passado distante, as identificações com ele 

permanecem e são constantemente mencionadas e reforçadas. 

Nos mapeamentos mais contemporâneos apresentados, constatou-se que Vitória da 

Conquista ora é incluída ora é excluída de denominações que possibilitam associações com a 

condição de sertão. Verificou-se, entretanto, que não são os planejamentos e demarcações 

oficiais que definem na memória e repercutem nas representações sociais a consideração deste 

lugar como sertão. Os sentidos vão muito além disso, pois se produzem na interface das 

materialidades e imaterialidades que envolve a significação dos territórios e dos lugares.  
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Essa constatação permite afirmar que os sujeitos sociais não se identificam, 

necessariamente, com um recorte territorial institucionalmente desenhado, mas, sim, com os 

seus espaços de vivência, com os lugares. Configura-se, deste modo, uma intensa imbricação 

entre o espaço vivido, marcado pelas memórias e representações sociais; o espaço percebido, 

edificado por meio das relações que se estabelecem no lugar; e o espaço concebido, elaborado 

por discursos instituídos. Por este viés, não existe homogeneidade de sentidos em sertão nem 

identidade sertaneja – existe uma polissemia comprovada pelas construções simbólicas 

presentes na memória. 

Conclui-se que Sertão da Ressaca se configura como um discurso fundador para o 

lugar Vitória da Conquista, mas não é essa filiação responsável pelas identificações com o 

sertão que muitos apresentam, pois tal denominação se circunscreve efetivamente a discursos 

mais acadêmicos, se manifesta no âmbito do concebido e, portanto, praticamente não circula 

no senso comum. Instaura-se, portanto, como um discurso instituído, que, embora 

constantemente presente e enfatizado em diversos meios discursivos, não encontra 

ressonância na memória social dos conquistenses.  

Por sua vez, o reconhecimento ou não de Vitória da Conquista como lugar sertão 

figura na dimensão do percebido e do vivido e, por assim se constituir, os sentidos que 

afirmam ou negam tal condição passam por processos de deslizamentos que possibilitam, a 

depender das circunstâncias e dos referenciais utilizados, apresentar movimentos simultâneos 

de aproximação e de afastamento. 

Então, as representações presentes na memória social evidenciam múltiplos sertões 

marcados por tramas e entrelaçamentos que envolvem o vivido, o percebido e o concebido. 

Essa relação é marcada pela confluência de discursos diversos com diferentes espaços de 

estabilização que, muitas vezes, se colocam em conflito, produzindo clivagens, 

recobrimentos, entremeios. Sertão evidenciou-se na pesquisa, portanto, como espaço de 

atravessamentos, território e lugar deslizantes. 

As memórias e representações apreendidas, inegavelmente, normatizam condutas e 

instituem determinados comportamentos e formas de ver e pensar o espaço, os territórios, os 

lugares. Nessa perspectiva, a memória e as representações sociais não podem ser vistas como 

elementos eminentemente subjetivos, posto que se manifestam também em condições 

objetivas, se materializam no processo de produção socioespacial.  
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Pode-se também concluir que as memórias e as representações sociais são formadas 

pelas relações de significados e identidades que os grupos mantêm com os espaços em que se 

inserem e são ainda marcadas por situações de reconhecimento e pertencimento aos lugares 

em que as suas experiências aconteceram. É assim que os territórios, os lugares e os 

acontecimentos figuram como elementos forjadores da memória social. Essas considerações 

apontam para um conceito de memória que, longe de uniformizar as experiências de 

indivíduos ou grupos, remetem para a multiplicidade das experiências e, portanto, para o 

encontro com memórias múltiplas e multifacetadas. 

Torna-se, portanto, cada vez mais evidente que, no processo de configuração do 

espaço, comunicam-se significados, que são apreendidos, processados e recodificados 

constantemente. Assim, um mesmo objeto pode transformar-se por meio de usos e 

reapropriações sociais. Esses deslizamentos nos fluxos de sentidos de sertão reforçam ainda o 

que assegura Albuquerque Jr. (2006a, p.24): “[...] tanto na visibilidade quanto na dizibilidade 

articulam-se o pensar o espaço e o produzir o espaço, as práticas discursivas e as não-

discursivas que recortam e produzem as espacialidades e o diagrama de forças que as 

cartografam”.  

Nessa compreensão, é inevitável a conclusão de que muitos laços de identidade se 

manifestam na convivência com o lugar, com o território. Todavia, os significados desses 

laços não são marcados pela unicidade, e, sim, pela multiplicidade de representações. 

Analisando o sertão como portador de sentidos e significados que lhe são atribuídos de acordo 

com determinadas vivências e experiências ou, ainda, por meio de discursos instituídos, pode-

se considerá-lo ora como território, ora como lugar em que o vivido, o percebido e o 

concebido se engendram mutuamente. 

O caráter processual e cambiante da memória e das representações sociais está em 

consonância com a produção aberta contínua do espaço e, nesse aspecto, é só por ilusão que 

se acredita ser possível dar a palavra final, pois o fazer-se do espaço, como a própria dinâmica 

do verbo expressa, está sempre em curso. Logo, muitas questões aqui postas não se fecham, 

antes retornam com múltiplos sentidos inscritos no campo das memórias e das representações, 

considerando as suas vinculações com o espaço e, no caso específico da discussão 

empreendida nesta tese, com o território/lugar sertão.  

Diante das ambivalências evidenciadas no percurso desta tese, reitera-se o 

posicionamento adotado desde o início de que sertão é, dialeticamente, um espaço que 

significa e é significado. Os sentidos a ele atribuídos são marcados, simultaneamente, por 
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elementos materiais e imateriais, por aspectos inextricavelmente permanentes, mas também 

cambiantes. Permanências e rupturas (re)significam a memória e as representações sociais 

acerca de sertão, conferindo novos sentidos ao seu entendimento na condição de lugar e 

território.  

Por fim, espera-se que as reflexões empreendidas possam fertilizar novas 

possibilidades de estudo no que diz respeito a uma aproximação do aporte teórico utilizado e 

sua vinculação com os estudos geográficos. 
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Universidade Federal de Sergipe - UFS 

Núcleo de Pós-Graduação em Geografia - NPGEO  

Pesquisa para a Tese: Sertão se traz na alma? Território/lugar sertão nas filigranas da memória 

e das representações sociais 

Autora: Geisa Flores Mendes 

Orientadora: Profª. D. Sc. Maria Geralda de Almeida 

 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Questionário aplicado em:______________________________________ 

Data _____/_____/_____ 

 

II – PERFIL DO COLABORADOR DA PESQUISA  

Nome: (opcional):______________________________________________ 

Sexo: (    ) M       (   ) F 

Idade: _______________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________  

Escolaridade: 

(    ) Não alfabetizado       

(    ) Ensino Fundamental incompleto - Cursou até a _______  série 

(....) Ensino Fundamental completo 

(....) Ensino Médio incompleto – Cursou até a _______ série 

(....) Ensino Médio completo 

(.   ) Ensino Superior incompleto 

(    ) Ensino Superior completo – Curso:________________________ 

 

III – ASPECTOS RELACIONADOS AO LOCAL DE MORADIA 

Localidade de Moradia:  

(....) Cidade _________________________ Bairro __________________________  

(    ) Distrito_________________________ 

(    ) Povoado________________________  

(    ) Fazenda_________________________ 
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Há quanto tempo mora neste lugar?  _______ anos. 

De onde veio? ________________________ (    ) Zona rural   (    ) Zona urbana  

Onde nasceu?_________________________ (    ) Zona rural   (    ) Zona urbana  

 

IV – SOBRE O SERTÃO 

1. Você mora no sertão? 

 (    ) Sim        (    ) Não  

 

O que lhe faz pensar assim? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Se atualmente não mora no sertão, algum dia já morou?  

(....) Sim         (    ) Não      

 

2.1 Que serão era esse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.2. Era muito diferente de onde mora atualmente? 

(....) Sim         (    ) Não  

 

2.3. Se houver diferenças, aponte as principais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Quando você pensa em “sertão” quais as primeiras palavras e imagens que lhe ocorrem?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3.1. Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Para você, o que é sertão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. E o sertanejo? Na sua opinião, quais são as suas principais características? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você se considera sertanejo(a)? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

7. Existem aspectos positivos e negativos quando você pensa na cultura sertaneja? Quais? 

 

Positivos Negativos 

  

  

  

 

8. Você já ouviu falar no Sertão da Ressaca? 

(....)Sim         (    )Não 

8.1. Em caso afirmativo, o que sabe sobre ele? Onde ouviu ou leu acerca desse sertão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8.2. O Sertão da Ressaca remete a um ou a vários lugares? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

V - PARA AQUELES QUE NÃO MORAM EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

1. Na sua opinião, Vitória da Conquista é sertão?          (    ) Sim         (    ) Não  

    Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. O que a cidade de Vitória da Conquista representa para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Em quais ocasiões ou por quais motivos você vai à Vitória da Conquista?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.1. Com que frequência? 

 

 (    ) Diária         (....) Semanal         (....) Mensal         (....) Anual         (....) outros__________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

1. O que é o sertão, para você? 

 

2. Na sua opinião, é possível delimitar o sertão, estabelecer fronteiras? Em caso 

afirmativo, com base em que elementos? 

 

3. Vitória da Conquista é sertão? O que lhe faz pensar assim? 

 

4. Você se considera sertanejo (a)? Por quê?  

 

5. Ao ouvir a denominação Sertão da Ressaca o que a sua memória evoca? Que 

sentidos e significados essa denominação suscita? 

 

6. Para você, existe distinção entre a cidade e o sertão? Cidade e sertão se 

opõem ou se complementam? 

 

 

Obs: As questões acima serviram como mote para o desenvolvimento da entrevista, 

entretanto, de acordo com a experiência e a vivência de cada entrevistado, as questões foram 

diversificadas aprofundadas.  
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APÊNDICE C - QUADRO COM O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Entrevistado Perfil do entrevistado Data de realização 

Entrevista 01 

 

Historiador, advogado e professor universitário 20 dez. 2006 

Entrevista 02 

 

Arquiteto e estudioso da história de Vitória da 

Conquista 

05 fev. 2007 

Entrevista 03 

 

Diretora e coordenadora de rádio e TV 02 maio 2008 

Entrevista 04 

 

Músico, compositor, repentista, radialista, 

forrozeiro e artista plástico 

29 maio 2008 

Entrevista 05 

 

Artista plástica e assessora museográfica 19 jun. 2008 

Entrevista 06 

 

Artista plástico 20 jun. 2008 

Entrevista 07 

 

Professor universitário 29 maio 2008 

Entrevista 08 

 

Escritora, poeta, contista, teatróloga e professora 

universitária 

 

24 jul. 2008 

Entrevista 09 

 

Escritor e teatrólogo 25 jul. 2008 

Entrevista 10 

 

Fotógrafo 25 jul. 2008 

Entrevista 11 

 

Professor universitário 29 jul. 2008 

Entrevista 12 

 

Compositor, arranjador, instrumentista e diretor 

musical 

29 jul. 2008 

Entrevista 13 

 

Comerciante e estudioso da história de Vitória da 

Conquista  

11 ago. 2008 

Entrevista 14 

 

Artista plástico  16 abril 2009 

 

 


