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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o espaço ficcional e relacioná-lo a memória e identidade 

das personagens no corpus Um homem e sua família (2007); um romance, de Braz José 

Coelho, e refletir como se deram as transformações no processo de formação identitária das 

personagens em consonância com o espaço por eles habitado. Inclusive, destacar a 

importância da memória individual como elo fundamental para compreendermos a 

diversificação cultural e de identidade no qual a família é acometida devido as constantes 

mudanças regionais. Para a fundamentação teórica adotamos teorias sobre o espaço na 

literatura (Borges Filho, Bachelard). Em nossas análises, fundamentamo-nos especialmente 

nos conceitos de memória (Candau, Halbwacks) e identidade (Hall, Woodward), entre outros. 

Nosso alvo principal é análise da habitação e do itinerário das personagens que migram do 

norte de Goiás para as terras do sudeste do mesmo estado, em uma obra em que o narrador 

desvela a vida de personagens que nasceram em uma região árida, onde a seca se revela como 

verdadeira inimiga. Esta dissertação estuda ainda a desumanização e a animalização do 

homem, resultado da pobreza, e da degradação do espaço. Nota-se que a saída dessa condição 

faz com que o homem ultrapasse a fronteira da coragem ao percorrerem caminhos 

desconhecidos, na esperança de alcançar a grande capital de São Paulo. A cidade dos sonhos 

de todo migrante nordestino que foge da seca que assola impiedosamente sua terra natal, o 

norte de Goiás. Mas, o sonho é interrompido na estação ferroviária da cidade goiana de 

Catalão. As personagens não conseguem chegar a São Paulo, não restam mais recursos 

financeiros e a saúde debilitada, é preciso fixar residência ali mesmo, porque todo homem 

precisa de um espaço para morar. Nesse contexto, notamos que a mudança de espaço foi a 

artimanha pela qual as personagens tentaram alcançar uma verdadeira mudança de vida, mas 

que nem mesmo o deslocamento espacial pôde transformar a sua realidade. 

 

Palavras-chave: Espaço. Memória. Identidade. Migrantes. Habitar.  



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the fictional space and relate it to memory and 

identity of the characters in the corpus Um homem e sua família (2007); a novel of Braz José 

Coelho, and reflect how was the change in the identity formation process of the characters in 

line with the space they inhabited. Even, we point up the importance of individual memory as 

key link to understand the cultural and identity diversification in which the family is affected 

due to constant regional changes. For the theoretical justification we adopted theories about 

space in the literature (Borges Filho, Bachelard). In our analyzes, we base ourselves 

especially in memory concepts (Candau, Halbwacks) and identity (Hall, Woodward), among 

others. Our main target is analysis of housing and the itinerary of the characters that migrate 

from north of Goiás to the lands of southeastern same state, in a work in which the narrator 

reveals the lives of characters who were born in an arid region, where the drought reveals how 

true enemy. This dissertation also studies the dehumanization and the animalization of man, 

the result of poverty, and degradation of space. Note that, the output of this condition causes 

the man beyond the border of courage, to roam unknown ways in hopes of reaching the great 

city of São Paulo. The city of dreams of all fugitive migrants northeastern that runs away of 

the drought that devastates mercilessly his native, northern Goiás. But the dream is stopped at 

the station of Goiás city of Catalão. The characters cannot reach São Paulo, there are no more 

financial resources and health was debilitated, it is takes up residence there, because every 

man needs a place to live. In this context, we note that the change in space was a ruse by 

which the characters tried to reach a real change of life, but even the spatial displacement 

could transform your reality. 

 

Keywords: Space. Memory. Identity. Migrants. Inhabit.  
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INTRODUÇÃO 

 

O romance selecionado como objeto desta pesquisa intitula-se Um homem e sua 

família (1997), de Braz José Coelho. O autor além de escritor e professor é um legítimo 

representante da literatura regionalista de Goiás na contemporaneidade. Esse autor nasceu na 

cidade de Silvânia – GO, em 1938, e, atualmente, é professor benemérito no curso de 

graduação em Letras, e orientador de mestrado do PMEL (Programa de Mestrado em Estudos 

da Linguagem) da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.  Braz José Coelho tem 

seu nome ligado à literatura em Goiás ao longo das últimas décadas e também aos estudos 

linguísticos, área em que dedicou a maioria de suas pesquisas. Além de produções em 

narrativa longa, Braz se destaca na literatura com seus contos. Entre eles sublinhamos – 

Peonagem e Cabroeira (1971) e Os Cães e a Rede (1978). Ambos já foram adotados nos 

vestibulares das Universidades Federal e Católica de Goiás.  

Publicada em 1997, a obra Um homem e sua família foi pouco estudada. Um dos 

objetivos deste trabalho é preencher essa lacuna. Fizemos uma busca nos Bancos de Teses e 

Dissertações da CAPES, da UFG e de outras universidades e encontramos apenas um trabalho 

que faz referência à obra corpus de nosso trabalho. Trata-se da Dissertação de Mestrado de 

Jason de Paula do Curso de pós-graduação stricto-sensu em História da Universidade Federal 

de Goiás, Inventando o progresso de imagens e a modernização em Catalão (1959 – 1970), 

defendida em 2005. Vale ressaltar que a dissertação em questão não aborda com 

exclusividade o romance. Este é mencionado no último capítulo da dissertação. Além disso, o 

enfoque do autor é histórico e não literário. Portanto, este nosso trabalho continua com um 

certo pioneirismo na abordagem teórico-literária. 

Em seus escritos ficcionais, Braz José Coelho busca a essência, o cheiro e a cor de 

Goiás sem perder a oportunidade de falar da (des) aventura do ser humano e sua luta pela 

sobrevivência. Sua literatura retrata o homem dos ―sertões‖ e os conflitos que encontra na 

vivência urbana, ao aventurar-se na busca de uma vida melhor nas grandes metrópoles.  

Esses conflitos são bem representados no romance Um homem e sua família (1997), 

no qual a seca serviu como pano de fundo para retratar a paisagem infértil do norte de Goiás. 

Essa temática que, por certo, é ainda muito atual, nos remete a outras literaturas que também 

nos leva a conhecer através da ficção, a realidade do norte do país e do homem que foge da 

seca, na tentativa de sobreviver em outras regiões. Entre os nomes que trabalharam esse tema, 

destaque para José Américo de Almeida que marcou época com a narrativa A Bagaceira 

(1978). A autora Rachel de Queiroz, com sua obra O Quinze (1930), tornou-se representante 
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desta vasta gama de autores que se utilizam da seca para nortear suas estórias, assim como 

Graciliano Ramos em Vidas secas (1938). Graciliano, sem dúvida, é o mais conhecido dos 

autores dessa vertente regionalista. Esse seu romance, parece-nos, é o que dialoga de maneira 

mais efetiva com o corpus da nossa pesquisa. Isso porque é também uma literatura que 

denuncia o abandono e a luta das famílias para criar seus filhos nas regiões assoladas pela 

seca e abandonadas pelo poder público.  

A narrativa de Braz Coelho se passa na cidade goiana de Catalão, onde o narrador 

relata a vida de uma família de migrantes recém-chegada do norte de Goiás e ali, naquela 

cidade, decide fixar moradia. A construção do enredo se dá pela memória das personagens, 

que transporta o leitor para um passado não muito distante, lugar onde nasceram e tiveram 

suas experiências de vida até dias antes de decidirem partir rumo ao desconhecido em busca 

de uma vida melhor e o tão sonhado emprego que lhes daria sustentação financeira. Desde o 

início da narrativa, podemos perceber que a mudança não fora positiva para os migrantes.  

 

Sentia como um ponto no centro da rua, sem direção a traçar linha, mas na 

expectativa de um seguimento, a linha de sua vida projetar-se-ia daquele 

ponto. Procurava afugentar as lembranças que estivessem antes do ponto. 

Fixar apenas no que devia fazer dali por diante. Era uma forma de obstacular 

o desânimo. Mas por mais força que empregava na concentração dos seus 

pensamentos, a realidade mordia-lhe numa dor que não era nó de 

muscularidade, infiltrando-lhe pelo cérebro adentro, dominando-lhe a 

vontade – e tinha nítidas em sua memória, atormentando-o, as imagens dos 

últimos acontecimentos. (COELHO, 1997, p. 11-12). 

 

Percebem-se aspectos importantes da cidade real, agora ficcionalizada. Essa 

ficcionalização pode nos proporcionar uma visão mais abrangente dos aspectos sociais que 

permeiam a cidade goiana de Catalão. Nesse sentido, temos a visão de uma cidade pacata do 

interior, com poucas perspectivas de emprego. Por isso, a esperança de reverter a situação 

financeira daquela família. Mesmo sendo ínfimos os seus desejos, apenas queriam um 

emprego fixo, uma casa para morar que fosse realmente sua e escola para os filhos.  

Na obra em análise, aprofundamos a relação das personagens com os espaços por elas 

vivenciados. Para tanto, prosseguimos nossa pesquisa, observando como esse elemento 

ficcional é enfocado pela teoria e crítica da literatura. O aporte teórico foi fundamental em 

nosso trabalho, porque foi a partir das concepções de Osman Lins (1976); Iuri Lotman (1978); 

Gaston Bachelard (1989); e Borges Filho (2007), que tivemos a possibilidade de compreender 

e analisar a categoria do espaço e suas funcionalidades. Esses autores foram a base de nossas 
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reflexões. No entanto, nessa Topoanálise
1
 do romance Um homem e sua família (1997), 

atentamo-nos particularmente para as relações entre espaço, identidade e memória. Nesse 

sentido, foi imprescindível também elencar discussões de alguns pensadores que tematizaram 

as questões de identidade e memória. Assim, para essa finalidade, tivemos como base 

principalmente os autores, Hall (2006), Gagnebin (2006), Silva (2012) e Candau (2012). 

Através dessa abordagem, estudamos a espacialidade da obra em foco, com maior 

abrangência, principalmente no que tange à relação entre o lugar e a memória das personagens 

e também de que maneira ele pode influenciar nas suas identidades. Gaston Bachelard (1989) 

aborda o termo a partir de uma concepção fenomenológica. Para ele, os principais espaços são 

os que envolvem a nossa vida íntima, são os lugares de conforto. Envolvem também os 

atópicos como sendo os locais de desconforto e os utópicos considerados os da felicidade e 

dos desejos. É a movimentação desses vários espaços que vão desencadear uma rede de 

significações no romance, foco de nossa dissertação. Assim, podemos confrontar as relações 

sentimentais das personagens em um mesmo, ou diferentes cenários.    

Também temos em Bachelard a topofilia que é a relação positiva com o espaço e a 

topofobia que se dá de maneira disfórica para as personagens. Dentro desse contexto voltamos 

nossa atenção para o autor Borges Filho (2007) que sistematiza algumas visões sobre o espaço 

e adota o conceito bachelardiano de Topoanálise, mas amplia seu sentido. Para esse autor, por 

Topoánalise, entende-se o estudo sistemático não somente dos aspectos íntimos e 

psicológicos, como propõe Bachelard, mas também das condições sociais, existenciais e 

outras que impregnam a relação personagem-espaço. Busca-se perceber no texto literário os 

fatores sociais, filosóficos, estruturais, entre outros, que impregnam o espaço. Osman Lins 

(1976) é outro autor que contribuiu para os estudos relacionados a essa mesma temática. Esse 

teórico estabelece uma diferença entre espaço e ambientação. Segundo Osman Lins, para 

aferir sobre o espaço, o leitor necessita de seus conhecimentos e ―experiências de mundo‖, ao 

passo que sobre ambientação é necessário conhecer a arte da narrativa, pois é trabalhada pelo 

autor no sentido de ―provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente‖ (LINS, 

1976, p. 77).  

Estudamos também o autor russo Iuri Lotman (1978). Em seu livro, A estrutura do 

texto artístico (1978), esse teórico propõe várias questões instigantes para o trabalho com a 

espacialidade do texto literário. Entre as questões sugeridas pelo teórico russo, destaca-se a 

ideia de fronteira. Para ele:  

Um traço topológico muito importante é a fronteira. A fronteira divide 

                                                   
1
 Chamamos de Topoanálise ao estudo do espaço na obra literária. (BORGES FILHO, 2007, p. 33) 
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todo o espaço do texto em dois subespaços, que não se tornam a 

dividir mutuamente. A sua propriedade fundamental é a 

impenetrabilidade. O modo como o texto é dividido pela sua fronteira 

constitui uma das suas características essenciais. Isso pode ser uma 

divisão em «seus» e alheios, vivos e mortos, pobres e ricos. O 

importante está noutro aspecto: a fronteira que divide um espaço em 

duas partes deve ser impenetrável e a estrutura interna de cada 

subespaço, diferente. (LOTMAN, 1978, p. 372) 

 

Dentro dessas perspectivas, a dissertação que ora propomos constitui-se de três 

capítulos. O capítulo primeiro aborda a vida das personagens e a persistência de construir um 

teto para abrigar a família. Nesse capítulo, achamos interessante abordar o conceito de casa 

como modo de habitar do ser humano.  Dentre as várias possibilidades, investigou-se a 

maneira como as personagens se relacionam com o meio em que vivem e como realizam seus 

objetivos. Nesse sentido, observou-se que o espaço é produzido e reproduzido através das 

relações sociais, políticas, culturais e econômicas, estabelecidas pela sociedade, o que modela, 

inclusive, a paisagem. Ao descrever os lugares que serviram de abrigo para as personagens, 

percebeu-se que há um discurso ideológico muito explícito, no qual transparece as condições 

de miséria que estão vivenciando. Também fica evidente que a cidade em si nada tem a 

oferecer para os menos favorecidos a não ser discriminação. Assim que chegam à cidade, 

recebem instruções de um cidadão bem vestido. Pela aparência boa aparência deveria ser 

pessoa importante: 

 

[...] a mulher com o filho mais novo prostrado em suas pernas, sentada 

no cimento frio e encostada na parede da estação, olhava como se não 

visse o marido, em pé, mais adiante, conversando com um homem que 

pelos modos e roupas deveria ser alguma autoridade ali. (COELHO, 

1997, p. 74). 

 

Sucede que os migrantes são orientados a seguir para os arredores da cidade, espaço 

em que estão instaladas ilegalmente várias outras famílias. No entanto, é na periferia que eles 

conseguem interagir de maneira solidária com seus moradores.  

Dentro dessas perspectivas, partir das vivências com o outro, seria a maneira eficaz e 

possível de sobreviver, produzir, transformar e interpretar o espaço desconfortável e disfórico 

em um ambiente de habitação familiar. Nesse sentido, podemos perceber a importância das 

personagens em interagir com as pessoas que já se encontram naquele lugar sem alternativa 

de prosseguir. É preciso lutar pela vida, e aquela cidade que pouco oferecia, seria para eles a 

salvação. Porém, notamos que as oportunidades de trabalho e o modo de viver das 

personagens na cidade do sudeste em quase nada se difere daquelas condições presentes na 
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cidade do norte de Goiás. Nada de emprego, apenas um pedaço de terra para construir sua 

moradia, o mais urgente a ser feito. 

 

Perto da casa, num estaleiro simples, feito com varas de bambu, o 

chuchuzeiro esparramava suas ramas. Fizeram também mudas de 

sementes de laranja e caju que chupavam. Procuraram a todo custo se 

fixarem, criando melhores condições de vida. (COELHO, 1997, p. 

85). 

 

Desse modo, a sintonia do homem com o espaço se dá de maneira harmoniosa e 

complexa diante da luta pela vida. A esse respeito vejamos que fala das ideias do geógrafo 

sino-americano Yi-Fu Tuan: 

 

Yi-Fu Tuan (1980, 1983) desenvolve trabalhos na linha da percepção, 

despertando a importância das relações dos indivíduos com o espaço 

por envolverem sentimentos e relacionamentos advindos das 

experiências comuns e peculiares, através do tempo. Então, o convívio 

que as pessoas mantêm com o espaço é que vai conferir familiaridade 

ou não ao mesmo, configurando-o em um lugar. Se a relação for 

permeada por imagens positivas, pode desenvolver a topofilia que 

corresponde à afetividade e interação das pessoas com os lugares. 

Entretanto, se o contato for intensificado por imagens negativas, pode 

aflorar a topofobia, que é um sentimento de repulsa ao lugar. 

(ARAÚJO; ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 2007, p. 5). 

 

Podemos perceber que por mais conflituosa que seja a vida das personagens, a 

sabedoria do homem tenta proporcionar uma perfeita harmonia entre o ser humano e a 

natureza. Por isso, uma análise do espaço é uma tarefa interessante e fundamental para a nossa 

pesquisa, à medida que se cria base para compreendermos a identidade de cada personagem. 

No entanto, salientamos que a memória está interligada ao espaço vivenciado, refletindo de 

modo ‗positivo‘ e/ou ‗negativo‘, na identidade de cada sujeito da ficção.  

O capítulo segundo busca apresentar a problemática das regiões norte e sudeste de 

Goiás tal como transparece dentro da narrativa. No norte de Goiás, evidencia-se o conflito 

existente entre a família protagonista do romance em uma terra amada, mas que não oferece 

condições de vida para que seus filhos possam ter um futuro promissor.  A amargura fica 

estampada na aparência rústica das personagens. Trata-se de uma terra de homens valentes e 

destemidos, acostumados com a dureza do solo e da vida. Por isso, muitas vezes, são 

confundidos como seres hostis e violentos, mas, na verdade, são apenas seres endurecidos 

pelas dificuldades. São capazes de sobreviver e adaptar-se em uma terra seca e infértil, o 

sertão inóspito e sem vida. Desse modo, buscamos mostrar todas as tentativas em vão da 
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família para permanecer na sua terra natal no norte de Goiás.  

A família não possuía vínculos profundos com aquele lugar, viviam como verdadeiros 

nômades, sempre moravam de favores em barracos. Não havia laço familiar que os prendesse 

em lugar nenhum. No norte, menciona-se apenas a existência de um padrinho, único familiar 

com quem eles mantém vínculos afetivos. São as lembranças dele que contribuem com a 

estruturação da narrativa. A figura dessa personagem é muito interessante, pois é através de 

suas memórias que nos é apresentado de maneira cruel o cenário
2
 de seres humanos em 

situação degradante e animalizada em uma região chamada Cariri. E são nas lembranças das 

estórias contadas por ele, que a personagem mulher vai traçando seus caminhos, como se 

seguisse uma profecia. Nas terras do norte, as coisas mudam, menos o tempo e a situação das 

personagens o homem e sua família. Novos fazendeiros chegaram para investir naquele lugar 

abandonado, mas, com dinheiro e muito trabalho, a intenção daquelas pessoas era apenas 

obter lucros para que pudessem ter sucesso e enriquecimento. Dessa forma, a primeira 

providência desses fazendeiros foi determinar que não queriam ninguém do lugar para 

trabalhar, como se aquelas pessoas fossem culpadas pelo fracasso da terra e o destempero da 

natureza. Enfim, não havia oportunidades e a terra daquelas famílias depauperadas foi 

invadida pelos novos fazendeiros. Assim, expulsos involuntariamente de sua terra natal, a 

única solução para aqueles que não têm mais nenhuma saída era partir. 

Fizemos também uma análise comparativa entre o espaço rural e o urbano na intenção 

de situar socialmente a família no seio de uma cidade pequena e interiorana. Dentro dessas 

perspectivas oportunamente abordamos as diferenças culturais e como esse fator está 

diretamente relacionado às transformações na vida das personagens, principalmente na 

maneira de ver a vida em um espaço completamente desconhecido. As diferenças sociais e de 

identidade, que se encontram estampadas em toda narrativa nos levaram a questionar a 

situação em que vive cada grupo familiar situado na cidade de Catalão no sudeste de Goiás. 

Focamos, principalmente, nas personagens que compõem a família de migrantes, personagens 

do nosso corpus, que são vitimadas pela falta de recursos financeiros e pelo descaso dos 

governantes, sendo assim obrigadas a permanecer em Catalão. Saem de sua terra natal em 

busca de oportunidades, mas se deparam com um espaço inenarrável. Ali existia a falta de 

tudo, inclusive de ‗esperança‘, de um dia conseguir galgar seu sonho de chegar à cidade de 

São Paulo. Tornam-se prisioneiros do espaço, pois ali não existem recursos nem emprego. 

                                                   
2
 A origem da palavra cenário é cena que, por sua vez, originou termos como encenação, cenógrafo, etc. No 

âmbito da topoanálise, entendemos por cenário os espaços criados pelo homem. Geralmente, são os espaços 

onde o ser humano vive. Através de sua cultura, o homem modifica o espaço e constrói a sua imagem e 

semelhança. 
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Tentam sobreviver, enterrando todos os sonhos naquelas terras estranhas e sem dono. Tomam 

posse de um pedaço de terra situado entre a rodovia e a ferrovia, terras abandonadas, nas 

quais ninguém tinha interesse. Mas era impossível viver dignamente em um espaço separado 

pela estrada de terra e a linha de trem de ferro. Trata-se de um lugar cheio de poeira e do 

barulho ensurdecedor do apito do trem que sempre os acordava nas tristes e conturbadas 

noites. Geralmente, o barulho chegava madrugada adentro, todos os dias atrapalhando o 

descanso do corpo. A periferia é um espaço topofóbico, no qual a vida é miserável tanto física 

quanto psicologicamente.   

No capítulo terceiro, traçamos um percurso entre o centro da cidade goiana de Catalão 

e a periferia, lugar onde encontramos alojada, na mais completa pobreza, a família de 

migrantes, personagem do nosso corpus de pesquisa. Mas eles não estão sós. Lá também se 

encontram outras famílias que compartilham da mesma miséria. São vidas condicionadas a 

uma vida subumana. São estereótipos da pobreza, pessoas que vivem na marginalidade, em 

um espaço criticado e abandonado. Ali, eles sofrem todo tipo de preconceito, principalmente 

por causa das diferenças sociais. Estão abandonados à própria sorte. A nosso ver, encontra-se 

ali na periferia uma comunidade que se adapta ao tempo e lugar de maneira primitiva e 

independente do poder público, porque ali não chega nenhum recurso. Ainda nesse capítulo 

procuramos pontuar alguns acontecimentos do início da fundação da cidade goiana de 

Catalão. Procuramos entender a maneira em que está composta a sua sociedade, analisando a 

contribuição de alguns migrantes. Desse modo podemos compreender que os primeiros 

habitantes foram os responsáveis pelo progresso da cidade, cresceram em sintonia com o 

lugar. Essa situação é contrária à do migrante que, na fuga desesperada de uma terra 

desprovida de tudo, por acaso se depara com a cidade goiana de Catalão. São caminhos que se 

cruzam apenas pelas mãos do destino. E dessa maneira permanecem na cidade de Catalão.  

Sem condições físicas e psicológicas, são pessoas bem adaptadas às dificuldades de uma vida 

abastada do nada. Não são aventureiros bandeirantes que saem em busca de ouro nas regiões 

ainda não habitadas. São seres humanos em busca de alimento, de trabalho e de um lugar para 

morar. Queriam apenas uma vida digna, uma oportunidade para viver em paz. A cidade de 

Catalão, uma cidade pequena e pacata, mas que nem por isso deixa de ser causa de transtorno 

na vida das personagens. Na cidade, tiveram que se adaptar a variadas situações que não eram 

comuns em sua rotina na região em que moravam. Em sua terra natal, as diferenças sociais e a 

distância entre as pessoas passam a existir após a chegada dos novos fazendeiros. Mas em 

Catalão as diferenças são evidenciadas, primeiro em relação ao espaço geográfico da periferia 

e o centro da cidade, e a distância também está estampada na construção de cada cenário. A 
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periferia se resume a um espaço pobre, sujo e desagradável, contrastando com a imagem do 

centro da cidade, com ruas de paralelepípedos, postes de cimento, casas com belos jardins e 

água encanada. Além do efeito causado pelo ‗belo‘ e o ‗feio‘, a aparência física das pessoas 

da periferia é mostrada com características semelhantes: homens magros com peles 

amareladas, a mulher com cacos de dentes e as crianças que rangiam os dentes dormindo, 

mostrando que estão da mesma forma que a terra, impregnadas de vermes. Notoriamente são 

essas as características das pessoas que saem no mundo para fugir da seca do sertão e se 

deparam com um espaço que, no mínimo, nos remete aos abrigos destinados aos derrotados. 

Esse é o caso da família protagonista do romance Um homem e sua família (1997). Mas, 

como nada permanece igual, com o passar dos tempos e com a chegada de pessoas sem 

destino, a cidade vai se transformando. Não se trata de um município rico e avançado e ele 

não estava preparado para receber aquelas famílias. Mas a narrativa mostra que a pequena 

cidade movimenta-se, mesmo que minimamente, a favor dos menos favorecidos.  Em várias 

passagens, percebe-se que Catalão não está alheia a esse tipo de transição, o narrador mostra 

que ali já havia pessoas que tratavam dos problemas das famílias pobres como as personagens 

protagonistas do romance em foco. Quando precisavam de medicamentos, havia uma pequena 

farmácia mantida pela prefeitura para atender as pessoas carentes, e no hospital também 

distribuíam medicamentos de amostras grátis.  

Essas são algumas das observações que consideramos interessante no romance Um 

homem e sua família. Os caminhos percorridos, as experiências vividas pelas personagens 

retratam de forma abrangente os cenários construídos através de espaços significativos para a 

compreensão e análise da obra, situando as personagens dentro de um contexto social e 

econômico.  

Ao término da nossa análise percorremos os espaços intimamente ligados às 

personagens, principalmente aqueles guardados em suas memórias: os conflitos pessoais, os 

anseios e decepções enfrentados a cada tentativa de se reerguer. Finalmente estão ali deitados 

no jirau de pau, tão duro quanto a vida. A imagem de um homem entregue ao destino, 

desencantado que perdera a única coisa que ainda o fazia prosseguir, ‗a esperança‘, a sensação 

vivida pela expectativa de ter conseguido um emprego, é a única e última emoção vivida pela 

personagem.  As transformações percebidas são do lugar e da vida das personagens. Tais são 

os pontos principais que pretendemos aprofundar nas páginas seguintes. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 A CASA, A FAMÍLIA, A IDENTIDADE E A MEMÓRIA  

 

 

1.1 A casa como simbologia do habitar  

 

O simbolismo da casa é um dos mais ricos em significado. Podemos encontrá-lo em 

quase toda obra literária, nas lembranças de uma mulher, na pintura de um artista, ou nos 

desenhos de uma criança. É o símbolo da intimidade de cada ser. Como ponto de partida da 

existência humana. De qualquer modo, o que se tem é uma imagem que estrutura o ser 

humano, dado que se encontra no centro do mundo. Ela funciona como um abrigo talvez seja 

o princípio de integração dos pensamentos, das nossas lembranças. É um espaço significativo, 

pois, além de abrigar e proteger, também preserva o homem na sua essência humana e união 

familiar. Ela ajuda a manter o grupo, de que o homem faz parte, em perfeita harmonia. Por 

isso, a habitação é, a nosso ver, imprescindível na vida de todo ser existente, principalmente 

no que diz respeito à própria sobrevivência. Além de tudo isso, não podemos esquecer que a 

casa é a marca indelével da identidade de cada ser. Ela é tida no seio de uma sociedade como 

referência pessoal e social. É o que diz Silva: 

 

Habitar significa permanecer, estar num lugar, entendendo-se o lugar do 

hábito a habitação. O étimo latino habitare, como frequentativo do verbo 

habere (ter), veiculava a ideia de ter muitas vezes, ter presença como hábito, 

permanecer, fazer com reiteração a mesma coisa no mesmo lugar, pelo que 

habitar pode ser entendido como um ato que se desenvolve repetitivamente 

num determinado lugar onde se permanece. (SILVA, 2012, p.9). 

 

É por essa repetição, por esse hábito, que podemos dizer que a casa é o espelho da 

nossa alma. É o espaço em que o homem tem suas primeiras experiências vivenciais, é nela e 

com ela que ele se transforma. Gaston Bachelard (1989) chama a atenção para esse tipo de 

relação de conforto do indivíduo com o espaço habitado, porque este se dá por ser o lugar que 

proporciona segurança e também nos defende contra todas as intempéries do mundo. Para 

esse autor, ―A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa‖. 

(BACHELARD, 1989, p. 27). Para esse pensador francês, simbolicamente, podemos entender 

que a casa é a representação da nossa psique, é nela que está nosso consciente e inconsciente. 

Ela também exerce influências sobre nossa identidade, pois é em seu espaço que o ser 

humano desenvolve seu sistema cognitivo, suas crenças e costumes.  
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Habitar é a arte de projetar o ambiente, a casa é nossa segunda pele, o local onde nos 

sentimos seguros. Pode ser um capítulo de autobiografia de um povo, a marca indelével da 

relação do homem com a vida. Para que ele se detenha em uma existência concreta no mundo 

é preciso que esteja situado, fixo em algum lugar. Gaston Bachelard conceitua a importância 

da casa na vida do ser humano como se ela fosse a essência do existir. ―Na vida do homem, a 

casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela o homem seria 

um ser disperso‖. (BACHELARD, 1989, p. 26). A casa, por ser um espaço íntimo, pode ser 

considerada essencial, pois revela uma estreita ligação entre personagem e espaço. É através 

dela que se abrem as possibilidades de constantes transformações na vida do ser habitante, 

dela advêm às contingências de resgate desses espaços localizados na memória. Ela age a 

favor da recuperação da dimensão humana do ser que nela está inserido. O habitar traz 

consigo a passividade, o resguardo que perpassa em toda a sua amplitude, a busca da essência 

de cada coisa. O habitar acontece a partir do momento em que o homem busca construir a 

casa como seu espaço íntimo e referencial.  

Devido a essa importância genésica da casa, tomá-la-emos no primeiro capítulo de 

nossa dissertação. É que no romance Um homem e sua família, o habitar assume uma 

dimensão fundamental na construção da narrativa. 

 

1.2 O espaço em Um homem e sua família 

 

O espaço na literatura é tido como uma das categorias evocadas pelo escritor na 

construção de sua narrativa, sendo compreendida como o lugar onde as personagens tecem 

seus pensamentos, suas vivências, seus sonhos, seus desejos, seus sentimentos, seu cotidiano, 

suas práticas corporais, enfim, suas múltiplas experiências. Nesse contexto, a espacialidade é 

uma construção social, uma produção cultural, uma representação da condição humana, 

imaginada e simbolizada, destarte, no âmbito literário. O estudo dos espaços em Um homem e 

sua família foi feito a partir do conceito da Topoanálise de Borges Filho (2007) que a 

conceitua da seguinte maneira: ―[...] entendemos mais do que o ―estudo psicológico‖, pois a 

Topoanálise abarca também todas as outras abordagens sobre o espaço. [...] é a investigação 

do espaço em toda sua riqueza‖ (p.33). Depreende-se da passagem anterior que a casa é a 

representação simbólica do nosso espaço íntimo e, na maioria das vezes, está impregnada de 

aspectos positivos, isto é, aspectos topofílicos. Além das lembranças felizes, nos aposentos da 

casa, o ser vive também as suas angústias e sofrimentos, isto é, aspectos negativos ou 
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topofóbicos. É nela que nos resguardamos das tristezas, a casa participa dos nossos sonhos, 

das nossas frustrações e acolhe nossas lágrimas de sofrimento, inclusive são nos seus 

cômodos mais íntimos que vivemos nossas decepções e anseios. Ela é o refúgio das derrotas 

das lutas do mundo exterior. Contudo, Bachelard em sua casa onírica busca encontrar em toda 

a sua plenitude o lugar do sonhador, do verdadeiro devaneio. Para esse autor, a casa é o 

verdadeiro centro de nossa felicidade, nela estão depositados todos os sonhos. 

 

Vamos entregar-nos, pois, ao poder da atração de todas as regiões de 

intimidade. Não há intimidade verdadeira que repila. Todos os espaços de 

intimidade designam-se por uma atração. Reiteremos ainda uma vez que seu 

ser é bem-estar. Nessas condições, a topoanálise traz a marca de uma 

topofilia. É no sentido dessa valorização que devemos estudar os abrigos e 

os aposentos. (BACHELARD. 1989, p.32). 

 

Podemos perceber que Bachelard (1989), nos remete constantemente à ideia de que a 

Topoanálise traz consigo a marca da topofilia, termo muito utilizado por esse autor, ao referir-

se à relação sentimental feliz entre o espaço e a personagem. Porém, na concepção de Borges 

Filho (2007), a relação das personagens com o espaço, do ponto de vista sentimental é 

chamada de topopatia, e tal termo engloba a topofilia e a topofobia. Quando o espaço produz 

sentimentos e emoções positivos, a relação se enquadra na topofilia e quando são negativos 

são denominados topofóbicos. Para o autor, topopatia ―significa a relação sentimental, 

experiencial, vivencial entre personagens e espaço‖. (p. 157). Dentro dessas perspectivas 

elencamos todos os espaços significativos na vida das personagens, principalmente no que 

tange à vida do homem e seu convívio com o mundo exterior, por entendermos que os 

espaços vividos longe do seio da casa são os condutores da vida do ser humano na busca de 

suas realizações num mundo de combate e de guerra pela sobrevivência. Em nosso trabalho 

consideramos como espaços significativos na vida das personagens: a casa, o quintal, a cidade 

e a periferia, principalmente. Nota-se, nessa enumeração, que a vida das personagens é 

afetada tanto por espaços exteriores como pelo espaço interior (casa). Enfim, os espaços 

exteriores à casa são considerados como lugares das aflições humanas, pois são os 

responsáveis pelas experiências que visam às transformações de vida, acarretando mudanças 

em relação às suas identidades.  

Para todo espaço criado na obra de ficção há uma função. Essas funções contribuem 

para entendermos como eles podem cooperar com os conflitos existenciais de cada 

personagem e nos vários sentidos da obra. Por esses motivos, o estudo das funções do espaço 

na criação da obra de ficção faz-se indispensável. Para fazermos a análise dos espaços e quais 
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as suas funções, empregamos os conceitos da Topoanálise de Borges Filho (2007), que afirma 

ser de fundamental importância conhecer o espaço e suas funcionalidades. ―A criação do 

espaço dentro do texto literário serve a variados propósitos e seria tarefa ingrata e fracassada 

separar e classificar todos eles‖. (BORGES FILHO, 2007, p. 35). O autor evidencia algumas 

das funções, por exemplo, ―caracterizar as personagens, situando-as no contexto 

socioeconômico e psicológico em que vivem‖. (BORGES FILHO, 2007, p. 35). Outro 

aspecto fundamental em nossa análise é fazer o percurso dos espaços na obra Um homem e 

sua família, por entendermos que é através da sua criação que a narrativa toma 

direcionamento e fluidez, possibilitando ao leitor condições de absorver a vivência de cada 

personagem, situada no contexto da obra. Para a Topoanálise o percurso espacial é formado 

pelo encadeamento dos espaços presentes na obra. Desse ponto de vista, o enredo pode ser 

classificado em monotópico, se a ação acontece apenas em um lugar, ou politópico, se ocorre 

em mais de um. No romance corpus, o espaço é considerado politópico, pois além da casa há 

também outros espaços que interferirão profundamente na vida das personagens. 

Nota-se também que, para a Topoanálise, há apenas dois tipos de espaço, a saber, 

cenário e natureza. Não consideramos os espaços híbridos como uma terceira espacialidade, 

mas apenas o cruzamento dos outros dois. É o caso do espaço do ‗quintal‘ que contém tanto 

aspectos da natureza quanto da cultura, isto é, do cenário. Por cenário entendem-se os espaços 

construídos pelo homem e por natureza aqueles que não sofreram a influência humana. É 

ainda possível o aparecimento de espaços híbridos, ou seja, que possuem características tanto 

de cenário quanto de natureza. É o caso do jardim, por exemplo. Em nosso corpus, temos a 

presença do cenário de maneira marcante, como a casa que foi construída pelo homem. 

Temos também um misto de cenário e natureza, o quintal, feito pelo homem ao redor da casa, 

constituído das hortaliças e algumas plantas naturais já existentes no local, um espaço híbrido. 

Quanto à representação do espaço na obra literária, a Topoanálise especifica três: 

a realista, a imaginosa e a fantasiosa. No primeiro caso, o narrador representa ou, se 

preferirmos, reapresenta espaços que realmente existem no contexto extratextual. Isso ocorre 

quando o narrador cita, por exemplo, o nome de uma rua que realmente existe. No segundo, 

temos espaços inventados, mas que possuem semelhanças aos espaços reais. Por último, 

temos os espaços que não seguem as regras do mundo real. No que tange ao romance Um 

homem e sua família, os espaços criados pelo narrador, na maioria das vezes, existem, como é 

o caso do bairro São João na cidade goiana de Catalão. A utilização desse recurso causa na 

obra um efeito de sentido de verossimilhança ou efeito de realidade. 

 



 
 

21 

 
 

1.3 A árvore e a cabana primitiva  

 

No que se refere ao estudo dos espaços, em que as personagens do romance Um 

homem e sua família estão inseridas, importa-nos localizá-los a partir do momento em que se 

encontram na estação ferroviária da cidade goiana de Catalão.  Morar nessa cidade não estava 

nos planos da família, porque o sonho era chegar à capital de São Paulo, mas, devido às 

atribulações, a certa altura da narrativa temos que ―A intenção do marido de chegar a São 

Paulo já não existia mais.‖ (COELHO, 1997, p. 74). As personagens descem na estação de 

trem, o desembarque é definitivo, não há possibilidade de prosseguir, os parcos recursos 

financeiros chegam ao fim. Estão completamente sem estrutura física e psicológica. Podemos 

perceber no recorte a seguir, pela descrição do narrador, que a aparência das personagens é 

completamente caótica: 

 

Eram a personificação quase doentia do desânimo e da descrença: a mulher 

com o filho mais novo prostrado em suas pernas, sentada no cimento frio e 

encostada na parede da estação, olhava como se não visse o marido, em pé, 

mais adiante, conversando com um homem que pelos modos e roupas 

deveria ser alguma autoridade ali. (COELHO, 1997, p. 74). 

 

A imagem das personagens nos remete à ideia da verdadeira personificação da 

miséria. Além da aparência física ruim, também estão com os pensamentos confusos, sem 

saber como será a vida daquele momento em diante. Na mente, não existe nenhuma decisão, e 

ainda há a saúde debilitada da criança mais nova, que se encontra enferma. A julgar pelas 

aparências, qualquer pessoa afirmaria que estava diante de uma família de pedintes, de 

mendigos. Mas essa é uma imagem que se tornará bastante comum, porque retrata certo tipo 

de realidade da vida contemporânea nos centros urbanos. No entanto, eram apenas seres 

humanos em busca de uma vida digna, vivendo momentos de verdadeiro desânimo diante das 

consequências de uma vida malfadada. A caracterização psicológica das personagens 

perpetrada pelo narrador nessa passagem é definitiva. 

 

A aurora veio e não trazia esperanças – só mais uma ameaça de mais um dia 

sem rumo e desconhecido. Pegou-os tiritando de frio no cimento da 

plataforma de um lugar completamente estranho, a noite toda entregue a um 

sono que o incômodo da posição e a frialdade do tempo interrompiam a todo 

instante, criando um estado de torpor fantasmagórico. (COELHO, 1997, p. 

75).  
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Na passagem citada, logo no primeiro período encontramos um recurso linguístico 

bem interessante. O narrador toma da figura comum do nascer do dia, que quase sempre é 

associada ao nascer de novos pensamentos, de coisas boas, etc. No entanto, o narrador 

trabalha com uma reversão de expectativa, desconstruindo essa imagem. A aurora vem, mas a 

desgraça da família continua a mesma. Podemos perceber também que há uma analogia entre 

o espaço da estação ferroviária e o estado psicológico das personagens. Ambos se encontram 

desconfortáveis e são frios. Quando o espaço é compatível ao estado emocional das 

personagens, a topoanálise o denomina de espaço homólogo. Além disso, cumpre notar que, 

na passagem supracitada, há uma predominância do gradiente sensorial do tato, pois o ‗frio‘ é 

a tônica da caracterização. É claro que essa caracterização não é casual, mas sim uma 

estratégia para criar um efeito de sentido de desconforto. Na verdade, tal efeito serve, 

outrossim, de prolepse espacial, pois, durante toda a narrativa, o que predomina na relação 

entre personagens e espaço é a ideia de desconforto. 

 

Esses não são espaços em que a personagem vive, mas são espaços 

transitórios, muitas vezes, casuais. Assim, em determinadas cenas, 

observamos que existe uma analogia entre o espaço que a personagem ocupa 

e o seu sentimento. (BORGES FILHO, 2007, p. 40). 

 

Nesse caso, entendemos que o espaço é homólogo em relação às personagens, devido 

à situação em que se encontram naquele momento: totalmente abandonados, o ambiente frio 

da estação de trem de ferro nos remete à ideia de falta de calor humano, à família que não fora 

acolhida por ninguém. O desembarque naquela cidade sem serem esperados, não há nenhuma 

recepção, representa os sentimentos vividos pelas personagens naquele momento, ou seja, a 

estação é um lugar frio, triste e solitário, assim como a família também está confusa, 

desamparada e infeliz.  O chão duro e frio da estação de trem representa o desconforto e o 

desolamento da família. Portanto, o cenário da estação de trem de ferro é retratado de forma 

negativa. Por isso, podemos dizer que há uma relação topofóbica entre a família e o espaço 

ocupado. A partir daquele dia, toda a família teria que lutar para sobreviver naquela cidade. A 

família se depara com um lugar pacato e de pouco movimento, uma cidade com hábitos e 

costumes interioranos.  

 

O largo era um terreno baldio, coberto de capim comum, que, àquela quadra 

do ano, estava cinzento e queimado pelo sol forte. As crianças eram os 

senhores do largo: quando não estavam nas escolas corriam para lá formando 

bandos, brincando com bolas de meia ou de borracha, empinando papagaios, 

correndo arcos, jogando bolinhas de gude, rodando piões. Na parte de cima, 
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ficava o campo de malha, e todas as tardes, quando o sol baixava, os homens 

vinham jogar uma partida. (COELHO, 1997, p. 48). 

 

Percebemos que o cenário está envolto de intimidades e individualidades de uma 

comunidade pequena e unida nos mesmos ideais de paz e sossego. Suas vidas têm raízes 

naquela terra.  Podemos visualizar no recorte acima que a cidade é retratada pela alegria das 

crianças e a união daquele povo que ainda não estava marcada pelos tempos modernos em que 

domina a tecnologia. 

Na passagem acima, é interessante notar a presença da coordenada espacial da 

horizontalidade. Essa coordenada é marcada pelos polos alto e baixo. Na passagem, 

verificamos que o terreno baldio se situa no baixo, diferentemente do campo de malha que se 

localiza no alto. Assim, essa divisão baixo X alto subsume os valores criança X adulto. No 

‗baixo‘ localizam-se as crianças, no alto, os adultos. No texto, não percebemos nenhum valor 

ideológico nessa divisão, ou seja, nada no texto nos permite afirmar que essa divisão se refere 

a algo mais importante que outro. 

As personagens sentem-se excluídos, não fazem parte daquele lugar, são apenas 

migrantes inseridos em um espaço que ocupam apenas pelas forças das circunstâncias, já que 

estar naquela cidade fora apenas um acidente de percurso: os planos de outrora eram morar na 

grande Capital de São Paulo.  Mas, naquele momento, qualquer lugar que não fosse o sertão 

servia para tentar reconstruir a vida. Sendo assim, as personagens percorrem os espaços de 

Catalão, deslocando-se do centro da cidade em direção à periferia. Diante de seus olhares, 

apenas casebres rústicos e mal feitos, um cenário opressor e triste. Novamente o espaço em 

que as personagens estão inseridas naquele momento também é compatível com o estado 

psicológico em que se encontram, elas estão angustiadas, e o medo do desconhecido 

corrobora para reforçar o sentimento de negatividade. Diante do cenário apresentado, 

entendemos que há uma reciprocidade do espaço da periferia com as personagens, ambos 

estão abandonados ao próprio destino. Tudo naquele lugar representa a pobreza e o descaso. 

Pela descrição do narrador é possível visualizar a imagem de uma cidade pobre e 

desmantelada, marcada por uma forte divisão social. 

 

Pela frente as mesmas ruas, as mesmas esquinas: buracos e irregularidades 

nas calçadas antigas prejudicando passos, uma poeira fina que o sol tentava 

dourar sem muito sucesso, postes de madeira lavrada numa fila mal feita 

beirando as casas de fachadas sujas e espichando velhos fios emendados, 

pedaços de muro de taipa quebrados e datas abertas entulhadas por uma 

macega seca emaranhada ao lixo acumulado. Mais adiante, bem adiante, 

aproximando-se do largo-da-igreja, casas com grades, jardins bem cuidados, 



 
 

24 

 
 

alpendres onde vasos de plantas caseiras e xaxins de samambaias esverdeiam 

o ambiente limpo e sadio; ruas com meio-fios, calçadas largas, postes de 

cimento e uma que outra pavimentada por paralelepípedo. (COELHO, 1997, 

p. 11). 

 

No trecho, percebemos claramente a divisão social entre centro e periferia. No início, 

vemos que o percurso da família é marcado por ‗buracos‘, ‗irregularidades‘, ‗calçadas 

antigas‘, ‗poeira‘, ‗fachadas sujas‘, etc. Essas figuras claramente simbolizam a decadência e, 

mais especificamente, a pobreza. No entanto, ‗Mais adiante, bem adiante...‘ como afirma o 

narrador, o espaço se transforma. Agora, identificamos as figuras: ‗casas com grades‘, ‗jardins 

bem cuidados‘, ‗alpendres‘, ‗ambiente limpo e sadio‘, etc. Todas essas figuras nos remetem à 

ideia de prosperidade e riqueza. Portanto, o parágrafo acima transcrito é formado por um jogo 

antitético do espaço. Na primeira metade predomina o tema da pobreza, na segunda, da 

riqueza. Na primeira metade temos a periferia, na segunda, o centro. Essa dialética não mudou 

nada se formos fazer uma comparação com a sociedade hodierna. Ainda temos a mesma 

divisão de maneira geral, embora hoje, em muitos lugares, o centro se tornou decadente. As 

periferias das cidades estão sempre marcadas pela pobreza enquanto que o centro o é pela 

riqueza. Essa dialética é básica nas sociedades capitalistas, isto é, nas sociedades regidas pela 

divisão de classes sociais. Essa é uma das temáticas que percorre todo o romance. O romance 

de Braz José Coelho é uma grande crítica à sociedade capitalista que se divide entre aqueles 

que possuem dinheiro e aqueles que não o possui, ou seja, uma divisão de classe e de 

possibilidade de acesso aos bens de consumo. 

No recorte a seguir, podemos perceber que a vida daquela família não será de muito 

sucesso na cidade goiana de Catalão. ―Era a primeira vez que percorria aquelas ruas, não sabia 

que, dia após dia, seus pés gretados pisariam o mesmo chão poeirento, num buscar tristonho 

tantas vezes frustrado‖. (COELHO, 1997, p. 75). Temos aqui, segundo a proposta teórica de 

Gérard Genette, uma prolepse, isto é, um adiantamento da narrativa. Nesse ponto, já ficamos 

sabendo que a família está destinada a permanecer socialmente igual até o final da fábula. 

Com essa descrição da rua, o narrador antecipa ao leitor que a vida das personagens naquela 

cidade não será como elas planejaram ao saírem de sua terra natal à procura de estabilidade 

financeira e de uma vida confortável. Nesse sentido, Borges Filho (2007, p. 41) considera 

que: ―Através de índices impregnados nos espaços, o leitor percebe os caminhos da narrativa. 

Em outras palavras há uma prolepse espacial‖. É o que ocorre no trecho ―não sabia que, dia 

após dia, seus pés gretados pisariam o mesmo chão poeirento...‖. 
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Como não haviam planejado fixar residência naquela cidade teriam que tomar 

providências e buscar abrigo antes de anoitecer. Caminharam até o fim da cidade e alojaram-

se debaixo de uma cagaiteira
3
. Amontoaram os pertences e se acomodaram no chão limpo. 

―Mas era melhor que o cimento frio da plataforma da estação do trem de ferro‖. (COELHO, 

1997, p. 78). Vemos que, nesse primeiro momento, há uma melhora na localização espacial da 

família e, consequente, ocorre também uma pequena melhora no bem estar daquelas 

personagens. No entanto, frise-se, é uma mudança bem pequena. Na essência, a família 

continua na mesma, ou seja, desabrigada, sem moradia própria. A busca pela casa, pela 

morada, vale dizer, segundo Bachelard, pela estabilidade, ainda continuava. Na periferia da 

cidade aquela árvore é o único abrigo a que eles podem recorrer para se protegerem das 

intempéries. As personagens se veem buscando apoio debaixo da copa daquela árvore, porque 

diferente de todas as espécies vivas, o ser humano constitui o único ser que se adaptou às 

condições ambientais e climáticas extremamente desfavoráveis à sua sobrevivência. Viver 

debaixo de uma árvore para ter um teto que os cubra e proteja reforça a ideia de que ele é 

capaz de amenizar as suas necessidades. Com o tempo, o homem constrói sua própria moradia 

e se protege dos vendavais, das tempestades e do calor. No sentido de habitar e de se proteger, 

o narrador submete as personagens a fazer da árvore seu abrigo momentâneo, para fortalecer a 

ideia de que será ali naquele lugar que irão fincar raízes. A árvore para o homem tem uma 

grandeza de significados, por isso achamos importante deter-nos diante da grandeza desses 

significados. Inicialmente citamos Alvarez em sua simbologia bachelardiana que faz a 

seguinte definição: 

 

A árvore tem um sentido imanente e transcendente. Nasce no homem e 

contorna-se em consonância com o seu desenvolvimento e sua atuação nesse 

mundo contingente. Por esse sentido profundo, vincula-se à tradição 

hermética. O ser humano como a árvore, possui raízes que o fixam nas 

profundezas sombrias da terra e, como espírito e luz, alteia-se no ilimitado 

espaço azul infinito, vive entre a terra e o céu, entre o sensível e o inteligível. 

(ALVAREZ FERREIRA, 2013, p. 29) 

 

As personagens sentem-se seguras debaixo da árvore pela ilusão de ter sobre suas 

cabeças uma proteção, mas, seguindo a interpretação simbólica de Alvarez Ferreira citada 

acima, podemos dizer que a sensação de segurança da família também se deve a essa 

imaginação de ‗parentesco‘ que o homem compartilha com a árvore. Para a família, a árvore 

                                                   
3
 Cagaiteira: Árvore medicinal do cerrado que produz a cagaita (fruto) e cujos ramos (folhas) e raízes são 

altamente diuréticos: ―Para o fígado e os rins, chá de folhas de cagaiteira, congonha-do-campo ou chá de bugre e 

douradinha, esta, o mate do nosso sertão‖. B. Hortêncio, SSF, 72. 
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tem um valor referencial: estar coberto por algo que não os deixe totalmente desprotegidos. O 

homem tem a mente carregada de imagens de proteção. Bachelard aborda essa questão através 

de imagens que tira, principalmente, da literatura, e as relaciona com a imaginação do ser e de 

como habitar com segurança e conforto. Podemos dizer que a casa está inserida no homem 

independente de suas repartições e de sua arquitetura, ela vive no mais íntimo de nossos 

pensamentos. O abrigo e a segurança que a família encontra debaixo da árvore podem ser 

interpretados pela impressão de que nos sentimos seguros se nos fixamos em um espaço 

venturosamente instalado. Em um lugar que tem valor de abrigo, ―Veremos a imaginação 

construir ―paredes‖ com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de proteção – ou, 

inversamente, tremer atrás de grossos muros das mais sólidas muralhas‖. (BACHELARD, 

1989, p. 25).    

A personagem do romance [o homem] passa toda a noite acordado, encostado ao 

tronco da árvore preocupado com a situação em que se encontram. Mas como o homem 

conserva seus instintos naturais e primitivos, sem qualquer ajuda, sem outro guia a não ser o 

instinto de conhecer suas necessidades de proteção e de se acomodar, com a ajuda dos filhos, 

entra no mato em busca de folhas e paus para que possa construir um abrigo improvisado: 

 

Os meninos haviam cortado bastantes ramos e o marido principiou de 

imediato o trabalho, embora a noite começasse a escancarar sua boca 

querendo tragar o mundo. Enquanto a família se alimentava, rápido erguia 

um simulacro da cabana para os abrigar. [...] A cabana era tosca – um plano 

inclinado, do chão a uma vara forte pousada horizontalmente em duas 

forquilhas. (COELHO, 1997, p. 77). 

 

Nesse trecho percebemos claramente duas funções do espaço. A primeira função é a 

de possibilitar a ação do homem. O homem, com sua inteligência e empreendedorismo, 

utiliza-se do que a natureza lhe oferece naquele exato momento. Explorando o espaço, tirando 

dele recursos naturais, o homem constrói uma cabana tosca, mais um esboço de abrigo que 

propriamente uma casa. Concomitantemente, além de oferecer possibilidade para a ação do 

homem, esse espaço retratado no romance sofre modificações. Esta é uma segunda função do 

espaço literário, sofrer a ação humana, modificando-se. Nesse caso em questão, temos o início 

da metamorfose espacial que ocorrerá paulatinamente em toda a narrativa. A cabana receberá 

inúmeros ‗melhoramentos‘ pela mão do homem, este tentando adequar aquele a seus 

propósitos e necessidades. 

No trecho acima, vale destacar ainda a bonita personificação empreendida pelo 

narrador: ―... embora a noite começasse a escancarar sua boca querendo tragar o mundo.‖ O 
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narrador atribui uma boca à noite criando o efeito de sentido de desaparecimento total do dia, 

da luz. 

A atitude de construir a cabana nos remete, entre outras (Robinson Crusoé, por 

exemplo), à ideia da tradição cristã, de que Adão fora o primeiro arquiteto da terra, o 

construtor da cabana primitiva, construída da mesma forma e sob pressão psicológica 

semelhante. No que diz respeito à história da cabana de Adão, como ora citamos, segundo a 

tradição cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, estava chovendo, mas, como 

não tinham nenhuma proteção, ele levou as mãos à cabeça para defender-se da água, 

considerando a partir daí que havia necessidade de um teto para protegê-los. Adão constrói 

com suas mãos uma proteção que segue a representação de cabana em forma de tenda de 

campanha e, finalmente, a de cabana cujo teto descansa sobre troncos em forma de forquilha. 

A primeira noção de proteção do homem seria sobre a cabeça, proteger-se da chuva que vem 

do alto do céu, de Deus. Bachelard (1989), em sua Poética do espaço, discorre sobre a relação 

do homem e o teto, e a necessidade de estar protegido, acima da cabeça. Segundo o teórico 

francês, ―O teto revela imediatamente sua razão de ser: cobre o homem que teme a chuva e o 

sol‖. (p.36). Mas que também teme a ira da natureza, traduzida em vendavais e tempestades. 

Pela descrição do abrigo das personagens, temos a retratação da verdadeira cabana 

primitiva. 

 

A cabana era tosca – um inclinado, do chão a uma vara forte pousada 

horizontalmente em duas forquilhas. Tudo muito bem amarrado, seguro e as 

pontas fincadas e socadas ao chão. Era tosca, rústica, pior mesmo que as 

casinhas para esconder de chuva erguidas no centro dos eitos de arroz. Mas 

servia para abrigá-los por alguns dias. (COELHO, 1997, p. 77). 

 

Mas não ficaram apenas alguns dias na cabana, foram na verdade meses, enquanto 

construíam o casebre em que fixariam residência definitiva naquela cidade. Contudo, a cabana 

primitiva não proporcionava conforto nem segurança para as personagens. As noites eram 

frias e o vento atravessava o espaço, causando-lhes arrepios de medo e frio na pele. Os 

anseios e a tormenta de uma noite desconfortável causam verdadeiro desconforto nas 

personagens, como podemos perceber pelo recorte a seguir em que, para evidenciar a relação 

de pavor, asco e medo, o narrador se vale dos gradientes sensoriais: 

 

Amontoou os pertences a um canto, preparou acomodações no chão limpo – 

alguns ramos folhando, roupas sujas e rasgadas por cima, eram as camas. 

Praticamente só havia uma cama, todos dormindo juntos, o corpo de um 

ajudando a esquentar o de outro. Mas os meninos acordando durante a noite, 
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barriga roncando e dando voltas de dores, choramingando por que tinham de 

se levantar no frio, sair do abrigo e obrar mole muitas vezes, o que deixava 

todo mundo em constante irritação. Mas era melhor que o chão frio da 

plataforma da estação de trem de ferro. (COELHO, 1997, p.78). 

 

Borges Filho (2007, p. 69) afirma: ―Por gradientes sensoriais, entendemos os cinco 

sentidos humanos através dos quais o homem percebe o espaço, relaciona-se com ele: visão, 

audição, olfato, tato, paladar. A ideia de gradiente está no fato de a relação entre os sentidos e 

o espaço estabelecer uma gradação‖. Na passagem do romance, o narrador usa alguns 

gradientes sensoriais como a visão, o tato e a audição para mostrar a relação entre 

personagens e espaço. Cada gradiente é responsável por corroborar a criação e manutenção de 

um efeito de sentido topofóbico. Como já exposto, a topofobia é caracterizada por demonstrar 

que a ligação das personagens e o espaço é negativa, ou seja, promove sentimentos ruins, tais 

como: aversão, medo, dor, além de proporcionar um sentimento de não enquadramento pelas 

personagens no lugar em que se encontram alojados. 

Dentro dessas perspectivas, o narrador vai construindo um cenário que nos remete à 

ideia da verdadeira condição de miséria financeira daquela família. É a retratação do migrante 

que foge da fome e da miséria, mas que não consegue mudar a sua situação, devido às 

circunstâncias a que estão submetidos. No norte de Goiás não tem mais como adaptar-se, o 

solo castigado pelo sol, terra seca e árida e ainda as chuvas destemperadas do sertão. Por isso 

o sertanejo se vê obrigado a fugir daquela região, pois a vida vai se tornando cada dia mais 

difícil. O homem do sertão é obrigado a viver, dependendo da sorte e torcendo para que a 

natureza aja a seu favor, proporcionando-lhe a condições de colher pelo menos a metade do 

que se planta. Na passagem a seguir, temos a figura do homem do sertão, representação da 

realidade de uma população abandonada ao próprio destino. Nessa situação, o tempo passa a 

ser um eterno vilão. 

 

Mas quem vive sem emprego, leva vida sobressaltada, sem saber o que 

conseguirá no outro dia – e era triste, monótona e dura a vida que levavam, 

refazendo todos os dias com dificuldades e parcamente as condições 

necessárias para continuarem vivendo. Às vezes, o marido ficava semana 

inteira sem encontrar nada que fazer. Eram dias sombrios, a comida 

minguando, às vezes o puro arroz, outras vezes nem isso. Quando nesses 

dias de maior penúria e aperto, ela via seu homem aflito, irrequieto, as aletas 

abrindo e fechando como um cavalo cansado, mas também via por detrás de 

tudo isso o ar resignado como se estivesse expurgando algum pecado 

ancestral. (COELHO, 1997, p. 85). 
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Vivem às margens da pobreza e do descaso político. A luta é apenas pela 

sobrevivência, mas ainda resta na mente o sonho de sair em busca de uma vida melhor. No 

trecho acima, no intuito de enfatizar a miséria em que vivem, há uma comparação 

animalizante em relação ao pai da família. Ele é comparado a um cavalo. Pelo trecho, 

observa-se que o embrutecimento do ser humano se deve ao grau de miséria em que vive. 

Estar no mundo significa um constante desafio. A vida é ‗monótona‘ e faz com que o ‗tempo‘ 

se torne um peso a mais para suportar, como se fosse um castigo demorado, destinado às 

pessoas sem sorte na vida.  Diante de tamanha dificuldade as personagens sentem que chegar 

à cidade goiana de Catalão já foi uma grande vitória. Mesmo que se deparem debaixo daquela 

cabana regrada de quase tudo, ainda assim, é melhor que no norte, pois em Catalão as 

esperanças de se ter uma vida melhor se renovam. Mas o medo do desconhecido e a incerteza 

da concretude dos ideais continuam firmes, simbolicamente são seus fiéis companheiros. 

Dentro dessas perspectivas de mudanças positivas, podemos perceber que entre todas as 

labutas e desassossego, o desejo principal da família é ter um abrigo, tal abrigo se faz ainda 

mais necessário principalmente à noite, pois ela sempre chega acompanhada do medo das 

mudanças do tempo ou ataque de animais, cujos hábitos são noturnos. E é justamente durante 

a noite que são surpreendidos por uma tempestade. A chuva forte causa grandes prejuízos e 

momentos de verdadeiro pavor.  

 

Por sorte, apenas duas vezes chovera enquanto estavam construindo. Mas 

mesmo assim fora um grande transtorno: a chuva molhando a todos, os 

filhos encolhidos a um canto, cobertas nas cabeças, a enxurrada fria entrando 

por debaixo da antiga cabana, estragando os poucos pertences, 

desmanchando os adobes ainda não cozidos. E nas duas vezes, a chuva caíra 

à noite, a escuridão aumentando o medo das crianças, criando grande 

confusão e estragos. O caçula, que ainda se encontrava sem resistência, 

pegou um resfriado de peito que não o largou mais, arruinando-lhe a saúde. 

(COELHO, 1997, p. 80).  

 

No trecho citado temos a oportunidade de perceber traços importantes do cenário 

justaposto ao clima psicológico das personagens, ao usar a sequência de figuras: noite, 

escuridão, medo, o narrador reforça o sentido negativo que se forma naquele espaço, o 

narrador evidencia um ambiente topofóbico, criando situações angustiantes para as 

personagens. Conforme afirma Borges Filho (2007), ―De acordo com o imaginário humano 

esse clima meteorológico está impregnado de negatividade, de augúrios‖. (p. 50). A 

tempestade daquelas noites causa danos materiais e também complica a saúde da criança mais 
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nova. A configuração do espaço, as ações da natureza e a reação psicológica das personagens 

nos remetem aos conceitos de ambientação ilustrados aqui por Lins (1976): 

 

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou 

possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 

ambiente. Para aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; 

para ajuizar sobre a ambientação, onde aparecem os recursos expressivos do 

autor, impõem-se um certo conhecimento da arte narrativa. (LINS, 1976, p. 

77). 

 

A falta de estrutura do abrigo não oferece segurança aos seus moradores que são 

acometidos por enfermidades não apenas física, mas também na alma. São momentos que 

ficarão marcados para sempre em suas memórias. Conforme a citação a seguir, a doença da 

criança tornara-se uma verdadeira cicatriz.  ―Desde aquelas chuvas que basta o tempo mudar 

um pouquinho de nada e a bronquite aperta a respiração do menino, o peito estufado chiando 

cavernoso‖. (COELHO, 1997, p. 80). Diante do exposto, entendemos que o corpus em estudo 

permite observar e trazer à tona a problemática da moradia do homem. A história se inscreve 

em um espaço socioeconômico de grande precariedade em que as personagens principais 

buscam constantemente uma vida digna. 

 

1.4 A construção do casebre  

 

Construir um lugar que assegurará a permanência habitacional e laboral para o homem 

torna-o intrinsecamente identificado com esse lugar como lócus da sua criação – o lugar onde 

habita. ―A família punha pé firme na nova terra, já tinham um lugar de referência‖. 

(COELHO, 1997, p. 84). Assim que chegaram à cidade goiana de Catalão eles construíram de 

maneira artesanal apenas um barracão rústico na periferia, mas, para a família, aquela 

construção tinha um significado muito especial, afinal nunca tiveram seu próprio canto, pois 

sempre moraram nas terras dos outros nos tempos em que viveram no sertão. Mas ali, naquele 

espaço, sentiam que finalmente tinham conquistado seu lugar. Conquistar a casa própria para 

as personagens significa mais que se ter um teto para se protegerem, porque o fato de morar 

em determinado lugar também está relacionado ao fato de que todo indivíduo para fazer parte 

de uma sociedade dita ‗normal‘ precisa ter morada fixa. Por isso, ciganos, nômades, 

moradores de rua, etc. são estigmatizados pela sociedade. Em nossos estudos, 

compreendemos que, desde os primórdios, o ser humano necessita de ter o seu próprio espaço 
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para que possa ser identificado com legitimidade. Uma das formas de se ter identidade é o 

endereço habitacional. No que tange essa questão de identidade, entendemos que a casa faz 

parte deste tipo de identificação. Por isso em nossa análise entendemos que, para a formação 

da identidade do indivíduo, é importante que ele esteja inserido não apenas no espaço interior 

da casa. É preciso também que haja uma relação com o mundo exterior, é pertinente que se 

conheçam os dois lados. Desse modo, o dentro e o fora são espaços significativos para que 

tenhamos capacidade suficiente em lidar melhor com as multifaces que a vida nos apresenta.  

Na verdade, se levarmos em consideração as afirmativas de Heidegger (1951), 

podemos dizer que o fazer do homem transforma o local em espaço que significa, segundo o 

filósofo alemão, aquilo que está arrumado. 

 

Coisas, que desse modo são lugares, são coisas que propiciam a cada vez 

espaços. Uma antiga acepção pode nos dizer o que designa essa palavra 

"espaço". Espaço (Raum, Rum) diz o lugar arrumado, liberado para um 

povoado, para um depósito. Espaço é algo espaçado, arrumado, liberado, 

num limite, em grego πέρας. O limite não é onde uma coisa termina mas, 

como os gregos reconheceram, de onde alguma coisa dá início à sua 

essência. Isso explica por que a palavra grega para dizer conceito é ορισμός, 

limite. Espaço é, essencialmente, o fruto de uma arrumação, de um 

espaçamento, o que foi deixado em seu limite. (HEIDEGGER, s.d., Grifos 

do autor) 
 

Embora conquistar um pequeno espaço naquela cidade desconhecida não tenha sido 

fácil para as personagens, o pouco que conquistaram significou o começo de uma nova vida, o 

início da realização dos sonhos que traziam em mente. A cidade goiana de Catalão tornara-se 

a única opção para dar continuidade à vida, recomeçar em algum lugar que não fosse o sertão 

era o que importava. No trecho a seguir, o narrador nos mostra como as personagens fixaram 

residência na cidade depois de viverem por dias em espaços provisórios. 

 

Por muito tempo o marido trabalhou na construção da casa. Haviam-lhes 

dito que ninguém conhecia o dono daquela faixa de terra, o corredor entre a 

rodovia e a ferrovia; e o seu velho achou que poderia sem maiores problemas 

fincar ali a casa. Diziam casa por um costume da terra de onde vieram, na 

verdade construíram apenas um barracão. (COELHO, 1997, p. 79). 

 

Recomeçar a vida sem recursos financeiros era a realidade da família, mas suas 

preocupações vão além da falta de dinheiro, porque estão vivendo momentos de expectativa. 

Esperam melhorar de vida em definitivo, pois finalmente estão vivendo na cidade. Mesmo 

sendo na periferia, as personagens sentem-se felizes por conquistarem um espaço naquela 
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faixa de terra onde fixaram moradia. Era verdade que o lugar não tinha dono e eles, juntos a 

outras famílias, formavam uma comunidade de ‗posseiros‘ de terra. Interessante notar o local 

de construção da morada: entre a rodovia e a ferrovia. Esse entre lugar já nos diz bastante não 

só da morada, mas também da condição social dos habitantes. Naturalmente, é um espaço de 

periferia, pois tanto a construção de rodovias quanto de ferrovias se dá em locais afastados 

para atrapalhar o mínimo possível os habitantes. No entanto, as cidades vão crescendo 

constantemente e aquilo que estava, no início, afastado da cidade, se torna perto. Mesmo 

assim, nesse processo de crescimento, a rodovia e a ferrovia se situam na periferia. Depois, a 

cidade acaba por levar para mais longe ainda as suas bordas, incorporando aquelas marcas do 

progresso (rodovia, ferrovia). Além disso, esse local não é de muita salubridade. 

Naturalmente que, situando-se entre rodovia e ferrovia, deduzimos claramente que a poluição 

sonora será intensa, o que agrava ainda mais a convivência miserável entre as personagens.  

Qualquer pessoa que tivesse condições de escolher onde morar, jamais habitaria nesse entre 

lugar sem sossego, em que o trem apitava a qualquer hora do dia ou da noite, causando 

desconforto ao sono dos moradores dessa região periférica.  

Outro aspecto interessante desse entre lugar é o fato de ambos, rodovia e ferrovia, 

significarem marcadamente a ideia de movimento, deslocamento, passagem. Em outras 

palavras, o lugar de habitação homologa o estatuto existencial das personagens já que elas 

também, como migrantes, se caracterizam por essas mesmas figuras de nomadismo. No 

entanto, há uma diferença crucial, de um lado, temos seres inanimados, fixos, objetos, enfim. 

De outro, seres humanos. Parece-nos que essa justaposição cria o efeito de sentido de que, 

mesmo, a princípio, podendo mudar seu destino, as personagens não o conseguem. Na 

verdade, o que podemos depreender desse trecho muito interessante do romance é que temos 

aqui uma coisificação das personagens. Através do espaço, o narrador nos mostra que não há 

muita diferença entre o ser, a essência da rodovia e da ferrovia com a essência daquelas 

personagens. O pai, a mãe e os dois meninos estão predestinados, marcados pelo 

determinismo social: serão sempre paupérrimos, sempre marginais, sempre excluídos, sempre 

nômades.   

 

O trem de ferro passava, àquela hora, bem próximo de seu casebre, no fundo 

do quintal. Havia uma pequena curva, depois a cava funda aberta no morro 

cheio de pedras continuando a curva – por isso o trem sempre apitava forte, 

enfumaçando com seu grito a madrugada que tranquila ainda ressonava no 

sono da cidade. Por isso não conseguia prolongar o sono. (COELHO, 1997, 

p. 29). 
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Estavam instalados. A partir daquele momento o casebre de ponta de rua era tudo que 

eles possuíam, apesar do apito barulhento do trem de ferro e da fumaça. Notemos aqui a 

presença de dois gradientes sensoriais que caracterizam a relação topofóbica das personagens 

com o espaço circundante: a audição e o olfato. Tudo parecia caminhar bem, já tinham onde 

morar e as outras necessidades seriam satisfeitas pelo trabalho de suas próprias mãos. 

Depositavam os sonhos de uma vida melhor naquela cidade. Sonhavam com a oportunidade 

de conseguir um emprego. A expectativa de que as crianças tivessem a chance de frequentar a 

escola era também grande. Contudo as dificuldades vêm de encontro dos sonhos e estes vão 

se tornando cada dia mais distantes de alcançar. Aquela família de migrantes conheceria a 

triste realidade daquele lugar. 

 

Dia após dia, percorrera as ruas tortuosas da cidade à procura de emprego. A 

princípio pedira emprego, algo fixo, com rendimento certo para sustento dos 

seus. A constante recusa de todos os dias de procura o tornara mais humilde: 

não mais pedia emprego, apenas serviço, qualquer tipo de trabalho, alguma 

coisa que pudesse fazer e ganhar – era lhe forçoso conseguir uma ocupação. 

(COELHO, 1997, p.12) 

 

O excerto citado é exemplar em mostrar uma realidade que perseguirá as personagens 

adultas do núcleo familiar até o fim da história: o desemprego. Temos aí uma grande crítica 

social que o narrador faz em relação à condição financeira que permeia a maioria das pessoas 

da classe menos abastada. Situação que até hoje é considerada um dos grandes males da 

sociedade. Sem emprego não há como viver dignamente e é isso que ocorre com essa família 

depauperada, desenraizada e desempregada.  

O tempo passa e a família resolve construir um quintal onde cultivam alguns alimentos 

para ajudar no sustento enquanto não conseguem o tão sonhado emprego fixo. A terra é 

salutar para a sobrevivência da família, o fato de a personagem ter intimidade com o solo faz 

com que torne iminente o cultivo de alimentos. No trecho a seguir, o narrador descreve de 

maneira minuciosa a composição do quintal construído pelas personagens: 

 

Aos poucos os roletes de mandioca que plantaram foram estufando a terra e 

soltando os brotos para fora; os tomates trepavam as cercas feito São-

Caetano e os canteiros de alface, couve, almeirão verdejavam o quintal 

pouco depois da cisterna e dos estaleiros. (COELHO, 1997, p. 85). 

 

A personagem transforma o espaço e é transformada por ele. De espaço estéril, a 

família, através do trabalho, consegue transformar o espaço em lugar produtivo. E é nessa 
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transformação do espaço que a família também vai forjando sua identidade de seres humanos 

que não se curvam diante das adversidades. São trabalhadores que se esforçam com o que tem 

à disposição. Nesse caso, não apenas a terra para cultivar, mas também a sabedoria natural 

que existe no homem do campo, devido a sua convivência prematura com os recursos 

naturais. Nesse espaço, a família vive suas angústias e ansiedades, nele há a continuidade de 

uma vida miserável que os acompanha desde suas infâncias, miséria que vai sendo transmitida 

de pai para filho. Miséria hereditária!  

Percebe-se que o narrador afirma, através de sua história, que o homem do campo, 

nascido e criado no sertão, não estava preparado para viver na cidade, principalmente em 

relação à vida profissional, pois não consegue o emprego tão almejado na nova vida urbana.  

No plano da obra, desde o início da narrativa, a descrição que temos das casas das 

personagens são casebres de arquitetura rústica. As casas que abrigam aquelas famílias se 

relacionam com o ambiente e suas potencialidades com o significado social e cultural de um 

grupo de pessoas de baixa renda, que vivem na margem da verdadeira pobreza. Nesse sentido, 

podemos perceber que a pobreza permeia a vida clandestina daquela família consagrada ao 

fracasso financeiro. Por isso, a partir das relações entre o homem e o espaço percebemos que 

as práticas culturais, os saberes, os fazeres e as tradições estão intimamente ligados. A partir 

das relações se estabelecem os vínculos com o espaço que se torna agente modificador na 

sociedade humana ao ser significado e significar memórias pelas práticas culturais. Dentro 

desses moldes temos no texto citado a seguir, uma passagem bastante interessante em que 

podemos relacionar as práticas de trabalhos aprendidas e passadas de uma geração para outra: 

 

Em sua terra, muito distante dali, nordeste de Goiás, beira de Tocantins, ele 

era lavrador: preparava a terra com fogo e a distoca, às vezes em roça de 

toco: [...] Outros ofícios também aprendera – ora se! – alguns, como não! 

Era carapina, manejava enxó
4
, o formão

5
, a plaina

6
. Era carapina de roça, 

cadeiras, bancos, banquetes, mesas, entalhava tulha, arcas, malas, baús, 

oratórios, escrínios, canastra, armava cumeeira de casa, erguia curral – só 

não tinha ciência nem destreza no fabrico de roda de fiar, carro-de-bois, tear, 

coisas assim que exigem um balanceamento de peças mais complicado. 

(COELHO, 1997, p. 15). 

 
                                                   
4
 Instrumento que consiste em uma chapa de metal cortante e um cabo curvo, us. Esp. Em carpintaria e tanoaria 

para desbastar peças grossas de madeira. (Houaiss, 2009, p. 295) 

5
 Rubrica: carpintaria. Ferramenta manual, própria para madeira com uma extremidade embutida num cabo e a 

outra chata, terminando em lâmina afiada (Usada esp. Em obras de talha e corte de ensambladuras. (Houaiss, 

2009, p. 356). 

6
 Substantivo feminino. Ferramenta para aplainar, desbastar, facear e alisar madeiras. (Houaiss, 2009, p. 353) 

 



 
 

35 

 
 

Diante da falta de adaptação profissional, a modernidade e a industrialização chegam 

às cidades, causando transtornos e a identidade do homem se torna cambiante, o homem é 

substituído pela máquina e seus saberes já não têm nenhum valor naquele espaço. O sistema 

muda e transforma uma sociedade e o homem se sente deslocado, podemos pensar que seria 

para a personagem um momento de crise de identidade, assim como afirma Stuart Hall. Para 

ele, esse processo, que envolve as mudanças na maneira de ser e agir, se deve à questão da 

transmutação da sociedade: ―As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, 

estando constantemente em processo de mudança e transformação‖ (Hall, 2012, p.108).  

Como novos moradores da cidade e diante da falta de perspectiva de se conseguir um 

emprego, a personagem encontra em seu casebre o refúgio das frustrações enfrentadas no dia 

a dia. Mas a morada era um lugar fechado, disfórico, onde tudo fora improvisado, o fogão 

feito de pedras e as camas eram jiraus que o marido construíra com paus e forquilhas. Tudo 

ali era imitação pobre da realidade. Inclusive suas vidas em nada se pareciam com o que 

haviam imaginado. No recorte a seguir, o narrador descreve com detalhes o interior da casa e 

suas improvisações feitas pela personagem [o homem]. 

 

Aos poucos, o marido fora colocando a moradia como desejava, aumentando 

o conforto da família. Como não possuíam nem camas nem colchões, 

dormiam no chão duro, por sobre ramos, palhas, capim e a parca roupa de 

cama. Num domingo, aproveitando estar o comércio fechado e sabendo que 

nada encontraria para fazer na cidade, ele construiu os três jiraus. Dois 

maiores e um menor. O primeiro era do casal, os outros para os dois filhos 

mais novos e o terceiro – o menor – para o mais velho. Era uma melhoria. A 

família punha pé firme na terra, já tinham um lugar de referência. 

(COELHO, 1997, p. 84). 

 

Podemos perceber que na casa da família não existe a polaridade vertical como nos 

recorda Bachelard, porque nela não há sótão, nem porão, apenas dois cômodos que se situam 

no eixo da horizontalidade: um servia de sala e cozinha e o outro de quarto e banheiro. Enfim, 

não consideramos o valor da casa pela descrição simples de seus objetos e seus cômodos, 

porque de nada adiantaria ter em mente tais imagens se nelas não houvesse o valor de 

sentimentos. Assim, afirma Bachelard (1989) que ―Esses valores de abrigo são tão simples, 

tão profundamente arraigados no inconsciente, que vamos encontrá-los mais facilmente por 

uma simples evocação do que por uma descrição minuciosa‖ (p. 32). Por isso consideramos a 

casa como um todo em sua virtude de habitar e acolher as personagens, mesmo diante de sua 

simples arquitetura. ―Para atingir as virtudes primárias, aquelas em que se revela uma adesão 

inerente, de certo modo, à função original do habitar‖ (BACHELARD, 1989, p.25).  
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No entanto, sem anular o valor íntimo de todo espaço existente no casebre, propõe-se 

uma reflexão em relação à importância do quarto e de como ele está diretamente ligado, 

mesmo que simbolicamente, ao verdadeiro espaço de intimidade. Entendemos que ele 

constitui um ambiente sagrado, lugar de repor as energias, repousar, sonhar, amar e acordar 

com disposição. Porém, no casebre não há individualidade, falta a todos o valor da verdadeira 

intimidade. Há apenas um cômodo para o casal e os três filhos e este espaço está franqueado a 

todos os seus moradores. Trata-se de um espaço coletivo e não individualizado. Parece-nos 

que essa característica do espaço cria o sentido de animalização, reforçando a miséria moral 

das personagens que habitam a fábula. Em outras palavras, vivem em bando, todos ocupando 

o espaço sem muita individualização, apenas a mínima, determinada pelo tamanho das camas. 

Quando nos referimos às condições do espaço sem particularidade em que a família 

vive temos em mente a visão de pessoas dormindo amontoadas, oprimidas e desconfortáveis.  

No entanto, diante desse cenário, podemos notar que há uma fusão de sentimentos entre a casa 

e a realidade da vida das personagens. O homem e sua família são seres oprimidos não apenas 

em relação ao espaço geográfico, mas também na ânsia de encontrar seu ‗eu‘ interior, seu 

verdadeiro lar seguro em todos os sentidos, tanto físico quanto psicológico. Queriam uma 

casa que lhes proporcionasse segurança, conforto e felicidade. Eles esperam possuir a casa do 

sonhador, a que oferece conforto e segurança, que os defenda das tempestades da vida e do 

tempo. Inclusive Bachelard afirma em sua obra que um benefício precioso da casa consiste 

em proporcionar ao homem a paz. ―A casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a 

casa permite sonhar em paz‖. (BACHELARD, 1989, p. 26). Mas o cenário da casa 

apresentado pelo narrador é bastante desolador, pois podemos perceber que durante toda a 

narrativa as habitações em que a família vive/viveu foram sempre casebres pobres e sem 

conforto (apesar de que isso é melhor do que morar ao relento). Observemos, a esse respeito a 

seguinte citação. ―Tomavam banho no quarto, numa bacia amassada nos fundos. Era um 

trabalho de asseio muito rápido que não asseava quase nada.‖ (COELHO, 1997, p.95). No que 

tange à importância da casa com o valor de habitar, em nosso corpus percebemos que este é 

um espaço de importância relevante na caracterização psicológica e social dessa família de 

migrantes. Tanto que, no romance Um homem e sua família, a casa está imbricada na vida das 

personagens de tal maneira que o narrador descreve com esmero todos os espaços que 

abrigaram a família no decorrer da narrativa. Ele nos mostra como o casebre fora construído 

com cuidado e detalhadamente. 
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A madeira melhor serviu para os esteios, a construção em forma de 

retângulo: quatro esteios marcando os vértices dos ângulos e os dois 

restantes, cada um enfincado no meio dos menores – eram mais altos que os 

demais a fim de sustentarem a cumeeira e produzirem a inclinação 

necessária aos dois lados. A experiência do marido no ofício de carapina o 

ajudava a fazer tudo com acerto e até com um pouco de capricho. 

(COELHO, 1997, p. 79). 

 

O excerto nos mostra alguns detalhes da construção do casebre, mas, sobretudo, nos 

mostra o fazer do homem, seu cuidado na transformação do espaço para o seu bem-estar e 

estabilidade. Durante a narrativa, percebemos alguns estágios pelos quais a família passa na 

busca da casa onde pudessem se abrigar e, em consequência, conquistar o tão sonhado 

emprego fixo. Possuir uma casa confortável se torna ideia fixa na mente do homem, o que não 

é de se estranhar, 

 

Porque a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso 

primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda acepção 

do termo. Vista intimamente, a mais humilde moradia não é bela? Os 

escritores da ―casinha humilde‖ evocam com frequência esse elemento da 

poética do espaço. Mas essa evocação é excessivamente sucinta. Como há 

pouco a descrever na casinha pobre, eles quase não se detêm nela. 

Caracterizam-na em sua atualidade, sem viver realmente a sua primitividade, 

uma primitividade que pertence a todos, ricos ou pobres, se aceitarem 

sonhar. (BACHELARD, 1989, p. 25). 

 

Em nosso trabalho, a casa é fator determinante na vida das personagens. Ela é evocada 

constantemente, sempre como a simbologia familiar. O narrador nos apresenta a realidade de 

uma construção rústica e primitiva, que evoca em seu interior os anseios nela vivenciados 

pelas personagens.  

 

Foi entrando casebre a dentro, sem mais aquela, as mãos que muito fazer 

sabiam pendentes ao lado das coxas, como antes. Não trazia nas faces nem 

nos olhos a novidade que abrigava dentro de si, uma canseira gordurenta 

escorrendo nos músculos desanimava a pouca alegria que ainda conservava. 

Lavou as mãos antes de procurar comida, como era de costume de sua terra. 

(COELHO, 1997, p. 25).  

 

A casa acolhe o morador e as desilusões que ele traz do mundo exterior. Mas ela 

também possibilita ao homem buscar as imagens da casa imaginada. ―Os sonhos do marido 

eram mais alto do que os dela, casa de tijolos, coberta de telhas, piso acimentado, luz elétrica 

e até um rádio para alegrar o ambiente‖. (COELHO, 1997, p. 90). Por essa descrição podemos 

ter a visão da verdadeira decadência da morada da família, pois tanto a arquitetura da casa 
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sonhada quanto a vontade de ter acesso à luz elétrica, reforça a ideia da verdadeira 

precariedade em que consiste o lugar que estão habitando. Demonstra que eles não têm acesso 

ao básico que julgamos ser um direito de todo indivíduo para que se possa ter uma vida digna. 

Essa morada real, não a sonhada, contraria até certo ponto a valoração do devaneio da casa 

que não apenas acolhe seus moradores, mas os conforta, lhes dá segurança e aconchego.  

Na construção do casebre há um misto de sentimentos desestruturados entre as 

personagens e a casa, as paredes vão se formando diante da fragilidade e incertezas de seus 

moradores. A construção e as personagens tornam-se cúmplices na luta pela vida, tanto a casa 

quanto seus moradores precisam se manter firmes diante das tempestades da vida. O abrigo do 

homem o protege, mas também o transcende. E no caso específico da morada de taipa
7
 trata-

se de um abrigo que identifica tanto o homem e sua experiência vital que, de certa forma, nos 

remete à história bíblica da criação humana. Na obra em foco, o espaço é construído da 

mesma forma que o homem foi erigido em barro, tanto esse espaço como o primeiro homem, 

ambos foram formados com os componentes orgânicos que se encontram presentes nos 

vegetais que crescem na terra e no barro em que Deus outrora plasmou Adão, segundo a 

Bíblia.  

 

Todos trabalhavam ajudando na construção do barraco. Ela, num ou noutro 

intervalo, entre preparar a comida e ir cuidando do caçula ainda fraco, fazia 

barro e com uma forma de caixote preparava adobes e os espalhava no chão 

para cozinharem-se ao sol. Os filhos carregavam água, ajudavam a amassar o 

barro com os pés, e, quando o sol ficava muito forte, cobriam os adobes 

ainda não cozidos de todo com ramos, folhas e capim impedindo-os de 

rachar. (COELHO, 1997, p. 80). 

 

De qualquer maneira o ser humano precisa de um teto que o projeta, por isso ele criou 

a casa, que é o prolongamento de seu corpo como a roupa é da sua pele. Onde estiver o 

homem, lá estará também seu abrigo. Dessa forma o homem conduzirá a construção de sua 

casa.  ―Não levou dois meses e o casebre já estava pronto para ser utilizado.‖ (COELHO, 

1997, p. 80). Por fim, a família tem seu próprio teto, uma casinha rústica e mal acabada na 

periferia de uma cidade interiorana. As personagens passam a viver naquela cidade uma 

realidade não muito distante da que eles viviam no norte de Goiás, a miséria permanece em 

suas vidas, o círculo vicioso (de miséria) se fecha. 

 

                                                   
7
 Processo de construção de parede que usa barro amassado para preencher espaços entre paus, varas, etc., 

trançados. (Houaiss, 2009, p. 712). 
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1.5 Ilustrações da memória, o retrato de uma infância feliz e despreocupada  

 

É de grande interesse desta pesquisa, para fins de cumprir os objetivos propostos, 

atermo-nos à discussão sobre a memória e a identidade, haja vista que tais conceitos estão 

diretamente ligados, pois é através da memória que se constroem a identidade das 

personagens. E esses dois pontos estão intimamente ligados com o tema do espaço e, 

consequentemente, com a ação de habitar. Porque é através da evocação das imagens e 

acontecimentos do passado que pode haver interferências de maneira direta na vida pessoal, 

cultural, social e psicológica do indivíduo.  

 Uma vez que fazemos parte de uma sociedade que mira sempre o futuro, faz-se 

necessário que a memória esteja sempre intercalada com o passado e o presente para que 

possa corroborar de maneira efetiva a formação e transformação da identidade de cada 

indivíduo. De acordo com Candau (2012, p. 59), ―Sem memória o sujeito se esvazia, vive 

unicamente o momento presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas. Sua 

identidade desaparece‖.  A formação de identidade está associada tanto ao indivíduo quanto à 

sociedade, o que sugere pensar no coletivo que habita cada pessoa (identidade social). Somos 

aquilo que se define no agora, o que trazemos de nossas experiências anteriores e o que está 

por vir, ou seja, o que também projetamos. 

Podemos dizer que identidade cultural, memória e espaço reforçam-se mutuamente, 

pois são através das nossas memórias que conhecemos as nossas raízes, distinguimos o que 

nos une e o que nos divide. Estamos aptos a entender que a cultura e a memória são faces de 

uma mesma moeda e que a atitude cultural por excelência é com o que nos rodeia, desde os 

testemunhos construídos até as expressões da natureza. A memória, além de ser um elemento 

essencial da identidade, contribui para a formação da cidadania.  

As diferentes classes sociais são responsáveis por metamorfosear os indivíduos, 

promovendo condições para se moldar a própria identidade. Por isso temos as diferentes 

identidades vinculadas diretamente às condições sociais e espaciais de cada sujeito. Em se 

tratando dessas pluralidades de identidade, as pessoas não estão condicionadas a ter uma 

identidade singular, ―Existe, em suma, na vida moderna, uma diversidade de posições que nos 

estão disponíveis – posições que podemos ocupar ou não. Diferentes contextos sociais fazem 

com que nos envolvamos em diferentes significados sociais‖. (WOODWARD, 2012, p.31). A 

autora ainda afirma que: 
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Consideremos as diferentes ―identidades‖ envolvidas em diferentes ocasiões, 

tais como participar de uma entrevista de emprego ou de uma reunião de pais 

na escola, ir a uma festa ou a um jogo de futebol, ou ir a um centro 

comercial. Em todas essas situações, podemos nos sentir, literalmente, como 

sendo a mesma pessoa, mas só somos, na verdade, diferentemente 

posicionados pelas diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas em 

cada uma dessas diferentes situações, representando-nos, diante dos outros, 

de forma diferente em cada um desses contextos. Em certo sentido, somos 

posicionados a nós mesmos – de acordo com os ―campos sociais‖ nos quais 

estamos atuando. (WOODWARD, 2012, p. 310). 

 

Dentro desses moldes exemplificamos com uma passagem do nosso corpus em que a 

personagem [a mulher] devido a suas condições sociais de pobreza e carência cultural, se 

comporta de maneira pacificadora e humilde diante do outro que no momento está num 

campo social financeiro favorável.  

 

Na cozinha ficou a um canto, conhecendo o seu lugar. Esperou que a dona 

passasse manteiga num pedaço de bolo e lhe entregasse, também tomou a 

xicarada de café forte e quentinho, dos bons, torrado e moído em casa. 

Esperava que a dona lhe entregasse tudo, não pedia, pois sabia ser 

semelhante a mendigar. Ela tinha seu trabalho, não era nenhuma pedidera de 

esmolas, mas se alguém lhe quisesse dar alguma coisa para si ou para os 

seus, não fazia regateios. Era pobre, não pedia esmolas, mas não era pobre 

soberbo, mal algum havendo em receber o que os outros ofereciam. 

(COELHO, 1997, p. 51). 

 

O primeiro período do excerto acima exemplifica totalmente a relação íntima que 

existe entre espaço e personagem/pessoa/identidade. Diz o narrador que a personagem 

conhecia o seu lugar, ou seja, o lugar que ocupamos nos define. No caso da personagem 

mulher, ela se situa ‗num canto‘. Esse local caracteriza a identidade da mulher. Ela é pobre, 

daí seu espaço restrito, desimportante. Ao afirmar que conhece o seu lugar, há uma 

conscientização de posicionamento da personagem [a mulher] em relação ao papel que exerce 

naquela sociedade. A patroa é o símbolo do poder social, a mulher apenas uma migrante 

simples e miserável, acostumada a viver na conformidade de uma vida dura e miserável de 

pessoa nascida e criada no sertão, uma região onde a seca castiga seu povo, obrigando-os a 

fugir. O espaço possibilita o desenvolver dos fatos ou, de alguma maneira, muda o destino das 

personagens. Por força da natureza, a família é obrigada a buscar outro lugar para viver. Tais 

expectativas estão diretamente acompanhadas de transformações. Segundo Woodward ―A 

formação da identidade ocorre também nos níveis ―local‖ e pessoal‖ (WOODWARD, 2012, 

p. 29). 
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A mudança de região consequentemente se torna fator relevante na transformação da 

vida das personagens, em todos os âmbitos, seja cultural ou profissional.  Em relação à 

cultura, por exemplo, temos uma passagem no romance bastante significativa em que 

podemos constatar que a mulher sente o choque cultural: ―Não era de muita conversa. 

Mantinha-se afastada. Tinham uma mania implicante de debochar de sua pronúncia, seu modo 

nortista de dizer as coisas‖. (COELHO, 1997, p. 61). Nessa passagem, percebe-se que a 

mulher sofre pelo choque cultural diante de uma comunidade com costumes diferentes dos 

seus. Ela sente os efeitos do preconceito linguístico, o estranhamento das pessoas em relação 

a sua maneira de falar seria um dos transtornos enfrentados pelo migrante ao deslocar de sua 

terra. A identidade do nordestino se torna cambiante, perdem as estruturas e precisam adaptar-

se ao modo de vida daquele lugar. Conforme Silva (2000, p. 89), a identidade ―é um 

significado – cultural e socialmente atribuído‖. Por isso, ela não é ―fixa, estável, coerente, 

unificada, permanente [...] tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental.‖ (SILVA, 2000, p. 97). Ao contrário, é uma ―construção, um efeito, um 

processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 

contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada.‖ (SILVA, 2000, p. 97). Se concordarmos 

com o autor, então, defendemos que a(s) identidade(s) é marcada pela inconstância, uma vez 

que é uma construção.  

Tudo que é construído é passível de mudanças, alterações, inclusões.  ―A crise de 

identidade é provocada por mudanças globais que desestabilizaram os quadros de referência 

que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.‖ (Gregolin, 2008, p. 84).  

Hall (2002) trata desse assunto referindo-se às mudanças da pós-modernidade e afirma que: 

―...as velhas identidades estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado (2002, p. 7). A mulher, que 

outrora, cumpria o papel de mãe, esposa e cuidadora do lar, assume novos papéis sociais. No 

norte, onde a mulher vivia aprendera também o oficio de artesã, confeccionava no tear, ―[...] 

cobertas e mantas para montaria – um produto que usava e também vendia na feira do Porto‖. 

(COELHO, 1997, p. 64). Com a mudança para a cidade goiana de Catalão, as coisas e a vida 

vão modificando-se a cada dia. Para sobreviver é preciso buscar novos recursos, trabalhar 

como lavadeira de roupas, cuidar dos filhos e do marido desempregado. Tudo isso faz com 

que a mulher se desdobre, pois é preciso sustentar a casa. A figura do pai de família como 

sendo o único responsável pelo sustento do lar, perde seu caráter obrigatório diante das 

mudanças globais e locais, transformando identidades e criando também novos conceitos. É 



 
 

42 

 
 

importante lembrar que as mudanças e transformações de identidades, valores culturais e 

morais, atingiram todas as classes sociais.  

 

E como não trabalhar se mais do que quaisquer outras pessoas tinham que 

refazer as condições necessárias à vida todos os dias? Mas o médico tinha 

razão, ela sentia o peso não da idade, pois que ainda era nova, nem alcançara 

os trinta, mas o peso de uma vida sem descanso e que exigia sempre muito 

mais que sua resistência permitia. Ali, lavando roupa no córrego, o estômago 

sentindo falta de alimento, molhando-se na água fria e sentindo o calor que 

desprendia do tacho de cobre onde ferviam as roupas mais sujas e 

encardidas, ela percebia que o médico tinha razão – sentia-se velha, 

desgastada, os músculos, os nervos, o corpo todo não mais respondendo às  

exigências do trabalho como antes. (COELHO, 1997, p. 83). 

 

É possível perceber que a construção da identidade no romance se dá ao longo da vida 

de cada indivíduo uma vez que ele passa por processos de identificação continuamente. A 

presença do espaço ‗córrego‘ mostra igualmente a posição social da mulher e, portanto, um 

aspecto de sua identidade. A desestabilização do papel da mulher delicada curadora do lar, é 

transposto pelas necessidades impostas pela vida. Podemos observar que o sujeito está 

cercado de situações sociais, necessidades, que não o deixam livre. Com isso, não há uma 

mera transformação desse indivíduo, mas um esforço contínuo, que o leva a um objetivo, algo 

a ser (re) inventado e que, precariamente, precisa ser mascarado. Como afirma Bauman 

(2005) 

 

[...] a identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 

descoberto: como alvo de um esforço, um objetivo: como uma coisa que 

ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e 

então, lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais – mesmo que, para que 

essa luta seja vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente 

inconclusa da identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente 

oculta. (BAUMAN, 2005, p. 22) 

 

Em determinado momento da vida, o indivíduo questiona a própria identidade, como 

por entender que com o passar do tempo tudo se transforma, os ideais, os conceitos, a maneira 

de pensar e de agir, nada permanece igual. Enfim, os conflitos surgem geralmente nos 

momentos em que a mente da personagem [a mulher] sente a pressão da vida e das 

dificuldades que lhes são impostas na luta por um lugar no mundo em busca de paz e 

estabilidade financeira. O passado insiste em voltar à tona e não tem como negar que são 

lembranças que muitas vezes a incomoda, pois nem todos os momentos vividos são 
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completamente felizes. Os sentimentos da personagem mulher estão confusos. Naquela cidade 

a vida apenas continua, mas mudanças positivas não acontecem. 

 

Tempos novos, paisagens novas, mas tudo vai e vem – roda que gira, 

caminha, leva para lugares estranhos, os rastos apenas recordação. Tudo 

novo, paisagem nova, caras novas, vida nova, mas a miséria era a mesma de 

muito antiga – e mais forte ainda! (COELHO, 1997, p. 64) 

 

A personagem procura rever seu passado, buscar em suas raízes o momento em que a 

vida tomou o rumo do incerto, do infortúnio. Concomitantemente à passagem do tempo, nós 

nos transformamos, assumimos inúmeras faces identitárias e buscamos visualizar esse 

processo através dos rastos da memória:  

 

As relações de si para si mesmo, o trabalho de si para si mesmo, a 

preocupação, a formação e expressão de si, supõem um trabalho da memória 

que se realiza em três direções diferentes: uma memória do passado, aquela 

dos balanços, das avaliações, dos lamentos, das fundações e recordações; 

uma memória da ação, absorvida num presente sempre evanescente; e uma 

memória de espera, aquela dos projetos, das resoluções, das promessas, das 

esperanças e dos engajamentos em direção ao futuro. [...] Cada ser humano, 

de fato, constrói sua identidade no correr do tempo que, simultaneamente, 

altera-o de maneira irreversível a ponto de que, dizia Aragon, quando 

aprendemos a viver já é tarde demais. (CANDAU, 2012, p. 60). 

 

O romance em análise traça a trajetória de uma família de migrantes nordestinos, 

sobreviventes da seca em uma região árida e infértil. Em nossa análise achamos pertinente nos 

determos nas memórias da personagem [a mulher], pois em nosso corpus o narrador evoca 

com frequência e com maior ênfase as lembranças desta personagem. E é claro que essa 

memória está relacionada com o espaço que ela ocupa. Para compreendermos como se deu a 

formação de sua identidade, é importante que analisemos como foi sua infância, sua criação e 

educação familiar, quais são os valores e seus ideais de vida, diante do marido e dos filhos, 

enquanto mulher, mãe e esposa. A presença da memória da mulher em várias passagens do 

romance mostra os caminhos percorridos pela personagem, para que possamos compreender 

como a identidade foi sendo construída até sua vida adulta. Interessa-nos ressaltar que a 

memória constitui a base da identidade, por meio de lembranças e elas contêm as marcas do 

passado e as indagações e necessidades do tempo presente. Por conseguinte, memória e 

identidade estão indissoluvelmente ligadas.  
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A personagem [mulher] rememora sua infância, mas é preciso fazer uma relação entre 

essa infância feliz e a interrupção brusca de uma nova realidade, acontecimentos que deixam 

cicatrizes na alma da personagem. Segundo Candau (2012)  

 

O sujeito que se libera de uma parte de suas determinações inconscientes, 

que se libera de certas cargas traumáticas – pretender se desembaraçar de 

tudo é irreal e pouco conforme ao que se conhece hoje como construção 

psíquica –, reapropria-se ao mesmo tempo de sua história pessoal, condição 

indispensável para se inscrever em um futuro que, no sentido do termo, seria 

impensável sem lembranças, quer dizer, sem isso que, em um passado 

filtrado e colocado em forma pelo crivo da memória, consideramos ser a 

causa do que somos e do que seremos. (CAUNDAU, 2012, p. 65).  

 

A personagem busca nas lembranças confusas de sua infância compreender os 

acontecimentos que marcaram sua vida, compreender as imagens daquele dia, mesmo que sua 

alma não tenha guardado com fidelidade a duração daquele acontecimento. Mas ela toma 

consciência que fora justamente ali, naquele momento de seu passado, em que sua mãe parte 

para sempre, que acontece essa ruptura da inocência, da crença, do sentimento puro e feliz. 

Antes, em sua mente, não existiam tristezas, a vida era simplesmente linda. Observamos pelo 

recorte abaixo, o modo como ela se percebe, enquanto criança. Uma criança simples e feliz. 

Também observamos que a infância da personagem se passa no campo, em contato com a 

natureza distante da correria dos centros urbanos, isto é, mais uma vez o espaço influenciando 

decisivamente na identidade, móvel, da personagem. Ela recorre à memória para nos mostrar 

como sua infância fora despreocupada e livre das agruras da vida. 

 

Vinha vindo devagar, calma no espírito, pensamento em voos e revoos. Pés 

deixando marcas na areia fina. Alegria no sol luzente da manhã, os ramos em 

vida, movimento suave de vento fraco como hálito, respiração da natureza. 

Pequena, pés livres, a vida era livre, bom o mundo, maldade não 

conhecendo. Crianças de tranças sem fitas, vestidinho surrado e ramado. 

Vinha vindo devagar, pressa não tinha, vida inteira para viver. (COELHO, 

1997, p. 61). 

 

No trecho fica evidente a presença da natureza em vez do cenário. Figuras como ‗sol‘, 

‗manhã‘, ‗ramos‘, ‗natureza‘ traçam o percurso figurativo da natureza, da naturalidade e, 

portanto, reforçam, com sua positividade, o traço de inocência e pureza que impregna o 

caráter da personagem nesse momento de sua vida. Entretanto, no próximo excerto, temos a 

quebra brusca do sentimento de harmonia e paz que animava a alma da menina, pois fora 
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também naquele mesmo dia que sua vida se transforma para sempre e sua visão de mundo 

também. 

 

Foi quando notou alvoroço em sua casa, coisa feito desgraça muito grande 

acontecendo. No impacto do não premeditado, o susto e medo formando, 

desgovernados os nervos, a mente tentando agarrar uma realidade que não 

compreendia. Não mais a beleza da manhã, onde a despreocupação de até 

pouco? Coração aos pulos correra em disparada, o ar entrando na boca 

pequena, ardendo no estreitado da garganta, pés ligeiros ganhando distância. 

O pai feito possesso estava aos berros, falando em matar, honra para ser 

lavada com sangue, chamando a mãe de cadela‖. (COELHO, 1997, p. 

61/62). 

 

Note-se como a notícia de algo errado vem justamente pelo espaço da casa que, 

naquele momento, estava estranhamente ocupado: ―Foi quando notou alvoroço em sua casa, 

coisa feito desgraça muito grande acontecendo.‖ Nessa passagem do texto para a personagem 

[a mulher] o encanto da vida feliz e despreocupada se quebra diante da situação opressora, 

naquele momento ela não compreende a gravidade dos acontecimentos, tenta encontrar a mãe 

para que possa entender o que estava acontecendo. Mas logo percebe que sua mãe não se 

encontrava em casa. ―A mãe, esta não se via em nenhum canto da casa. [...] Foi um susto 

compreender que se abalara no mundo, sabe-se lá com quem ou sozinha‖. (COELHO, 1997, 

p.62). A fúria do pai nos mostra como o homem se preocupa apenas com a sua situação, ele 

tem o seu orgulho ferido, o machismo impera naquele momento na vida daquela família. Vale 

lembrar o conceito de Foucault (1985) em sua obra História da sexualidade: 

 

Na literatura da época imperial, encontram-se testemunhos de uma 

experiência bem mais complexa do casamento: e as perquirições de uma 

ética de ―honra conjugal‖ se manifestam claramente através das reflexões 

sobre o papel do esposo, sobre o jogo entre superioridade ao mesmo tempo 

natural e estatutária, e uma afeição que pode chegar à necessidade e à 

dependência. (FOUCAULT, 1985, p. 85) 

 

No romance Um homem e sua família, o narrador mostra que, independente da época e 

da classe social, ainda temos relacionamentos baseados nos conceitos do poder do homem 

sobre a mulher. Em nosso corpus a mãe da personagem reage à situação de submissão ao 

marido, recorrendo à fuga, mesmo que o preço seja ficar para sempre longe da filha ainda 

criança.  Os sentimentos da personagem, ao rememorar a fuga da mãe, são confusos, mas 

podemos perceber que, apesar da compreensão das atitudes violentas do pai contra a sua mãe, 

ela, em sua consciência, julga que a mãe fora egoísta ao tomar tal atitude. ―Mas fugir não 
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deveria – e ela, criança ainda, não contava? Se não contava antes, no depois do sucedido 

menos se levou em consideração‖. (COELHO, 1997, p. 62).  

A separação dos pais causa na personagem [a mulher] a sensação de abandono, a 

infância marcada pelo desprezo da mãe, o descaso do pai, pois daquele dia em diante o 

homem se entrega aos vícios da bebida e do jogo, esquecendo completamente a filha.  

 

E assim foi que se viu sem mãe. Não demoraria muito e era como se não 

tivesse pai. Homem sem cabeça acentada, vezeiro a fazer uma sorte de 

negoceiras mal realizadas, depois da separação andou às soltas sem fixar em 

nada, gastando o tempo no que mais gostava de fazer – festas de novenas, 

arrematando bandejadas nos leilões só para fazer figura, varando noites em 

rodas de truco e bebendo cachaça. Nunca fora de trabalho, femeeiro por 

deboche e vício, vivia perseguindo saia, sem respeito por quem quer que 

fosse. (COELHO, 1997, p. 63). 

 

Mas rememorar o passado faz com que a personagem compreenda que a mãe sempre 

fora castigada pela condição de ser mulher e, portanto, sempre regrada de direitos e liberdade, 

apenas tendo em sua vida que cumprir com as obrigações de esposa.  

 

A mãe, coitada, vivera de maus tratos chorando marido mulherengo, em 

rodas de truco e cachaça – vida mesmo nunca tivera, sempre ali em casa, 

cuidando de seu afazer, cozinhando, lavando, passando, costurando, negra 

no serviço para que o marido gastasse energia e dinheiro com quengas e 

mulheres casadas sabedoras do ofício de enganar marido. (COELHO, 1997, 

p. 62). 

 

O reconhecimento da vida sofrida da mãe reforça a ideia da figura feminina estar 

associada ao conceito de uma fragilidade maior que a colocasse em uma situação de total 

dependência da figura masculina, seja do pai, do marido, reforçando os modelos de uma 

cultura patriarcal e machista.  Esse modelo sugere a tutela constante das mulheres de suas 

vidas pelos homens, antes e depois do casamento. A personagem compreende a atitude da 

mãe, afinal o pai foi um marido cruel e irresponsável, ao contrário de seu esposo que sempre 

fora um homem trabalhador, companheiro, fiel e amoroso com ela e também com os três 

filhos. Sendo assim, não poderia sequer imaginar a vida longe dos seus. 

 

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, 

particularmente a estas estranhas ressurgências do passado ao presente, pois 

não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir 

sobre o presente. A fidelidade ao passado não sendo um fim em si mesmo, 

visa a transformação do presente. (GAGNEBIN, 2001, p. 91). 
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O narrador nos mostra, mais uma vez pela memória da mulher, o quanto sua 

adolescência foi simples e sem conforto na companhia da avó. Logo depois da partida de sua 

mãe, a menina é obrigada a viver em vários espaços, isto é, passar a morar na casa de vários 

parentes, até que vai, definitivamente, viver com a avó idosa e doente. ―[...] e até hoje não 

sabe se foi a avó que tomara conta dela ou se ela da avó‖. (COELHO, 1997, p. 62/63).  Mas 

foi com a avó que a mulher aprendera tudo que sabia. 

 

Em terra de fazendeiro antigo, viviam como agregados, perto da cidade, 

distância de se cobrir a pé em menos de meio dia de marcha. Seu serviço: 

varrer a casa, ajudar na cozinha – comida de sal e doces de sorte –, lavação 

de roupa, descaroçamento de algodão, abri-lo em bodoque, depois aprendera 

a manejar as cardas e trabalhar na roda de fiar. Melhor mesmo foi quando 

ficou frente ao tear em que a avó tecia cobertas e cortes para calças. Era um 

trabalho constante e sem tempo de descanso, mas o que aprendera fora com 

a avó ou sob energia dela que exigia tudo a tempo e a hora, além do capricho 

de serviço bem feito. (COELHO, 1997, p. 63).  

 

Logo no início do parágrafo, percebemos que o espaço rural é o principal em que 

viveu a mulher. A avó fora uma mulher firme na educação da neta, visto que as mulheres mais 

pobres no sertão nordestino não tinham outra escolha, precisavam ser prendadas para garantir 

o seu sustento e, ao lado do marido, ajudar nas despesas da casa. Aqui se nota que a figura da 

mulher vai de encontro àquela que a sociedade machista usualmente divulga através de 

práticas sociais e da mídia. Aqui vemos como a mulher é forte, complexa. Ela trabalha tanto 

quanto o marido para o sustento da casa. Isso aconteceu com sua mãe, sua avó e, agora, 

acontece com ela na cidade de Catalão. Ela, como o marido, trabalha o dia todo. Aliás, em 

grande parte do romance, o marido está desempregado enquanto que ela está sempre 

trabalhando. Portanto, há momentos em que a família sobrevive apenas por causa do trabalho 

da personagem mulher. Assim, verificamos as contradições de uma sociedade marcadamente 

machista. O romance parece nos dizer que a mulher não é frágil nem forte, mas complexa.  A 

vida dessas mulheres era sofrida, pois elas tinham que ajudar no sustento da casa, e a avó 

passava todos os costumes para a neta que logo viria a se casar. No imaginário da sociedade 

daquela região, a mulher deveria ocupar-se por inteiro e confinar-se no espaço familiar. 

Portanto, deveria ser educada para a dedicação exclusiva às tarefas familiares e à educação 

dos filhos. Outro fato interessante que marca a vida das jovens nordestinas, e que está exposto 

no romance em foco, é que muitas vezes trabalhar em casa para os pais causava-lhes 

sentimento de escravidão, na mente da mulher o casamento seria fator primordial para sua 

libertação do domínio dos pais. Nesta passagem a mulher se recorda que, ―O casamento, já 
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mocinha, fora, aparente, uma libertação‖. (COELHO, 1997, p.63). Nesses moldes de suposta 

liberdade Foucault (1985, p. 82), faz a seguinte observação: ―O direito de uma filha casada de 

determinar-se por si mesma contra a autoridade paterna, começa a ser afirmado‖. Porém, 

passam a ser submissas ao marido e a pobreza é reforçada com a chegada dos filhos. 

 

O algodão que cardava, fiava e depois tecia no tear antigo da avó já 

velhinha, encarquilhada e caduca, eram calças para o marido, cobertas ou 

mantas para montaria – um produto que usava e também vendia na feira de 

Porto. Mas o tempo é correria que a princípio não se vê, vento suave de 

início sem muita fortaleza para alcançar depois redemoinho em currupio que 

tudo destrangola; os rastos apenas recordação dos feitos e passados. As 

crianças foram nascendo no espaço de ano e pouco, o marido na labuta de 

roça, trabalhando de fazenda em fazenda, cada vez mais as necessidades da 

vida criando dificuldades e apertos. (COELHO, 1997, p.63/64). 

 

O casamento como a personagem mesma afirma, fora supostamente uma fuga de viver 

sob a rigidez dos domínios da avó. Mas nada melhora, a mulher sente que para ela não há 

saída, toda escolha a coloca em desvantagem. Não tem como fugir. Como o passado é o de 

nossas impressões próprias, a mulher não acredita que havia sido criada para ser feliz, pois 

viver, desde os tempos de criança, não foi fácil. A personagem deixa transparecer a sua 

insatisfação com a vida, conforme demonstra o seguinte enunciado: 

 

A bíblia diz que antigamente os homens aturavam muito, até duzentos anos, 

quinhentos anos, diz a Bíblia, mais até. Hum-hum! – é coisa muita. Ara 

senhor! – viver assim queria não. É muito sofrimento. Ara senhor! – um 

penar muito espichado. (COELHO, 1997, p. 55). 

  

Com essa passagem podemos notar que a mulher não tem expectativas de uma vida 

melhor, o viver é um verdadeiro penar. Esse estado de ânimo é consequência de uma vida 

opressora, o que,  

 

De fato, é o conjunto da personalidade de um indivíduo que emerge a 

memória. Origem do sentimento de continuidade temporal, condição 

necessária da representação da unidade do Eu – ―é ai que me encontro 

comigo mesmo‖, escreve Santo Agostinho –, [...] É um ―sistema tensional 

essencialmente dinâmico que implica as intenções, os valores [...] logo as 

motivações, uma afetividade‖. Por isso mesmo compromete toda a pessoa 

em sua percepção do mundo. Através da memória o indivíduo capta e 

compreende continuamente o mundo, manifesta suas intenções a esse 

respeito, estrutura-o e coloca-o em ordem (tanto no tempo como no espaço) 

conferindo-lhe sentido. (CANDAU, 2012, p. 61). 
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Através da memória o sujeito capta e compreende continuamente o mundo que faz 

parte de sua existência e tenta estruturá-lo e colocá-lo em ordem, dando-lhe algum sentido. Na 

vida daquela mulher, a luta diária pela sobrevivência não lhe dava tempo para sonhar, apenas 

os filhos e o marido davam-lhe forças para continuar a viver. Em toda narrativa podemos 

perceber que a personagem feminina tem um conceito negativo em relação a sua condição de 

―mulher‖, sente-se inferiorizada diante de uma sociedade machista em meio a um sertão seco 

e destemperado. No recorte a seguir podemos perceber que nascer mulher, para a personagem, 

não tinha vantagem alguma. 

 

Tivera uma menina entre o Quim e o Chiquinho, mas nascera morta. Sorte 

dela – não penou nesta vida de incerteza e brutalidade: saltou para a vida 

encontrando o vazio da morte. Nem mesmo puseram nome nela, ficara 

enterrada no cemitério da fazenda onde moravam, lá no distante Porto 

Nacional. (COELHO, 1997, p. 58). 

 

Raras vezes aparece o nome das crianças. O trecho acima é uma dessas vezes. 

Somente as crianças têm nome próprio, o que as individualiza de certa maneira. O homem e a 

mulher não são nomeados durante toda a narrativa. Talvez o narrador esteja querendo dizer 

que, com a vida amargurada que as pessoas desprivilegiadas socialmente levam, a infância 

ainda é um lugar feliz, que guarda resquícios de humanidade. No entanto, com o passar do 

tempo, a vida, povoada de dificuldades socioeconômicas, vai animalizando o ser humano a 

ponto de não ser mais necessário um nome próprio. Ele se torna apenas um animal como 

qualquer outro. É o que parece acontecer com os pais dessa família de migrantes miseráveis.  

Enfim, a personagem mostra a frieza e conformidade com a morte. Para a mulher, 

viver parecia um castigo. Ela se recusa a viver tanto quanto as pessoas viviam antigamente, 

segundo a Bíblia: mais de cem anos.  ―Hum-hum! – é coisa muita, Ara senhor! – viver assim 

queria não. É muito sofrimento. Ara senhor! – um penar espichado.‖ (COELHO, 1997, p. 55). 

Sente um alívio ao se deparar com a filha que já nascera morta, o descaso com a criança chega 

a tanto que sequer ela recebe um nome, como os próprios pais. Isso nos remete ao conceito de 

Joel Candau, ao afirmar que a identidade da pessoa se inicia pelo nome, não importando as 

condições sociais em que estão inseridas. 

 

―Nobre ou miserável, todo homem leva um nome desde seu nascimento‖, 

relembra Alcinoos a Ulysses, e na Grécia antiga os homens comuns que 

desapareciam no esquecimento de Hades se tornavam nônumnoi, ou seja, 

―anônimos‖. (CANDAU, 2012, p. 68, grifos do autor). 
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Percebe-se que a personagem feminina se encontra repleta de questionamentos em 

relação ao ato de viver. Ela questiona e lamenta sua condição, mas ela nunca desistiu de lutar 

ao lado do marido. Ela sente que a falta de amor e os vícios do pai acarretaram os problemas 

de sua vida futura, fazendo com que ela se tornasse uma mulher triste e desanimada com a 

vida.  

Em síntese, temos o que Castelli (1942, p. 23) explica: ―Toda e qualquer identidade é 

construída‖, ou seja, não nascemos com uma identidade pré-definida, por entendermos que ela 

não seja única e imutável, mas fluida e fragmentada. Nesse sentido, vamos construindo nossa 

identidade (ou nossas identidades) ao longo de nossas vidas. A personagem [a mulher] além 

de viver os conflitos da vida dos pais, assumiu muito cedo a responsabilidade de cuidar de sua 

própria vida e ainda zelar pela sua avó idosa e doente. Daí os motivos que levaram a 

personagem a sentir-se velha e desencantada com a vida, mesmo sendo uma jovem mulher 

com menos de trinta anos. 
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CAPITULO II 

 

 

2 DO NORTE AO SUL DE GOIÁS 

 

 

2.1 Caracterizações do espaço do norte de Goiás 

 

No que tange à questão de estudar o espaço na obra de ficção, entendemos que é de 

suma importância traçar a trajetória percorrida pelas personagens protagonistas do romance 

corpus da nossa pesquisa, porque esses espaços servirão de base para as observações e 

análises dos lugares em que estão inseridas. Através desses lugares, refletiremos sobre as 

condições de abandono e a decadência dos caminhos por que eles andaram, com o intuito de 

habitar na capital de São Paulo, pois esta era a terra prometida e almejada pelo nordestino 

sedento não apenas de água, mas também de esperança de uma vida melhor. Entendemos que 

para mostrar essa realidade do espaço é imprescindível a existência de um local ou mesmo 

diversos lugares cuja finalidade primeira seja movimentar e dar sentido à narrativa. No 

romance corpus da nossa pesquisa, a seca serviu como pano de fundo para a narrativa, 

movimentando a vida das personagens e nos mostrando em diversos ângulos a posição social 

de uma família que abandona sua terra natal, em busca de uma vida mais estável. Com o 

deslocamento, símbolo espacial primeiro da narrativa em foco, ocorrem mudanças efetivas na 

vida das personagens, porque, a partir daí, essa família abandona não apenas o solo seco e 

desastroso do norte de Goiás, mas também suas relações sociais, e seus costumes. Diante 

dessas mudanças, a adaptação se dá de maneira forçada e, muitas vezes, tímida. A cada 

mudança efetivada o entorno se torna estranho, diferente, irreconhecível. Mesmo assim, é 

interessante notar o pensamento mágico dos retirantes. Na maneira de pensar deles, basta que 

se tenha vontade de vencer para que se possa conquistar tudo àquilo que o indivíduo almeja 

em sua vida. ―—Para o sul, a terra não era tão quente, [...] serviço era o que não faltava, 

dinheiro correndo para todo mundo‖. (COELHO, 1997, p. 64). Chega a ser risível tal 

pensamento, no entanto, do ponto de vista daquela família excluída de informação e 

educação, essa imagem absurda fazia sentido. 

A seca é um segundo símbolo que acompanha essa família de migrantes. Do ponto de 

vista da coordenada espacial da horizontalidade, a situação dessa família, tema central do 

romance, é caracterizada por uma ‗lá‘ e um ‗aqui‘. ‗Lá‘ é Porto Nacional, uma cidade pobre 

em que a família não possui nenhum recurso, uma região marcada pela seca do solo, porém, é 
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a região de nascimento das personagens, lugar onde se encontram conhecidos e parentes. Com 

o deslocamento, a família se situa no polo ‗aqui‘, em que se situa a cidade de Catalão. A seca 

do solo fica no ‗lá‘, pois no ‗aqui‘ o solo é mais produtivo. No entanto, metaforicamente, a 

família no espaço do ‗aqui‘ enfrentará outro tipo de seca, a seca social, pois ‗aqui‘ não oferece 

moradia, saúde, educação ou emprego digno, benefícios que normalmente são usufruídos na 

maioria das vezes apenas pelos cidadãos filhos legítimos da cidade. É claro que essa 

característica social não é exclusiva da pequena cidade goiana, mas ocorre em praticamente 

todas as cidades, independentemente do porte da mesma. Portanto, conquistar um lugar em 

terras estranhas, na maioria das vezes, parece um sonho impossível para o migrante que parte 

em busca de uma vida melhor. Enfim, a mesma situação de desespero marca a família seja no 

espaço ‗lá‘, seja no espaço ‗aqui‘. Fome e miséria, sem nenhuma segurança ou habitação 

digna, assim é a vida da família no sertão de Goiás. Essa situação em nada difere da situação 

atual da família que ‗agora‘ se encontra no sudeste do mesmo estado. Em Catalão, é travada 

uma feroz luta pela sobrevivência. Cansados e quase sem perspectivas, a vida parece triste e 

longa. Mas, acreditar que em algum lugar desse mundo exista a tal de felicidade, essa era a 

crença daquela família. Na passagem a seguir podemos compreender como as personagens 

percebem o mundo exterior ao sertão: 

 

O mundo é grande. E vinham-lhe na mente a fala das pessoas que conheciam 

Minas, São Paulo, lugares diferentes, com muitas oportunidades para quem 

não tinha medo de serviço. [...] Não haverá falta de trabalho para quem quer 

trabalhar, enquanto o mundo for mundo. Aqui é que não tem mais nada pra 

gente. (COELHO, 1997, p. 66). 

 

Na passagem acima, notamos a esperança da personagem pai de família. 

Espacialmente, ela está impressionada pela coordenada da amplitude. A ideia de amplitude do 

mundo lhe dá esperança de que em outro lugar ele possa ganhar dignamente o sustento da 

família. Dessa visão, vem a confiança fácil no falatório dos outros conhecidos. A 

complexidade da trama se dá a partir do momento em que a vida no sertão se torna inviável e 

a miséria aumenta a cada dia. A cada instante, a cada tentativa de sobreviver naquela região 

reforça a ideia de verdadeira degradação social em um espaço praticamente insólito. O norte 

de Goiás, lugar triste e desmotivador, característico das regiões de solo árido, é um espaço 

topofóbico, pois provoca nas personagens um sentimento carregado de negatividade: o medo 

e o desconforto são presenças constantes em suas vidas.  

Em nossos estudos percebemos que a família é incapaz de transformar o espaço que 

habita na direção que tanto almeja, pois não existem condições financeiras, e a natureza 
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corrobora para que essa situação não possa ser revertida. São homens entregues ao próprio 

destino, abandonados e esquecidos por seus governantes. Filhos de uma nação 

preconceituosa, onde são vistos como pobres miseráveis e sem cultura, batizados pelo mito de 

seres humanos rústicos e violentos. Essa é a imagem muitas vezes promovida por uma 

sociedade que desconhece a cruel realidade desses indivíduos castigados pela natureza, 

indefesos, vivendo às margens da verdadeira miséria humana, presos a uma terra que mal 

suporta seu próprio peso. A pobreza do espaço por vezes se confunde com a do próprio 

homem que nela vive, ―cada homem vale pelo lugar em que está seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão...‖ (SANTOS, 2007, p. 107). Portanto, se tais condições dadas pelo lugar 

de cada sujeito influenciam seu valor, acreditamos que o lugar também pode interferir nas 

concepções e representações de mundo que essas pessoas produzem sobre si mesmas e sobre 

seu pertencimento de mundo. Isso porque, ―o homem é antes de tudo aquilo que o seu mundo 

é. Este ser que não lhe é próprio determina a sua consciência e lhe dita o modo de interpretar a 

sua própria existência.‖ (KOSIK, 2002, p. 85). Assim sendo, as personagens desempenham 

seu papel, ou seja, ser-no-mundo passa a ser uma questão de sobrevivência. Diante dessa 

situação o homem se questiona apenas como deve estar-no-mundo. A família perseguia o 

sonho de viver em uma sociedade abastada, que lhe oferecesse condições dignas de vida, no 

entanto, o que ela encontra é uma sociedade indiferente às suas necessidades. A ausência de 

uma sociedade justa e unida corrobora e reforça a pobreza da família, personagem coletiva do 

romance aqui analisado. Conforme o recorte abaixo, não há como permanecer em sua terra 

natal, todas as oportunidades se esgotaram. 

 

Nada mais a fazer, o que tinham perderam, até o serviço. A última fazenda 

em que trabalhavam fora vendida e o novo proprietário não queria ninguém 

de antigo como empregado. Quatro meses batendo pernas sem encontrar 

nada em que pudesse trabalhar. Vivendo de favor em rancho de ponta de rua. 

Viviam atarantados, nervosos, as coisas poucas dentro de casa se acabando. 

Era tentar a sorte em qualquer outra parte. (COELHO, 1997, p. 66). 

 

Pelo trecho, percebe-se claramente o depauperamento intensificado da família, que 

sempre foi pobre. No entanto, com as transformações ocorridas no espaço, tem-se a perda até 

do pouco que lhe restava. Nessa transformação espacial, a família começa a viver como 

nômades. Aquela família que antes vivia na fazenda é agora obrigada a se deslocar na luta 

pela sobrevivência. Mas essa luta é ingrata e, durante ‗quatro meses‘, a família luta contra a 

sorte em vão. A consequência dessa instabilidade é o estresse físico e psicológico como 

podemos ver no trecho: ―Viviam atarantados, nervosos...‖ Nesse momento de instabilidade, é 
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fácil ser influenciado por ideias de mudança e, assim, a família é seduzida pelas 

representações de ‗riqueza‘ e ‗prosperidade‘ criadas socialmente. O ‗paraíso‘ estava em outro 

lugar, nos estados de Minas Gerais ou São Paulo. Ainda no texto acima, podemos perceber 

que houve mudanças na vida das pessoas daquele ‗sertão‘ de Goiás, porém nada de positivo. 

Os novos fazendeiros, pessoas com poder aquisitivo, dominam aos poucos a região. O 

sertanejo é praticamente expulso de sua terra natal, como se fosse culpado pela decadência em 

que se encontra o lugar. Dentro desse contexto, podemos perceber que não existe um diálogo 

social entre os novos moradores e as pessoas daquela comunidade. Os fazendeiros 

representam um público que objetiva apenas a obtenção de lucros, diferente do homem do 

sertão que ama a sua terra (ou a aceita), e para eles basta que ela lhes dê o sustento. Desse 

modo, aqueles fazendeiros não poderiam querer aquele povo debilitado de sede e fome, para 

trabalhar em suas propriedades.  

Tais acontecimentos nos remetem aos tempos da escravidão, no qual o homem era 

comercializado, e seu valor estava em sua força física. No caso do romance Um homem e sua 

família, o homem é escravo da própria sorte, independente de sua escolha, a vida desse 

homem está sempre presa aos valores comerciais e culturais. Assim, percebemos que desde os 

primórdios, cada grupo interage de maneira específica. Nesse caso, os novos fazendeiros que 

se instalaram naquela região buscam mão-de-obra que sustente suas perspectivas de obtenção 

de lucros. No entanto, diante das dificuldades, aquelas pessoas estão longe de representar a 

força e o progresso de uma região pobre e desventurada tanto quanto suas próprias vidas.  

Nesse sentido, Jovchelovitch (2000, p.40) afirma que: ―É no encontro público de atores 

sociais, nas várias mediações da vida pública, nos espaços em que sujeitos sociais reúnem-se 

para falar e dar sentido ao quotidiano que as representações sociais são formadas‖.  

Desse modo, a família aflita e sem sucesso, busca em outras terras conseguir dar uma 

vida melhor aos filhos. Assim, o lugar desempenha um papel decisivo nas produções de 

representações. A família tem uma imagem bem clara do que significa ser e viver no sertão de 

Goiás, sem as mínimas condições de sobrevivência, um olhar bem diferente daqueles que 

acabaram de chegar (os novos fazendeiros). Ali, existe uma luta travada entre homem e 

natureza, o solo seco e quase sem vida se esforça, mesmo assim, para manter a vida. Resistir 

sempre à fúria da natureza, buscar forças para manter-se em pé, assim o ciclo de cada ano se 

completava em suas existências. No trecho que se segue podemos interpretar a situação do 

homem e sua posição diante de um espaço onipotente, nele há a retratação de um cenário 

sombrio e desumano. Nada ocorre para amenizar a dor e a tristeza de uma vida desolada de 

seres humanos desfigurados moralmente: 
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– E vi, era triste. Depois de seca das brabas. Lá num lugar chamado Cariri. 

Famílias inteiras acocoradas, homens, mulheres, criancinhas até mesmo de 

peito. Todos com suas ferramentas. Uma miséria sem nome nem tamanho – 

e diziam ser feira de trabalhadores, mas de parecença gado no curral. Depois 

chegavam os fazendeiros, e no passar escolhiam os homens, apartando eles 

que nem se aparta boi pro corte. Iam pras fazendas, nas lavouras. Eu estava à 

toa, sem serviço, fiquei na praça, queria ver o resto. Pois sim! Tinha um 

velho – me lembro como se fosse hoje agora – que se mostrava. Dizia de seu 

valor, bom puxador de enxada. Pegava o fazendeiro pela manga do paletó, 

oferecia mais barato o seu trabalho. Mas ninguém queria um velho no eito. 

Eu vi, conto pr‘ocês – o velho chorava. Dó eu tinha demais, mas era só o que 

podia ter.  Seu netinho falando de cortar o coração: – chora não vô. Manhã a 

gente ‗ranja serviço – E o velho: deixa de besteira, menino. Quem é que tá 

no choro? Não vê que é cisco nos olhos? – E eu: é, modo que é cisco mesmo 

– dizendo, as mãos na vista correndo a limpar água com vontade de descer. 

Depois, no depois de uns dias, tava morto o velho e tinha os olhos 

espantados, o rosto triste. O orvalho da manhã descia vista abaixo num 

semblante de quem estivesse chorando, o defunto. Eu vi. (COELHO, 1997, 

p. 66-67).  

 

O primeiro fato que notamos no trecho acima é a poeticidade do mesmo. Percebemos 

a criação de uma cena de intensa poesia e sofrimento. Na apresentação da miséria, temos a 

comparação dos homens com o gado. Essa animalização do homem é constante em todo o 

romance. Em diversas passagens, a família é colocada em situações degradantes e 

animalizadas. Ainda em relação ao trecho, vemos como o homem está fragilizado diante da 

natureza, uma região chamada Cariri. Note-se que a citação de lugares reais é uma estratégia 

espacial bastante comum na obra de ficção. Sua finalidade principal é criar um efeito de 

realidade ou ancoragem segundo a semiótica. De qualquer maneira, lá, em Cariri, as pessoas 

se deparam com as desvantagens perante a força e imponência da rigidez do espaço. Há um 

enfrentamento de vida, em que o ser humano tenta adaptar-se a uma esfera de tensão, num 

espaço em que rege a força física, em que a morte do corpo vale mais que a própria 

existência. A morte, nesse espaço, representa um verdadeiro alívio e libertação da pobreza e 

dos sofrimentos por ela causados. Assim a personagem narra a morte como se finalmente a 

vida daquele velho tivesse tido solução, uma sublime libertação do sofrimento de uma vida 

marcada pela miséria. Ainda na passagem acima, percebe-se a personificação do espaço no 

qual o narrador descreve aquela manhã em que até a natureza se encontra em luto e chora a 

partida daquele pobre coitado ―O orvalho da manhã descia vista abaixo num semblante de 

quem estivesse chorando, o defunto.‖ (COELHO, 1997, p. 66-67).  Dentro dessas 

perspectivas é que se dá essa nova esfera existencial na mente humana que no caso é também 

chamada de psicosfera, ―reino das ideias, crenças, paixões e lugar da produção de um 

sentido‖. (MILTON SANTOS, 1996, p. 204-206), que, socialmente constituída, também 
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fornece regras à racionalidade ou estimula o imaginário. 

Nesse contexto da psicosfera, a questão da consciência e da personalidade do 

indivíduo são medidas de um processo de evolução do sujeito que podem revelar, em 

contrapartida, o seu estado de alienação relativamente ao seu lugar na natureza e à sua 

verdadeira dimensão como homem social. A aceitação das condições de vida acontece no 

tecer da vida miserável, que visa apenas concluir o ciclo da vida nas condições a ele 

oferecidas. As contrariedades do mundo estão naturalmente inseridas na vida das 

personagens. O fenômeno da seca reúne todos os elementos caracterizadores da identidade 

nordestina: ela própria torna-se metáfora do nordestino, pois o discurso da seca aproxima 

homem e natureza e o define como homem rústico e valente. Mas, na verdade, era apenas um 

homem simples, acostumado a lidar com as labutas da terra. 

 

[...] nordeste de Goiás, beira do Tocantins, ele era lavrador: preparava a terra 

com o fogo e a distoca, às vezes em roça de toco: plantava em duas ou mais 

três limpas, puxando a enxada até as mãos se endurecerem e não conseguir 

mais esticar os dedos de todo; esperava pelo tempo bom que sempre não 

vinha na medida de suas esperanças, e, no depois de muita trabalheira, colhia 

à meia o que Deus deixava e um solão obtuso permitia – o cutelo na mão 

direita, o feixe de arroz na esquerda, corpo emborcado para a frente, suor 

pingando na ponta do nariz, solão brabo botando fogo nas costas. 

(COELHO, 1997, p. 15). 

 

O homem seria, antes de tudo, não um forte como queria Euclides da Cunha, mas um 

retirante, o filho fugindo de uma terra-mãe malvada e hostil, um filho rejeitado, incapaz de 

lutar contra as forças da natureza. Um homem endurecido pelas consequências de um espaço 

em que a natureza é a força motriz.  ―[...] seria o produto da natureza hostil em que vivia. [...] 

um homem telúrico, figurando em seu corpo e mente a paisagem desolada e rude em que tinha 

de viver. [...] um homem-cacto, um homem caatinga, por isso mesmo um ser seco, 

espinhento, agressivo, inóspito, hostil, pouco acolhedor, sofrido, torturado, de natureza 

imprevisível.‖ (MATOS, 2011, p. 1). Em nosso corpus podemos observar que a dureza e a 

hostilidade fazem parte da essência do homem, mas não obstante faz com que ele seja um 

homem humilde e trabalhador. O homem possui uma bondade natural e bons princípios que 

demonstram de uma forma poética a delicadeza de sua alma, e seu amor e respeito pela 

natureza.  

 

No céu poucas estrelas. O Cruzeiro do Sul, depois as Três Marias, únicas 

estrelas que sabia encontrar. [...] O Cruzeiro do Sul era a própria cruz do 

Cristo pregada nos céus do Brasil. [...] Aquelas estrelas estavam na sua vida, 
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desde criancinha, nas histórias dos mais velhos, no seu próprio sangue 

aquelas estrelas. Amava-as como se ama a uma santa, um amor de mistura e 

veneração. Quando longe de casa, dormindo no sertão bruto, sentindo-se 

desprotegido ante a imensidão da terra e do céu cheio de trevas, quando em 

viagens de lida de gado, tangendo boiada, de noite, fazendo ronda nas 

invernadas de larguezas sem nome, muitas foram as vezes que rezava tendo 

nos olhos aqueles pontinhos brilhantes, piscando lá no alto, longe, muito 

acima de sua vida aqui na terra. (COELHO, 1997, p. 26-27). 

 

Em nosso corpus podemos observar que a dureza e a hostilidade fazem parte da 

essência do sertanejo, mas a trecho acima demonstra a grandeza e o respeito do homem 

humilde, amante e admirador da natureza. Essa maneira nos é passada para que possamos 

entender a delicadeza de sua alma.  

Ainda no texto acima, o que nos chama a atenção é a poeticidade representada pelo 

amor ‗celestial‘ da personagem [o homem], pois as estrelas Três Marias nos remetem à ideia 

da mãe de Jesus Cristo, o filho de Deus. A verdadeira representação da paz e da impotência 

do ser diante da grandeza do universo. Desse modo temos o eixo da verticalidade, 

representado pelos polos alto x baixo, que nos remete à ideia de oposição entre luz e trevas, as 

estrelas com seu brilho diante da escuridão da noite. Existe aqui uma axiologia e a 

figurativização do céu e da terra, o alto onde existe brilho, a luz das estrelas que refletem na 

vida sofrida do homem que descansa sob o céu imenso repleto de luz e trevas. Nessa oposição 

entre a ‗claridade‘ e a ‗escuridão‘, também se dá a existência da personagem. O céu com suas 

luzes é a representação de paz momentânea causada pelo cenário estrelar, mas, em 

contrapartida, temos a escuridão da noite representando o íntimo da personagem, sobrevivente 

de uma vida constante de dificuldades e desassossegos. Outro ponto interessante que nos 

chama a atenção no trecho acima se dá pela profundidade de sentimentos que é reforçada pelo 

narrador no momento em que a personagem declara seu amor pelas estrelas de maneira 

singela e verdadeira: ―Aquelas estrelas estavam na sua vida [...] Amava-as como se ama a 

uma santa, um amor de mistura e veneração.‖ (COELHO, 1997, p. 26). Desse modo, também 

nos chama a atenção, a presença marcante do patriotismo da personagem, pois, para ele, 

apenas no céu do Brasil existiam aqueles pontinhos brilhantes. Entendemos com isso que a 

personagem sente que sua terra natal, apesar das dificuldades, é um lugar privilegiado, onde a 

beleza do céu ameniza a dor da própria existência exaustiva. O homem sertanejo sente-se 

amparado debaixo do manto escuro da noite, no leito da terra seca. A distância não é apenas 

espacial, mas também existencial ao ser humano diante da imensidão da terra.  

Apesar de existir essa imensurável distância entre o homem e o espaço sideral, 

podemos perceber também que o narrador nos remete à ideia de que existe um paradoxo na 
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representação de um céu escuro, mas repleto de luz. Os pontos brilhantes nos remetem à ideia 

de esperança que aviva a alma da personagem, naquele momento de paz universal.  Embora a 

vida seja complexa, pelas dificuldades físicas e sociais, todos vivem sob o mesmo ‗teto da 

terra‘. A partir do momento em que visualizamos a personagem deitada sobre o leito duro da 

terra, temos a insinuação de que as diferenças se atêm apenas pela presença física e inerente 

de cada ser diante do outro.  A vastidão do universo compactua com os pensamentos que 

insistem em persuadir ‗o homem‘ num encontro silencioso com a vastidão do espaço, que se 

acomoda no solo rígido e por vezes acolhedor do sertão onde nasceu. Nesse sentido, percebe-

se o quanto é mágico esse encontro silencioso da personagem com a natureza. A aspereza da 

vida se dissipa por alguns momentos, ele se torna apenas o espectador dos próprios 

pensamentos. Na tentativa de encontrar respostas, percebe-se que todos os caminhos apontam 

para os sentidos mais viscerais de um corpo que se desgasta no intuito de sobreviver diante 

das agruras da vida. 

Novamente nos apoiamos nos estudos da Topoanálise, que nos fornece instrumental 

para analisar as experiências vivenciais das personagens, pensar o que está acontecendo na 

individualidade e maneira de experimentar o espaço de cada personagem. Segundo Borges 

Filho (2007), os gradientes sensoriais são importantes, pois é através deles que o ser humano 

tem a percepção do espaço. Nessa passagem do romance, percebe-se que o gradiente do olhar 

é o que está mais em destaque. Naquele momento, apenas o olhar pode desvendar os mistérios 

do verdadeiro existir, ali não havia perseguições, a vida era simples, era preciso apenas 

existir. O mundo lhe pertencia, nada poderia deter a mente do homem que apenas nesses 

momentos se sente realmente feliz.  Porque esse é um mundo que nasce dele, então, o homem 

pode tornar-se tudo que desejar até mesmo crer que a paz e serenidade reinam em sua vida.  

Entendemos que essa relação do homem com a natureza se dá de maneira complexa, nada 

poderia deter o poder que emana entre eles na magia daquele encontro. Trata-se de um 

espaço-tempo completamente topofílicos.   

Podemos perceber que, no romance Um homem e sua família (1997), o papel da 

natureza é bastante significativo para gerar sentido na vida das personagens. Por isso, é 

interessante tecer algumas considerações teóricas sobre o assunto ‗natureza‘ e suas 

representações espaciais, associadas aos sentimentos do homem com a sua terra natal.  

As personagens vivem em espaços que nem sempre são amenos, são lugares em que a 

continuidade da vida se dá não apenas pelo esforço humano, mas também por via das relações 

sociais que são estabelecidas. Entende-se que sociedade, homem e natureza são aspectos 

fundamentais nas discussões sobre espaço e natureza. Dentro das perspectivas da Topoanálise 
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é interessante destacar a respeito desse tema a importante reflexão de Abbagnano (1998). 

Segundo esse autor: Aristóteles definiu a natureza da seguinte maneira: 

 

[...] natureza é o princípio e a causa do movimento e do repouso da coisa à 

qual ela inere primariamente e por si, e não por acidente.‖ (Física II, I). 

Como explica o próprio Aristóteles, a exclusão da acidentalidade serve para 

distinguir a obra da Natureza da obra do homem. (ABBAGNANO, 1998, 
p. 699). 

 

Borges Filho (2007) esclarece sobre o assunto, afirmando que: 

 

Isto é, por natureza, entende-se os espaços não construídos pelo homem. 

Espaços tais como: o rio, o mar, o deserto, a floresta, a árvore, o lago, o 

córrego, à montanha, a colina, o vale, a praia, etc. Esses espaços devem ser 

inventariados e estudados dentro de seus múltiplos efeitos de sentido na obra 

literária. (BORGES FILHO, 2007, p. 48-49). 

 

Normalmente, quando usamos o termo natureza, imediatamente imaginamos cenários 

ou paisagens carregadas de belezas: árvores, rios, lagos, etc. Em Um homem e sua família de 

Braz José Coelho (1997), a interferência da natureza se dá de maneira negativa, porque os 

acontecimentos que a envolvem interferem de modo ruim na vida das personagens do 

romance corpus. De certa forma, deve existir um pacto entre ambos para que os planos de 

vida não apenas o pessoal como também o coletivo se realize de maneira efetiva. A busca pela 

calmaria da vida do homem depende, às vezes, tão somente das forças da natureza, ‗a seca‘, 

tema que serve de pano de fundo do romance, não proporciona calmaria nenhuma. As 

dificuldades enfrentadas pelos protagonistas durante toda narrativa são reforçadas por uma 

natureza vilã que rouba a paz e o sossego das pessoas que nasceram naquela região, à 

exceção, obviamente, da classe endinheirada. Paradoxalmente, resta-nos observar que, além 

de vilã, a natureza também sobressai no que diz respeito à sobrevivência e continuidade da 

vida. É através dela, cultivando plantas comestíveis que aquela família de retirantes consegue 

extrair forças para sobreviver no dia a dia. 

Na passagem a seguir temos o retrato de um sertão brasileiro onde se projeta um 

espaço cujas potencialidades humanas e os contextos ambientais têm sido realçados por várias 

formas de expressão artística e por inúmeras representações míticas e históricas. Entrechoque 

de ficção e realidade, de narrativas e imagens proféticas ou poéticas, de lutas e alucinações.  

 

Apareceu um santo, de camisolão sujo, rasgado, o cajado de madeira nodosa 

nas mãos feito garras. A barba dançando no ar, o vento soprando, cabelos 
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pegando altura dos ombros. Era ressequido feito árvore no sertão sem chuva. 

Pregou, disse do fim do mundo, pediu penitência. As autoridades mandaram 

prender o santo, judiaram com ele, o inocente. O povo na revolta teve raiva 

de corisco, as ferramentas de plantação ficando armas. E foi luta feia, gente 

ferida, outros morrendo, a ira no sangue, vida de muito penar, o santo na 

prisão. Muitos desceram, outros correram pro sertão – sumiram. Eu me 

lembro, eu vi – não tudo, o princípio, o resto foi de ouvir dizer. (COELHO, 

1997, p. 67-68). 

 

Eles ouviram a voz do velho, guardaram-na na lembrança. Dias depois partiram de sua 

terra natal. ―Uma peregrinação medonha, sofrimento que não acabava mais.‖ (COELHO, 

1997, p. 68). O ato de retirar-se da terra transforma-a em algo ideal – numa perspectiva 

romântica da origem – mas deixar seu espaço é algo que acontece por meio de forças 

externas. A saída da terra é uma verdadeira tragédia, se morrer nela é algo terrível, deixá-la 

parece ainda mais horrível, mas é também imperativo. No fragmento abaixo, podemos 

perceber que a vida da família estava se tornando cada dia mais complicada.  

 

Mas o tempo é correria que a princípio não se vê, vento suave de início sem 

muita fortaleza, para alcançar depois redemoinho em corrupio que tudo 

destrangola; também feito carro em sua toada lerda: roda que gira, caminha – 

os rastos apenas na recordação dos feitos e passados. Crianças foram 

nascendo no espaço de um ano e pouco, o marido na labuta de roça, 

trabalhando de fazenda em fazenda, cada vez mais as necessidades da vida 

criando dificuldades e apertos. O tempo mudando, seca e chuva 

destemperadas, trabalhos desaparecendo, a vida virou um risco imprevisível. 

(COELHO, 1997, p. 64).  

 

No excerto acima, podemos perceber que existe uma relação interessante do homem 

com o tempo. Ele percebe que a vida passou rápido para eles. Fica evidente que as 

dificuldades da vida aumentavam a cada dia, tudo aconteceu de maneira rápida e sem planos, 

não tiveram tempo para nada, até mesmo o nascimento dos filhos significou aumento de 

sofrimento. Para o sertanejo, o deslocamento é uma estratégia de sobrevivência, ocorrendo de 

maneira frequente devido ao espaço adverso. Há um corte de cordão umbilical, as coisas 

deixadas para traz, que ocupavam um lugar de direito na vida daquelas pessoas – o que 

evidencia a naturalização que o nordestino faz de sua vida social e cultural. Parece que 

algumas pessoas preferiam morrer ali, no seu lugar, no seu berço, no seu lar. Uma só coisa 

justifica a saída, é preciso garantir a vida aos filhos. No duelo entre dois amores: à terra e à 

família, vence este último, mas aquele permanece como um peso nos ombros dos que partem. 

―Outro fator relevante que completa o quadro, é preciso trabalhar, se não tem como trabalhar 

no Nordeste, então que seja noutro lugar.‖ (Matos, 2011, p. 1).  Assim como os judeus, os 
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nordestinos são, por natureza, migrantes que, mesmo não tendo vivido os horrores da guerra, 

vivem o ―genocídio da seca‖. Para esses nordestinos, a fuga é a saída. Única.  

 

2.2 Enfrentamentos: o mundo se desmorona diante da impossibilidade de chegar à 

capital de São Paulo  

 

As condições financeiras e físicas da família são precárias, não sentem nenhum alívio 

ao desembarcarem do desconfortável vagão de terceira classe do trem de ferro na estação 

ferroviária da cidade goiana de Catalão. O entusiasmo inicial não existe mais. Afinal, o 

espaço com que se deparam não é nada acolhedor. No trecho a seguir temos a imagem de um 

espaço frio e desumano no amanhecer de uma cidade interiorana: 

 

A estação era fria e pousaram ali mesmo no cimento da plataforma, 

embrulhados em panos e cobertores ralos e rotos. Não tinham mais como 

seguir viagem. A intenção de chegar a São Paulo, já não mais existia. O 

único desejo era de quietar com aquela peleja, arranjar um canto onde 

pudessem morar, conseguir trabalhar e cuidar da vida. (COELHO, 1997, 

p.73/74). 

 

A família, que fugira de sua terra natal, região com poucas oportunidades de trabalho, 

percebe que as coisas estavam cada vez pior. ―Tudo novo, paisagem nova, caras novas, vida 

nova, mas a miséria era a mesma de muito antiga – e mais forte ainda.‖ (COELHO, 1997, 

p.64).  Para que possamos compreender o desenrolar das imagens que causam o desânimo e a 

frustração naquele espaço, faremos uma pequena abordagem no que se refere à espacialização 

que compõe o cenário no romance.  Percebe-se que a paisagem da estação ferroviária é um 

espaço que nos remete ao desalento, à frieza, um espaço carregado de tristeza e bastante 

negativo.  

É interessante destacar que a paisagem e o clima das terras do sul não se diferem tanto 

dos espaços vivenciado pelas personagens no Norte de Goiás. O narrador mostra uma 

paisagem que fala por si, pois é justamente a seca do sertão que torna inviável sobreviver no 

Norte. No entanto, o que poderia mudar na vida daquela família a não ser a questão de que já 

estão habituados àquele espaço sofrido e triste?  

 

O sol já principiava a ser incômodo, punha reflexos nas águas escamosas, 

ardendo na vista. Tinha a saia, pela frente, quase toda molhada, sentia o frio 

úmido nas pernas. Mas as costas eram fogo, o sol descendo inclemente. As 

sombras curtas no chão pareciam crianças assustadas teimando em ficar 
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agarradas às pernas dos mais velhos como se buscassem proteção. Uma 

pomba-do-bando veio num voo rasante dos lados da invernada, foi ao 

ingazeiro como se quisesse nele pousar, mas seguiu viagem rumo ao 

córrego. Quando deparou com as mulheres lavando roupas, virou na descida 

das águas, embrenhando no mato ralo das margens, mais abaixo. Sumiu. 

Parecia estar assustada como se perseguida por gavião. (COELHO, 1997, p. 

73). 

 

Os recortes narrativos supracitados são representantes de um espaço experimentado, 

vivido e que fazem parte da constituição das personagens, de modo que significam 

humanamente para as personagens que os ocupam, influenciando suas atitudes, interferindo 

em seus modos de pensar e transformando-as naquilo que são. Em outras palavras, o espaço 

descrito é compatível com suas vidas. Certamente esses pequenos trechos, usados para 

ilustrarmos nossa discussão, não encerram nossas pretensões de análise espacial, têm, 

contudo, as nuances do espaço literário, por estarem impregnados de humanidade. A 

espacialização reforça o estado psicológico negativo e sofrido das personagens. Por isso, 

devemos analisar com cuidado a espacialização na obra de ficção. Assim, pelos conceitos da 

Topoanálise é interessante ressaltar que  

 

Por espacialização entendemos a maneira pela qual o espaço é 

instalado dentro da narrativa. Logo, nesse item, deve-se refletir sobre 

a maneira pela qual o narrador ou eu-lírico cria o espaço na obra 

literária. (BORGES FILHO, 2007, p. 61). 

 

Nesse sentido, para entendermos com maior clareza trataremos da noção de espaço 

literário que é definido por Borges Filho (2007) como ―um conceito amplo que abarcaria tudo 

o que está inscrito em uma obra literária como tamanho, forma, objetos e suas relações‖ e 

aparece em diferentes momentos do movimento narrativo do romance. Indícios espaciais 

ajudam a constituir uma narrativa muitas vezes contemplativa de lugares que são visitados 

pelas personagens e tornam-se lugares vívidos no romance.  

 

2.3 Do espaço rural para o urbano: características de uma cidade interiorana 

 

O homem e sua família assim como a maior parte dos migrantes vêm da zona rural. A 

maioria não tem o mínimo domínio dos códigos que regem a vida numa grande cidade; seus 

hábitos, costumes, formas de pensar, de andar, de falar, estão marcados por sua vivência do 

campo e por sua condição social de homens pobres e analfabetos muitas vezes. O que chama a 
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atenção, portanto, mais do que a fome e a miséria das famílias de retirantes, é a degradação 

dos costumes tradicionais e dos valores morais. 

As causas dessa decadência pareciam ser ―o abandono da terra natal e a emigração 

para outros climas, outros costumes, outra educação‖, consequências da seca, que deslocava 

todos de seus lugares de origem.  

As personagens de Um homem e sua família estão diante de um cenário desconhecido, 

e a cidade goiana de Catalão em nada se parece com a grande metrópole que sonharam para 

fixar residência e realizar o sonho de ter um emprego de verdade. ―O único desejo era de 

quietar com aquela peleja, arranjar um canto onde pudessem morar, conseguir trabalho e 

cuidar da vida.‖ (COELHO, 1997, p. 74).  

O narrador nos mostra um ambiente hostil no qual as personagens, membros da 

família, se encontram em um estado de espírito negativo reforçado pelo ambiente, isto é, 

junção de espaço mais cenário ou natureza. Ele é componente do contexto psicológico da cena 

tendo em vista que está impregnado de negatividade e hostilidade refletindo nas personagens. 

A narrativa segue: 

 

Eram a personificação quase doentia do desânimo e da descrença: a mulher 

com o filho mais novo prostrado em suas pernas sentada no cimento frio e 

encostada na parede da estação, olhava como se não visse o marido, em pé, 

mais adiante, conversando com um homem que pelos modos e roupas 

deveria ser alguma autoridade ali. Os outros filhos se encontravam 

encolhidos no meio das trouxas sujas onde guardavam os parcos pertences. 

(COELHO, 1997, p. 74). 

 

Do ambiente narrado passamos ao olhar da personagem que vê a cidade do seu ponto 

de vista. Ou seja, temos simultaneamente nos excertos supracitados ora uma construção do 

ambiente, ora uma contemplação da paisagem. 

 

As águas correm sujas de sabão bolhas, espumas que batem de encontro às 

pedras musguentas. O ar tem cheiro de soda. Cantigas e vozes enchem e se 

dispersam no espaço aberto do pasto. O sol ainda não é muito forte, põe uma 

quentura morna, acariciante de antes do almoço. Os campos têm a cor cinza 

do tempo, ressequidos que estão. As árvores são de um verde empoeirado e 

na distância aparecem azuis se confundindo com o céu; paira, estagnada, no 

horizonte, uma tênue renda fumacenta de mistura a blocos de nuvens 

acinzentadas. Urubus, em riscos negros, cortam o azul atenuado do tempo. 

As águas correm, levando sujice e sabão das roupas – mas também trazem 

pensamentos, vozes e visões de outras eras. (COELHO, 1997, p.65). 

 

O fator psicológico componente do ambiente ficcional encontra-se em alguns trechos 
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da narrativa que detalha os pensamentos das personagens. Nesse caso, essas expressões 

lembradas, refletidas e sentidas pela personagem a mulher, por exemplo, são estimuladas pelo 

ambiente em que ela se encontra.  

 

O sol morno esquentando tudo. Vento em rajadas fracas, poeira no ar 

enchendo vãos e desvãos das casas. O dia aparentava alegre, embora a 

cidade fosse suja e tivesse a cor cinzenta das coisas velhas. Descia a ladeira 

fraca, antes de chegar a primeira grota, trouxa de roupa na cabeça, queijo 

embrulhado na mão, pensamento no marido e em seu emprego. Que seria? 

no que ele estaria trabalhando? na verdade, não importava saber em que 

trabalhava ele, era apenas uma curiosidade natural – o importante mesmo era 

que estava empregado. (COELHO, 1997, p. 53).  

 

A observação da paisagem a faz refletir sobre a sua igualmente dura vida. O ambiente 

criado pelo narrador influencia a ação-reflexão da personagem. E a dura realidade episódica 

proporcionada pelo ambiente configura-se em seus pensamentos: 

 

Dois quarteirões abaixo, um trator de esteira revolvia o chão cascalhento da 

rua, poeirão levantando, meninada assanhada ao derredor e os desocupados 

do bairro, velhos e pessoas que não tinham trabalhos fixos. Encostados nos 

muros de taipas, proseando à toa, como se fiscalizassem o trabalho do 

tratorista. Será que esse povo não tinha o que fazer? – pensou com 

reprovação. Serviço é o que não falta. Depois se lembrou do marido e de sua 

procura constante – muitos dias, às vezes semana inteira sem encontrar o que 

fazer. Ponderou: falta sim, e para muitos. Quem sabe muitas daquelas 

pessoas não corriam as ruas igual ao marido procurando um trabalho em que 

se ocupar. (COELHO, 1997, p.53).  

 

É interessante notar no trecho acima que a mulher está ‗Dois quarteirões abaixo...‘ Em 

outras palavras, temos a presença da coordenada espacial da verticalidade que se desdobra nos 

polos alto X baixo. No excerto acima, a mulher está descendo e essa descida é marcada pela 

negatividade: poeira, barulho do trator, velhos e pessoas desocupadas. O único contraste é 

formado pelas crianças que brincam ao redor do trator. Mas é apenas um contraste que 

intensifica mais a ideia de decadência. Além disso, a criança, como símbolo da inocência e da 

ingenuidade é, várias vezes, utilizadas no romance como já demonstramos no capítulo 

anterior. Portanto, no trecho acima citado, aparece a coordenada ‗baixo‘ impregnada de valor 

negativo. Essa junção está de acordo com a valorização desse polo espacial no ocidente. Para 

nós, ocidentais, geralmente o alto (o céu) possui valores positivos, enquanto o baixo (o 

inferno) está carregado de valores negativos. O mesmo acontece nesse trecho do romance. No 

entanto, vale destacar que a mulher, que começa criticando as pessoas desocupadas que ficam 

olhando o tratorista, termina por fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade em 
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geral e sobre sua realidade em particular. Ela, no senso comum, critica aquelas pessoas que 

não faziam nada. Ela pensa que são uns desocupados. Porém, em seguida, ela compara 

aqueles homens com seu marido. Sabendo que seu marido procura emprego todos os dias e 

não o encontra, ela levanta a hipótese de que o mesmo poderia acontecer com aquelas 

pessoas. Então, a personagem, baseando-se na própria realidade que vive, sai do senso comum 

e se aprofunda no questionamento da realidade. Esse aprofundamento questionador pode ser 

aproximado, metaforicamente, claro, com a descida física da mulher. Ou seja, a descida física 

pode ser comparada com a ‗descida‘ inquiridora da realidade. Isso ocorre porque como diz 

Genette(1972, p. 105): ―Nossa linguagem é toda tecida de espaço.‖ Isto é, usamos a 

linguagem espacial para falar de coisas que não tem absolutamente características espaciais, 

tal como na expressão comum: ‗pensamento profundo‘. Enfim, a coordenada espacial da 

verticalidade pode ser interpretada no trecho em questão de duas formas: uma física, outra 

metafórica.  

A sistematização do percurso espacial de uma obra configura-se, segundo Borges 

Filho (2007), como uma importante etapa de análise literária no âmbito dos estudos espaciais. 

Assim, cabe ao topoanalista perceber os ―diversos efeitos‖ que esses espaços causam no 

enredo, de modo que ele deve analisar cada um desses espaços numa perspectiva de relação 

com as personagens e os temas: em suma, como a personagem se relaciona com esse espaço e 

o que isso contribui para as reflexões existenciais que a obra propõe. Vejamos o seguinte 

trecho: 

 

O largo era um terreno baldio, coberto de capim comum, que, àquela quadra 

do ano, estava cinzento e queimado pelo sol forte. As crianças eram os 

senhores do largo: quando não estavam na escola corriam para lá formando 

bandos, brincando com bolas de meia ou de borracha, empinando papagaios, 

correndo arcos, jogando bolinhas de gude, rodando piões. (COELHO, 1997, 

p. 48). 

 

A partir dessas imagens, podemos ter uma reflexão mais concreta sobre as 

experiências cotidianas dos moradores da pacata cidade. Temos uma paisagem quase bucólica 

e angelical. Ao afirmar que as crianças são ―senhores‖ daquele lugar, o narrador nos remete à 

ideia de tranquilidade, inocência e liberdade. Diante de tais observações atentamos que o 

espaço narrado por vezes nos parece calmo e tranquilo, mas a vida da família de migrantes em 

nada se compara a esse cenário. Principalmente em relação ao social, pois a miséria se faz 

companheira constante em suas vidas. Migrantes deslocados do norte à procura de 

oportunidades de melhoras de vida, mas tudo não passa de sonhos não realizados. 
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No excerto, vemos as crianças alegres, mais uma vez símbolos da inocência e 

ingenuidade. Mas, em contraste, sabemos que as crianças da família trilham o mesmo 

caminho dos pais, sem condições de frequentar a escola e sem se alimentarem 

convenientemente. O espaço em que as personagens crianças estão representa a opressão de 

seus direitos de ter uma infância saudável e despreocupada, contrariando a noção de que toda 

criança tem direito a saúde, educação, alimentos, moradia. Portanto, no romance também 

vemos uma crítica em relação à infância depauperada e abandonada.  

 

Os filhos brincavam no quintal, fazendo a maior das algazarras. Quando 

viram a mãe a brincadeira estacou como por encanto, e foram calados se 

achegando dela. A casa varrida, o feijão no fogo, tudo bem arrumado – o 

menino mais velho parecia que tinha caprichado em sua tarefa, percebeu de 

uma olhada rápida em inspeção. (COELHO, 1997, p. 57). 

 

No penúltimo trecho, vimos que as crianças brincavam tranquilamente. Neste, ao 

contrário, vemos um contraste. A brincadeira ocorria depois do trabalho efetuado, 

principalmente, pelo menino mais velho. Além disso, percebemos como a presença da mãe 

impõe a parada na brincadeira da criançada.  

E a responsabilidade daquelas crianças não para por aí, ajudavam também no sustento 

da família, lutavam todos pelos mesmos ideais de sobrevivência. Entendemos que são 

crianças pobres e reprimidas. Brincar para eles parece algo proibido tanto que, ao avistar a 

mãe, agem como se estivessem fazendo algo errado. No recorte a seguir, temos uma passagem 

interessante, em que podemos ter maior clareza da rotina da vida daquela família. A luta é 

constante e, para a mulher, bastava que pudessem ter onde viver. A conformidade com as 

dificuldades da vida parece ser natural na visão da mulher.  

 

Já possuíam a casa, a horta, a cisterna, os jiraus para dormir; o trabalho de 

lavação de roupa, os meninos vendendo esterco de animais no centro da 

cidade para as casas com jardins ou hortaliças, o marido com emprego fixo 

agora. Mas ainda faltava muita coisa para se transformarem numa família 

remediada, igual a do carroceiro e do pedreiro vizinho. (COELHO, 1997, p. 

90).  

 

No trecho acima, percebemos como o espaço foi transformado pelos habitantes dele. 

No início, era apenas um pedaço de chão vazio entre a rodovia e a ferrovia. Percebemos agora 

que, através do trabalho, a família transforma aquele espaço rude e inabitável em um espaço 

melhor e mais receptivo à habitação apesar de ainda ser extremamente precário. ―... a casa, a 

horta, a cisterna, os jiraus...‖ são figuras que marcam a melhoria do espaço no sentido da 
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sobrevivência da família, mas, como a personagem ‗mulher‘ percebe, aquela transformação 

era ainda tão básica que nem se poderiam considerar como uma família ‗remediada‘. Ainda 

eram doentes sociais.  

Interessa-nos ressaltar que, através da retratação da rotina de vida das personagens, 

pode-se avaliar as condições sociais em que elas estão inseridas. Por isso, Borges Filho (2007, 

p. 33) considera que a Topoanálise ―não se restringe à análise da vida íntima, mas abrange 

também a vida social e todas as relações do espaço com a personagem [...]‖. Essa investigação 

do espaço literário proposta pelo autor vislumbra a valorização do desenho espacial da obra, 

como sendo um caminho de significados, muitas vezes centrais na narrativa. Nos termos do 

autor: ―[...] pode-se afirmar que a armação do espaço na obra literária é [...] importante para 

as ações da personagem e desempenha inúmeras funções dentro da narrativa.‖ (BORGES 

FILHO, 2007, p.34). 

 

A cisterna tinha uma proteção de tijolos rebocados com reboco grosso, ao 

redor da boca, numa altura de quatro palmos bem esticados e quase o mesmo 

de largura. Tudo muito redondinho e com alicerces de pedra. Depois o pai 

fez um encaixe de madeira com uma tampa na cisterna, que era para nem 

menino nem animal pequeno cair dentro dela. (COELHO, 1997, p. 39). 

 

O detalhamento descritivo da cisterna antecipa (prolepse espacial) as condições em 

que vivem as personagens, principalmente em se tratando de demonstrar de maneira simples 

as características daquelas pessoas a partir da demonstração do espaço. Através desse recorte 

podemos também fazer uma análise em relação à simplicidade, talvez uma forma primitiva 

em que as personagens estão inseridas. A busca da água no seio da terra, a terra que é o 

receptáculo de tudo o que existe. É negra e sombria, elemento do ‗embaixo‘ e do ‗peso‘ e que 

simboliza a mãe por sempre acolher seus filhos, seus frutos, no interior da terra. 

 

2.4 Do rural ao urbano 

 

No romance Um homem e sua família de Braz José Coelho, temos o percurso espacial 

em que aparecem vários cenários onde as cenas da narrativa acontecem de maneira que 

possamos elencar uma discussão sobre a relação do homem e sua luta para adaptar-se à 

natureza. Mas, como já foi citado, infelizmente o sonho da família não se concretiza, porque 

são obrigados a fixar residência, sem nenhuma ajuda, na cidade de Catalão no interior do 
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sudeste de Goiás. Trata-se de uma cidade orgulhosa de suas lendas e estórias, impregnada na 

memória coletiva de uma sociedade conservadora, que traz em sua essência a bravura do 

bandeirante que instaura moradia ali naquele lugar que, antes, fora um sertão inabitável. 

 

 

Quando o bandeirante Anhanguera passara por essas bandas, rumo às minas 

de ouro lendárias, deixara alguns dos membros de sua comitiva no local. Isto 

tudo era mataria fechada, sertão inóspito, óleos de muitas eras retorcendo os 

troncos nodosos e deitando copas engalharadas, sucupiras, resinosas, 

gameleiras de muitas braças em abraços sufocantes a coqueiros, ipês 

coloridos nas suas florzinhas amarelas e roxas, jequitibá, angico, amoreira, 

caraíbas, e barrigudas explodindo em cachos de flores esvoaçantes à menor 

batida do vento – uma sorte de diversa de árvores madeira de lei jogando 

para o alto muitos metros de troncos, se abrindo em galhos recurvos, mas 

também extensões consideráveis de lobeira, pequi, pau terra, uma raia miúda 

de vegetação capoeirada formando manchas no cerrado. [...] O ribeirão 

sinuoso era de águas limpas que corriam ligeiras soltando murmúrios 

queixumentos nas pequenas cachoeiras. Havia muito peixe, na maioria 

pirapitinga, e por esse nome passou a ser conhecido. Até hoje não se sabe ao 

certo de que pessoas se compunha a comitiva desgarrada – apenas o chefe, 

um espanhol da Catalunha, por isso mesmo conhecido por Catalão, seu nome 

verdadeiro história nenhuma foi capaz de guardar. (COELHO, 1997, p. 48). 

 

No recorte acima temos uma descrição minuciosa do espaço.  Lembrando que os dois 

tipos de espaços existentes são natureza e cenário, em nosso corpus, temos ambos, ou seja, 

construídos pelo homem (cidade goiana de Catalão) e não construídos pelo homem, a 

descrição do espaço antes do surgimento da cidade. Basicamente, são encontrados duas 

maneiras de representação do espaço, nessa obra, conforme a Topoanálise: a realista e a 

fantasista, alternando-se, numa dinâmica estabelecida entre cenário e natureza.  

Podemos perceber que o narrador, além de abordar a lembrança do nascimento da 

cidade, também evoca o esquecimento, ao dizer que os mais jovens desconhecem a estória da 

cidade. No entanto, são poucas as fontes e registros tradicionais, como livros e documentos 

sobre a história da cidade goiana de Catalão. Mas a grande maioria vem valorizar a história 

viva contada por pessoas comuns.  O registro de história de vida é rico porque nos permite 

descobrir particularidades que, às vezes, os grandes painéis omitem. Vida social, relações 

afetivas, trabalho, formas de organização e de sociabilidade, crenças, religiões, festas, 

transformações urbanas, valores, tudo é relatado por um sujeito que, ou viveu diretamente, ou 

sofreu a influência das transformações impostas pelo tempo. Dessa maneira, evidenciar o 

espaço em que as personagens estão agora inseridas é importante, pois, assim as personagens 

compreendem a maneira de ser daquelas pessoas. Na seguinte citação, é possível ter uma ideia 
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de como surgiu a cidade em pleno centro-oeste brasileiro, e os motivos que levaram pessoas a 

migrarem para aquele espaço:  

 

O ouro de Vila Boa fizera com que muitas levas paulistas percorressem 

aqueles trilheiros incertos. Ponto de parada obrigatória, para descanso e 

reabastecimento, ficou sendo a fazenda do Catalão. Muita gente nem mesmo 

chegou a Vila Boa, por aqui assentou destino, engrossando o povoléu que 

labutava na nova terra. Assim foi crescendo a fazenda, novas casas sendo 

construídas, novas famílias, novos ofícios, novas derrubadas, novas roças. A 

terra a bem dizer não tinha dono, poderia ser de El-Rei, mas este ficava 

longe. E foi que virou povoado de sesmaria, depois terra de paróquia, 

patrimônio da igreja, em nome de Nuestra Señora Madre de Dios, e não 

muito depois ficando cidade. (COELHO, 1997, p. 49). 

 

Supõe-se que, para conhecer a história da própria cultura, é preciso saber como se deu 

essa construção e como foi o processo de evolução e desenvolvimento da mesma. Só assim, 

pode-se conhecer e entender outras práticas sociais. Conhecendo a própria cultura, o 

indivíduo compreenderá a importância de mantê-la viva na memória, protegê-la e valorizá-la 

como forma de preservar o que somos, nossas características, nossa identidade. Entende-se 

que, para a assimilação da relevância desse conhecimento há de se ressaltar a construção 

histórica da cultura de um povo.  

 

La cultura no es algo dado, uma herencia biológica, sino uma construcción 

social e históricamente situada, em consecuencia es um producto histórico 

concreto, uma construcción que se inserta em la história y especificamente 

em la história de las inter-acciones que los diversos grupos sociales 

establecen entre si. (ARIAS, 2002, p.9). 

 

A cidade de Catalão no estado de Goiás, com suas peculiaridades históricas, lendas e 

tradições, traz consigo a trajetória de um povo orgulhoso de seus antepassados. Uma cidade 

de heróis, bandeirantes desbravadores, mais tarde a retratação de uma sociedade ―matuta‖, de 

justiceiros, movido pelo imaginário popular. Nesse sentido, as personagens procuram 

interagir com a cultura daquela cidade interiorana de Goiás. Nessa perspectiva, a 

familiarização com o espaço se dá através do conhecimento da trajetória de vida das pessoas 

daquele lugar. 

 

 – Foi ali onde está a cruz, perto da grota, ali na entrada da cidade, em frente 

a serraria, que ele morreu. Vinha muita gente, ele amarrado que nem boi na 

chincha, puxado por peão. os outros davam nele de pinhola, rabo-de-tatu, 

fueiro e tinha gente mais malvada que pinicava ponta de faca no corpo do 

coitadinho. Ele não falava essa boca é minha nem bolacha. Tava mais era 
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calado, nem gemia que nem Jesus Cristo carregando a cruz pra morrer. Nele 

sangue corria pras quinze bandas. [...] – Ai, então, parece que um mais 

malvado meteu a faca no sangrador dele que sangue espirrou longe. Garrou 

dai ele morreu. Depois dele morto, passaram cavalo na carreira por cima do 

corpo dele. Depois pegaram o corpo dele e jogaram pra riba da cerca de 

arame no outro lado de lá. Diz que até pouco tempo tinha um pedaço da 

camisa toda cheia de sangue que ficou presa nos arames. Depois é que 

descobriram que ele não tinha matado ninguém. Garrou daí puseram aquela 

cruz onde ele morreu e as mulheres vão rezar e levar velas bentas fazem 

promessas. Diz que ele agora virou santo. (COELHO, p. 96,97). 

 

Podemos perceber que, ao descrever esse recorte, estava impregnado no olhar da 

personagem parâmetros de cultura dos povos da cidade do interior. Ele os via com as lentes de 

um lugar violento, e com essas lentes destacavam aspectos físicos, concebendo inclusive a 

mistura de etnias como algo ruim, que influenciava nas atitudes dos sertanejos. A rudez e a 

selvageria eram destacadas quase sempre por quem se propunha a falar sobre o sertanejo, 

numa visão que valorizava o estilo de vida dos povos das cidades maiores em detrimento do 

modo de vida em que o homem vive nas pequenas cidades do interior. Para Souza (1999 p. 

57) o sertão aparece na sociografia brasileira como uma alegoria, que tem por objetivo 

difundir conjecturas a respeito da nacionalidade como um todo, sem se importar com as 

particularidades dos sertões concretos. Para tanto é suficiente um sertão genérico, descrito de 

forma macroscópica como saída de mapeamentos feitos à distância, ―de onde só se percebem 

impressões que transcendem a história e o espaço‖. O sertão, de quaisquer lugares e tempos.  

  



 
 

71 

 
 

CAPITULO III 

 

 

3 UM OLHAR PANORÂMICO SOCIAL: A CIDADE, O CENTRO, A PERIFERIA 
 

 

3.1 Os espaços e suas representações na criação de estereótipos sociais 

 

Ao longo deste trabalho, abordamos a relação entre espaço, identidade e memória das 

personagens do romance Um homem e sua família (1997) de Braz José Coelho. Destarte, 

buscamos compreender como os lugares podem interagir e contribuir de forma efetiva na vida 

de um povo, independente do espaço ou tempo em que estão inseridos. Inclusive, no capitulo 

que se segue, fizemos uma análise relacionada aos processos de mudanças sociais e como isso 

pode interferir na formação e transformação da identidade das personagens do romance 

corpus da nossa pesquisa. Dentro dessas perspectivas, buscamos enredar todas as passagens 

na qual pudemos salientar que as personagens sofreram transtornos momentâneos, em que se 

viram naturalmente forçadas a integrarem-se ao novo grupo social de que passaram a fazer 

parte na cidade goiana de Catalão. Entendemos que o fato de estar em um lugar ‗diferente‘ 

daquele do qual fazemos parte desde nossa infância, geralmente nos leva ao sentimento de 

‗interiorização‘ em relação ao ‗outro‘ ser que por via de regra se encontra em sua posição de 

detentor do espaço. Sendo assim, as personagens do romance não obstam em sofrer as 

consequências do desconhecido que acaba de chegar.  

Normalmente as agressões sociais e culturais sofridas pelo indivíduo acontecem 

geralmente por fatores relacionados às mudanças territoriais, que se efetiva não apenas na 

vida das personagens, ou seja, esses transtornos afetam a maneira de viver de todo indivíduo 

que se aventura por caminhos desconhecidos na busca de melhor sustentabilidade para sua 

vida. Geralmente esses deslocamentos acontecem pela falta de recursos naturalmente 

experimentados por comunidades de determinadas regiões, entre eles, destaca-se a seca que 

assola a terra do norte, tornando-a improdutiva e infértil. Ser oriundo dessas regiões 

empobrecidas passa a ser mais um motivo para o indivíduo se sentir diminuído. Fizemos uma 

pequena explanação sobre a relação entre ‗cultura‘ e ‘ identidade‘, para que possamos 

compreender como elas podem contribuir para a criação de estereótipos sociais. Haja vista 

que existe um conceito difuso de que o nordestino seja um povo valente, rústico e ‗ignorante‘, 

devido ao passado sofrido e violento em que imperava, em ‗algumas‘ regiões, mas esse 

conceito e/ou preconceito, tornou-se generalizado, criando assim um estereótipo social do 
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povo nordestino. Geralmente esse conceito é usado nos âmbitos das relações sociais e étnicas 

para definir uma ideia preconcebida, quase sempre infundada, acerca de uma determinada 

característica, atribuindo-a a todos os membros do grupo. É interessante que, quando se fala 

em estereótipo social, temos imediatamente uma ideia negativa, mas existem casos em que ela 

pode ser positiva, seria o caso do estereótipo do ‗cientista‘, mentes brilhantes que sobressai 

em relação à inteligência de outros profissionais.  

É comum em nossa sociedade a associação da atividade científica à loucura, logo, 

associa-se o cientista ao louco, maluco, etc. Porém, a maior parte dos estereótipos é atribuída 

de maneira negativa, ainda que os objetivos sejam aparentemente positivos. Um exemplo 

interessante que nos remete a essa ideia: quando alguém afirma que o povo nordestino é muito 

bom ‗como trabalhador braçal‘, isso quer dizer que ele não se daria tão bem em outras 

atividades. Essa afirmação pode trazer consigo a conotação de que esses indivíduos são pouco 

dotados para o trabalho intelectual. Desse modo, a fronteira entre estereótipo e realidade 

objetiva é tênue e, por vezes, difícil de estabelecer. No entanto, qualquer generalização 

excessiva relativa a um grupo étnico é considerada um estereótipo mesmo se parte de um 

grupo social ou étnico possuir uma característica específica, como, por exemplo, a violência, 

mesmo a ser verdade, isso não implica que todos os membros daquele grupo tenham essa 

característica. O nordeste, por exemplo, apesar de ser uma região heterogênea e muito 

diversificada, geralmente é visto de maneira generalizada e homogênea. O modo como o 

nordeste é compreendido e visto pressupõe uma sequencia de significações e reducionismo, 

conduzindo-o a estar sempre preso à ideia de atraso e pobreza. Por isso, o indivíduo 

nordestino é foco dos estereótipos e preconceitos, sendo geralmente visto como um sujeito 

atrasado, ignorante, pobre, rústico e violento. Mas, agora na periferia da cidade goiana de 

Catalão, os preconceitos são reforçados: ―Os homens eram ladrões, e as mulheres rameiras 

baratas, – um povinho em quem não devia confiar. (COELHO, 1997, p. 42). Nesse caso, 

podemos concluir que a família de migrantes, é vista sobre o prisma da pobreza, acarretando 

adjetivos preconceituosos e estereotipados. Desse modo, concluímos que, de todas as 

mudanças ocorridas na trajetória de vida das personagens, a mais impactante está relacionada 

às questões de cunho cultural: mudança de espaço, novos olhares, outros conceitos. Esses 

fatores se devem geralmente ao contraste social existente entre variados grupos. Destaque 

para a família de migrantes nordestinos que, por motivos indesejados, é obrigada a 

permanecer na periferia da cidade goiana de Catalão, ilustrando assim, as figuras de um 

cenário estupidamente surpreendente, pois a periferia em nada se compara com o espaço por 

eles imaginado. No entanto, as coisas e os espaços já eram bem definidos, havia uma divisão 
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social bem marcada pela sociedade da cidade. O pobre já sabia onde devia procurar recursos, 

seu espaço já estava definido. A família de migrantes conhece de imediato como funciona as 

coisas naquele lugar. Infelizmente, a chegada da família é marcada pela doença do filho 

caçula. Com isso, conhecer seu lugar fora a primeira coisa que eles tiveram que saber desde a 

chegada. 

 

– Lá na Prefeitura tem um pessoal que o trabalho deles é ajudar quem se 

encontra na precisão de sem recurso que nem a gente. Falei do caçula, deram 

esse remédio que é para pôr em água em água fervida e dar pra ele coisa 

assim de meia hora em meia hora. Falaram também que é pra não dar nada 

pra ele comer, só água de arroz e essa fervida com remédio misturado – dizia 

tudo isso sem olhar para a mulher, remexendo em uma coisa e noutra, 

disfarçando o seu embaraço. Sentia-se culpado da situação a que arrastara a 

família. (COELHO, 1997, p. 76-77). 

 

A nosso ver, existe um leque divergente entre a cultura e identidade de cada povo, mas 

dentro desse contexto podemos perceber que a sociedade de Catalão em nada se difere de 

outras regiões em relação aos grupos sociais.  Pois as diferenças são traços comuns em 

qualquer meio social. Mesmo porque, a vida e as coisas só podem ser identificadas através da 

diferença. Isso não quer dizer que existe uma diferença privilegiada, de que algo é melhor ou 

pior que o outro, mas que cada indivíduo está inserido no grupo com o qual dialoga. De certo 

modo, os grupos geralmente se diferem conforme a posição ocupada por seus membros em 

uma sociedade. Em nosso trabalho de pesquisa, nos deparamos com personagens que 

representam um grupo que geralmente está relacionado à pobreza, simplesmente por 

pertencerem a uma região onde a pobreza reina na vida de quase todas as pessoas. Nesse caso, 

são quase sempre obrigados a deslocar-se para outras regiões. Esses fatores relacionados à 

pobreza da terra, geralmente reflete na vida social do homem e marca definitivamente sua 

identidade de ‗homens‘ e ‗mulheres‘, sem cultura, deixando-os quase sempre em posição 

inferior às pessoas das regiões consideradas desenvolvidas. Segundo Woodward (1999, p. 10-

11), ―A identidade é marcada pela diferença, mas parece que algumas diferenças – neste caso 

entre grupos étnicos – são vistas como mais importantes que outras, especialmente em lugares 

particulares e em momentos particulares‖.  

Desse modo, os moradores de Catalão são a classe privilegiada em relação aos 

migrantes do norte de Goiás. São vistos como mais importantes, por entender que 

geograficamente o sudeste de Goiás seja bem conceituado, mesmo porque está localizado em 

região considerada de solo rico e fértil. Além desses fatores, a cidade é vizinha do Triângulo 
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Mineiro, parte de Minas Gerais com destaque nacional. Nesse sentido, fica evidente que a 

família protagonista do romance permanece na busca frustrada de melhores condições de 

vida.  

Em Catalão tanto as coisas, quanto as pessoas são identificadas pela diferença social, 

principalmente no que diz respeito ao espaço no qual estão inseridas. Desse modo, 

destacamos uma passagem do romance em que esse fato deixa em evidência o desânimo da 

personagem diante das evidências negativas do espaço em que se encontram, porque o lugar 

pode ser em região diferente da que eles moravam, mas as pessoas e o modo de viver são os 

mesmos em qualquer lugar, para conseguir um emprego fixo com salário digno, não depende 

apenas da força de vontade. É preciso muito mais que mão-de-obra qualificada, também é 

preciso ter conhecidos influentes na cidade: ―As terras boas, dinheiro correndo feito água de 

ribeirão somente nas mãos dos ricos – os pobres eram pobres como eles mesmos em suas 

terras, gente mais miseráveis até‖. (COELHO, 1997, p. 68). Nesse sentido, a família 

protagonista do romance também não fica isenta das aflições causadas pelo sistema social 

instaurado na cidade goiana de Catalão, onde o rico se encontra bem instalado no centro da 

cidade, espaço privilegiado, onde as pessoas usufruem do conforto proporcionado pelo poder 

público. Assim podemos afirmar que a situação financeira é fator importante na formação 

social e cultural de cada grupo, sendo ela benéfica quando atinge um patamar de evolução e 

modernidade. Mas de conflitos e prejuízos para grupos desfavorecidos financeiramente, pois é 

através das condições financeiras que o indivíduo tem a possibilidade de proporcionar a ele e 

aos seus uma vida saudável em todos os aspectos que os envolvem socialmente. Em algumas 

passagens do romance podemos perceber que o homem e sua família vivem em condições de 

vida primitiva, seus hábitos e costumes revelam a identidade de um povo pobre, não apenas 

pela falta de dinheiro, fator esse também responsável direto pela pobreza cultural dos 

membros daquela família. Na passagem a seguir podemos evidenciar a situação de 

precariedade em que as personagens vivem naquele espaço:  

 

Já no terreiro tirou água da cisterna, o sarrilho gemendo o peso do balde a 

corda de bacalhau já gasta se enrolando a cada volta da manivela, da boca 

escura da cisterna um bafo morno subindo de mistura a uma fumaça 

esgarçada. ‗lavou o rosto, enchendo a boca de água bochechou, depois 

guspiu longe [...] [...] Dirigiu-se para a linha do trem, atravessando a 

cerquinha do quintal, onde um resto de tábuas podres servia de cancela 

improvisada . arriou as calças, se agachou, fez as necessidades do momento, 

aliviando os intestinos e a bexiga. (COELHO, 1997, p. 30). 
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No trecho acima, o cenário apresentado pelo narrador se confunde com o próprio 

homem. A água vinda do seio da terra, saindo da ‗boca escura‘, um ‗bafo morno‘ ‗uma 

fumaça esgarçada‘, a personagem ‗o homem‘ também tinha as mesmas características, era 

como se eles também tivessem que sair todos os dias das profundezas da terra, ressurgir a 

cada dia em meio a tantas dificuldades. O ‗homem‘ traduzia em um ser transformado e gasto 

como as cordas velhas de bacalhau, a vida era como se fosse aquela ‗manivela‘, que custava 

subir com o peso das dificuldades, do mesmo modo, o peso do balde nada mais era que o peso 

da vida miserável. Ainda nessa passagem a retratação da pobreza é reforçada pela aparência 

descrita da cerquinha feita pelo ‗resto‘ de tábuas ‗podres‘, ali naquele ambiente concretamente 

inóspito, onde a personagem era obrigada a ceder de qualquer maneira às necessidades 

naturais do corpo humano. Há uma maneira gritante de demonstrar a decadência humana nos 

espaços abandonados. Ali o ser humano sobrevive apenas por ser cúmplice da natureza. Sem 

esquecer que temos a retratação de um grupo de pessoas que, por falta de recursos financeiros, 

são obrigadas a cultivar costumes primitivos e nada saudáveis. Entendemos que seja por falta 

de recursos financeiros, porque no setor central da cidade, a urbanização já havia sido 

instaurada. Nesse sentido, percebe-se que tais recursos estavam destinados apenas a um grupo 

social.  Por isso entendemos que o espaço físico também é detentor e criador de culturas, pois 

se notam as condições em que o indivíduo está integrado a uma determinada sociedade ou 

grupo. São fatores que fazem com que ele seja precursor de uma cultura particular ou coletiva. 

No caso da família personagem, são indivíduos que carregam em si uma forma peculiar de 

adaptar-se ao espaço, de maneira que possam interagir entre si. As condições de vida se dão a 

partir daquilo que o espaço pode oferecer ao indivíduo, no caso das personagens do romance 

existe uma cumplicidade entre eles e a natureza, pois, desde o início, foram sustentados por 

ela, mesmo que de maneira desastrosa. Mas, são através das dificuldades imposta pelo mundo 

e pela sociedade é que o sertanejo supera as divergências que os cerca. Nesse sentido, 

entendemos que a classe social não passa de uma simbologia criada por grupos determinantes, 

de modo que o que existe é sim um espaço social de divergências, onde o termo classe é tão 

somente virtual. Sendo assim, o espaço social abrange-nos como se fôssemos pontos em um 

eixo comum, pois a diferença persiste em existir, e é através desse conceito social que existem 

as divergências sociais. Em acordo com tal definição, fica deveras simples ao leitor, que já leu 

a obra Um homem e sua família, romper com a simbologia do social, pois o contraste entre a 

‗periferia‘ e o ‗centro da cidade‘ torna evidente a classificação do que seja de cunho social e 

ou marginal.  A periferia torna-se detentora da classe marginalizada. Isso se deve ao fator 

‗pobreza‘, porque as condições precárias da vida urbana nas periferias contribuem para a 
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criação de uma consciência da exclusão ‗social‘. As ―periferias‖ como fenômeno geral e de 

contexto histórico são espaços subalternos, abandonados pela administração das cidades. ―Lá 

por excelência é o mundo da subcidadania‖. (KOWARICK, 2009, p. 43). Esse conceito 

cunhado pelo autor marca as transformações não só no espaço da cidade, mas também a 

segregação socioespacial e sociocultural gerada por esse fenômeno. A marca desse processo é 

a ilegalidade da terra e a autoconstrução das moradias. Fato que ocorre com o homem e sua 

família. Eles constroem seu casebre sem permissão ou assistência por parte dos governantes. 

Segundo Kowarick a marca da subcidadania da periferia consiste em:  

 

(...) um ponto crucial, que diz respeito à questão dos direitos básicos do 

cidadão. Irregularidade, ilegalidade ou clandestinidade em face de um 

ordenamento jurídico-institucional que, ao desconhecer a realidade 

socioeconômica da maioria, nega o acesso a benefícios básicos para a vida 

nas cidades. Não se trata apenas do inconsciente perverso de tecnocratas 

bem-intencionados. Trata-se de um processo político que produz uma 

concepção de ordem estreita e excludente e, ao fazê-lo, decreta uma vasta 

condição de subcidadania urbana. (KOWARICK, 2009, p. 54).  

 

Desta maneira se deu a formação do espaço localizado ao redor da cidade goiana de 

Catalão. Saliente-se ainda que a produção do espaço urbano não se limita a sua condição 

material, mas, simbolicamente, também pela sua valoração cultural. Para a compreensão de 

sua complexidade cabe analisar os elos que unem a complexa relação entre objetividade-

subjetividade.  

 

3.2 Colocando em evidência a transição do centro à periferia e a sua inter-relação na 

formação cultural de um povo e seus costumes 

 

Nos limites da cidade, temos o espaço ‗periferia‘, um cenário triste e opressor, 

carregado de negatividade, lugar onde a miséria impera. Naquele espaço o homem e sua 

família enterram os sonhos de uma vida inteira. Contrastando singelamente com seus 

arredores, temos o centro da pequena cidade goiana de Catalão e seus majestosos casarões. 

Ambos os espaços fazem parte de uma mesma cidade.  Separados geograficamente, tornam-se 

cada vez mais distantes à medida que a pobreza se revela com maior intensidade com a 

chegada de novos moradores. A diversidade cultural alastra-se com mais intensidade na 

periferia, ao passo que o lugar é ‗obrigado‘ a alojar atores da vida real de toda parte do Brasil. 

Embora, só estabeleçam moradia ali os menos avisados ou aqueles que não têm condições de 
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prosseguir viagem, como a família de migrantes, por motivos de saúde e financeiro. Assim 

nasce a cidade de Catalão:  

 

Até hoje não se sabe ao certo de que pessoas se compunha a comitiva 

desgarrada – apenas o chefe, um espanhol da Catalunha, por isso mesmo 

conhecido por Catalão, seu nome verdadeiro história nenhuma foi capaz de 

guardar. (COELHO, 1997, p. 48).  

 

Diante disso, fica evidente que a cidade, desde o início, é marcada pela influência 

cultural vinda de outro país. Esse hibridismo é comum em toda e qualquer região do Brasil. 

Durante a narrativa percebemos que o narrador gradativamente nos mostra diversas culturas 

presentes na formação da cidade. Destaque para a família vinda da Síria, principais 

precursores da industrialização na cidade: 

 

[...] estrangeiros que fabricavam bichinhos de doces para vendê-los na rua. 

Com os lucros da fabriqueta de doces e de muitos outros negócios que o 

velho não descuidava de fazer, montaram empresa de laticínios, produzindo 

manteiga de leite que abastecia não só a cidade, mas as redondezas vizinhas, 

até mesmo o triângulo mineiro. (COELHO, 1997, p.50). 

 

Essa citação serve como base para entendermos a formação da cidade de Catalão, no 

âmbito social e cultural. Percebe-se que a classe dominante da cidade encontra-se 

financeiramente estabilizada, são pessoas que cresceram juntas com a cidade, diferente da 

família de migrantes que chega à cidade. Resta apenas a esperança de que um dia aparecesse 

uma oportunidade de emprego fixo. Mas não seria fácil alcançar esse objetivo porque o 

homem sentia-se menos valorizado.  

 

Não é que não encontrara trabalhos. Encontrava-os sim! como não, ora se! – 

alguns. [...] [...] Mas o resultado de tais expedientes não lhe trazia nenhuma 

consolação, dinheiro pouco, os improvisados patrões contentando, na 

maioria das vezes, em lhe dar o prato de comida na hora do almoço ou da 

janta, achando muito bem pago o seu trabalho com a refeição. Quando pedia 

dinheiro à guisa de pagamento, alguns até ofendiam. (COELHO, 1997, p.13-

14). 

 

Na passagem acima, temos a retratação de um homem de rua, pessoa sem ‗eira nem 

beira‘ que trabalha apenas para comer. Nesse caso, a personagem ‗o homem‘, é desmotivada a 

cada dia pelos moradores da cidade, pessoas que nem sequer imaginam que aquele homem 

tem um lar, uma família, esposa e filhos para tratar. Em relação a esses acontecimentos os 

conflitos humanos vão se tornando apavorador, o sistema é cruel. A degradação das 
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personagens é percebida pela aparência caótica em que se encontram: O filho mais velho ―Era 

um menino de dez a onze anos. Franzino pálido de uma cor terrosa, e àquela hora da manhã se 

acordando, aparentava mais pálido ainda‖ (COELHO, 1997, p. 33). A mulher ―Tinha os 

dentes estragados e não podia mastigar direito, [...] estava sempre às voltas com dores de 

dentes, a cara inchada de um lado só.‖ (COELHO, 1997, p. 88). O homem era a 

personificação do desânimo e cansaço de tanto procurar o que fazer: ―A mulher o reconheceu 

pelo jeito de andar – uma figura compacta, as passadas fortes como se carregasse um peso 

grande.‖ (COELHO, 1997, p. 98). E nesse compasso, a vida caminha a passos lentos, levando 

com ela não apenas as esperanças, mas também a saúde física e moral. As personagens 

carregam em seu íntimo o verdadeiro estigma da pobreza. E a mulher tem consciência de sua 

condição de pobre e miserável: 

 

Era pobre, não pedia esmolas, mas não era pobre soberbo. mal algum 

havendo em receber o que os outros ofereciam. Às vezes, levava para casa 

não só comida. Outras coisas de muita serventia ganhava.  Gente bondosa, 

sempre as há pelo mundo. Calças usadas para o marido e para os filhos, 

vestidos para ela mesma. Sapatos, chinelos também. Tudo usado de segunda 

mão, sabia. Mas alguns remendos nas roupas alguns pregos rebatidos nos 

calçados e tudo parecia novo, muito tempo para usar. Recebia e não achava 

humilhante, nem se ofendia porque alguém via a necessidade e lhe dava 

objetos usados. O feio não está em receber, mas no pedir. Por isso não pedia, 

deixava que as pessoas de melhores posses lhe ofertassem. (COELHO, 1997, 

p. 51-52).  

 

No excerto acima, a pobreza se torna um estigma facilmente perceptível. A própria 

personagem se auto identifica, ―Era pobre, não pedia esmolas, mas não era pobre soberbo.‖ 

Mas não podemos nos ater somente nessa questão de comportamento. O espaço que o sujeito 

ocupa são exemplos condicionantes do estigma da pobreza. O fato de pertencer a um dado 

espaço e/ou região faz com que o próprio indivíduo se sinta inferiorizado. Segundo Da Matta 

(1997): 

 

Nas cidades brasileiras, a demarcação espacial (e social) se faz sempre no 

sentido de uma gradação ou hierarquia entre centro e periferia, dentro e fora. 

Para verificar isso, basta conferir a expressão brasileira ―centro da cidade‖, e 

também a conotação altamente negativa do espaço sub-urbano – suburbano –

,[...] (DA MATTA, 1997, p. 29-30). 

 

Conforme afirma o autor, os espaços são importantes, é um traço que está fortemente 

marcado, no caso das personagens fica evidente o desconforto da ‗mulher‘, na casa da 
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‗patroa‘. O conceito de pobreza vai muito além do financeiro, é uma vivência, uma concepção 

internalizada. Entendemos que até mesmo a saúde física da personagem ‗a mulher‘, é gasta 

em favor das pessoas abastadas, pois a vida inteira ela serviu aos propósitos da exploração de 

mão-de-obra doméstica. Aos poucos tudo ia se acabando, a esperança e também a saúde que 

se tornava cada dia mais fragilizada: 

 

Ali, lavando roupa no córrego, o estômago sentindo falta de alimento, 

molhando-se não água fria e sentindo o calor que desprendia do tacho de 

cobre onde ferviam as roupas mais sujas, e encardidas, ela percebia que o 

médico tinha razão – sentia-se velha, desgastada, os músculos, os nervos, o 

corpo todo não mais respondendo às exigências do trabalho como antes. 

(COELHO, 1997, p. 83.) 

 

Percebe-se um cenário opressor, sem qualidade de vida. A natureza, que geralmente 

nos remete ao belo, aqui está contaminada pela negatividade. As ‗roupas sujas‘, ‗encardidas‘, 

o ‗calor‘, ‗sentia-se velha‘. Percebe-se que o espaço é desconfortável para a personagem. Ao 

descrever o lugar, ela nos remete à ideia de que está cansada doente e envelhecida, 

responsabilizando as condições da vida que sempre cobrara de si o máximo que seu corpo e 

alma pudessem oferecer. É interessante que a ideia de mulheres no córrego lavando roupas, 

fervendo-as em tachos de cobre, nos remete à ideia de tempos distantes, como por exemplo, 

tempos de escravidão. Nesses tempos, era comum as mulheres ‗escravas‘, lavando as roupas 

de seus ‗senhores‘, em meio a muitas cantorias. Mas os tempos, hoje, são outros. Não há 

escravas legalmente, apenas mulheres simples e humildes, escravizadas por uma vida pobre e 

miserável. No centro da cidade, as águas saíam das torneiras e em toda residência havia 

tanques próprios para a lavagem de roupas. A personagem ‗a mulher‘, sentia pesarosa não 

poder usufruir do conforto. 

 

Era uma sorte lavar roupas na casa dos patrões, mais conforto, comida 

melhor, tanques com água encanada e geralmente melhor paga também. Não 

havia o incômodo de levar a trouxa de roupa na cabeça, até o barraco, depois 

até o córrego. (COELHO, 1997, p. 84). 

 

No excerto, percebe-se a discrepância social refletida no descaso com as pessoas 

menos favorecidas. Oferecia-se trabalho como se fosse obra de caridade, mas não ofereciam 

condições dignas para a sua execução. As casas do centro tinham conforto e luxo, mas tudo 

servia apenas para ostentação. Preferiam gastar a água do córrego para lavar suas roupas, sem 

mencionar que as lavadeiras não teriam que comer em suas casas. Era um trabalho que 

oferecia vantagens apenas para os que dele podia pagar. As personagens são efetivamente a 
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representação de uma classe menos favorecida. E com o passar do tempo o desgaste não era 

apenas físico, mas também psicológico. Como não havia conhecimento nem acesso a métodos 

contraceptivos, a mulher temia outra gravidez: 

 

Ultimamente uma ligeira preocupação insinuava de maneira renitente em sua 

cabeça, na maioria das vezes tomando o lugar das demais. Acontece que a 

regra ainda não viera naquele mês e isto bem que poderia traduzir num novo 

filho. Isso a colocava apreensiva – não queria outro filho, por enquanto. Se 

pudesse, gostaria de um espaço pelo menos de cinco anos. Era necessário 

construir tanta coisa ainda. E a perspectiva de nove meses de barriga 

estufando, depois o parto doloroso, a parada dos trabalhos, impossibilitando 

de ajudar o marido a manter a casa, e, ainda por cima, mais uma boca para 

encher, não era nada agradável(COELHO, 1997, p. 89-90) 

 

Percebe-se a preocupação da mulher diante da possibilidade de ter mais um filho. Ela 

ficava angustiada apenas com a ideia de que mais cedo ou mais tarde outra criança viria. 

Afinal, estavam recomeçando a vida, já haviam conquistado um espaço naquela cidade, mas 

sem sua ajuda com as lavações de roupas não iriam conseguir melhorar as coisas porque o 

marido ainda não havia conseguido emprego fixo.  

 

3.3 A cidade de Catalão não fica alheia às dificuldades dos migrantes 

 

Aqui segue o retrato de uma cidade onde o ser humano busca incessantemente vencer 

as barreiras que a vida miserável abundantemente lhes oferece. Para que se possa ter uma 

ideia mais clara do espaço a que estamos nos referindo, buscamos fazer um esboço desse 

cenário que o narrador descreve em detalhes. Embora seja apenas um dos espaços miseráveis 

presentes no texto, pensamos ser suficiente para que possamos debruçar nosso olhar nessa 

realidade de muita pobreza.  

 

Pensamento solto, pés ligeiros, lá alcançava a terceira grota. Aqui poucas 

casas, algumas de adobes outras de pau-a-pique, e mais adiante casebres 

erguidos apressadamente com restos de caixote e folhas de zinco. O terreno, 

um corredor entre a estrada irregular e os trilhos por onde passava o trem de 

ferro. Terra que parecia não ter dono, por isso quem ia chegando ia 

levantando o seu barraco, frente voltada para a estrada de chão empoeirado, 

fundos para os trilhos. Apossavam de um lugar onde pudessem fixar família. 

Afinal sem um terreno debaixo dos pés e um telhado por cima da cabeça 

ninguém consegue viver. Ora – gente! – de que jeito. (COELHO, 1997, 

p.54). 
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Na passagem acima, observa-se a descrição do ‗bairro‘ em que o homem e sua família 

construíram seu casebre. O tema da pobreza é repetido várias vezes por diversas figuras tais 

como: adobes, pau-a-pique, caixote, folha de zinco e barraco. O trecho também fornece uma 

caracterização psicológica dos personagens daquele ‗ajuntamento‘: são todos invasores de 

terras. Diante de nós se descortina um cenário surpreendente onde o modo de vida das 

personagens nos remete a ideia de primitividade: 

 

[...] A cerca era na maioria de ramos. No piso, ciscos, e em alguns lugares, 

arame e bambu entrelaçados, latas velhas desmanchadas, restos de folhas de 

zinco que os meninos catavam nos entulhos. A única coisa que não 

construíram foi privada, pois não viam necessidade, habituados a fazerem as 

precisões ao campo livre, no fundo dos quintais, nas touças de bananeiras. 

(COELHO, 1997, p. 85). 

 

Temos novamente outro momento em que concluímos ser mais uma característica que 

marca a animalização do homem, ao afirmar que a família não se preocupa em construir um 

espaço para que possam ter privacidade no momento de fazer suas necessidades fisiológicas. 

O trecho nos remete à ideia de que aquela família vive de maneira primitiva, comparada à 

vida dos animais. Mesmo que não exista saneamento básico na periferia, é costume construir 

esses espaços, utilizando-se de outros recursos como fossas. Dentro desse contexto, 

entendemos que para essa família existe uma questão de hábitos e costumes, pois assim como 

afirma, estão ―habituados a fazerem as precisões ao campo livre, no fundo dos quintais, nas 

touças de bananeiras‖ (COELHO, 1997, p. 85).  

Percebe-se que as transformações nem sempre acontecem da mesma maneira para uma 

sociedade em geral, porque cada grupo vive conforme as condições sociais em que está 

envolto. Outro fato que não devemos nos esquecer é que a cidade goiana de Catalão tem a 

marca e as características das pequenas cidades do interior: pouco emprego. Isso dificulta 

ainda mais a vida do migrante, porque geralmente os negócios giram em torno da família, 

assim como para os sírios:  

 

[...] – O velho, chamavam-no Jidu que é avô lá na língua deles –, o pai de 

todo clã, botara a família inteira para fabricar, num barracão armado no 

fundo do quintal, doces e mais doces, com feições de animais, porquinhos, 

vaquinhas, carneirinhos, cavalinhos, cãezinhos, – um horror deles; depois 

embrulhavam-nos em papel de seda e percorriam as ruas, feiras, vendas e 

empórios da cidade com tabuleiros cheios. (COELHO, 1997, p. 50). 
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Como se vê, para os migrantes, quase sempre, predomina o emprego informal. Nesse 

caso, a família de sírios sobreviveu de sua criatividade de capacidade de fazer e vender doces. 

Infelizmente, a família foco do romance, não possuía nenhum capital para começar a produzir 

o que quer que seja. Conforme Da Matta: 

 

O fato é que tempo e espaço constroem e, ao mesmo tempo são construídos 

pela sociedade dos homens. Sobretudo o tempo, que é e simultaneamente 

passa, confundindo a nossa sensibilidade e, ao mesmo tempo, obrigando a 

sua elaboração sociológica. Por tudo isso não há sistema social onde não 

existe uma noção de tempo e outra de espaço. (DA MATTA, 1997, p. 31).  

 

Desse modo podemos observar que a sociedade da pequena cidade de Catalão se 

transforma com o passar do tempo. Através de gerações diferentes que se misturaram e 

buscaram um mesmo objetivo: transformar a cidade em um centro que pudesse ofertar 

empregos através dos empreendimentos feitos pela sociedade geral. No entanto, nem todos 

são beneficiados. E o poder público não está tão preocupado com a inserção dos migrantes na 

sociedade: 

 

Lá na prefeitura tem um pessoal que o trabalho deles é ajudar quem se 

encontra na precisão de sem recurso que nem a gente. Falei do caçula, deram 

este remédio que é pra por em água fervida e dar pra ele coisa assim de meia 

em meia hora. (COELHO, 1997, p.76). 

 

Percebe-se que não havia desinteresse total do poder público diante das comunidades 

carentes, mas faltava ao município recursos suficientes para suprir todas as necessidades dos 

migrantes pobres. As condições sociais definem distâncias e proximidades, afinidades e 

diferenças. No fundo, as classes sociais não existem, o que existe são práticas sociais de 

divergências, que determina também o espaço habitado. Em Um homem e sua família, fica 

evidente o contraste entre a ‗periferia‘ e ‗centro da cidade‘. O primeiro é caracterizado pelas 

condições sociais derivadas da pobreza, casas de adobe e pau-a-pique. O segundo 

caracterizado pelos casarões com água encanada e dinheiro. 

 

3.4 Enfrentamentos: focados na sobrevivência 

 

Inicialmente reforçamos a ideia de que não fazia parte dos planos das personagens 

estabelecer moradia na cidade goiana de Catalão. Para eles, aquele lugar era completamente 
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desconhecido e bastante parecido com a sua terra natal, ‗o norte de Goiás‘, lugar onde a 

demanda por emprego era tão escassa quanto ‗aqui‘ em Catalão. Com o decorrer do tempo, 

em Catalão, as dificuldades vão se propagando feito erva daninha. O foco da narrativa, 

parece-nos, está em mostrar para o leitor, um encadeamento de dificuldades que nos dá à 

possibilidade de compreender porque essa família (as personagens) não consegue reverter sua 

trajetória de vida. Poucas são às vezes em que os acontecimentos ou ações não provocam 

situações desfavoráveis e negativas. Estavam presos naquele espaço onde construíram o 

casebre. Para tornar o lugar habitável fora preciso derramar muito suor. A família se une e 

buscam vida no leito da terra. Essa tarefa fora feita à custa de muito esforço, inclusive a saúde 

da mulher fica comprometida, seu corpo reage ao esforço, derramando sangue. Na passagem 

abaixo podemos ilustrar melhor a forma que encontraram para driblar a pobreza, e tentar a 

sobrevivência nesse mundo inexplicável, onde padecem de um mal que não tem cura. A 

miséria que os assola, parece uma fortaleza que os cerca de todas as maneiras, e para todos os 

lugares: 

 

Ela ficava no sarilho puxando a terra e isso é um serviço pesado, 

principalmente para mulher. Mas o pior é que logo no primeiro dia veio-lhe 

as regras. Se tivesse dito ao marido que se achava naquela situação. Ele a 

teria afastado do serviço e seguido sozinho, com a ajuda apenas dos dois 

filhos maiores ou teria esperado que ela voltasse ao normal. No entanto, não 

lhe dissera e sobreveio-lhe a forte hemorragia, que a deixou de cama. 

(COELHO, 1997, p. 82). 

 

Conforme o texto acima, podemos concluir que as personagens representam uma 

infinidade de famílias que trabalham em cooperativas. Nota-se que apenas o caçula não 

participa da empreitada, não importa se a mulher seja frágil, ou se os filhos maiores não são 

‗maiores‘, também são crianças.  A personagem ‗a mulher‘ jamais imaginara em toda sua vida 

que um dia fosse conhecer pessoalmente um hospital, pois durante toda sua vida tinha apenas 

ouvido falar e para ela médico era coisa de gente rica.  

 

Pior mesmo: foi necessário que o marido saísse às pressas com ela para a 

Santa Casa de Misericórdia. Os remédios foram procurados na Prefeitura 

novamente. E, durante alguns dias o marido ficara todo atarantado entre 

cuidar dos filhos e permanecer no hospital ao seu lado. Por fim, deram-lhe 

alta e alguns remédios rotulados amostra grátis. (COELHO, 1997, p. 82). 

 

Outro fator que chama bastante atenção se dá pelo fato de que o narrador não perde a 

oportunidade de demonstrar que a família não apenas ‗está‘ passando por uma situação 
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complicada de recursos, mas são efetivamente pobres. No trecho acima, ele reforça essa ideia 

de extrema pobreza das personagens, pois faz questão de mostrar que os medicamentos que 

foram doados para ‗a mulher‘, estão ‗rotulados‘, assim como as próprias personagens que 

carregam na aparência a marca, ‗o rótulo‘ da pobreza. A vida das personagens gira em torno 

de favores e de gratuidade, pois é graças aos medicamentos que os médicos recebem para 

experimentos que a população pobre consegue ter acesso a eles.  Pra nós essa passagem vem 

reafirmar o que está inserido em toda narrativa, a intenção de mostrar a situação financeira 

das personagens, a degradação física, ou seja, enfatizar as condições em que vivem. Em Um 

homem e sua família estamos diante de vidas humanas segregadas pela existência malfadada. 

O narrador mostra todas as mazelas a que as personagens estão acometidas.  Assim mais uma 

vez temos a visão de uma imensurável vida desgraçada que em nada coopera para aliviar as 

dores e sofrimento daqueles que são culpados apenas por terem nascido em uma terra que não 

pode sustentá-los. 

 

3.5 Mazelas de um povo habituado à rotina da pequena cidade goiana de Catalão: sob o 

olhar das personagens Um homem e sua família (1997) 

 

A cidade goiana de Catalão e sua rotineira vida interiorana se descortinavam diante do 

olhar ansioso da família de migrantes do norte de Goiás, famintos de trabalho e de sossego na 

vida. Aos poucos, conheciam e se acostumavam com a cidade, ali tudo era rotineiro, até 

mesmo a procura e as negativas de emprego do homem tornaram-se uma rotina. Na passagem 

a seguir, tem-se a retratação da cidade pequena e com aparência de pacata onde o narrador 

mostra como era o dia-a-dia das pessoas:  

 

Nas missas aos domingos, as famílias se encontravam, cumprimentando, 

dando e pedindo notícias, os homens falando dos atos do governo, do preço 

dos produtos agrícolas e do gado, até um que outro negócio aparecendo. As 

mulheres trocando receitas e novidades. Nas bênçãos do santíssimo e nos 

terços das novenas, à noite, os rapazes e as moças se avistando, trocando 

olhares, recadinhos e bilhetes, começando e terminando namoros, e lá fora 

nos vãos das paredes da igreja os mais afoitos trocando algumas bolinações. 

(COELHO, 1997, p. 47). 

 

No excerto, vê-se uma comunidade pequena que convive entre si de maneira simples e 

despreocupada. Essa característica marca uma época em que as pessoas interagiam entre si de 

maneira real e não virtual, como acontece hoje com a globalização e modernização dos meios 



 
 

85 

 
 

de comunicação. A tecnologia já se encontrava bastante avançada nos grandes centros, mas as 

pequenas cidades conservavam seus hábitos e costumes de relacionamento.  

É interessante notar que toda informação que as personagens recebem são através de 

relatos das pessoas que conheceram ou viveram em outras regiões. Sempre será dessa maneira 

que o narrador nos repassa as informações que chegam até as personagens: ‗ouvi falar‘, essa é 

a marca de um mundo em que a tecnologia ainda não teve oportunidade de dominar. Nele, as 

pessoas e as coisas são as referências. Mas nem sempre tão eficiente, é o caso da família que 

parte sem planejamento em busca de emprego e comodidade. É interessante para nossa 

pesquisa fazer uma ressalva para essa questão, por entendermos que as pessoas tinham um 

estilo de vida, em que até mesmo as informações eram difíceis de se obter: 

 

Na mente do marido uma ideia ia se formando todas as vezes que encontrava 

um ou outro conhecido mais viajado. – para o sul, a terra não era tão quente, 

as cidades se espichavam em ruas e calçadas, casas e palacetes de perder de 

vistas, serviço era o que não faltava, dinheiro correndo para todo mundo. 

(COELHO, 1997, p. 64). 

 

E foi com essas expectativas que a família parte na aventura de encontrar o emprego, a 

riqueza idealizada traduzia-se em um conto de fadas. ‗Palacetes‘ e as longas ruas ‗calçadas‘, 

nos remetem ao idealismo do sonho de uma vida perfeita. Embora a cidade de Catalão 

estivesse localizada no sudeste de Goiás, nada tinha para oferecer às pessoas que sofriam 

desde cedo a angústia de não conseguir sequer dar um passo em direção de uma vida melhor. 

São indivíduos condenados a viver constantemente enfrentando desafios em busca de 

manterem-se vivos. A família, personagem do romance, faz parte desse círculo de 

sobreviventes: 

 

Em sua terra, muito distante dali, nordeste de Goiás, beira do Tocantins, ele 

era lavrador, preparava a terra com o fogo e a distoca, às vezes em roça de 

toco: plantava, limpava em duas ou mais três limpas, puxando a enxada até 

as mãos se endurecerem e não conseguir mais esticar os dedos de todo, [...], 

Outros ofícios também aprendera – ora se! Era carapina, manejava a enxó, o 

formão, a plaina. [...] Coisas mais sabia ele: da lida de gado conhecia todos 

os segredos – tirava leite agachado sem lhe doer as ancas nem ficar com os 

dedos endurecidos, suportava pulos de burro no primeiro repasso, sabia 

castrar garrote de várias maneiras, no macete, de volta, sem estragar a rês, 

curar bicheiras, cortar frieira, tratar de umbigos azangados de bezerrinhos 

novos. (COELHO, 1997, p. 15). 

 

Na passagem, vemos que a personagem é o retrato do homem do campo, do sertanejo 

que sabe lidar com todas as questões que envolvem a rotina dos que vivem em contato direto 
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com a natureza. Para a personagem trabalhar é apenas uma questão de ter coragem. Ele sentia 

estar preparado para enfrentar o mundo, pois tinha conhecimento de muitos ofícios. Mas para 

viver na cidade são necessários outros conhecimentos. Catalão, nessa época, mantinha-se 

apenas com as fabriquetas, alguns comércios e um pequeno frigorífico de charqueadas.  

A mulher busca nas casas das famílias do centro da cidade um pouco de sustento. 

Embora já estivesse acostumada com a vida dura, não esperava que conviver com as pessoas 

se tornaria mais um obstáculo a vencer. A busca pelo trabalho fazia que a cada dia ela tivesse 

oportunidade de conhecer as mazelas daquela cidade. Aos poucos ia tomando conhecimento 

de coisas e situações que jamais se deparara, ou imaginava que existia. Acostumada com 

pessoas simples e humildes, estranhava o comportamento de determinadas pessoas:  

 

Tem gente que não sabe lidar com pobre. Olha de cima como se pobre fosse 

bicho ou tivesse aleijume. [...] Não gostava de certas mulheres ricas, crias da 

cidade mesmo, com seus ares de muita importância e toda soberbia no falar 

com pobre. Melhor mesmo era gente da roça, mais humildes, não 

sofisticadas, sabendo distinção entre uma pessoa e um animal, mas amando 

os dois como criaturas de Deus. Certa vez lavava roupa para uma família 

assim sem respeito, debochada. O marido trabalhava em Banco, Banco do 

Brasil parece. Gente toda criada na cidade, pessoas que nuca pisaram no 

chão com pés descalços. Lavara uma três vezes apenas, se descombinando 

com a patroa pelo modo de ser tratada. (COELHO, 1997, p. 52).  

 

Percebe-se que a pobreza, muitas vezes, é tida como uma doença. Quando o narrador 

afirma que a mulher sente que a outra a ‗olha de cima‘, estamos diante de uma maneira 

explícita de demonstrar superioridade. É interessante que ao dizer que tem gente ‗que não 

sabe lidar com pobre‘, temos a impressão de que pessoas da classe inferior são parecidas com 

animais, é preciso saber lidar. Novamente temos a retratação do pobre como um ser 

rebaixado. Enquanto isso, a discriminação continua, conforme é possível ler em Coelho 

(1997, p. 61): ―Não era de muita conversa. Mantinha-se afastada. Tinham uma mania 

implicante de debochar de sua pronúncia, de seu modo nortista de dizer as coisas. Por isso 

ficava mais afastada, não puxando prosa com ninguém‖.  

Nesse trecho, a reação da mulher se dá em relação às outras lavadeiras. Em outras 

palavras, a discriminação também ocorre dentro da mesma classe social. Através desse ato de 

criticar a maneira do ouro falar, existe uma intencionalidade de intimidação. A língua pode 

tornar-se uma forma de opressão e foi justamente o que aconteceu com o comportamento da 

personagem ‗a mulher‘: sentia-se oprimida naquele espaço com aquela convivência. Nesse 

caso, há um choque de identidade, a personagem não se sente amparada pelos costumes e 

maneira de falar.  
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A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento, ela nos 

envolve e nos habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter 

experiência da linguagem é ter uma experiência espantosa: emitimos e 

ouvimos sons, escrevemos e lemos letras, mas, sem que saibamos como, 

experimentamos e compreendemos sentidos, significados, significações, 

emoções, desejos, ideias. [...] É que a linguagem tem a capacidade especial 

de nos fazer pensar enquanto falamos e ouvimos, de nos levar a compreender 

nossos próprios pensamentos tanto quanto os dos outros que falam conosco. 

As palavras nos fazem pensar e nos dão o que pensar porque se referem a 

significados, tanto os já conhecidos por outros quanto os já conhecidos por 

nós, bem como os que não conhecíamos e que descobrimos por estarmos 

conversando. (MESQUITA; COELHO, 2013, p. 26). 

 

Concordamos com as autoras em relação ao conceito de língua por elas apresentado, 

porém, fica evidente que ao estabelecer a comunicação com as lavadeiras, todas 

compreendiam, mas aqui temos uma não aceitação da maneira peculiar coletiva e/ou 

individual que cada comunidade se utiliza para comunicar. Nesse caso, a língua não é apenas 

uma forma de ‗acesso ao mundo‘, é também uma forma de exclusão devido ao preconceito 

linguístico. 

A identidade está marcada pela diferença, toda e qualquer representação seja social, 

cultural ou psicológica encontra-se em oposição a outras representações. 

 

Elas não só são definidas como também impostas, elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são 

disputadas. A identidade e diferença estão, pois, em estreita conexão com a 

relação de poder: o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não 

pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 

diferença não são, nunca, inocentes (WOODWARD, 1999, p.81).  

 

O jeito de falar da mulher vinda do norte marca sua diferença e também sua 

identidade. É nesse jogo de poderes que a mulher vai se constituindo.  

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 

por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 

sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. (WOODWARD, 

1999, p. 17). 

 

Uma característica comum entre os moradores dos arredores da cidade goiana de 

Catalão, independente do poder aquisitivo, é que são todos posseiros de um espaço ilegal. 

Nesse lugar, destaca-se o chacareiro. Essa personagem toma posse da maioria das terras 
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daquela periferia. Dessa forma, consegue galgar uma situação econômica mais confortável, o 

que lhe rende um espaço social econômico mais elevado. O poder econômico do chacareiro se 

dá pela exploração da mão-de-obra dos moradores pobres e miseráveis da periferia.   

 

E o coitado do pai teve que gastar a paciência que tinha e a que não tinha 

para, no fim, não receber dinheiro nenhum, o homem empurrando um feijão 

velho já carunchado, alguns litros de arroz, lata de banha de porco misturada 

com gordura de gado e mais coisas assim. (COELHO, 1997, p. 43). 

 

Conforme o fragmento acima, as pessoas eram exploradas pelo ‗chacareiro‘, ali na 

periferia viviam na base da troca de serviços por alimentos. Quanto mais pobres eram os 

moradores da periferia, mais possibilidade de serem explorados, pois o homem faz qualquer 

serviço desde que seja honesto para alimentar a família. Desse modo, entendemos que a parte 

da comunidade empobrecida é presa fácil de exploração, porque a pobreza não cessa e a 

ganância segue curso ao seu lado. Sendo assim, as famílias que chegam até a periferia 

despreparadas sempre terão que se submeter aos caprichos do chacareiro, pois ele representa a 

única opção para quem não tem onde recorrer nas dificuldades e complicações do dia a dia. 

No trecho abaixo podemos perceber que o poder está relacionado ao lugar social ocupado 

pelos membros de uma sociedade. Na passagem a seguir, temos uma demonstração de 

predominância de poder do chacareiro sobre os demais moradores da ‗periferia‘:  

 

O chacareiro era exigente com o trabalho, mas ele mesmo não fazia serviço 

nenhum. Levantava tarde rondava os que trabalhavam dando palpites que 

ninguém ouvia, depois do almoço tornava a se deitar. Era um velho para 

mais de seus sessenta, rosto cheio, papada encurtando pescoço, pernas curtas 

e corpo de barrica, as banhas debruçadas por cima da cinta de couro. Casara 

com uma mulher que não chegava ainda aos trinta, de natureza pacata e fácil 

de trato com as pessoas. Era um unha de fome, emprestava dinheiro a juros, 

não tinha dó de ninguém, e só fazia negócios pensando não no quanto iria 

ganhar, mas como e em quanto haveria de fazer o outro perder. (COELHO, 

1997, p. 42). 

 

Na passagem, o narrador caracteriza física e psicologicamente uma personagem que 

nos remete aos tempos do coronelismo, uma figura comum que dominava e explorava os 

menos favorecidos em épocas distantes. O velho chacareiro é uma figura tradicional 

encontrada nas histórias e em muitas literaturas, é o opositor, um dos antagonistas da história 

em foco.  Ele simboliza o poder que impera no meio social e independente da época ou lugar. 

Ao fazer uso de alguns adjetivos como ‗velho‘, ‗gordo‘ e ‗preguiçoso‘, o narrador reforça a 

ideia de que o peso do antigo poder persistia na vida dos menos favorecidos, por isso temos 
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na narrativa essa figura, com cara de preguiça, demonstrando a realidade da bonança daquele 

que não precisa se preocupar com o trabalho. E o narrador continua: 

 

Criava dois enormes cães cabeçudos – um malhado e outro amarelo quatro 

olhos –, para protegerem a sua chácara, principalmente dos moradores dos 

casebres do outro lado da linha de ferro, gente, no dizer dele, desqualificada, 

os homens eram ladrões e as mulheres rameiras baratas – um povinho em 

quem não podia confiar. (COELHO, 1997, p. 42). 

 

No trecho acima os ‗cães‘ substituíram os famosos ‗capangas‘, expediente muito 

utilizado pelos senhores feudais ‗de todas as épocas‘ para protegerem suas propriedades. As 

situações permanecem no tempo e no espaço, os conceitos da sociedade não mudam ou 

mudam muito pouco, apenas tornam-se diferenciados, dependendo do espaço em que 

determinado grupo se estabelece. E são esses processos que desencadeiam a questão sempre 

latente em nossos estudos: ‗espaço‘ e ‗identidade cultural‘. Dessa forma, pode-se dizer que o 

posicionamento em que se encontra o ‗chacareiro‘ emerge de uma identidade de poder que 

surge ancorada na situação econômica em que ele se encontra.  

Dentro dessas perspectivas de fracasso e inferioridade, a vida das personagens do 

romance Um homem e sua família (1997) terá seu desfecho final na cidade goiana de Catalão. 

Os sonhos vão ficando cada dia mais distantes, o que resta em seus sentimentos são apenas as 

esperanças de suavizar a angústia e o desespero de se viver com apenas um pouquinho de 

dignidade, sem passar por cima de suas crenças morais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Encerramos esta pesquisa com a compreensão de que estudar os espaços na obra de 

ficção na contemporaneidade, bem como os elementos que por ele circulam, é uma 

preocupação importante. É imperioso compreender que os diferentes tipos de espaço estão 

diretamente relacionados ao modo de viver das personagens, possibilitando ao leitor 

enriquecer sua visão da obra. Nesse sentido, a concepção de personagem caminha conforme o 

espaço em que está inserido. Portanto conhecer os tipos de espaços de uma obra e como eles 

são constituídos torna possível o conhecimento de determinadas ações e atitudes das 

personagens em determinada época. De acordo com Borges Filho (2007) ao discutir sobre a 

Topoanálise, o ser humano por meio de sua cultura modifica o espaço e o constrói à sua 

imagem e semelhança. No caso do romance Um homem e sua família (1997), de Braz José 

Coelho, estudar os espaços não apenas nos permitiu conhecer a maneira degradante em que 

viviam as personagens em sua terra natal, no norte de Goiás, mas também a submissão e o 

estado de animalização com que o homem era tratado pelo simples motivo de ser pobre. 

Verificamos que as lembranças de uma vida malfadada estavam sempre às voltas nos 

pensamentos das personagens, pois o espaço exterior é permeado por lembranças de objetos, 

gestos, sons, cores, entre outros, que despertam sensações e conduzem as personagens ao 

devaneio, que pode vir de experiências pessoais ou sociais, agradáveis ou não.  

Nesse sentido, concluímos que as personagens estão constantemente envolvidas em 

pensamentos e lembranças de um tempo que ficara para traz, carregado de tristezas e falsas 

expectativas. Entendemos que o espaço foi fundamental para compreender os anseios e 

frustrações daquela família, que se encontra na cidade goiana de Catalão, em situação 

completamente desfavorável, praticamente igual ou pior à que já se encontravam no norte de 

Goiás. Os conflitos gerados pela mudança geográfica vão além de adaptação, mas envolve um 

verdadeiro leque de transformações sociais e culturais. Dessa maneira compreendemos que as 

mudanças na vida das personagens foram quase todas negativas. Em Catalão, as coisas 

pioraram, porque naquele lugar continuavam sem emprego, sem expectativa de melhorar de 

vida. A cidade nada tinha a oferecer para os migrantes que desceram na estação de ferro sem 

dinheiro, sem saúde e sem condições até mesmo de prosseguir viagem para a tão sonhada 

capital de São Paulo. A periferia da cidade de Catalão, em seu estado deplorável e opressor, 

caracteriza de maneira efetiva as condições subumanas em que se encontram as pessoas que lá 

residem. Por isso, atentamo-nos para espaços tais como: os casebres de ponta de rua que 

compõem aquele lugar, que não oferece aos seus moradores as menores condições de vida. 
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Temos a retratação de uma espacialidade onde os indivíduos são obrigados a buscar na 

natureza um apoio à sobrevivência, através de conhecimentos empíricos de uma comunidade 

ou grupo familiar. A cabana, o primeiro abrigo construído na narrativa, é um espaço 

completamente inóspito, sem condições alguma de proteção e segurança. Mas é um tipo de 

construção interessante, pois nos remete aos tempos primórdios onde o ser humano sentiu a 

necessidade de construir um abrigo por mais simples que seja.  

Com a análise da cabana percebemos como o espaço possibilita a ação do homem, 

pois ele utiliza-se de recursos extraídos do meio para construir sua primeira habitação. Ali as 

personagens viveram enquanto o homem construía seu casebre. E destacamos a importância 

dos gradientes sensoriais, como a visão, o tato e a audição, pois através deles percebemos as 

reações de medo, de dor, e frio. Desse modo, visualizar as condições psicológicas em que as 

personagens se encontram debaixo daquela cabana primitiva mostrou-se bastante profícuo. 

Notamos que o período em que viveram nesse lugar foi composto por desconforto, pavor, 

asco e medo. Assim a cabana caracteriza e reflete o estado concreto e psicológico das 

personagens, em outros termos, há uma homologia entre espaço e personagens.  

Além disso, as personagens são ambientadas em espaços transpostos da realidade para 

a ficção. Na maioria das vezes, esses espaços são lugares próprios da cidade goiana de 

Catalão, como o bairro São João, a Rua da Grota, o Morro-das-três-cruzes, etc. Dessa 

maneira, o recurso da verossimilhança é acionado por meio do lugar nos quais as personagens 

estão inseridas. Desde o início da narrativa, o espaço é caracterizador, pois reflete a condição 

desumana das personagens. A miséria que se nota, nos vários lugares, é análoga às condições 

do homem, de sua esposa e de seus filhos. A pobreza da casa é similar e reflete estados físicos 

e psicológicos. Nesse caso, podemos afirmar que o ser fictício e o lugar que eles percorrem 

são homólogos, como explica a Topoanálise. Não somente o cenário é hostil, a natureza 

também é causa de medo e terror. As personagens, várias vezes, estão envolvidas com as 

problemáticas relacionadas a acontecimentos quase sempre naturais. Percebe-se que em sua 

terra natal, a terra é seca, com chuvas destemperadas, fator relevante para a sobrevivência da 

família. A natureza normalmente torna-se palco de sofrimentos. Em Catalão, no sudeste de 

Goiás, são surpreendidos por chuvas fortes durante a noite em um alojamento improvisado. 

Entendemos que existe uma batalha travada entre a família e a natureza. De um lado, temos a 

seca que mata tudo que se planta no norte de Goiás. De outro, as tempestades que destroem 

seus parcos pertences no sudeste do mesmo estado. A natureza se torna, em vários momentos, 

a grande vilã na vida dessa família. Natureza e ações formam um ambiente catastrófico e 

medonho. Nota-se que nessa narrativa, corpus desta dissertação, geralmente as chuvas e 
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tempestades acontecem à noite. A noite, marca temporal, pode estar impregnada de mistério e 

medo. E é nesse clima que o narrador discorre sobre os acontecimentos medonhos de uma 

noite de chuvas inesperadas. Tempestades violentas, que destroem os poucos pertences da 

família, servem para reforçar a ideia de que tanto a seca do norte quanto as tempestades do 

sudeste de Goiás sempre trazem prejuízos psicológicos e materiais para as personagens.  

O tempo é marcado pela noite, sendo propício aos acontecimentos tristes, onde as 

sombras escuras, raios e trovões provocam medo e pavor. Imersos na escuridão da cabana, 

sem proteção, a tempestade devasta os poucos tijolos artesanais que haviam conseguido 

fabricar para a construção do casebre. O ambiente causado pelas forças da natureza deixa suas 

marcas para sempre na saúde fragilizada da criança mais nova, sendo ela acometida de 

bronquite. O medo das crianças, a enxurrada entrando cabana adentro reforçam a situação de 

penúria da família. Sem o mínimo de conforto, eles se veem mergulhados na pobreza. O 

narrador estabelece a analogia entre as características do espaço com as personagens, à 

medida que ele nos apresenta as condições deploráveis do espaço percebemos que essas 

também fazem parte da caracterização do homem e de sua família.  

A casa das personagens não é percussora de valores sentimentais, ela não tem 

oniricidade, é rústica e sem conforto, lugar onde as personagens vivem suas angústias. A 

busca por trabalho sempre termina frustrada, e o único canto do mundo que lhes resta para 

sofrer são os jiraus de madeira duro. Tudo no casebre é improvisado, não havia mobílias, 

apenas algumas panelas velhas e trapos que serviam de lençóis. A falta da mobília e dos 

utensílios domésticos, a forma com que o narrador os caracteriza, a falta da luminosidade, a 

insalubridade, o frio e as sombras nos fazem pensar, a partir dessas características atribuídas 

ao espaço, que esta é uma obra cuja temática central é a angústia humana devido à busca que 

não se concretiza. Enfim, os sonhos de uma vida digna se esvaíram pelo ar: a escola para as 

crianças, o emprego e a mesa farta de alimentos. Restaram a eles a miséria e a pobreza que 

está refletida em toda espacialidade vivida pelas personagens. 

Nota-se que os espaços em que a família está inserida refletem as várias condições que 

perpassam sua existência. Elas trilham por caminhos hostis, mudam de espaço, buscam 

encontrar uma realidade diferente de seu lugar de origem, porém, a cidade goiana de Catalão 

continua a refletir a condição marginal desses desvalidos. A casa própria, o emprego tornam-

se apenas reflexos da imaginação na vida da família. Concluímos que para a personagem ‗a 

mulher‘, a ‗casa‘ sequer fazia parte dos seus sonhos, pois como vimos neste trabalho, para ela 

bastava ter o que comer.  
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Quanto à composição do casebre das personagens, era uma arquitetura primária 

construída com tijolos de barro amassado pelos pés e com cobertura de folhas, bem diferente 

daquela que existia nos sonhos do marido. A descrição do narrador nos remete a um espaço 

onde a estrutura física é desoladora, assim como ela caracteriza as personagens no decorrer da 

narrativa. Com pouquíssimo conforto, eles se veem mergulhados na pobreza. Conforme 

afirma Bachelard (1989), a casa tem valor onírico, é nela que o homem sonha e repousa com 

tranquilidade e conforto, protegido das coisas do mundo, é um lugar onde ele se permite 

sonhar, ela resguarda o sonhador das intempéries da vida exterior. Mas a casa das 

personagens é bem contrária a essa ideia, nela não há poeticidade nem a verticalidade do 

sótão e do porão. Vivem em abrigos marcados pela miséria. O casebre de ponta de rua não 

passa de um barracão sem repartições. Na realidade, eles vivem na mais completa pobreza 

debaixo de um casebre construído de maneira rústica e artesanal. Por isso, entendemos que a 

casa em nosso romance está apenas relacionada a um simples abrigo, no qual as personagens 

vivem suas angústias e tristezas, causa natural da pobreza também naturalizada em suas vidas 

desde o nascimento. Temos a nosso ver, uma família, que representa uma massa de miseráveis 

que atuam na vida real nos cenários das periferias, nos arredores do mundo, nos grandes 

sertões áridos, seco e sem vida. Atuam no palco da vida real, mas que infelizmente não tem 

um final feliz, porque a cada passo dado o encontro com a pobreza é inevitável. São seres 

acometidos pela miséria social e cultural em um país que pouco oferece para aqueles que 

nasceram sem nada, sem sorte e sem destino. Com parecença de pessoas perseguidas por 

crime cometido, mas a perseguição era causada pela falta de recursos. Inicialmente, tivemos a 

impressão de que as personagens conseguiriam alcançar seus objetivos no momento que 

decidiram partir, mas a busca da família se torna a cada dia mais frustrada diante de tantas 

negativas.  

Entre todos os espaços que compõe o cenário do nosso corpus destacam-se aqueles 

evocados pela memória da personagem ‗a mulher‘. Através de suas lembranças, tivemos a 

oportunidade de acompanhar o desfecho de sua vida e os motivos que a levaram a constituir 

uma família. Em nossas análises, percebemos que a personagem ‗mulher‘, através de suas 

memórias, nos faz compreender algumas de suas atitudes muitas vezes ríspidas com os filhos 

e o marido. Sua vida não fora fácil, sua infância fora interrompida bruscamente com a 

separação dramática de seus pais. Esse acontecimento deixou marcas profundas em sua vida, 

impedindo-a muitas vezes de sentir a doçura das coisas. E ela sempre se recordava com dor no 

coração do dia em que fora despertada de um mundo feliz, onde não havia tristezas nem 

maldade. Seu mundo se desmoronou ao ouvir o pai aos berros, dizendo que ia matar a esposa 
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que fugira com outro homem. A personagem a ‗mulher‘ também é deixada para trás. É essa 

atitude da mãe que interfere em seus sentimentos para sempre. Concluímos que no momento 

em que a memória do passado é ativada, seus conceitos e suas dores são amenizadas um 

pouco, pois isso reflete o amadurecimento da mulher. Agora ela é mãe e esposa, por isso 

mesmo capaz de compreender melhor o relacionamento desastroso dos pais. E sentia orgulho 

de seu esposo, homem honesto e trabalhador, contrário ao pai que não passava de um viciado 

em jogos e bebidas. Lembra-se, como se fosse naquele momento, da mãe escrava do trabalho 

e dos maus tratos do pai, que, além de tudo, era namorador e sem juízo. Esses foram os 

motivos que levaram a mãe a tomar atitude tão drástica na vida, fugir abandonando tudo, 

inclusive a filha. Contudo, ainda assim, a personagem ‗mulher‘ conseguiu ver no casamento a 

libertação da vida prisioneira que levava, cuidando da avó idosa, já que, depois da partida da 

mãe, a avó ficara a seus cuidados. A vida dela não fora fácil, as tarefas de casa e do tear não 

cessavam nunca. Foi aí que um dia apareceu o marido, rapaz alegre e cheio de disposição para 

a vida. Embora fosse fruto de um casamento infeliz, não teve nenhuma dúvida de que toda 

mulher tinha de se casar. E era desse modo que fora criada e preparada desde cedo para ter 

casa, marido e filhos para cuidar.  E foi assim que tudo aconteceu, casou e os filhos viam de 

ano em ano, as dificuldades também iam aumentando ao passo que a família crescia. A saúde 

e as forças também diminuem com o passar do tempo. A mulher busca respostas no passado 

para entender como os sonhos de ter uma vida sossegada com o marido e os filhos ficaram 

bem distantes.  

Outro fator que achamos relevante em relação à vida da personagem ‗a mulher‘ está 

relacionado com a formação cultural que se faz presente de maneira efetiva nos parâmetros de 

uma sociedade em que o casamento é destino certo para a ‗mulher‘. Diante da situação 

calamitosa e sofrida em que vive com a família, a memória da mulher faz com que ela 

compreenda que o casamento não passava de uma falsa condição de tranquilidade. Se antes 

tinha a vó para cuidar, agora tem os três filhos e o marido que, embora fosse trabalhador e 

esforçado, se encontrava em situação quase de revolta diante da falta de perspectiva de dar 

uma vida digna para a família. Para nós, essa volta ao tempo está relacionada com sua própria 

existência atual, sua condição de mãe e esposa. Existe um embate existencial na vida dessa 

mulher, e ela busca compreender os caminhos que a levaram a fazer do casamento uma saída 

para os anseios de felicidade. A memória proporciona à personagem um encontro com a 

realidade que antes não existia em seus pensamentos e conceitos, pois para ela o casamento 

seria a libertação de uma vida escravizada. Para Candau a memória é ativada sempre que o 

indivíduo precisa interagir consigo, e era exatamente isso que a mulher queria.  
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As relações de si para si mesmo, o trabalho de si sobre si mesmo, a preocupação, a 

formação e expressão de si, supõem um trabalho de memória que realiza em três direções 

diferentes: uma memória do passado, aquela dos balanços, das avaliações, dos lamentos, das 

fundações e das recordações; uma memória de ação, absorvida num presente sempre 

evanescente; e uma memória de espera, aquela dos projetos, das resoluções, das promessas, 

das esperanças e dos engajamentos em direção ao futuro. (CANDAU 2011, p. 60). 

Por fim, ela se encontra nesse estado de total dedicação aos filhos e marido, sem 

sequer lembrar que existe de maneira individual. É nesse encontro com o passado que muitas 

coisas se esclarecem, inclusive, a compreensão de acontecimentos como a separação 

dramática dos pais. Agora, essa separação é vista por ela sobre outra ótica, isso se deve ao 

fato de que é através das experiências vividas que o indivíduo vai moldando sua identidade. 

Sendo assim, a memória fator primordial para as mudanças comportamentais e de identidade 

do indivíduo, tornam possível a compreensão de fatores que afetam nossa vida presente.  

Quanto ao deslocamento das personagens do norte em direção ao sul de Goiás, 

entendemos que esse foi o primeiro símbolo espacial da narrativa. Esse é o percurso espacial 

no qual tivemos a oportunidade de acompanhar uma verdadeira saga pela sobrevivência. A 

viagem aconteceu de maneira subumana, a família passou fome e sede, dormiu em paióis 

abandonados e trabalhou por troca de comida. Esse percurso espacial foi repleto de 

dificuldades. Em nossa análise, tivemos oportunidade de conhecer as experiências vividas 

pelas personagens. Foram situações tristes num cenário desolador. 

Tivemos a rara oportunidade de analisar sentimentos de euforia das personagens nesse 

mesmo percurso da viagem. Esse sentimento de euforia se dá diante das novidades no 

momento em que se deparam com espaços em que elas se sentem bem, estão felizes. Pelo 

conceito da Topoanálise temos a topofilia, dessa forma, espaços topofílicos são aqueles que 

transmitem sentimentos bons, positivos e alegres aos personagens. São os espaços 

harmoniosos, benéficos e ―eufóricos‖. No percurso da viagem, identificamos apenas dois 

espaços no qual a família está feliz. No início da viagem estão todos felizes com tantas 

novidades, a cidade é grande, Anápolis no estado de Goiás. Os ânimos se refazem, enfim, 

acreditam estar fora do sertão. Nessa passagem, podemos perceber que entre um momento 

feliz e outro, os espaços percorridos são, na maioria, tortuosos.  

A partir da cidade de Anápolis, o percurso é penoso, andaram de jardineira, de 

caminhões junto a sacarias e latões de leite, até em carroças, também caminharam a pé. 

Conheceram o verdadeiro sofrimento, até fome passaram. Nota-se que para as personagens 

ainda restam esperanças em relação à mudança de região. Porém, no decorrer da narrativa, 
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vamos percebendo que essas expectativas vão se acabando. As personagens persistem apenas 

em relação a encontrar uma maneira de sobreviver àquela situação inicialmente momentânea. 

Mas com o desenrolar dos fatos, tudo se complica. Estão em uma cidade pequena do interior 

sem perspectivas de melhoras, pois a cidade goiana de Catalão é uma cidade pequena com 

poucos moradores, e cada pessoa que morava naquele espaço já se encontrava adaptada 

financeiramente. Desse modo, para os migrantes o lugar se encontrava totalmente disfórico e, 

nessas condições, não foi possível concretizar os desejos de ter uma vida digna com emprego 

fixo e casa para morar.  

Outro ponto interessante está relacionado ao fato de que o homem, mesmo sendo um 

ser adaptável, sofre os impactos provocados pelas mudanças de espaço tanto geográfico 

quanto cultural. Como podemos perceber, as personagens são pessoas acostumadas a viver e 

lidar com as coisas do campo. Nesse caso, o espaço urbano é causador de maiores 

complicações. Percebemos que desde o início da narrativa existe uma explanação relativa às 

experiências profissionais de cada personagem. O perfil do homem é sempre o de trabalhador 

rural e braçal, pessoa com habilidades e conhecimentos com lidas do campo. Enquanto que a 

mulher é retratada como do lar, moça prendada nos serviços domésticos. Mas, de repente, ela 

se torna o ponto principal da sobrevivência da família.  Ali seus dotes de mulher cuidadora do 

lar são de grande valia. É através dessas qualidades domésticas que a mulher durante toda a 

narrativa se torna a fonte principal do sustento da família. Conseguira criar sua clientela como 

lavadeira de roupas para as famílias abastadas da cidade, mulheres que podiam se dar ao luxo 

de pagar pelos serviços domésticos. Desse modo ela consegue levar para casa um pouquinho 

de dinheiro e, muitas vezes, ganhava roupas, calçados usados que ela reformava para ela, o 

marido e os filhos. Esse fato nos remete à ideia da grande diferença social que existe entre a 

família, protagonista do romance, e os moradores do centro da cidade. E essas diferenças 

ficam bem marcadas na narrativa, pois em várias passagens nos deparamos com a mulher em 

situação de verdadeira submissão diante das mulheres tratadas por ela por ‗patroas‘. Sempre 

que chegava a suas casas ficava no canto encolhida, como se sua pobreza a fizesse inferior. O 

canto das casas, assim como a periferia, está sempre relacionado ao que está fora, ao que está 

excluído.  

Chamou-nos a atenção esse comportamento da mulher. Ela nada pedia e sentia muito 

orgulho de ser como era. Para ela, era uma questão de educação se posicionar dessa maneira, 

pois não era uma pessoa entrona e nem pedinte. Mas, na sua concepção, ela não dispensava o 

que ganhava, porque feio mesmo era pedir.  
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O plano fracassado da família em alcançar a grande cidade de São Paulo, não apenas 

os deixa frustrados, mas também morar em Catalão para eles foi o mesmo que por um ponto 

final em seus sonhos. Isso porque a cidade não oferece meios para que eles possam nem ao 

menos conseguir se reestruturar para reiniciar a caminhada. Ali, eles enterram suas 

expectativas, e recomeçam a vida no mais desolador recomeço.  

Em relação à questão das identidades, concluímos que essa foi um fator relevante na 

vida das personagens, porque, como sabemos, as identidades estão sempre em 

transformações, são cambiantes e geralmente estão relacionadas com mudanças sociais e 

culturais. Nesse caso, as personagens se deparam com uma comunidade completamente 

diferente daquela a que estão acostumadas. Crenças, costumes e até a maneira de falar eram 

totalmente diferentes. Desse modo, por diversas vezes, abordamos a questão da identidade e 

da diferença.  Essa questão permeia nosso trabalho trazendo à tona questões de diferenças 

sociais, pois na cidade de Catalão a divisão entre centro da cidade e periferia é bem marcante. 

Na obra de Coelho (2007), assim como na realidade, é comum que no centro as pessoas sejam 

geralmente descendentes dos fundadores da cidade e/ou estão inseridas naquele espaço desde 

seu começo, por isso fazem parte de um grupo diferente daqueles que estão vivendo nos 

arredores. Esses são indivíduos que desestabilizaram a cidade, ocuparam espaços e criaram 

suas moradias, independente de qualquer planejamento público, são forasteiros sem destino. 

A família e sua degradação diante das diferenças sociais implicam essa discussão 

sobre as diferenças. As diferenças estão estampadas em toda trajetória da narrativa, estamos 

diante de uma sociedade fechada e conservadora que usufrui dos serviços baratos oferecidos 

pelos migrantes, os quais, por estarem em situação de desvantagem social, muitas vezes 

trabalham em troca de um prato de comida. Para os excluídos ficam apenas os trabalhos que 

os outros moradores da cidade não se dispõem a fazer. São tarefas pouco reconhecidas 

socialmente e geralmente não trazem quase nenhuma vantagem financeira. Há uma passagem 

interessante em que a personagem ‗homem‘, diante de tanta necessidade, aceita fazer até 

serviço considerado por ele como sendo de exclusividade feminina. Nesse momento, a 

personagem sente um grande constrangimento, porque dentro dos conceitos no qual fora 

criado o afazer do homem se diferia daqueles destinados à mulher. Em se tratando de uma 

pesquisa focada em analisar o espaço, destacamos várias funções do espaço que foram 

demonstradas pela estruturação da narrativa. Uma dessas funções foi a de antecipação da 

narrativa. Quando o narrador descreve as características de ruas e lugares, muitas vezes, essas 

características reforçam a psicologia das personagens. Essa é outra função do espaço que 

destacamos em nosso trabalho. 
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Em síntese, o que pudemos perceber é que o romance Um homem de sua família é 

uma crítica social bastante aguda, mesmo não sendo incomum na literatura. A narrativa nos 

faz refletir nos migrantes que saem de suas regiões e lotam as cidades. Isso só intensifica a 

miséria, a violência e o desespero das pessoas. E como a narrativa trata de migrantes e 

migração, é claro que a categoria literária do espaço ocupa um lugar privilegiado. Foi isso que 

tentamos demonstrar nesta dissertação. 
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