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RESUMO 
 
 

A abordagem fenomenológica em geografia cunhada em meio a anseios humanos, 
procura olhar para os espaços e compreender como estes se constituem como lugares a 
partir da relação entre o homem e o mundo à medida que o habita. Neste sentido 
substanciados por uma geografia humana nos embrenhamos pelas histórias e mundos-
vividos dos catadores-carrinheiros procurando compreender o sentido que tem os lugares 
que estes constroem durante a vida. Eric Dardel nos direcionou para um caminho do qual 
caminhamos buscando entender o espaço onde estes lugares são construidos, pois existe 
dois diferente espaços, o geométrico que é o espaço abstrato das operações matemáticas e 
o espaço geográfico palco de toda existência do ser humano e da construção de seus 
lugares, entre estes lugares a casa e rua se sobre saem na existência dos catadores-
carrinheiros, o que nos levou a buscar em Bachelard reflexões que nos ajudassem a 
entender este fenômeno. E por fim, seguimos em busca de caminhos que nos levassem a 
compreensão de como estes lugares são construidos, o que Heidegger na sua filosofia 
existêncialista possibilitou-nos encontrar. 

Palavras-chave: 
 Abordagem fenomenológica em geografia, Geografia Humanista Catadores-carrinheiros, 
Casa, Rua. 
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ABSTRACT 
 
 

The phenomenological approach in geography coined in the midst of human wishes, tries 
to look at the spaces and understand how these spaces are transformed into places are like 
from the relationship between man and the world as the dwelling. In this sense 
substantiated by a human geography wallow in the stories and worlds of experienced 
collectors-carters understand the sense of the places that they build during their lifetime. 
Eric Dardel leads us to a path we attempt to understand the space where these places are 
built, because there are two different spaces, the geometry that is the abstract space of 
mathematical operations and geographic space stage of all human existence and the 
construction of their places, between those places be the home and the street if the 
existence strong express their viewpoint on the existence of the collector-carters leading 
search in Bachelard reflections to help us understand this phenomenon. Finally, we 
proceeded in search of routes that take us to understand how these places are 
constructed, what Heidegger in his existentialist philosophy has enabled us to find. 

 
Key words: 
 Phenomenological approach in geography, Humanistic Geography, Collectors-carters, 
House and Street 
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Q 

 

 

Que geografia estou fazendo? Como estou pensando a concretude do 

existir humano? Estas são questões que deveríamos constantemente nos fazer. Pois, 

muitas geografias já foram feitas e exploradas, o que nos deixa extremamente expostos ao 

risco de não fazermos uma geografia e sim de reproduzir tantas outras já feitas. O que não 

é um problema em si, no entanto, existem outras geografia a serem descobertas e 

desveladas e que contribuam tanto quanto as que já foram feitas  

O norte-americano John Wright, em 1946, no seu discurso presidencial 

proferido à associação norte americana de geógrafos, disse que a maior virtude do 

geógrafo é a imaginação e que este deveria procurar por Terrae Incognitae (WRIGHT, 

1947). Mas como descobrir terras ainda a serem desveladas se todo o globo terrestre já foi 

explorado? Wright se referia as terrae da concretude do existir humano que ainda estavam 

incognitae. Segundo Marandola Jr. (2010) o que Wright defendeu, era que os 

geógrafos precisam se abrir para o conhecimento produzido fora da 
ciência formal, como também insistiu que há geografia para além da 
academia. Para ele, o conhecimento geográfico possui uma natureza que 
não é de propriedade exclusiva de geógrafos profissionais. Ele aponta 
seriamente para a importância de olharmos para “além das fronteiras”, 
onde outros também produzem conhecimento geográfico de relevância. 
(MARANDOLA JR., 2010, p.8-9) 

 Olharmos além das fronteiras objetivas da geografia formal é 

entendermos também a busca por geografias pessoais que estão dentro de cada um de 

nós, prenhas de paixão e significados. Estas não devem ser visualizadas enquanto uma 

geografia da ciência dos meios, que se desenvolve no “plano da explicação e por aí se 

abstrai do mundo, modelizando-o” (BESSE, 2006, p.82), a qual já foi dita e repetida por 
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muitos outros. Esta geografia é a do olhar para o saber geográfico como expressão do 

“olhar viajante”. 

Originalmente, o saber geográfico é a repercussão ou o prolongamento 
de uma experiência. A geografia é freqüentação do mundo e paixão pelo 
mundo na sua densidade e variedade fenomenal, ao mesmo tempo que é 
uma ciência do espaço. O geógrafo habita o mundo ao mesmo tempo 
que procura compreender-lhe as estruturas e os movimentos. (BESSE, 
2006, p.82) 

 Todos somos geógrafos, como aponta Lowenthal (1982, p.105) 

“qualquer pessoa que examine o mundo ao redor de si é, de algum modo, um geógrafo”. 

Para que consigamos nos ver como geógrafos é necessário pensar a partir de nossas 

experiências e vivências no espaço, procurando entendê-las da maneira como elas são e se 

dão para nós. Ao delimitarmos este nosso pensar, alimentamo-lo com as contribuições de 

outros pensadores, sejam eles geógrafos, filósofos, antropólogos, sociólogos, biólogos, 

matemáticos ou físicos, que permitem substanciarmos nossa maneira de pensar. 

Assim damos à luz uma geografia cunhada no cotidiano, que faça parte 

do ser humano em sua existência, e não uma geografia dicotomizada de toda vivência 

humana. É como pensar o cotidiano enquanto um rio de pensamento geográfico que 

nasce dentro de nós e vai ganhando tributários à medida que segue para sua foz. 

 O mundo enquanto morada é composto por diferentes formas de 

habitar, entre estas formas está o catador-carrinheiro que é um modo de ser e estar no 

mundo e esta existência só pode ser no mundo de forma geográfica (DARDEL, 1990). 

Desta forma a geografia vivida e experienciada dos catadores-

carrinheiros, nos desperta para uma reflexão que faça parte do cotidiano do ser humano, e 

é esta geografia que queremos deixar aflorar, revelando-a com os espaços telúricos, 

aquáticos, aéreos de Dardel, com as instâncias e circunstâncias de Heidegger e ainda com 

a poética do telurismo bachelardiano. 

Neste sentido navegamos pela fluidez dos carrinhos que são puxados 

pelas ruas da cidade de Londrina como se fossem barcos levados pelas correntezas de um 

rio. Caminhamos pela dureza e aspereza de uma rocha ao se viver a pobreza e a miséria, 

mas também pelos perfumados campos da solidariedade. Pairamos entre a invisibilidade 

de um existir e os rasantes das amizades. Apreciamos a beleza do habitar lugares poéticos 

e a dinâmica das instâncias e circunstâncias que constroem esses lugares. 
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Procuramos compor este trabalho da mesma forma que os artistas criam 

suas obras. Estes materializam suas angústias, anseios, sonhos e devaneios, deixando 

aflorar o significado da existência humana. Não temos pretensão de fazer uma obra de 

arte, mas sim uma geografia que olhe para o homem enquanto um ser presente no 

mundo. 

A Geografia, por si só, enquanto ciência não contribui para essa nossa 

maneira de pensar, é necessário uma geografia mergulhada no próprio ato de viver, 

uma geografia que não faz da vida uma paisagem empobrecida em suas 
partes cartografáveis, mas sim uma geografia que busque o sentido da 
vida humana enquanto labuta diária, prenhe de imaginário, vivência, 
fantasias, mentiras e verdades, aparências e essências que se integram na 
busca da existência humana como na elaboração de uma obra de arte. 
(FERRAZ, 2006, p.31) 

Uma geografia que recoloque o ser humano como centro, lugar este que 

lhe foi preterido em nome de um racionalismo cientificista, a partir do qual se inicia todas 

outras discussões. 

A geografia humanista, mais do que qualquer outra, se aproxima dessa 

necessidade, pois, se preocupa com princípios que partem do ser humano enquanto 

centro de toda discussão com o mundo em que habita. Neste sentido conceitos como 

paisagem, lugar e território ganham significados, sentidos e valores humanos 

(TUAN,1974,1976,1983; HOLZER, 1998 , 2003; GRATÃO, 2002 ; MARANDOLA JR., 

2008) . 

É indiscutível a importância da técnica e da ciência para a construção do 

bem estar e qualidade de vida na modernidade. No entanto, a humanidade lhe inferiu uma 

carga dogmática de tal intensidade que acabou por lhe proferir a condição de deusa e não 

mais de serva dos homens, extinguindo todos os princípios humanizadores que lhes 

poderiam ser pertinentes (SAKOLONSKI, 2000, MARANDOLA JR. 2008).  

Desta forma as reflexões pedem o significado humano e se “coisificam”, 

o ser humano já não aparece mais como ligado ao objeto pensado, mas como dicotômico 

a este o que acaba por causar crises ontológicas cada vez mais frequentes. Desta forma, 

surge a necessidade de recolocar o homem no centro das relações com o mundo, papel 

substancial da geografia humanista. O que faz com que esta ganhe corpo e se reafirme 

como forma de pensar a realidade e o mundo. 
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Neste tear humanizador a fenomenologia surge enquanto uma das bases 

teóricas da geografia humanista. Segundo Holzer (2010, p.37), foi Relph, em 1970, o 

primeiro autor a utilizar das possibilidades fenomenológicas para as discussões da ciência 

geográfica de maneira sistematizada. Contudo, a fenomenologia já era observada em 

trabalhos geográficos desde a década de 1920, embora de maneira ainda embrionária. 

A fenomenologia se preocupa com fenômenos, em olhar as coisas como 

elas são e de maneira como elas verdadeiramente se dão, ou seja, a partir dos fenômenos 

dados no ato percebido buscam-se as essências destes acontecimentos. Para Marandola Jr. 

(2008, p.66) “o que a fenomenologia propõe é que as coisas só têm sentido enquanto 

fenômenos”. É a busca do que é essencial. A “arqueologia fenomenológica” é um 

caminho que nos possibilita chegarmos a estas essências.  

Como o arqueólogo escava camadas de civilização, sempre procurando 
as origens, o que veio antes, assim também o fenomenologista busca o 
conhecimento intuitivo, ou imediato, que fica muitas vezes 'soterrado' 
sob as profundas e sucessivas camadas de meditação da cultura e da 
sociedade. Arqueologia seria, portanto, 'escavar' estas camadas e procurar 
o sentido original da essência. (MARANDOLA JR., 2005a, p. 71) 

Com o espírito fenomenológico na pesquisa colocamos em suspensão 

todos os conceitos e pré-conceitos olhando para os fenômenos de maneira como eles 

realmente são e se dão. Se aceitamos a existência de fenômenos por meio da relação com 

o mundo, todos estes a fortiori são/estão/se-dão em um espaço e tempo, portanto, a  

abordagem fenomenológica em geografia vai direcionar nossa atenção para a natureza 

essencial do homem que habita o mundo. 

The fact that all people are located in a world which is in part 
geographical is an irreducible characteristic of human existence. Be it 
small as an apartment or expansive as the ocean surrounding his ship at 
sea, as commonplace as a neighborhood or as strange as a distant 
country, man is housed in a geographical world whose specifics he can 
change but whose surrounds in some form he can in no way avoid. A 
phenomenological geography asks the significance of people‟s 
inescapable immersion in a geographical world. (SEAMON,1980, p. 148) 

Pensarmos os catadores-carrinheiros por esta perspectiva nos leva a 

buscar a essência de lugar e compreender qual seu sentido a partir da maneira de “ser-

catador-carrinheiro” e qual significado toma a casa (lar), em detrimento ou concretude da 

rua (trabalho) enquanto um dos significados mais fortes de lugar. Qual o lugar da 
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segurança nas ruas de Londrina em suas caminhadas de trabalho noturno? Qual o lugar da 

pausa (descanso), na fluidez (trabalho) da rua? Qual o lugar comum dos catadores-

carrinheiros, lugar onde compartilham experiências? Existe os lugares de conflitos, de 

lutas entre os catadores? A rua enquanto trabalho é o lugar da solidão destas pessoas?  

Este habitar é revelado através de conversas, vivências e experiências que 

mostram ao pesquisador o caminho para se pensar o coletivo e o social, tendo em vista 

sempre que, todo fato ou fenômeno surge a partir de realidades particulares e as histórias 

de vida dessas pessoas são fundamentais para esta compreenção. Daí ser imprescindível 

dar voz a esses sujeitos para que narrem suas vivências, deixando aflorar suas lembranças 

e registrem suas memórias. Buscar as essências intrínsecas no catador enquanto indivíduo 

é entender a parte essencial do habitar coletivo ou social.   

Assim na primeira parte nos embrenharemos por questões que nos 

digam quem são os catadores-carrinheiros e como a Geografia Humanista e a 

fenomenologia poderão contribuir, para entendermos o conceito de lugar no modo de 

ser-no-mundo dos catadores-carrinheiros. Ainda na primeira seção veremos como o 

trabalho de campo enquanto uma metodologia empírica e prática qualitativa de pesquisa 

foi fundamental em nosso trabalho, possibilitando adentrar no mundo vivido (lebenswelt), 

expressão cunhada por Husserl e usada por Buttimer (1985), dos catadores-carrinheiros. 

A segunda parte de nossa pesquisa foi estruturada de maneira mais 

etnográfica, incorporando as histórias de vida dos catadores-carrinheiros, nossa vivência, 

experiência e as nossas percepções durante a pesquisa junto a eles. Esta segunda parte 

além de dar rosto, nome e voz ao nosso trabalho substancia toda a próxima parte do 

trabalho. 

Na terceira seção nos embrenhamos pelo pensar de Eric Dardel, Martin 

Heidegger e Gastón Bachelard para entendermos a geograficidade dos catadores-

carrinheiros. A partir dos espaços telúricos, aquáticos, aéreos e construídos de Dardel 

(1990), buscamos entender os lugares que se configuram a partir da casa e da rua. 

Heidegger (2002; 2008) possibilitará por meio das instâncias e circunstâncias compreender 

como são construídos esses lugares. Já Bachelard (1989) nos revela o sentido poético em 

habitar os lugares dos catadores-carrinheiros. 

Através dos campos exploratórios foi possível perceber e descrever na 

segunda e terceira seção como é forte a presença da família na dinâmica da existência dos 
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catadores, como que o viver coletivamente, ou seja, em família ecoa na construção dos 

lugares destas pessoas, ou ainda, enquanto vivencia individual, como isto se projeta na 

maneira em que habitam. Neste sentido levantamos algumas indagações a serem 

perscrutadas, como: que lugares proporcionam a individualidade ao invés da coletividade 

na família, na casa ou na rua? E como a coletividade perfaz os lugares de afetividade e 

segurança. 

Perscrutando as questões levantadas acima redigimos as linhas deste 

trabalho em oposição ao um paradoxo, vivido no mundo, onde toda identidade humana 

está pautada no ter e não no ser, gerando crises ontológicas cada vez mais profundas. Não 

procuramos resposta a estas crises, mas possibilidades de uma reflexão mais humana, 

considerando o ser, a existência humana, enquanto fundamento essencial e ponto 

culminante de todas as possibilidades que permeiam o mundo. 

 

 

 



DA GEOGRAFIA À FENOMENOLOGIA: 
CAMINHOS E POSSIBILIDADES DE UM 

DESVELAR DOS CATADORES-CARRINHEIROS

I
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Q 

 
 
 

 

 

O que é e quem são os catadores-carrinheiros? Esta é a primeira, das 

muitas interrogações que permearão esta seção. Ser uma catador-carrinheiro configura-se 

como uma forma ímpar de ser-e-estar no mundo, nos revela seu mundo vivido, repletos 

de anseios, angústias e sonhos. O que é a geografia humanista fenomenológica e como ela 

nos ajuda a compreender os lugares dos catadores-carrinheiros é outra questão a ser 

perscrutada neste ensejo. Embrenharemos-nos pela contribuição que o conceito de lugar, 

presente nesta geografia, oferece para a compreensão da geograficidade do modo de ser-

no-mundo destas pessoas. E por fim abordaremos a importância da prática empírica de 

campo para se acessar o mundo-vivido dos catadores, onde nos embrenharemos pela 

questão de como se ter uma prática fenomenológica de campo. 

 

 

 

Vivemos em tempos de profundas crises ambientais e grande são as 

preocupações que veem assolando o homem, como por exemplo, a preocupação com o 

consumo de bens não renováveis e produção de resíduos. Estas crises acabam que por 

moldar a exisência humana, obrigando a nos adaptarmos aos paradigmas que vivemos. 

Neste sentido habitar as cidades, despertou e tem despertado a criatividade como 

condição fundamental do existir humano, tanto em indivíduos quanto em grupos.  

A existência dos “catadores de lixo” conseguentemente do seu modo de 

vida, destaca-se progressivamente como realidade presente nas cidades. Neste ensejo 

citadino procuramos pensar quem são estes “coletores de lixo”.  
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O uso dos termos “coletores” e “catadores” nos aquiescem desde 

quando começamos a pensar o tema deste trabalho. Percebemos que dentre as pessoas 

que andam com carrinhos pela cidade de Londrina catando e/ou coletando material, 

existe dois grupos distintos e bem definidos.  

Um é o de pessoas que trabalham em cooperativas, andam com 

carrinhos elétricos, financiado pela prefeitura e pago posteriormente pelos cooperados. 

Dividem-se por ruas para recolher o material de casas e prédios. E essa logística é feita 

pela cooperativa em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 

(CMTU) que mobilizou a população do centro para a coleta seletiva através de cartazes e 

panfletos, veiculando o projeto de tratamento de resíduos sólidos do município. Estes 

coletores apesar de recolher outros materiais que não só reciclado, mantém a atenção no 

reciclado que diariamente é levado para triagem no depósito da cooperativa. 

O outro grupo são os autônomos que trabalham sozinhos e entregam o 

material em depósitos, fazem a triagem em suas casas ou na rua, recolhem o material de 

lugares pontuais, ou seja, de lugares específicos e isolados e não por ruas. Pega da casa tal 

da rua tal, do comércio tal da rua tal e do prédio tal da rua tal, recolhem todo tipo de 

material, desde reciclado, comida do almoço, da janta, a comida do cachorrinho até um 

pedacinho de ripa que irá ajudar no concerto da cama do filho que quebrou.  

Se existem grupos distintos, deve-se pensar que conceitualmente também 

devem ser denominados de maneira distinta. Se olharmos no dicionário Houaiss 

encontraremos que o termo “coletor” vem de “coletar” que significa “fazer coleta de; 

colher, recolher, juntar” o que me remete ao primeiro grupo mencionado, pois estes 

apenas colhem, recolhem o material que está depositado em sacos verdes fornecidos pela 

cooperativa. 

Já o termo “catador” se aproxima mais do verbo “catar” que significa 

“procurar insistentemente; buscar”, mais condizente com a realidade do grupo autônomo, 

que recolhe o material depositado em sacos pretos, igual ao saco destinado aos rejeitos. 

Com auxílio dos sentidos (tato, visão, olfato e até mesmo audição) buscam o que interessa 

ou não ser recolhido ou descartado. 

Na pesquisa procuramos focar nossa atenção nas relações apresentadas 

pelos catadores autônomos, acompanhando a rotina de um núcleo familiar específico 

composto por marido, esposa, filha e neto. Embora outros catadores também tenham 
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sido acompanhados, vamos nos concentrar neste núcleo familiar, trazendo a experiência 

dos demais de forma pontual. Portanto no desenvolvimento do texto, sempre estaremos 

tratando dos “catadores”, ou seja, o grupo que vive trabalhando de forma autônoma, o 

que foi um recorte necessário devido à dimensão da pesquisa. 

A adjetivação de carrinheiros para o substantivo catadores, em nosso 

entender é essencial, pois esta extensão seja ela um saco, o carrinho, uma carroça de 

cavalo, ou até mesmo uma bicicleta, é parte essencial do trabalho e do modo de ser 

catador. Além disso, o carrinho é uma extensão do seu próprio corpo. Quando vemos um 

catador vemos também esta extensão (saco, carrinho, carroça ou bicicleta), que lhe auxilia 

no ato de catar e transportar todo material recolhido.  

Andarilhos-exploradores, os catadores-carrinheiros percorrem a cidade 

de Londrina explorando suas ruas, vasculhando seus lixos, transformando os riscos e os 

perigos citadinos em uma aventura a ser conquistada. 

 
 

 

No escopo das contra-correntes da geografia, de décadas de 1960, 

tentando se desvencilhar da chamada geografia crítica, corrente radical da nova geografia, 

surge a geografia humanista procurando estabelecer uma prática geográfica, mais 

verdadeiramente humana do que aquelas que se prativam (AMORIM FILHO, 1999, p. 

70-71). 

A partir das discussões de John Wright (1947) “Terrae Incognitae: the place of 

the imagination in geography”, começaram a surgir trabalhos que se orientavam para novas 

discussões geográficas. Como a geografias pessoais, presente no cotidiano do homem, 

desprendendo o pensar geográfico do rigor cientificista (LOWENTHAL, 1961), o sentido 

valorativo, simbólico e significativo dos conceitos geográficos, incorporando-os às 

relações com o homem (RELPH, 1976,1979; TUAN, 1980,1883). 

As discussões levantadas a partir da abordagem humanista recolocam o 

ser humano como centro, lugar que lhe foi preterido em nome de um racionalismo 

cientificista, a partir do qual se projetam todas as outras discussões. Segundo Amorim 
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Filho (1999, p.71) são pelo menos doze os fundamentos epistemológicos, identificados 

por ele, para as várias tendências que se congregam sob os estudos da Geografia 

Humanista, conforme mostra a Figura 1. 

                   

     Figura 1 - Quadro de fundamentos epistemológicos da geografia humanista 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA 

GEOGRAFIA HUMANISTA 

Axiologia Idealismo 

Anarquismo Semiologia 

Behaviorismo Teoria da Cognição 

Existencialismo Teoria da Comunicação 

Fenomenologia Teoria de Gestalt 

Estética Teoria da Percepção 

               Fonte: Adaptado de Amorim Filho (1999) 

                    

A geografia humanista, mais do que qualquer outra, se preocupa com 

princípios que partem do ser humano enquanto centro de toda discussão com o mundo 

em que habita. No entanto, é notório a importância do uso da técnica e da ciência para a 

construção de melhores condições de vida e bem estar em tempos atuais, e isso não se 

pode negar. No entanto, os excessos que a humanidade vem empregando a elas confere-

lhes a condição de deusa e não mais de serva dos homens, extinguindo todos os 

princípios humanizadores que lhes poderiam ser pertinentes. É como se a ciência e a 

técnica fossem transformadas em um mago que em um estalar de dedos resolvesse todos 

os problemas no mundo (MARANDOLA JR., 2008, p.18).  

Desta maneira, o foco de todas as reflexões se posicionam sobre a 

ciência, abandonando grande parte das concepções e reflexões humanizadoras o que 

causa crises ontológicas cada vez mais frequentes. Desta forma surge a necessidade de 

recolocar o homem no centro das relações com o mundo, papel substancial da geografia 

humanista. O que faz com que esta ganhe corpo e se reafirme como forma de pensar a 

realidade e o mundo. Neste tear humanizador, a fenomenologia surge enquanto uma das 

bases teóricas da geografia humanista. De maneira ainda embrionária nas décadas de 1920 

e posteriormente em 1952. Após as décadas de 1970 a abordagem fenomenológica em 

geografia é redescoberta e grandes obras começam a ser publicadas. 
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O movimento fenomenológico inicia-se no século XX, apesar do termo 

já ter sido utilizado por outros filósofos como Kant, por exemplo, no entanto não houve 

uma sistematização e estruturação do pensamento. A primeira obra considerada 

verdadeiramente fenomenológica é As investigações lógicas de Edmund Husserl, publicadas 

originalmente em Alemão e em duas partes nos anos de 1900 e 1901. 

Quando Husserl mudou-se para a universidade de Friburgo em 1916, 

constituiu um grupo de estudos fenomenológicos, não-formal, composto por figuras 

proeminentes com Stein, Ingarden, Fink e especialmente Martin Heidegger. Este último, 

juntamente com Husserl, formam um dos maiores pares de pensadores da Alemanha, se 

não de toda história da filosofia (SAKOLONSKI, 2004, p.225). Depois da Alemanha, foi 

na França onde o pensamento fenomenológico frutificou. 

A partir das ideias husserianas, surgem muitos outros fenomenólogos, 

como apresentado no quadro da Figura 2, se dividindo em dois grandes expoentes na 

Europa; a Alemanha e a França. 

 

        Figura 2 – Quadro de representantes do pensamento fenomenológico na Alemanha e na 

França 

PENSADORES DA FILOSOFIA FENOMENOLÓGICA 

Alemanha França 

E. Husserl G. Marcel 

A. PFander J. P. Sartre 

A. Reinach M. Merleau-Ponty 

M. Geiger P. Ricoeur 

E. Stain E. Levinas 

R. Ingarden G. Bachelard 

M Sheler  

M. Heidegger  

K. Jaspers  

N. Hartmann  

                Fonte: Elaborado a partir de Amorim Filho (1999) 

 

Para compreendermos a fenomenologia temos que fazer distinção entre 

duas perspectivas que compõe as atitudes humanas. A atitude natural, que é o “foco que 
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temos quando estamos imersos em nossa postura original, orientada para o mundo, 

quando intencionamos coisas, situações, fatos e quaisquer outros tipos de objetos” , seria, 

portanto, a atitude original, aquela da qual partimos. Já a atitude fenomenológica é o foco 

que temos quando refletimos sobre a atitude natural e todas as intencionalidades que 

ocorrem a partir dela. “É dentro das atitudes fenomenológicas que levamos a cabo as 

análises filosóficas e é nesta atitude onde suspendemos nossa intencionalidade, 

suspendendo nossas crenças, colocamos “entre aspas” o mundo e todas as coisas do 

mundo (SAKOLONSKI, 2004, p.51-58). 

Todo o pensamento fenomenológico gira em torno de que cada ato de 

consciência que nós realizamos, cada experiência que nós temos, é intencional, ou seja, é 

essencialmente “consciência de” ou uma “experiência de” algo ou de outrem. Para 

Sakolonski (2004) toda nossa consciência está direcionada a objetos, portanto,  

se nós vemos, vemos algum objeto visual, tal como uma árvore ou um 
lago; se nós imaginamos, nossa imaginação apresenta-nos um objeto 
imaginário, tal como um carro que visualizamos descendo a estrada; se 
nós estamos envolvidos em uma recordação, recordamos um objeto 
passado, se nós tomamos parte em um julgamento, projetamos uma 
situação ou fato. Cada intenção tem seu objeto intencionado. 
(SAKOLONSKI, 2004, p.17) 

Retomaremos posteriormente as questões sobre a intencionalidade para 

explicitarmos de maneira mais aprofundada as práticas metodológicas de campo. No 

entanto devemos ter claro desde já que a palavra intencionar ou intencionalidade não deve 

ser compreendida por seu sentido de teoria da ação humana (ele encheu seu carrinho com 

a intenção de ir embora). O sentido do conceito de intencionalidade aplica-se 

primariamente à teoria do conhecimento, não à teoria da ação humana (SAKOLONSKI, 

2004, p.17). 

Uma das grandes contribuições da fenomenologia foi a de romper com o 

pensamento cartesiano ou lockiano, que vê a mente como uma estrutura fechada, 

considerando portanto, o termo “consciência” ou “intencionalidade” como unívoco. Para 

a fenomenologia a mente é pública, “age e se manifesta a si mesma publicamente” e não 

só dentro de seus limites (SAKOLONSKI, 2004, p.21). 

A preocupação de Sakolonski é a de entendamos que pelo pensamento 

cartesiano “ser a imagem de catador-carrinheiro”, “ser um catador-carrinheiro percebido” 
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ou “ser simbolicamente uma catador-carrinheiro” esta só na mente. Para a fenomenologia 

estes são modos como as coisas aparecem. As coisas não somente existem, mas também 

manifestam a si mesmas como o que elas são (SAKOLONSKI, 2004, p.23). Os 

catadores-carrinheiros e os vendedores de cachorro quente possuem jeitos de se 

manifestar diferentes, pois possuem um modo diferente de ser. No mesmo sentido o ser 

da imagem, o ser percebido ou o ser que simboliza um catador são manifestações 

diferentes do modo de ser catador, a imagem do catador possui um modo de ser imagem, 

o catador percebido possui um modo de ser percebido e o simbólico catador possui um 

modo de ser símbolo.  

Para alguns críticos muitos dos conceitos usados na fenomenologia deixa 

transparecer que ela é uma filosofia voltada para o solipismo. Acusam-na de reduzir a 

realidade a simples fenomenos e a realidade em um ego solitário. Para Sakolonski (2004), 

tais críticas são infundadas, pois a fenomenologia tem muito a contribuir com a 

coletividade humana e de prover uma descrição extensiva de nossa experiência de outras 

mentes. E diz ainda que há duas abordagens para descrição de nossa experiência do outro. 

A primeira é “podemos simplesmente descrever como experienciamos diretamente outras 

pessoas”. E a segunda é mais indireta, pois é a descrição do “como experienciamos o 

mundo e as coisas nele como sendo também experienciadas por outras mentes e outros si 

mesmos”. Por esta forma devemos entender a relação que ambos ou todos temos com o 

mundo e as coisas que possuimos em comum (SAKOLONSKI, 2004, p.163). 

Como a fenomenologia surgiu como caminho para refletir e substanciar 

o pensamento geográfico? 

Como vimos anteriormente, na afirmação de Jonh Wright (1947) o qual 

situava a necessidade da geografia de buscar novos aportes e novas maneiras de ser 

pensada. Neste escopo surge a geografia pensada a partir da fenomenologia preocupando-

se com a multiplicidade de manifestações no espaço do existir humano. 

Ao observarmos os temas, como mostra a Figura 3, de geógrafos 

humanistas que utilizam em seus trabalhos a perspectiva fenomenológica, é possível notar 

a preocupação mencionada acima. 
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Figura 3 – Quadro dos temas presentes em textos de “geografia humanista” de 1970 a 1999 

PRINCIPAIS TEMAS DE 1970 A 1999 

 Atitude e valores em relação ao meio ambiente 

 Biografia de lugares e paisagens 

 Comportamentos espaciais e ambientais 

 Educação Ambiental 

 Espaços vividos e lugares 

 “geografias” de grupos humanos particulares 

 Imagens geográficas 

 Legislação sobre meio ambiente e paisagens 

 Literaturas regionais e urbanas 

 Lugares sagrados e míticos 

 Mapas mentais 

 Mundos vividos 

 Paisagens 

 Patrimônios culturais 

 Percepção e cognição ambientais 

 Reconstruções históricas de paisagens 

 Riscos ambientais e suas avaliações 

 Sentidos de lugares e paisagens 

 Tempos e espaços experienciais 

 Topofilia, Topofobia e Topocídio 

Fonte: Amorim Filho (1999) 

 

A fenomenologia vem sendo usada como aporte teórico-conceitual na 

geografia desde 1920. De maneira discreta Sauer em 1925 falou em fenomenologia da 

paisagem e em 1952 Dardel compôs uma obra pela perspectiva da fenomenologia 

existencialista. No entanto foi Relph em 1970 o primeiro autor a utilizar das 

possibilidades fenomenológicas para as discussões da ciência geográfica de maneira mais 

sistematizada, seguido por Tuan (1974; 1977) (HOLZER, 2010, p.37). 

Intimamente ligada às bases da corrente humanista, a abordagem 

fenomenológica segue como forte expressão dessa corrente.  

Neste sentido a abordagem fenomenológica em geografia se preocupou 

em olhar para os fenômenos buscando entender as coisas como elas são e de maneira 

como elas verdadeiramente se dão no mundo, escavando entre intuições para se chegar 

até as essências dos fenômenos. Para Marandola Jr. (2008, p.66) “o que a fenomenologia 

propõe é que as coisas só têm sentido enquanto fenômenos”. É a busca pelas essências 

por meio da “arqueologia fenomenológica”.  

Olhar essencialmente o mundo que habitamos, consiste em colocar entre 

parênteses ou entre aspas, ou ainda, colocar em suspensão nossas intuições, preconceitos 

e crenças, através de uma atitude fenomenológica. Esta atitude parte da reflexão destes 

fenômenos que nos são dados perscrutando-os e escavando-os até chegarmos em sua 

essência. Sendo assim, se aceitamos a existência de fenômenos gestados a partir da relação 

do homem com o mundo, todos estes a fortiori são/estão/se-dão em um espaço e tempo. 

O espaço existencial por si só é um espaço geográfico, portanto, a abordagem 
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fenomenológica em geografia vai guia-nos para a profunda relação do homem com o 

mundo que habita. Neste sentido conceitos como paisagem, lugar e território ganham 

significados, sentidos e valores humanos que são sondados, vislumbrados enquanto 

fenômenos.  

Uma das premissas da geografia humanista pela perspectiva 

fenomenológica refere-se ao princípio dos valores e sentimentos que a paisagem e o lugar 

recebem. Nesse  sentido,  há  de  se  refletir  sobre  toda uma gama de princípios que dão 

base e sustentam a Geografa Humanista como forma de se refetir sobre as relações sociais 

em relação ao meio ambiente, este entendido não no sentido de natureza, mas do meio 

em que habitamos, e que se  tem fortemente  marcada por relações culturais e 

sentimentos. Enfim, se apresenta como uma abordagem que busca compreender o espaço 

geográfico como espaço de toda concretude da existência humana. (TUAN, 1980; 

BUTTIMER, 1982; RELPH, 1976). 

O conceito de lugar é comumente utilizado em sentido locacional, onde 

tem o mesmo significado de espaço enquanto categoria de análise do espaço geométrico. 

Isto ocorre, provavelmente, devido uma herança da ciência positivista que lhes define 

como tendo o mesmo significado.  

Para seguirmos na direção de uma compreensão do lugar, devemos 

primeiro, nos desvencilhar desta concepção que compreende que espaço geográfico e 

espaço geométrico são sinônimos. Este último é entendido enquanto extensão limitada 

em uma, duas ou três dimensões; distância, área ou volume determinado. Já o espaço 

geográfico é o espaço da concretude da existência humana. O lugar está para o espaço 

geográfico, assim como a matemática está para o espaço geométrico. 

Dardel (1990) no início de sua obra nos desperta para esta distinção 

entre espaço geométrico e espaço geográfico. 

Le space géometrique est homogène, uniforme, neutre. Plaine ou 
montangne, océan ou sylve équatoriale, le géographique est fait de spaces 
différenciés. Le relief, le ciel, la flore, la main de l´homme donnent à 
chaque lieu une singularité d´space géographique est unique; il a un nom 
prope: Paris, Champagne, Saara, Méditerranée. La géometrie opère sur 
un space abstrait, vide de tout contenu, disponible pour toutes les 
combinations. L´space géographique a un horizon, un modelé de la 
couleur, de la densité. Il est solide, liquide ou aérien, large ou étroit: il 
limite et il résiste. (DARDEL, 1990 [1952], p.2) 
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Quando Dardel descreve o espaço geográfico como sendo a “planície, 

montanha, oceano ou floresta equatorial” ou enquanto espaço “único; que tem seu 

próprio nome; Paris, Champagne, Saara, Mediterrâneo” ou ainda como sendo “sólido, 

líquido ou atmosférico, largo ou estreito: se circunscreve ou resiste”, ele nos orienta para a 

possibilidade de afirmar que fenomenologicamente, o espaço humano e concreto da 

geografia nos desvencilha dos espaços geométricos (RELPH, 1979, p.12) e esta distinção 

nos permite mergulhar em uma dimensão inteiramente humana e pensar os conceitos de 

lugar e habitar levando em consideração essa distinção existente entre espaço geográfico e 

espaço geométrico. 

Nesta pesquisa procuramos, partindo do espaço geográfico colocado por 

Dardel e de uma concepção fenomenológica, estabelecer uma relação entre o lugar-casa, e 

o lugar rua com o habitar dos catadores-carrinheiros da cidade de Londrina (PR), 

estabelecendo o lugar enquanto essência geográfica. 

Tuan (1983, p.61) nos revela que originalmente lugar é espaço e que 

torna-se lugar à medida que experienciamos e o dotamos de valor. Lugar nos remete à 

segurança e espaço, à liberdade e abertura, “ser aberto e livre é estar exposto e vulnerável. 

O espaço aberto não tem caminhos trilhados nem sinalização. Não tem padrões 

estabelecidos que revelem algo, é como uma folha em branco na qual se pode imprimir 

qualquer significado”. Não podemos definir espaço e lugar separadamente, uma só é 

entendida pela outra. “A partir da segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da 

amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e vice-versa” (TUAN, 1983, p.6). Por este 

pensar o lugar nos remete a pausa, ao demor-se do ser humano em um espaço e a 

intesidade dos sentimentos projetados a partir deste demor-se. É a concretude do 

relacionamento humano com seu espaço habitado. 

Durante a pesquisa, vivenciar e experienciar o mundo pela maneira que 

os catadores-carrinheiros habitam, possibilitou-nos olhar para alguns lugares que saltaram 

aos nossos sentidos. Onde a casa e a rua apareceram com grande significado, carregadas 

de misticísmo, sonhos e  imaginação.  
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O cientificismo moderno nos traz uma compreensão demasiadamente 

limitada do que nos faz racionais, toma nossa racionalidade primariamente como a 

abstração de conceitos universais de experiências particulares, “o poder de executar um 

raciocínio silogístico, e o poder de ter discernimento em verdades auto-evidentes” 

(SAKOLONSKI, 2004, p.128). Contudo, nossa racionalidade consiste em mais do que 

estas habilidades, ela envolve também as intencionalidades pelas quais identificamos as 

coisas, “os modos especificamente humanos de recordar, imaginar e antecipar, e as 

formas de evidência e verificação que podemos exercer” (SAKOLONSKI, 2004, p.129).   

Neste sentido podemos afirmar que existem dois tipos de verdades. A 

verdade da exatidão e a verdade da descoberta. A primeira é a verdade do raciocínio com 

base no pensamento cartesiano; temos uma preposição e esta pode ser negada ou aceita 

dependendo de averiguação. Desta forma o raciocínio silogístico e o discernimento de 

verdades autoevidentes são suficientes para explicar esta verdade, no entanto, não é 

suficiente para explicar a verdade da descoberta. 

A verdade da descoberta, forma elementar simples que independe da 

aceitação ou da negação; ela simplesmente “é” como se dá, é simplesmente a exposição de 

um dado estado das coisas. É o objeto inteligível da forma como se apresenta para nós 

diante da experiência e da percepção. Quando eu olho para um catador-carrinheiro e vejo 

que seu carrinho já está cheio, a verdade já esta contida aí, na simples descoberta. Não 

precisamos antecipar o carrinho como cheio; a experiência que tivemos “não é uma 

tentativa de confirmar ou negar uma proposição que tivemos cogitado. Não estamos 

lidando com a verdade da exatidão, mas com a verdade mais elementar da simples 

descoberta” (SAKOLONSKI, 2004, p.170). 

O trabalho de campo fenomenológico é o caminho para evidenciarmos 

tanto a verdade da exatidão, como principalmente a verdade da descoberta. Pois este se 

desenvolve enquanto momento da experiência, da vivência e da descoberta. 

Partindo da possibilidade de se chegar à verdade da descoberta presente 

no mundo-vivido dos catadores-carrinheiros, nos depararemos com espaços de 

significados e valores (GRATÃO, 2002; MARANDOLA JR., 2008b).  
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O mundo-vivido é onde se revela não só o cotidiano dos catadores-

carrinheiros, como também todos os seus sonhos e anseios; é o “mundo onde a 

consciência é revelada”, cheio de valores e sentimentos que está “ancorado num passado 

e direcionado para um futuro; é um horizonte compartilhado, embora cada indivíduo 

possa construí-lo de um modo singularmente pessoal” (BUTTIMER, 1982, p.172), se 

delineando à medida que este habita o mundo. 

Este habitar é revelado através de conversas, vivências e experiências que 

mostram ao pesquisador as composições para se pensar o coletivo e o social, tendo em 

vista sempre que, todo fato ou fenômeno surge a partir de realidades particulares. As 

histórias de vida dessas pessoas são fundamentais para esta compreenção. Daí ser 

imprescindível dar voz a esses sujeitos para que narrem suas vivências, deixem aflorar suas 

lembranças e registrem suas memórias. Buscar as essências intrínsecas no catador 

enquanto indivíduo é entender a parte essencial do habitar coletivo ou social. 

 o conhecimento é apreendido na experiência,[…]. Não podemos 
conhecer nem descrever os fenômenos da experiência à distância. É 
preciso estar em contato com eles, desenvolvendo nós mesmos uma 
experiência. Assim experiência de determinados eventos catastróficos 
(como perigos e desastres ambientais) só estão acessíveis a quem os vive. 
E para ter acesso a tal experiência, é necessário o diálogo e a descrição 
destes mundos vividos. A única maneira de fazer isso é a forma direta, 
em campo." (MARANDOLA Jr., 2005a, p.74-75a) 

Para Seamon (2009, p.669) “To study human beings existentially is to 

study human experiences, meanings, actions, situations, and events as they happen 

spontaneously in the course of daily life”. Desta forma existência e experiência estão 

intimamente relacionados: "investigar a experiência humana também implica perscrutar 

sua 'existência', uma vez que essa é anterior e condição sem a qual não há experiência" 

(MARANDOLA JR., 2005b, p.5). 

Delineando melhor a experiência do trabalho de campo, retomemos uma 

discussão que iniciamos anteriormente, referente a atitude natural e atitude 

fenomenológica.  

As saídas à campo são compostas em dois momentos: campos 

exploratórios e campos operacionais (MARANDOLA JR., 2003; 2008b). Quando saímos 

para os campos exploratórios nos encontramos em uma atitude natural, ou seja, saímos 

para conversas casuais, percorremos lugares, observamos paisagens, para que os lugares se 
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revelem em si mesmos; anotando todas intencionalidades que a experiência do campo 

permitir.  

Quando experienciamos outras pessoas, árvores, edifícios, gatos, pedras, 
o sol e as estrelas, nós as experienciamos como sendo aí, como 
verdadeiros, como reais. O caráter básico, o modo padrão de nossa 
aceitação do mundo e das coisas nele é de uma crença ou, para usar um 
termo grego, dóxa (SAKOLONSKI, 2004, p.54). 

Portanto, em campos exploratórios nos deparamos com as verdades descobertas, 

mesmo que no decorrer do campo nos aprofundemos em rejeições, dúvidas, 

probabilidades entre outras possibilidades dóxas que nossa intencionalidade possa assumir 

e que serão suspensas posteriormente na preparação e execução dos campos operacionais.  

Antes de operacionalizarmos nossos campos, gostaríamos de nos ater ao conceito 

de intencionalidade, por sua contribuição nos campos exploratórios. 

Nossa mente não é um invólucro lacrado, em que tudo que pensamos está contido 

nela mesma e não no mundo real. Vamos além de nossos estados cerebrais e mentais, 

chegando à realidade e não a uma projeção subjetiva do real. Este “alcançar” a realidade 

em nossa mente é possível pela intencionalidade. Cada intenção tem seu objeto 

intencionado, e quando intencionamos algo, trazemos concretamente este algo para 

dentro de nossa mente. A “negação da intencionalidade tem como sua correlata a negação 

da orientação da mente para a verdade” (SAKOLONSKI, 2004, p.19). Chamamos a 

atenção para a intencionalidade, pois é através dela que validamos nossos atos perceptivos 

como a realidade.  

Após os campos exploratórios que consiste nos registros de nossas percepções e 

intuições, nos preparamos para os campos operatórios, fazendo releituras do diário de 

campo, levantando proposições e problematizando a partir do que vivenciamos e 

percebemos, ou seja, a partir do que intencionamos. Neste momento estamos saindo da 

atitude natural, passando para a atitude fenomenológica.  

Os termos campos exploratórios e campos operatórios foram utilizados por 

Marandola Jr.(2003; 2008 a e b) em seus trabalhos, sendo incorporados por nós em nossa 

pesquisa. 

Esta atitude, como já foi dito, é a condição onde suspendemos nossas crenças e 

intencionalidades, buscando as coisas como elas verdadeiramente são. Suspender nossas 
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crenças e intencionalidades não significa que começamos a duvidar delas, mas que 

“mudamos da, digamos, asseveração dóxa para a dúvida. Não mudamos nossas 

intencionalidades, guardamo-las como elas são, mas as contemplamos. Se as 

contemplamos não as exercemos naquele momento” (SAKOLONKI, 2000, p.57). 

A busca das coisas como verdadeiramente são, é feita através da arqueologia 

fenomenológica. Esta é a escavação das intenções e do conhecimento imediato a procura 

das essências, possível diante do processo de descrições feitas nos diários de campo. 

Marandola Jr. (2005a) diz que 

as primeiras descrições dos lugares feitas pelos antigos geógrafos não se 
tornaram os conhecimentos últimos sobre aqueles lugares; a estas se 
seguiram muitos estudos e pesquisas. De maneira similar, a descrição 
serve a arqueologia fenomenológica como forma de organizar 'o material 
empírico' de pesquisa, como a maneira que temos de 'escavar' a 
existência e retirar dela os elementos que, posteriormente, receberão 
nossa análise e reflexão, em busca dos significados (MARANDOLA JR., 
2005a, p. 74) 

É através destas escavações que chegamos às coisas como 

verdadeiramente elas são. A busca destas coisas é o que chamamos de atitude 

fenomenológica. Nesta atitude podemos nos esbarrar tanto em verdades descobertas 

como em verdades da exatidão. 

O quadro da Figura 3 sintetiza as operações de um trabalho de campo e 

o estado de atitude do pesquisador. 

 

Figura 3 – O trabalho de campo entendido fenomenologicamente 

 

                  Fonte: Adaptado de De Paula (2007) 
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Permeando por estes caminhos estruturamos nossa pesquisa de campo 

com os catadores-carrinheiros da cidade de Londrina (PR), experienciando e vivenciando, 

inserido na sua maneira de ser-e-estar-no-mundo. 

 

A cidade de Londrina com uma população estimada em 510.707 

habitantes segundo dados do IBGE (2010), situada na região norte do estado do Paraná, 

erigiu como uma de suas prioridades administrativas políticas e ações visando o 

reaproveitamento de resíduos. Estas políticas e ações culminaram em cooperativas de 

coletores de reciclagem e em uma tentativa de consciêntização da população quanto a 

separação de lixos orgânicos, rejeitos e reciclados. Este cenário londrinense coloca em 

cena, de maneira destacada, como atores protagonistas na grande peça da existência 

humana, os catadores-carrinheiros da cidade de Londrina (PR). 

O locus de nossa pesquisa é o centro da cidade de Londrina, porém, este 

não deve ser compreendido como um recorte escalar e sim como lugar onde a existência 

dos catadores-carrinheiros se dá de forma mais presente. O centro de Londrina é o lugar 

do trabalho, do descanso, da moradia e palco principal das relações mais intensas dos 

catadores-carrinheiros como forma de habitar. 

Os trabalhos de campo ocorreram entre Agosto e Outubro de 2010. 

Antes de iniciarmos nosso campo havíamos intencionado alguns catadores dos quais 

pretendíamos nos aproximar. No entanto, encontramos algumas dificuldades ao 

iniciarmos esta aproximação.  

Três destes carrinheiros passavam dias sem aparecer para trabalhar o que 

inviabilizava um trabalho mais profundo de pesquisa. A primeira aproximação aconteceu 

com o senhor Alfredo no início do mês de Setembro de 2010, com o qual no primeiro 

encontro “jogamos muita conversa fora”. Aqui começamos de fato nosso campo 

exploratório. 

A metodologia utilizada pautou-se em entrevistas semiabertas 

(GOLDENBERG, 1997) onde direcionávamos o caminho através de uma fala ou 

pergunta e o conversante caminhava com suas próprias pernas, dizendo aquilo que queria 
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dizer, e nós absolvíamos aquilo que de fato substanciaria nosso trabalho, no entanto, 

anotávamos tudo que podíamos em nosso diário de campo, todas as impressões, 

expressões e falas. Posteriormente nossos diário de campo foi lapidado e absorvido no 

trabalho. 

Durante o campo realizado junto ao Alfredo o que nos guiava era o 

vigor físico que tem, jamais reclamava do trabalho duro que fazia, como se aquilo fosse 

fácil em comparação com outro trabalho que já tivesse realizado. 

Uma segunda aproximação foi com o Barba, com um primeiro contato 

no final de julho de 2010 e o campo efetivamente em outubro, figura popular no centro 

de Londrina, velho conhecido da população residente nas redondezas. Este personagem 

tinha um modo de vida que nos despertou atenção. Durante a semana dormia debaixo de 

seu carrinho pelas ruas do centro. Aos finais de semana ia para sua casa, em um bairro 

periférico de Londrina. O contato com Barba possibilitou-nos conhecer sua companheira, 

sua filha e neto com quem no final do mesmo mês nos enveredamos por seus caminhos e 

histórias. Neste campo fomos guiados pela relação que Barba e Jacira mantinha com 

alguns lugares da rua e pela história de vida da família. 

Os encontros com estas pessoas se repetiram por algumas vezes, e as 

conversas e as experiências foram se intensificando, ao ponto de sermos vistos como um 

deles pelos passantes no centro.  

A possibilidade de puxar o carrinho nos cativava a cada encontro e a 

sensação quando tivemos oportunidade, foi de espanto e surpresa por não conseguir 

controlá-lo. Ao olharmos para os catadores-carrinheiros puxando seus carrinhos a 

impressão que temos é que esta ação seja fácil, no entanto, é necessário, não só força, 

mais também muita habilidade e destreza. 

Entre conversas, desabafos, choros e gargalhadas, pude presenciar um 

pouco dos seus lugares. Experienciar e vivenciar um pouco do modo de habitar a cidade 

de cada um e perceber a relação que mantêm com os lugares vividos por eles. 

Nossas anotações eram registradas de maneira diferentes em cada 

campo. Pois, nas conversas feitas com Alfredo aproveitávamos o tempo que ele saia para 

buscar o material para escrever, já que não permitia que fossemos acompanhá-lo até os 

locais que pega, tinha medo que as pessoas dos prédios e comércios onde pega se 

zangarem com a presença de um estranho.  
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Já com Barba fazíamos nossas conversas depois ao final as anotações, 

pois algumas vezes ao dizer que íamos anotar, este se reprimia, e por muito tempo 

permanecia calado. Com Jacira e Ivone anotávamos durante nossa conversa, não se 

importavam. 

Entre vivências, conversas e observações somamos doze encontros que 

nos possibilitaram obsevar não só o balé dos corpos (body-ballet), a rotina dos catadores-

carrinheiros, como também a paisagem e o balé do lugar (place-ballet) que é movimento do 

lugar vivido por eles. Segundo Seamon (1980, p. 157-159) o balé do corpo é “a set of 

integrated behaviors which sustain a particular task or aim”, e o balé do lugar é “a fusion 

of many time-space routines and body-ballet in terms of place”.  

Pela observação e percepção tanto do balé dos corpos como do lugar 

dos catadores-carrinheiros fomos direcionados a pensar uma geografia pessoal cunhada 

no cotidiano destas pessoas. 

 



HABITANDO EM FAMÍLIA: 
PERSCRUTANDO A HISTÓRIA DOS 
CATADORES-CARRINHERIOS

II
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É sempre muito cativante trabalhar com o que nos envolve e motiva, a 

experiência do trabalho com os catadores-carrinheiros foi motivadora e prazerosa. Talvez 

pela pureza que têm as coisas simples da vida, enxergamos no modo-de-ser dos catadores-

carrinheiros a beleza desta simplicidade que nos causa moção e empatia. Isso nos motivou 

a conhecer e experienciar um pouco da vida e da história destas pessoas. Por morar no 

centro da cidade de Londrina (PR), local de intensa relação dos catadores-carrinheiros 

tivemos contado antes mesmo da pesquisa com muitos deles. 

Durante a pesquisa, como já colocamos, optamos por focar em um 

grupo composto pela família do Barba, sendo este quem possibilitou o contato com os 

outros familiares. Este grupo compõe-se ainda pelo senhor Alfredo, solitário e esforçado 

trabalhador. O foco no grupo nos possibilitou um aprofundamento revelador da relação 

entre eles com a casa e a rua.  

O lugar enquanto espaço afetivo e valorativo é construído a partir da 

maneira com que o grupo habita, ao mesmo tempo em que suas histórias são construídas 

por estes lugares. A casa e a rua ao mesmo tempo em que são construções do habitar, são 

também partes desse habitar. A partir de suas revelações e de suas histórias de vida, 

tentamos compreender qual o elo entre este grupo e os lugares em que vivem. 

 
 
 

 
 

Jacira e Barba moravam em Guarapuava, cidade da região centro-sul do 

Estado do Paraná. Moravam em casa alugada, Barba era pedreiro e Jacira dona de casa, 
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tinham oito filhos, três de Barba em um outro casamento, três de Jacira em outro e dois 

filhos em comum, Jair e Ivone. 

Estava difícil de arrumar serviço em Guarapuava foi quando nas décadas 

de 1990, resolveram tentar a vida na cidade de Londrina. Iludidos com a possibilidade de 

uma vida melhor, venderam seus humildes pertences em Guarapuava e compraram 

passagens para Londrina, chegando somente com alguns “tostões” para comer e oito 

filhos para cuidar. 

Sem um lugar para ficar, se abrigaram no lugar que hoje é o antigo 

terminal urbano. Não conseguiram arrumar um emprego e a alternativa então foi catar 

lixo reciclável nas ruas para vender. Viveram sob a proteção das marquises do antigo 

terminal durante um ano e meio com os oito filhos, sobrevivendo do dinheiro de doações 

e do material recolhido e vendido. 

Durante esse período experienciaram intensamente as ruas da cidade de 

Londrina, alguns lugares deixaram de ser simplesmente parte desta e se tornaram casa, 

morada, lar dessa família. Aprenderam a olhar para as ruas com outros olhos. Com olhar 

de quem vê a vida no momento que acontece, onde não se faz planos para o futuro, 

simplesmente se vive aquele dia.  

Depois de um ano e meio vivendo nas ruas, uma pessoa que conheceu a 

família se compadeceu e lhes alugou uma casa próximo ao aeroporto, onde moraram por 

4 anos. Após esse tempo foram para o Jd. Franciscato, morar em uma casa própria doada 

pela mesma mulher que lhe pagava o aluguel. Permaneceram nesta casa por três anos. 

Depois disso Barba e Jacira se separaram e venderam a casa, Jacira voltou para rua e 

arrumou um outro companheiro, e Barba foi morar com uma das filhas no União da 

Vitória.  

Entre os anos que moravam na casa do aeroporto de Jd. Franciscato 

muitos filhos foram embora para Ponta Grossa em busca de oportunidades, entre estes 

Ivone, outros foram se estabelecendo em Londrina. Jair voltou para as ruas com a mãe 

onde se perdeu no vício do álcool e aos poucos foi abandonando a perspectiva de viver 

socialmente. 

Após algum tempo, a filha que o Barba morava foi-se embora para Ponta 

Grossa e então ele passou a morar sozinho na casa, até que Ivone retornou de Ponta 
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Grossa já com um filho, o Frank, e foi morar com o Barba. Permaneceu com ele pouco 

tempo, pois, arrumou um barraquinho no União da Vitória 5 onde foi morar. 

Após três anos vivendo nas ruas, o companheiro de Jacira faleceu, então 

Barba penoso ao ver Jacira sozinha pediu que ela fosse morar lá na casinha que ele 

morava. Esta fora dividida de forma que a casa mesmo sendo uma se tornou duas. Jair, 

mesmo contra a vontade do Barba, continuou nas ruas morando nas redondezas da av. 

Maringá, mendigando e perdido com o vício do álcool. 

Apesar de terem passado a morar em uma casa, percebe-se que a rua 

deixou marcas nessas pessoas. O sentimento que tinham pelas ruas permaneceu mesmo 

indo morar em uma casa. O que nos leva a pensar que não encontramos na rua só 

movimento, encontramos também o repouso e o enraizamento, sentimentos estes vividos 

por esta família. 

A história de vida de Alfredo não é uma história de vida de moradia nas 

ruas, porém é uma história da conquista de um lar. Vivia antes de vir para Londrina em 

uma chácara chamada Passarinho próximo a Bela Vista, onde trabalhava como caseiro. O 

salário, segundo Alfredo, mal dava para comprar comida. Então em meados da década de 

1980 resolveu vir para Londrina em busca de uma vida melhor. Ganhou um barraco na 

Vila Marizia e trabalhava nas lavouras, que sobraram na época, pela região. Com o passar 

do tempo, a demanda de emprego no campo foi ficando escassa e Alfredo cada vez mais 

com dificuldades para trabalhar, o que o obrigou a começar a pegar lixo reciclável pelas 

ruas da cidade para sobreviver. Desde então Alfredo vem sustentando a casa e a família 

com o dinheiro que ganha com a venda do material que pega.  

As ruas se tornaram sua segunda casa, pois, segundo ele, passa mais 

tempo caminhando pelo centro de Londrina do que na própria casa, conhece mais o 

centro do que a região do bairro que mora. 

Percebemos pelas histórias de vida da Família de Barba e de Alfredo que, 

a rua enquanto um espaço vivido por eles se configura como um importante espaço de 

significado e valor que forjou, moldou e que marcou, e ainda marca, seus hábitos, 

costumes e crenças. 
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Nas longas tardes de campo que passamos ao lado de Barba, em meio a 

trabalhos, conversas e risadas, portas e janelas da vida desta pessoa foram se revelando e 

ganhando corpo em nossa pesquisa. Senhor aparentando uns setenta e setenta e cinco 

anos, cabelos e a longa barba grisalhos. Boca de sorriso largo e desdentado, gostava muito 

de falar, apesar de não se entender muito o que dizia. 

O Barba, a primeira vista, levava uma vida no mínimo curiosa. Me 

encontrei por diversas vezes com ele no horário de almoço. Sempre que passava, seu 

carrinho estava parado na esquina da Avenida Rio de Janeiro com a rua Piauí, em frente 

ao edifício do Bosque e ele estava deitado em baixo do carrinho, tirando a sesta de depois 

do almoço. Isto acontecia todos os dias entre as onze e meia e treze horas. Nesta cena 

saltava-nos à percepção o fato de que o local onde tira sua sesta é uma esquina de muito 

movimento, no entanto, ele descansa como se estivesse em sua própria casa. As pessoas 

que passam pelo local também não parecem se incomodar com o carrinho no meio da 

calçada atrapalhando a passagem, muitos desviam do carrinho sem se quer perceber que o 

ele está ali. Realmente é incomum pensarmos em repouso, descanso em um lugar com 

tanto fluxo de pessoas como aquele. A impressão que se têm é a de ele está em outro 

mundo, em uma dimensão paralela, onde não é visto e não vê outras pessoas. 

O local de trabalho de Barba são alguns prédios e comércios no entorno 

da concha acústica. Este deixa seu carrinho parado na rua Piauí ao lado do prédio dos 

correios, como mostra a Figura 5, e sai pegar o material. Pela manhãzinha entre sete e 

meia e oito horas Barba segue para o depósito na rua Belém como indicado na Figura 6, 

para fazer a triagem e venda do material e as dez horas já estava de volta. No final da 

tarde para seu carrinho em frente ao prédio da antiga Associação Médica, que se localiza 

perto do memorial do Pioneiro na concha acústica, local onde se alimenta e passa a noite 

(Figura 7). 
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 Figura 5 – Referência do local que os catadores carrinheiros deixam o carrinho 
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Figura 6 – Trajeto até o depósito de venda 
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     Figura 7 – Lugares do Barba 
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A casa de Barba fica no bairro União da Vitória 2, mas só vai para lá aos 

fins de semana, pois nos outros dias prefere dormir na rua e ficar pelo centro, cuidando 

do carrinho. Sua casa é muito longe e, segundo ele, já está muito velho para puxar o 

carrinho até lá todos os dias, apesar de em nenhum momento ter dito já ter voltado para 

casa depois do trabalho durante os dias da semana, pelo contrário, todas as suas falas 

revelam toda uma vida morando nas ruas durante esses dias. 

Coincidentemente conhecemos dona Jacira na rua, não sabemos definir 

muito bem o que ela é do Barba, o que sabemos é que já viveram juntos por muito tempo 

e depois se separaram, e ela foi viver com um outro companheiro, após a morte deste 

voltou a morar na mesma casa que o Barba. Jacira tem sessenta e sete anos, perfil obeso e 

estatura baixa. Ela trabalha no centro também, porém, os lugares onde costuma pegar 

estão mais espalhados, o que faz com que tenha que puxar o carrinho pelas ruas de lugar 

para lugar, diferente do Barba que deixa seu carrinho parado. Dona Jacira sai de casa por 

volta das sete e meia da manhã, pega o ônibus no conjunto habitacional União da Vitória 

2, lugar onde reside, seguindo em direção ao terminal central de Londrina. Ao chegar no 

terminal segue para o depósito na rua Belém , que fica a poucas quadras, para pegar seu 

carrinho. 

A lida com o carrinho começa por volta das nove horas da manhã e vai 

até as dezenove e trinta, quando deixa o carrinho no depósito. A rotina do depósito onde 

entrega o material se resume nos seguintes horários: para pagamento, pesagem e compra 

do material recolhido pelos carrinheiros até as dezessete e trinta, para guardar os carrinhos 

carregados até as vinte horas, após este horário o portão é fechado.  

Jacira apesar da idade tem muita disposição, quando segue para o 

depósito deixar seu carrinho, grande parte do percurso é feito ladeira abaixo, Jacira 

aproveita o embalo do carrinho e segue correndo pelas ruas Santa Catarina e Mato 

Grosso. Impressionamos-nos ao vê-la correndo daquela forma, com toda disposição 

depois de um longo dia andando pelas ruas catando o material. 

Ao entregar o carrinho no depósito Jacira usa uma troca de roupa para 

tirar a que usou para trabalhar, pois tem vergonha de andar suja no ônibus. Como se a 

Jacira catadora-carrinheira fosse uma e a moradora fosse outra. Quando está no trabalho 

revira os sacos de lixo, usa roupas velhas, surradas e sujas, come sentada ao meio fio, sem 

se preocupar com quem quer que seja. No entanto, ao deixar seu carrinho esta se torna 
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uma pessoa que anda dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. O que vale para os 

dias da semana, pois aos finais de semana sai para a cidade e dorme pelas ruas, voltando 

para casa somente na segunda feira.  

Em meio às conversas com Jacira conhecemos Ivone e Frank, que são 

filha e neto de Jacira com o Barba. Frank tem nove anos, vai para a escola no período da 

manhã e à tarde ajuda Ivone a puxar carrinho. Ivone é muito esforçada, mora no União 

da Vitória 5, segundo ela é tudo “rabixo” lá, não pagam nem água e nem luz, a casa é um 

barraco. Mora junto com um rapaz, com o qual tem um filho de três anos. Vimos o rapaz 

poucas vezes  segundo Frank ele não gosta de trabalhar.  

Isto nos fez lembrar do livro Quarto de despejos: diário de uma favelada, que é 

o registro diário da vida de Carolina Maria de Jesus em cadernos amarelados que 

encontrou em meio ao lixo, onde revela quase toda sua vida como catadora de papel, 

favelada e sonhadora. O diário de Carolina foi descoberto por um jornalista e impresso 

em forma de livro em 1960 atingindo números recordes de exemplares, mais de 100 mil. 

Em uma das passagens do diário diz a respeito dos homens que não gostam muito de 

trabalhar: 

Há casa que tem cinco filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo 
esmola. Há as mulheres que os esposos adoece e elas no penado da 
enfermidade mantém o lar. Os esposos quando vê as esposas manter o 
lar, não saram nunca mais (JESUS, 1993, p.17-18). 

Pouco depois que nos conhecemos, Ivone começou a pegar material 

reciclado no lugar do Barba que estava trabalhando com menos frequência devido ao seu 

estado de saúde que não andava bom. Antes Ivone pegava o material em lugares 

espalhados pelo centro, como Jacira. O contato entre eles era frequente na rua, pois 

paravam o carrinho sempre no mesmo lugar e todos muito próximos um do outro como 

mostra o mapa da Figura 5. Deixavam e ficavam conversando sobre os lugares que 

pegaram e os que ainda iam pegar. Os três entregam o que pegam nas ruas no mesmo 

depósito e gostavam de fazer “vales” que é um pedaço de folha de papel com a assinatura 

do dono do depósito e o valor de todo material que venderam naquele dia. Diziam que 

era melhor pegar vale e depois no fim de semana pegar todo dinheiro de uma vez.  

Ivone conduz muito bem o carrinho, e para isso é necessário muita 

habilidade, já tivemos oportunidade certa vez de fazer isso, porém, sem muito sucesso, 
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passava descontrolado em meio aos carros estacionados na rua. É muito difícil de 

controlá-lo devido ao peso, chegavam a pesar uns trezentos quilos quando carregados. 

Quando conversamos com Ivone e Jacira, tivemos a oportunidade de 

acompanhá-las até o depósito para deixar o carrinho. O percurso que fazem é 

resumidamente Rua Santa Catarina, dobram a esquerda na Matogrosso seguindo até 

cruzar a Dom Geraldo Fernandez, onde a Matogrosso se torna a rua Cuiabá, duas quadras 

mais e dobrando a direita na rua Belém encontra-se o depósito como mostrado no mapa 

da Figura 6. Acompanhá-las foi uma experiência reveladora, conheci uma Londrina que 

até então não conhecia.  

A imagem que temos da noite na cidade é de uma paisagem do medo 

(TUAN, 2005). É assustador quando estamos sozinhos ou em um pequeno grupo, nos 

sentimos expostos ao risco, como que se nos tornássemos alvos fáceis para assaltantes. É 

comum ao caminhar depois de certas horas, evitar caminhos desertos, as ruas desertas se 

tornam frias e sombrias, nos aterrorizamos com qualquer ruído que aconteça. E quando 

não é possível desviar, fica-se atento a qualquer pessoa que apareça, todos se tornam 

suspeitos, mas principalmente uma pessoa com aparência sofrida, suja e mal vestida, este 

com certeza se tornaria um marginal a nos espreitar. 

No entanto, experienciar as ruas de Londrina acompanhado de Ivone, 

Frank e Jacira não nos pareceu nada assustador. Como isso se explica? Não poderíamos 

afirmar ao certo, são várias as possibilidades: estar com os que são da rua faz com que se 

sinta parte da rua e não um estranho em um ambiente hostil. Outra possibilidade é a de 

que quando caminhamos pelas ruas até o depósito, não tínhamos nenhum pertence de 

valor, nada que pudéssemos dizer que se formos assaltados sofreríamos grandes perdas. E 

ainda, poderíamos pensar que não assaltariam alguém que pega lixo pelas ruas. 

A primeira e a terceira possibilidade talvez explicassem melhor nossa 

experiência, pois, depois que deixamos os carrinhos no depósito Jacira, Ivone e Frank 

seguiram a rua Belém até a av. Duque de Caxias onde pegaram o ônibus para casa e eu 

retornei para minha pelo mesmo caminho que percorremos até o depósito. No entanto, 

ao retornar me senti inseguro e assustado, as ruas se tornaram perigosas, sombrias e 

assustadoras. Me senti sozinho, não era mais um catador-carrinheiro, voltei a me sentir 

como uma pessoa exposta ao risco de ser assaltado ou espreitado por um marginal ao 

caminhar por aquelas escuras. O sentimento de medo se intensificou ao cruzar a rua Rio 
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Grande do Norte e presenciar uma cena que não nos era muito comum, barulhos de 

sirene e um camburão do grupo de operações espaciais da polícia militar (GATE) em alta 

velocidade fecha dois motoqueiros em uma moto, os policiais saem do veiculo com armas 

em punho apontando para os dois indivíduos que estava na moto e gritando muito para 

não se mexerem. Assustado, continuamos o caminho retornando para casa, ainda mais 

assustado. 

Outra experiência foi com Alfredo, entre todos que acompanhamos é o 

que pega a maior quantidade de material, por várias vezes cheguei a pensar que o que 

pegava não iria caber no carrinho, no entanto, com muita habilidade e destreza, 

organizava tudo perfeitamente. Seu carrinho fica parado perto do memorial do Pioneiro, 

como mostra a Figura 5, lugar onde deixa todo material que pega para ao final do dia 

carregar no carrinho. Alfredo todos os dias segue seu caminho do Marizia para o centro, 

do centro para o Marizia, gasta entorno de trinta minutos para chegar da sua casa até o 

centro, e vinte cinco minutos para retornar com o carrinho carregado, devido a 

declividade ao seu ao seu favor. 

Ao mesmo tempo em que Alfredo é calado, de pouca conversa é 

eufórico e agitado, não para um segundo, nem quando come um pãozinho e toma café 

fica parado, está sempre mexendo em algo, diferente dos catadores do núcleo familiar, 

bastava uma boa conversa para pararem o que estão fazendo e prestarem a atenção no 

assunto.  

Várias vezes Alfredo nos deixava abrindo caixas de papelão e saia para 

pegar mais. Algumas pessoas que passavam pelo carrinho, ficavam curiosas ao ver um 

rapaz aparentemente “bem vestido” pegando papel, Outras me identificavam como um 

catador.  

A partir da experiência que tivemos com Alfredo nos surgiu a seguinte 

questão: o que identifica o catador-carrinheiro, o carrinho, a maneira como se veste, ou 

ainda o próprio ato de catar o “lixo”?  

Todas as possibilidade formam um conjunto que faz parte do modo-de-

ser catador-carrinheiro, no entanto, o carrinho é o que aparece com maior afinco na 

identidade do catador-carrinheiro. Estar com roupas velhas e surradas é parte desta 

identidade, porém, vários outros que não os catadores-carrinheiros usam roupas velhas e 

surradas; pegar “lixo” faz parte deste modo-de-ser, mas existem outras pessoas que 
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pegam “lixo” e não são catadores-carrinheiros. Ter um carrinho e puxar um carrinho de 

catar “lixo” é parte do modo-de-ser catador-carrinheiro e só deste. Somente um catador-

carrinheiro tem um carrinho para puxar. 

Se um morador de rua pega papel pela rua sem um carrinho, este é 

simplesmente um morador de rua. No entanto, se este tem um carrinho ele é identificado 

como um catador. O carrinho do catador pode ser aquele tradicional carrinho que 

conhecemos como mostra a foto da Figura 8 e 9, como pode ser também uma carriola, 

uma bicicleta com garupa onde possa levar o material recolhido ou qualquer outra coisa 

do gênero. 

 

Figura 8 – Carrinho ainda vazio utilizado por Alfredo 

 
Foto de: Deyvid Fernando dos Reis/ set. de 2010 
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                           Figura 9 – Carrinho do Alfredo carregado  

 
                              Foto de: Deyvid Fernando dos Reis/ nov. de 2010  
 

Alfredo tem problemas na visão, enxerga com dificuldade, é de estatura 

mediana e magro. Trabalha duro para conseguir sustentar a família. Acorda às cinco, as 

vezes seis horas da manhã para começar a trabalhar. No período da manhã trabalha com a 

esposa e uma filha em casa fazendo a triagem de tudo que cata no dia anterior, após as 

onze horas sai sozinho pelas ruas. Diferente de Barba, Jacira e Ivone, Alfredo leva tudo 

que pega para casa fazendo a triagem diariamente e entregando no depósito mensalmente. 

A casa de Alfredo é ao mesmo tempo lugar de descanso e de trabalho, o 

trabalho na rua é sozinho, o de casa é em conjunto com a família. Tem outros filhos que 

não trabalham na lida com o material catado, trabalham fora, mas ajudam nas despesas de 

casa. 

Entre a casa e a rua Barba, Jacira, Ivone, Frank e Alfredo seguem do 

devir constante para o repouso, da movimentada e cansativa lida na rua para o descanso e 



 

50 

o repouso do lar, da casa. Muitas vezes Barba encontrava seu repouso e descanso no seu 

lugar na rua, e foi a rua também o lugar que procurou ao adoecer mesmo tendo o repouso 

e conforto da casa. 

 
 

Essa transitoriedade entre a rua e a casa de Barba e Jacira fez com que 

estes não estabelecessem um sentimento de pertencimento e de enraizamento pela casa. 

Assim tanto a casa como a rua aparece para os dois como um lugar de morada. 

Ao iniciarmos nossa pesquisa, descobrimos que Barba mesmo tendo 

uma casa dormia na praça da concha acústica em baixo de seu carrinho, este fato chamou 

nossa atenção e despertou nossa curiosidade. Após algumas conversas e observações 

percebemos que Barba não dormia na rua simplesmente por praticidade, ou inviabilidade 

entre a casa e o trabalho, Barba dorme na rua por gostar de estar na rua, por se identificar 

com o lugar que está. 

Era comum, encontrar Barba deitado no seu lugar de costume, mesmo 

depois que piorou seu estado de saúde e já não tinha mais condições de trabalhar, 

descansando no seu lugarzinho da noite como se estivesse em sua casa. No entanto, não 

precisava mais dormir na rua, pois, já não tinha o carrinho para entregar no outro dia e 

podia ir para casa, mas preferia estar naquele lugar ao estar em casa. Em suas falas deixou 

transparecer o apreço por aquele lugar na rua, que para ele não é rua, é morada. É o lugar 

que o acolheu durante muitos anos em noites frias e geladas, que o protegeu dos ventos e 

das chuvas, dos riscos e perigos que a rua poderia oferecer. 

Da mesma forma que Barba, Jacira vive entre a rua e a casa, nas sextas 

feiras entrega seu carrinho e fica pelas ruas do centro de Londrina, entre bares e botecos 

passa as noites de sexta, sábado e domingo. Dorme pelos cantos em baixo de marquises 

que possam acomodá-la melhor. As ruas da cidade de Londrina lhe marcaram tão 

profundamente que não vê diferença entre o repouso da casa e o repouso na rua. 

Poderíamos pensar, no entanto, que Barba passa os dias da semana na 

rua e Jacira os finais de semana por que a relação não vai bem, não conseguem viver 

juntos. Entretanto, na lida do trabalho presenciamos o convívio que estes tiveram, e a 
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preocupação de ambos, um pelo outro. Em suas conversas, um sempre atento a 

preocupação do outro, isso nos mostrava que não havia desafeto ao ponto de não 

permitir que convivessem debaixo do mesmo teto. 

O que nos parece acontecer é que ambos procuram pelos lugares onde 

se sentem melhor, que possuem uma identidade mais forte. Para o Barba estes lugares são 

os que construiu durante os dias da semana de anos no centro de Londrina, como seu 

lugar de descanso durante o dia na esquina da av. Rio de Janeiro com a rua Piauí, ou ainda 

o lugar onde passa a noite em frente a antiga Associação Médica. E para Jacira os lugares 

que lhe trazem felicidade são os lugares na rua onde passou boa parte da vida com Barba 

e seu outro companheiro entre o álcool e o descompromisso. 

Jacira durante a semana se controla quanto ao consumo de álcool, pois a 

semana é dia de trabalho e de compromisso, o fim de semana é o dia do descompromisso, 

quando pode beber e dormir no lugar que quiser. Por várias vezes Jacira enfatizava em 

sua nossas conversas que gostava de dormir na rua, mas que só dorme de fim de semana, 

quando sai pelos botecos na av. Duque de Caxias para Beber cachaça. Depois encosta 

pelos cantos ali mesmo e descansa, mas só no final de semana, segundo Jacira, durante a 

semana tem que trabalhar. 

O que está entre a rua e a casa tanto para Jacira, quanto para o Barba é o 

lugar, não qualquer um, mas aquele do qual existe identidade, valor, significado, por isso 

na tentativa de encontrá-lo vivem desta maneira habitando tanto a rua como a casa. 

 



HABITANDO O LUGAR: 
CONTRIBUIÇÕES DE DARDEL, 
BACHELARD E HEIDEGGER

III
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Q 

 

Quando estamos diante dos catadores-carrinheiros várias são as 

possibilidades de uma geografia. No entanto, muitas já foram escritas e dependendo da 

escolha nos esforçaremos para fazer apenas reproduções geográficas. John Wright, com já 

dissemos, nos alertava quanto a explorar terrae incognitae. Essas terras são as geografias que 

estavam marginalizadas, e ainda estão, pelo rigor da geografia formal e cientificista.  

É preciso retomar a esta “geografia informal” presente em todos que são 

de alguma maneira geógrafos. Poetas, pintores, escritores, agricultores, marceneiros, 

operários ou catadores-carrinheiros, todos ao mesmo tempo em que criam geografias 

pessoais, também possuem uma geograficidade (géographicité), um modo de ser-e-estar no 

mundo. 

Nesta seção propomos revelar a geograficidade dos catadores-

carrinheiros à luz dos espaços telúricos, aquáticos, aéreos e construídos de Eric Dardel, da 

poética dos lugares de Gastón Bachelard e da ontologia existencialista de Martin 

Heidegger. Pois, entendemos que toda existência humana se dá em um espaço geográfico 

como colocado por Dardel, a partir dos quais surgem os lugares topofílicos como os de 

Bachelard ou topofóbicos. E ainda que estes lugares são construídos à medida que o ser 

humano habita o mundo como revela a filosofia de Heidegger. 

 

 

 
 

Eric Dardel em sua obra L´homme et la terre: nature de la réalité géographique  

de 1952 descreve sobre a profunda relação afetiva e entranhada que o homem mantém 

com o mundo, com a natureza. Para o autor, sujeito e objeto estão intimamente ligados; 
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em uma perspectiva fenomenológica nem o mundo nem o sujeito podem ser pensados 

em separados. Desta maneira Dardel envolve-se em uma geografia de significados 

poéticos permeados pelo imaginário e pela imaginação humana. Para ele o espaço 

geográfico não é um espaço em branco a ser colorido. O homem se sente e sabe estar 

ligado à Terra, como um ser chamado a se realizar em sua condição terrestre.  

La géographie n‟est pas em son principe une connaissence; La realité 
géographique n‟est pas d‟bord un „object‟ ; l‟space géographique n‟est pas 
un space en blanc à remplir ensuit par coloriage. La science géographique 
présuppose que le monde soit compris géographiquement, que l‟homme 
se sente et se sache lié la Terre comme être appelé à se réaliser en sa 
condition terrestre (DARDEL, 1990, p.46). 

O espaço geográfico não é apenas um espaço a ser mapeado, nem o 

espaço simplesmente relacional da geometria, frio e sem sentimentos. Pelo contrário, é o 

espaço da existência humana, compondo-se como um espaço substantivo e não adjetivo; 

é o mundo da existência dos lugares que rearranjam as dimensões do conhecimento, é o 

mundo-vivido delineado pelo existir humano. 

Partindo de uma concepção fenomenológica existencialista, Dardel 

descreve uma geografia que não considera a natureza em si, mas uma geografia que 

vislumbra a relação dos homens com ela (a natureza), sendo portanto, o foco central de 

toda relação do homem com o mundo. Deste modo a geografia é uma experiência, um 

reencontro do ser com o mundo que habita, é um olhar focado nos fenômenos revelados 

a partir da relação homem e natureza, ser e mundo. Esta relação nos permite apreender a 

realidade que se projeta nos espaços, telúrico, aquático, aéreo e o construído enquanto 

essências geográficas presentes também na existência humana. 

A relação concreta que se desenvolve entre o homem e a terra nos 

remete à geograficidade como modo de existência e destino (DARDEL, 1990, p. 1-2). Na 

busca por esta geograficidade nos enveredamos pelos espaços humanos mergulhando nas 

infinitas possibilidades que o olhar geográfico nos oferece. Assim quando vivenciamos e 

percebemos as relações dos catadores-carrinheiros na sua forma de habitar, vislumbramos 

as possibilidades deste olhar para compreender a maneira com que são/estão no mundo. 

Então, seguindo por este amplo caminho notamos que os catadores-

carrinheiros dessa maneira notamos que estes possuem um modo-de-ser do espaço aéreo 

no seu existir. O espaço aéreo é ao mesmo tempo invisível e sempre presente, 
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permanente e mutável é a atmosfera sutil e difusa que envolve a existência na procura de 

uma relação afetiva. Dardel (1990, p.32), ao tratar do espaço aéreo, afirma que é um 

“élément subtil et diffus où baignent tous les aspects de la Terre. Invisible, et toujours 

présent. Permanent, et pourtant changeant”.  

Os catadores-carrinheiros estão por toda parte na cidade 90% de toda 

área urbana de Londrina se beneficia com os serviços prestados por eles. Com as agruras 

de tempos atuais o modo de vida de catador difundiu-se bastante. Estão em muitos 

lugares pela cidade, no entanto, passam despercebidos quanto à sua existência, são 

invisíveis ao olhar das pessoas que passam por eles, como o Barba que quase nunca era 

percebido dormindo em meio a calçada. Quando percebidos são identificados muitas 

vezes como andarilhos, mendigos, bêbados e até vagabundos, o que nos indica uma 

mutabilidade na maneira como são identificados, mas em sua essência e permanência o 

que são é “catadores”. Portanto, como modo-de-ser do espaço aéreo são invisíveis e ao 

mesmo tempo sempre presentes e difusos, permanentes e mutáveis. 

As intempéries do espaço aéreo como a chuva, o sol, o calor e o frio, são 

superados com muita resistência pelos catadores-carrinheiros, nas falas de Jacira e de 

Ivone ficou muito claro que apesar de muita gente não gostar de chuva e frio, eles 

preferem assim para trabalhar, pois o material que pegam na ora de vender pesa mais e 

ainda não sofrem tanto com o calor.  

O modo-de-ser aéreo também está para a imaginação, para a recordação 

e para os sonhos, assim como o telúrico está para a realidade. É comum encontrarmos 

catadores-carrinheiros distraídos, quase que interiorizados, recordando algo, imaginando 

alguma coisa ou sonhando acordados.  Diz-se que estão aéreos. Saem da realidade da 

Terra, do telúrico e partem para a incontinência do aéreo. É o que percebemos ao olhar 

para a expressão sonhadora de Alfredo, Barba e Ivone ao passarem com sacos as costas 

olhando para um infinito, devaneado em seus sonhos e imaginações. Maria Carolina de 

Jesus revela ao dizer que 

Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: Faz de conta que estou 
sonhando. [...] Sonhei que eu residia numa casa residivel, tinha banheiro, 
cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de 
minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há 
muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. 
Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lirio. Eu comia bife, pão 
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com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife 
despertei. Que realidade amarga! Não residia na cidade. Estava na favela. 
Na lama, as margens do Tiête. E com 9 cruzeiros no bolso apenas. Não 
tenho açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que 
eu tinha. (JESUS, 1993, p.26) 

Esta revela a maneira de habitar dos catadores-carrinheiros se intercalada 

entre o telúrico e o aéreo. Entre a dureza e a frieza de se viver a cada dia a conquista de 

conseguir “catar” o pão, o leite, o gás e o aluguel e entre a suavidade e a leveza dos 

sonhos e imaginações. Uma relação dialética entre a dureza e a frieza do telúrico e a leveza 

e suavidade do aéreo. Ivone fala muito no sonho de conhecer o cantor Daniel, disse que 

quer aprender a escrever para mandar uma carta de quarenta metros para ele dizendo o 

tanto que gosta dele, na simplicidade e delicadeza de seus sonhos vive a rudeza do lixo. 

O espaço telúrico é tudo aquilo que é relativo à terra, ao solo, 

montanhas, planícies, cavernas, ravinas, voçorocas, entre tantos outros. Estes são alguns 

exemplos de elementos telúricos que por sua vez possuem um modo-de-ser; rígido, duro, 

profundo, aerado, maciço, tantos quantos forem os elementos será seu modo-de-ser. 

Dardel partindo de um pensamento ontológico existencialista revela o espaço telúrico 

com valor de profundidade, solidez e espessura e ao mesmo tempo de plasticidade, 

revelada na experiência primitiva, significando a estabilidade e o enraizamento, a firmeza e 

o repouso. Assim tratamos o espaço telúrico como o espaço do sustento, da labuta diária 

do nutrir e de onde se é nutrido, espaço este onde Alfredo, Barba, Jacira e Ivone tiram o 

sustento. Assim o modo-de-ser telúrico dos catadores-carrinheiros é a fortaleza das 

rochas. A vontade de viver os faz fortes, os faz levantar as quatro ou cinco horas da 

manhã, para começar na lida com o papel, muitos ainda tem filhos que devem cuidar 

como Ivone que leva seu filhinho de três anos para creche e deixa o Frank na escola. A 

jornada dura vai até as vinte e uma ou vinte e duas horas, quando chegam exaustos em 

suas casas, no entanto permanecem sempre firmes como uma rocha. Alfredo em todo seu 

vigor físico no trabalho, carrega sacos gigantescos as costas durante um longo período do 

dia, a impressão que nos chega é a analogia do corpo com as rochas como que seus ossos 

fossem como os maciços graníticos inclustados em meios as fendas basilticas do seu 

corpo, suportando grandes pressões sem jamais se queixar. 

A busca pelo inexplorado compõe também o espaço telúrico “Les 

trahissent, au flanc de La vallée, Le long cheminement dês eaux souterraines, dês cavités 
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et des galeries cachées, toute une réalité secrète, ténébreuse, qui a le don d‟éveiller la 

curiosité et d‟appeler l‟exploration des hommes” (DARDEL, 1990, p.23). Desta maneira, 

a procura do material reciclado, se torna uma aventura exploratória. Descobrir entre os 

“lixos” aquilo que não é lixo revela o sentimento do explorador diante do inexplorado. Os 

catadores-carrinheiros se tornam verdadeiros especialistas, apuradíssimos nos sentidos do 

tato, visão, audição e olfato, habilidades desenvolvidas na exploração de sacos de lixo à 

procura do que não é lixo. Assim vivem o telurismo do sentimento da exploração, da 

curiosidade em desvendar os espaços subterrâneos do lixo deixado pelas pessoas. 

O espaço aquático para Dardel desenvolve os valores de fluidez e 

mobilidade, do movimento do tempo e o movimento nos remete à vida, só se movimenta 

aquilo que está vivo, por isso o aquático, enquanto devir constante está para a vida. O 

conteúdo ontológico do elemento líquido aparece nos ritmos e nos movimentos, para 

Dardel (1952, p.27) “L‟espace aquatique est um space liquide. Torrent. Ruisseau ou 

fleuve, il coule, il met en movement l´espace. Il est movement, et, par contraste, il fixe 

l‟space environnant, rives ou plaine“. 

A fluidez dos catadores-carrinheiros pela maneira com que conduzem 

seus carrinhos nos remete ao espaço aquático. Para isso não é necessário somente força, é 

necessário habilidade. A mesma habilidade de um rio que do alto de sua nascente sai em 

direção ao mar, contornando serras e planaltos, marcando seu caminho com precisão “la 

rivière est une substance qui rampe, qui „serpente‟” (DARDEL, 1990, p.27). É 

impressionante ver Jacira e Ivone conduzindo seus carrinhos pelas ruas da cidade entre 

carros, motos e pedestres medindo o tempo e controlando a velocidade do carrinho para 

pegar os sinaleiros abertos e não precisarem parar nos cruzamentos conduzindo seus 

carrinhos para a foz, para o seu destino, seguindo ladeira abaixo, ou seguindo pelos 

espigões divisores de águas das bacias hidrográficas da cidade de Londrina, com a mesma 

fluidez que um barco navega pelas águas de um rio. 

No entanto, assim como as águas dos rios nos revela a fluidez, pode 

também significar resistência. A dificuldade de se puxar o carrinho ao subir os vales dos 

quais a cidade de Londrina se assenta não é uma tarefa das mais fáceis é uma luta diária, 

como a dificuldade dos peixes nadando contracorrente em época de piracema, é a luta 

pela continuação da vida. Assim foi a cena no primeiro encontro com Jacira ela subia a 
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rua Piauí em baixo de um sol escaldante, derrubando o suor do trabalho, puxando com 

grande dificuldade seu carrinho para garantir as economias semanais. 

O espaço aquático nos remete à vida e ao movimento. Ser um catador-

carrinheiro é essencialmente viver o movimento do carrinho que puxam pelas ruas da 

cidade, da ação andarilha pelos lugares da cidade a procura do que recolher. Sem o 

movimento, o catador não cataria; não seria catador. Portanto, ser catador-carrinheiro é 

viver a essência do espaço aquático, que segundo Dardel é correr, é por em movimento o 

espaço, é mover-se, ou segundo um jargão muito usado por Alfredo “não pode parar”. 

Quando cessam o movimento, estão retidos pela necessidade de 

recompor as forças físicas, como as águas enclausuradas de um lago que no seu silêncio 

clama por seu destino, o mar. “Et l‟space liquide s‟arrête, il s‟étale dans l‟immobilité royale 

du lac. Mais le vaste silence des eaux n‟est pas de même nature que le grand silenci de la 

forêt ; son immobilité n‟a pas la même valeur que la fixité de la plane; elle est une 

immobilité retenue, recueillie, un repos gagné sur une inquiétude” (DARDEL, 1990, 

p.28). Da mesma forma são os catadores-carrinheiros, quando exauri-se as forças físicas, 

repousam sobre sua inquietude recompondo as energias para o dia seguinte. 

Enxergar os espaços aquáticos na geograficidade dos catadores-

carrinheiros é olhar para a fluidez da sua existência e enxergar a água que flui do seu leito 

para a foz. 

Nesta fluidez o catador-carrinheiro constrói seu caminho, seus lugares, e 

sua vida. O homem em suas obras constrói o espaço, deixando traços que estão expostos 

e dispostos a serem encontrados. O espaço construído é o espaço no qual a intenção 

humana inscreve-se na Terra, é o produto da história de um sistema de amarrações e de 

localizações humanas dotando a Terra de um modo-de-ser do homem que lhe dá um 

rosto e uma cultura. É o espaço que encontramos em nossos mundos-vividos, “l‟hommes 

s‟est fait aussi constructeur d‟spaces, em ouvrant dês voies de communication: sentiers, 

pistes, routers, voies ferrées, canaux sont autant de manières de modifier l‟space, de le 

recréer” (DARDEL, 1990, p.40).  

Assim são os lugares construídos por Jacira e Ivone, que mesmo pela 

noite quando já não estão nos lugares que sempre param seus carrinhos é possível 

perceber todo movimento e fluidez dos lugares construídos, quando percebemos a velha 

vassoura deixada guardada na copa de uma árvore que usam para deixar o local sempre 
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limpo após carregarem seus carrinhos. Ou ainda pelo monte de sacos amontoados por 

Alfredo que seleciona o que lhe interessa entre estes, e o que não, amontoa para a coleta 

pública levar.   

O que constrói o catador-carrinheiro? Constrói os caminhos de sua 

existência, constrói sua toposfera. O significado do termo toposfera vem do grego τόπος (topos) 

que significar lugar e σφαίρα (sfaira) que significa limite de onde se pode viver, respirar. 

Portanto, toposfera-do-ser é o limite da experiência do habitar humano de um indivíduo. 

Os catadores-carrinheiros constroem sua esfera de vida à medida que experienciam e 

vivenciam os espaços. Edificam uma maneira própria de viver a partir do como habitam. 

Ao mesmo tempo em que compõem, os catadores-carrinheiros constroem a cidade na sua 

maneira de existir, de ser-no-mundo.  

Neste sentido a cidade se torna um emaranhado de relações, assim não 

podemos olhar para ela como uma forma simples e sim uma complexidade de relações 

presentes na sua forma. A cidade é a mobilidade e fluidez de suas ruas, a transitoriedade 

dos homens e suas atividades, o frenesi e a agitação diária no qual o catador-carrinheiro 

está inserido.  

La ville, ce n‟est pás seulement um panorama embrassé d‟um Seul regard: 
Paris « vu » de montmatre, Lyon du haut de fourvières. La ville comme 
réalité géographique, c‟est la rua. La rue comme centre et cadre de lavie 
journalière, où l‟homme est passant, habitat, artisan ; élément constitutif 
et permanent, parfois presque inconscient, dans la vision du monde et la 
déréliction de l‟homme ; réalité concrète, immédiate qui fait du citadin 
« un homme de la rue »,  un homme devant les autres, sous le regard 
d‟autrui, « public » au sens originel du mot. (DARDEL, 1990, p.38) 

Os espaços construídos não são compostos somente das ruas, é 

composta também por casas que carregam todo um simbolismo, um sentimento e uma 

mítica. A afetividade e o enraizamento são “instâncias e circunstâncias” que acompanham 

a casa. No entanto, cada lugar se configura a significar algo ou alguma coisa a alguém, 

diferenciando-se pela maneira com que esta pessoa se relaciona, vivencia e experiência 

este lugar. Mas o que nos fundamenta neste momento é intencionarmos que as pessoas 

pela maneira em que habitam constroem lugares que são a casa, as ruas e todos os outros 

lugares congregados a eles cheios de significados, valores e sentimentos. 

Os catadores-carrinheiros além de construírem a cidade enquanto parte 

desta, são também construtores como os artistas que transformam coisas. Demonstram 
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habilidade ao compor o carregamento do carrinho, chega a ser inacreditável a quantidade 

de coisas que Alfredo coloca em seu carrinho, é a arte de compor e construir, e neste 

sentido, não é construir de fabricar, é um construir de montar saco por saco, caixa por 

caixa, compondo a arte de se carregar, encher os carrinhos que serão puxados cada qual 

ao seu destino. É saber onde vai cada coisa dentro do carrinho e como aquela coisa vai 

naquele lugar, e nisso são especialistas e verdadeiros artistas.  

Em toda hermenêutica presente nas nossas reflexões sobre os espaços 

telúrico, aquático, aéreo e construído, estes se apresentam enquanto originalmente 

dimensões do sentido humano, por isso ontológico. E o espaço geográfico proposto por 

Dardel, apesar de ser fundamentalmente ontológico, é antes de tudo material. 

l‟ espace géographique est taillé dans La matière ou dilué em une 
substance mobile ou invisible. Il est falaise, l‟escarpament de la 
montagne; il est le sable de la dune ou l‟herbe de la savane, le ciel morne 
et enfumé des grandes villes industrielles, la grande houle océane. 
Aérienne, la matière reste encore matière. L‟ espace « pur » du geographe 
n‟est pas l‟espace abstrait du géomètre: c‟est le vide du désert, espace 
pour la mort ; c‟est l‟espace glacé de la banquise, l‟espace torride du 
Turkestan, l‟espace lugrube de la lande sous la tempête. Il y a encore ici 
quelque chose, une étendue à traverser ou à fuir, du sable qui vole, des 
fournasses naturalles, le vent qui mugit. Une résistence ou une attaque de 
la Terre. Même le silence ou la désolation, c‟est encore une réalité de 
l‟espace géographique, une réalité qui opresse, une réalité qui exclut 
(DARDEL,1990, p.9-10) 

 

Vivemos em tempos fluidos, a tecnologia nos possibilita estarmos em 

muitos lugares ao mesmo tempo e ainda assim corremos de um lado para o outro como 

se estivéssemos em um eterno devir. A sensação é de que as horas passam rápidas de 

mais, consumidas em meio a um movimento e uma agitação constante. 

Mesmo diante de toda essa fluidez e frenesi o ser humano necessita de um 

ponto de referência e de pausa de onde o possa ir e vir, partir e voltar. Bollnow (2000, 

p.133) afirma que o homem necessariamente precisa estar enraizado em um centro a 

partir do qual partam todas as suas relações, um “lugar, no seu mundo, „habita‟, onde ele 
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está „em casa‟ e para onde sempre pode „voltar para seu lar‟”. A “casa” assim se apresenta 

como símbolo, sentido e significado e ainda centro de toda distância.  

Bollnow (2004), se referindo a casa enquanto centro de todo movimento 

do ser humano, afirma que antes este homem estava em desvantagem em relação ao 

homem mítico, pois este tinha como centro de toda distância não a casa, mas toda a Terra 

enquanto centro do universo, portanto, para ele não existia problemas quanto aos lugares 

de habitar. Contudo, com o domínio objetivista aportando sobre o misticismo, a Terra 

deixa de ser o centro do universo e o homem perde seu eixo, e com isso aparece o 

“perigo do desenraizamento. O homem se vê sem pátria sobre a Terra”, pois já não está 

espacialmente ligado a lugar algum. “Isso é, de fato, o perigo do homem moderno” 

(BOLLNOW, 2000, p.134). Construir e habitar a casa como centro de toda distância se 

torna tarefa para que o homem desenraizado encontre novamente um eixo, um centro. A 

partir dessa “rivalidade dinâmica entre a casa e o universo, estamos longe de qualquer 

referência às simples formas geométricas. A casa vivida não é uma casa inerte. O espaço 

habitado transcende o espaço geométrico." (BACHELARD, 1989, p. 62) 

Na obra Poética do Espaço, de 1957, Bachelard nos revela a casa como o 

mais significativo dos lugares. Ao escolher delimitar sua análise ao que ele vai chamar de 

topofilia, que são os espaços louvados, termo que inclusive mais tarde inspira Yi Fu Tuan 

em sua obra Topophilia, afirma que o habitar humano, na concretude de sua existência, vai 

formando raízes em um “canto do mundo”, e este “canto do mundo” é a casa, centro de 

todas as distâncias e referências.  

Assim, em um primeiro momento de sua obra, Bachelard revela como o 

repouso encontra situações privilegiadas na morada e como os “refúgios efêmeros” e os 

“abrigos ocasionais” recebem valores que não tem uma base objetiva (BACHELARD, 

1989, p.25). A partir destas reflexões procuraremos compreender como os espaços 

realmente habitados carregam em sua essência a casa em seu sentido de proteção, de eixo 

e de lugar norteador. 

Se pensarmos na condição existencial dos catadores-carrinheiros, 

veremos que muitos são moradores de rua e os que não são, passam boa parte do dia 

nela. A condição de ser catador-carrinheiro está intrinsecamente ligada à condição da 

experiência nas ruas, que é acesso e caminho para se chegar ao material recolhido, ao 
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material catado. Em virtude desse modo de habitar, como pensar os lugares de abrigo, 

proteção e segurança propostos por Bachelard? 

A casa enquanto símbolo de aconchego e proteção é o lugar onde as 

pausas e a intensidade das relações são maiores, lugar que nos remete a privacidade, “é o 

espaço da calma, do repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que 

define nossa ideia de „amor‟, „carinho‟ e calor humano‟” (DA MATTA, 1985, p.57). Assim 

são os lugares de descanso do Barba, tanto após o almoço e a noite, a esquina da rua Piauí 

com a av. Rio de Janeiro ao meio dia pode parecer movimentada demais para alguém 

utiliza-la como um lugar de descanso, no entanto Barba consegue ver neste lugar as 

circunstâncias para o descanso, faz deste pedaço sua casa. 

Isso ocorre pelo fato de que ao experienciamos profundamente um 

espaço, este se torna tão íntimo que nos passa o mesmo sentimento que nutrimos por 

nossa casa. E é o que acaba acontecendo com os catadores-carrinheiros, pois em seus 

trajetos vivenciam as ruas, possuem seus lugares de parada e de descanso. De início estes 

lugares são praticamente homogênios, no sentido de que não se distingue em significado 

entre eles. No decorrer da experiência alguns lugares se tornam mais significativos que 

outros, neste sentido devemos entender o lugar enquanto pausa (TUAN, 1983, p.6). 

Dependendo do tempo da pausa e da intensidade da experiência vivenciada, alguns 

lugares se tornam mais significativos que os outros. Cabe-nos prover que a rua também 

pode ser um “cantinho do mundo”. Assim é o lugar que Alfredo deixa seu carrinho e o 

organiza, vivencia e experiencia aquele pedaço de tal forma que é capaz de reconhecer 

quem são as pessoas do lugar (do entorno) e quem não é como se fossem as pessoas do 

entorno de sua casa, seus vizinhos ou os estranhos que passem por ali. 

Ao contrário da casa, encontramos o simbolismo da rua, lugar onde as 

pausas e a intensidade das relações são menores. “Terra que pertence ao „governo‟ ou ao 

„povo‟ e que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é local perigoso” (DA 

MATTA, 1985, p. 57). 

No entanto, isso não significa que a rua não possa ter os mesmos valores 

que a casa. Como os catadores-carrinheiros passam boa parte do tempo experienciado as 

ruas da cidade, esta acaba ganhando significados referentes aos que se tem pela casa, 

como já vimos. Mas há consequências, pois o esforço e energia para isso são maiores. 
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Por consequência é possível encontrarmos catadores-carrinheiros que, 

mesmo possuindo uma casa, dormem na rua. Pode-se pensar, no entanto, que dormem na 

rua por motivos de inviabilidade a casa é muito longe do centro ou do lugar onde 

trabalham e gastariam muito tempo indo e vindo. Embora isso seja um fato, não elimina a 

questão de que o vivenciar e o experienciar as ruas pelos catadores-carrinheiros 

transforma o que antes era fluidez, movimento e potencialmente perigoso em repouso, 

parada e segurança. Pois, se as ruas lhes projetassem tanta insegurança teriam outras 

opções de realizar seu trabalho sem ter que dormir ali, como é o caso de Jacira e Ivone 

que dormem em suas casas e moram na mesma região de Barba, que prefere dormir na 

rua.  

Devemos compreender que a rua não deixou de simbolizar um espaço 

que remeta à insegurança, à mobilidade e à fluidez, mas para a pessoa que a experiencia e 

a vivencia de maneira intensa, um determinado lugar desta rua, e de todos os outros 

lugares que acabam por se congregar a estes, deixa de significar perigo e insegurança. 

No entanto de onde vem o sentimento de seguridade e bem-estar que 

tem casa? Todo esse sentimento e simbolismo que nos envolve em um misto de 

aconchego e proteção tem um passado. 

Assim a casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma história, na 
narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa 
vida se interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. Quando, 
na nova casa, retornam as lembranças das antigas moradas, 
transportamo-nos ao país da Infância Imóvel, imóvel como o Imemorial. 
Reconfortamo-nos ao viver lembranças de proteção (BACHELARD, 
1989, p. 25). 

Retomamos aqui, a mais antiga e a mais segura de todas as moradas, o 

útero materno, lugar onde fomos gerados e gestados por longos meses, lugar que 

habitamos intensamente enquanto casa e mundo e que pelo pensar bachelardiano é 

retomada e revivida em nossas atuais moradas. Por isso a casa transmite ao homem um 

sentimento de bem-estar em seu sentido de um abrigo. Bachelard coloca em um altar a 

morada da memória retornando a casa de nossa infância, que segundo ele hierarquiza as 

diversas funções do habitar, sendo esta, o modo como o homem vive em sua casa. 

Segundo Bachelard "somos o diagrama das funções do habitar aquela casa; todas as outras 

não passam demasiado de um tema fundamental" (BACHELARD, 1989, p.34). Mesmo 
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quando a casa natal não existe mais, ficam na memória os valores positivos da proteção 

que vivemos lá. 

 Assim, tanto para Bachelard (1989, p.26) quanto para Bollnow (2000, 

p.133), sem a casa o homem seria disperso, pois ela é o primeiro mundo do ser humano. 

Com ela a vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada, tem antes de tudo o 

sentido de proteger.  

De que casa Bachelard se refere, dos luxuosos edifícios, dos simples 

barracos ou de um lugar na rua? Não importa, desde que estas tragam a essência de casa. 

No entanto, vai dizer que "o excesso de pitoresco de uma morada pode ocultar sua 

intimidade. Isso é verdade na vida; e mais ainda no devaneio" (BACHELARD, 1989, 

p.32). Quanto mais simples uma morada, maior será a evidência de suas essências, o 

simples é mais revelador, é mais essencialmente bonito ou, como diz Bachelard 

valores de abrigo são tão simples, tão profundamente arraigados no 
inconsciente, que vamos encontra-los mais facilmente por uma simples 
evocação do que por uma descrição minuciosa. A nuança, então, exprime 
a cor. A palavra de um poeta, tocando o ponto exato, abala as camadas 
mais profundas do nosso ser. (BACHELARD, 1989, p.32) 

O desapego em relação à casa de muitos catadores-carrinheiros não 

pode, segundo Bachelard, ser atribuído à simplicidade que esta possui. Podemos pensar 

sim que as relações vividas na rua proporcionam a determinado catador-carrinheiro maior 

bem estar do que as relações vividas em casa. Isso explicaria talvez, o porquê de muitas 

pessoas saírem de casa para viver nas ruas. 

A casa essencialmente nos remete a proteção e segurança, mas o 

significado que cada casa tem difere de pessoa para pessoa, que a constrói em sua forma 

de ser e de existir, ou seja, a partir de sua vivências e experiência com o lugar de morada 

lhe atribui sentimentos e valores. O que a casa significa é individual e intransferível. 

Bachelard (1989, p.32-33) afirma que não adianta dar a alguém a planta de uma morada, 

se só quem viveu aquele lugar com intensidade tal, poderá descrever as dores e as 

angústias vividas ali e a sensação da paisagem que se vê pela janela. Se um cantinho na 

praça da Concha Acústica é para Barba um lugar que tem o mesmo significado que uma 

casa, isso vale somente para ele, pois somente ele viveu e experienciou aquele lugar de tal 

forma a transformá-la no que esta representa para ele. 



 

65 

Dentre as muitas possibilidades de significados que a casa pode carregar, 

ser o lugar do refúgio, ou seja, lugar onde nos retiramos para nossa solidão meditativa, é 

um. A cabana de Heidegger em Toudnauberg era seu lugar de refúgio 

La cabaña se concibió como lugar para que Heidegger trabajase. A lo 
largo de su carrera se retiró allí cuando sus obligaciones se lo permitieron 
y cuando necesitaba concentrar-se. En ella elaboró muchos escritos 
filosóficos. Después de la construcción da la cabaña, Heidegger visito 
Toudtnauberg con frecuencia, y residía allí durante largos períodos. 
(SHARR, 2008, p.55) 

Nos grandes centros urbanos, em meio a toda sua agitação, a casa se 

fortalece enquanto significado de refúgio, onde temos, segundo Bachelard, a 

oportunidade de nos encontrarmos, e encontramos uma comunhão dinâmica com o 

mundo, a casa aqui deve ser entendida com o sentido que acabamos de discutir, não é a 

casa de alvenaria ou de madeira a casa física, mas a casa simbólica, a casa afetiva, a casa da 

memória que é projetada em lugares que tragam esse sentimento recorrente da casa. Neste 

sentido o “cantinho no mundo” de barba é um refúgio de toda agitação do mundo onde 

na sua solidão encontra-se consigo mesmo. 

A casa pode ter ainda um sentido de sacralidade, de convívio 

harmonioso entre os que convivem ou habitam esse lugar. Pode significar ainda proteção, 

segurança, privacidade. Enfim, pode admitir vários significados a partir da maneira como 

se habita. Neste sentido para entendermos o sentido que tem os lugares e como são 

construídos, é necessário retomarmos o pensamento de Heidegger.  
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Pensar que é ser um catador-carrinheiro dentro de um contexto da nossa 

forma de habitar seria pensar em um trabalho sujeito a acidentes e em condições 

precárias, insalubre, pesado e perigoso. Nas muitas horas que passam nas ruas, de dia, à 

tarde, à noite ou de madrugada. Em muitas histórias as drogas aparecem como parte de 

suas vidas. Perambulam com seus carrinhos pela cidade, dividindo as ruas e calçadas com 

os carros, ônibus, caminhões e pedestres em uma disputa muitas vezes desarmônica, 

resultando na melhor das notícias na destruição de seus carrinhos. No entanto, esta forma 

de pensar é concebida pelo olhar “de fora” (outsider), por uma habitual concepção de 

mundo, pela forma como eu habito. Penso a partir da minha concepção do que é habitar, 

a forma como vive o outro, que habita o mundo de forma diferente da minha. É um olhar 

superficial do fenômeno, carregado de juizos e pré-conceitos. 

 No entanto, precisamos compreendermos este modo de vida através de 

um olhar “de dentro” (insider). Um olhar que busque pelas essências do fenômeno 

observado. Buscar compreender os fenômenos existentes nas relações destas pessoas com 

o mundo através da maneira em que vivem. É a compreensão das essências deste habitar 

por sua própria perspectiva. Pensar o habitar, não pela concepção própria de quem olha, 

mas pela própria concepção do habitar do outro.  

Para nos ajudar com essa questão Heidegger traz pelo conceito de 

habitar em “Construir, habitar e pensar”, escrito em 1951 afirmando que o homem cria e 

ordena o mundo na medida em que é e como é, ou seja, cria e constrói seus lugares à 

medida que está e como está no mundo. Só é possível habitar aquilo que construímos, e 

construímos nossos lugares à medida que habitamos, assim nosso lugares serão definido 

pela maneira com que habitamos (HEIDEGGER, 2001).  

Se pensarmos na forma que habitam os catadores-carrinheiros, ou seja, 

na forma como-são-e-estão no mundo a partir de e assim criamos possibilidades de 

compreender quais são e que sentido têm seus lugares.  

Qual o significado de lugar? Perscrutando o pensamento de Heidegger 

(2001) almejando alcançar o significado do conceito de lugar temos que necessariamente 

passar por algumas outras reflexões como instância e circunstância e quadratura. 
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Heidegger (2001, p. 129-134) ao refletir sobre a essência dos conceitos 

de construir e habitar, afirma que “habitar é construir desde que preserve nas coisas a 

quadratura”. A quadratura é formada pela composição dos elementos, terra, céus deuses e 

mortais. A terra é entendida enquanto “sustento de todo gesto de dedicação. A terra dá 

frutos ao florescer. A terra concentra-se vasta nas pedras e nas águas, inrompe 

concentrada na flora e na fauna”.  

O céu entendido enquanto “percurso em abóbodas do sol, o curso em 

transformações da lua, as estações do ano e suas viradas, luz e crepúsculo do dia, 

escuridão e claridade da noite, a suavidade e o rigor dos climas, rasgo de nuvens e 

profundidade azul do éter”.  

Os deuses entendidos enquanto “mensageiros que ascenam a divindade. 

Do dominínio sagrado desses manifesta-se o Deus de sua atualidade ou se retrai em sua 

dissimulação.  

E por fim os mortais que “são os homens. Chamam-se mortais porque 

podem morrer. Morrer diz: ser capaz da morte como morte. Somente o homem morre 

continuamente, ao menos enquanto permanecem sobre a terra, sob o céu, diante dos 

deuses” (HEIDEGGER, 2001, p.129-130).  

Habitar está intimamente ligado à existencia humana, “ser homem 

consiste em habitar e, isso no sentido de um de-morar-se dos mortais sobre a terra” 

(HEIDEGGER, 2001, p.131). Nesse de-morar-se está implícito a quadratura; é o 

resgardo da quadratura pelos mortais em sua essência.  

Os mortais habitam à medida que deixam a terra livre em “seu próprio 

vigor”. Habitam à medida que “permitem ao sol e à lua a sua peregrinação, às estrelas a 

sua via, às estações dos anos as suas bençãos e seu rigor, sem fazer da noite dia e nem do 

dia uma agitação açulada”. Habitam quando vêem os deuses enquanto deuses e “quando 

conduzem seu próprio vigor” (HEIDEGGER, 2001, p.131). 

Tomando como exemplo uma ponte Heidegger segue refletindo em que 

medida o construir pertence ao habitar, e o lugar a instância e circunstância. 

A ponte é, sem dúvida, uma coisa com características próprias. Ela reúne 
integrando a quadratura de tal modo que lha propicia estância e 
circunstância. Mas somente isso que em si mesmo é um lugar, pode dar 
espaço a uma instância e circunstância. O lugar não está simplesmente 
dado antes da ponte. Sem dúvida, antes da ponte existir, existem ao 
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longo do rio muitas posições que podem ser ocupadas por alguma coisa. 
Dentre essas muitas posições, uma pode se tornar um lugar. É da própria 
ponte que surge um lugar. [...] A partir dessa instância e circunstância 
determinam-se os lugares e os caminhos pelos quais se arruma, se dá 
espaço a um espaço. Coisas, que desse modo são lugares, são coisas que 
propiciam a cada vez espaços. (HEIDEGGER, 2001, p. 133-134 – grifo 
nosso) 

Com isso chegamos ao ponto fulcral dessa nossa reflexão, o que é lugar 

para Heidegger, sendo este o que propicia a instância e a circunstância.  

Em Heidegger o tempo, o espaço e o ser formam um tripé para a 

existência, um não pode ser sem o outro, assim, enquanto a instância está para o tempo a 

circunstância está para o espaço e só existem na coexistência.  

Neste sentido como pensar as instâncias e as circunstâncias dos 

catadores-carrinheiros advindas do lugar casa e do lugar rua? 

Propondo como uma primeira reflexão, pensemos o lugar-rua para os 

catadores-carrinheiros. A rua é lugar, pois propicia a quadratura. É da rua que tiram o seu 

sustento, é onde estão expostos às intempéries do clima, onde se aproximam do sagrado, 

onde se reconhecem como vivos. Este espaço da quadratura propicia uma congregação de 

outros lugares; lugar do sustento; do sofrimento; da sacralidade e lugar da identidade. É o 

sustento da família de Alfredo e Ivone e o sustento de Barba e Jacira. É o sofrimento de 

Jacira ao puxar seu carrinho pela rua Piauí acima e o lugar onde Barba encontra a igreja 

para pedir ajuda ao seu Deus para que este lhe ajude no momento de doença.  

Deste modo quando pensamos a rua enquanto lugar do sustento a 

circunstância e instância que pode ser admitida é a necessidade da comida, da conta de 

água e energia elétrica sem pagar, do material escolar das crianças. Alfredo e Ivone 

sustentam toda a casa, do seu trabalho é retirado o sustento de todos da família. 

A partir do momento que pensamos a rua enquanto lugar do sustento, 

esta vai congregar vários outros lugares pelas instâncias e pelas circunstâncias que também 

são experienciados. Estes são os lugares onde os catadores-carrinheiros ganham ou 

compram a comida (restaurantes, botecos e supermercados) Alfredo todos os dias ganha 

as sobras de um restaurante na rua Santa Catarina que é a janta da família. Lugares onde 

pagam as contas da casa (quando pagam), a escola onde o filho estuda.  

A rua é o lugar com mais significância para os catadores-carrinheiros, 

pois é onde as relações são mais intensas e as pausas são maiores. Os lugares que ela 
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congrega possuem “menor significado”, o lugar onde Ivone ou Alfredo pagam as contas 

talvez não tenha tanto valor quanto a rua, apesar de fazerem parte da mesma. 

Ganhei bananas e mandiocas na quitanda do seu Tito da rua Guaporé. 
Quando eu voltava para a favela, na Avenida Cruzeiro do Sul 728 uma 
senhora pediu-me para eu ir jogar um cachorro morto dentro do Tietê 
que ela dava-me 5 cruzeiros. Deixei a Vera coma mulher e fui. O 
cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus 
passos à paulistana. Quer dizer andar depressa. Quando voltei ela deu-
me 6 cruzeiros. Quando recebi os 6 cruzeiros pensei: já dá para comprar 
sabão (JESUS, 1993, p. 42).  

Na fala de Carolina Maria de Jesus percebemos que a rua enquanto lugar 

de sustento admitiu através de uma instância e uma circunstância à Carolina experienciar a 

margem do Tiete. Já a quitanda é lugar significativo para ela, lugar que pela fala demonstra 

maior intimidade, possui até nome, quitanda do seu Tito. 

Da mesma forma quando pensamos a rua enquanto lugar de sofrimento, 

este se desvela, pelas instâncias e circunstâncias, enquanto o lugar onde os catadores-

carrinheiros, sofrem com as intempéries do clima (muito quente, muito frio, sol, chuva), 

lugar onde sofrem com as dores no corpo causadas pelo desgaste físico de se puxar os 

carrinhos, lugar onde às vezes sofrem humilhações. Assim se congregam à rua enquanto 

lugar do sofrimento a marquise de uma loja que protege da chuva, a sombra de uma 

árvore que refresca do sol, o banco de uma praça que traz alento às dores nas pernas, o 

bar ou a igreja enquanto alento às dores físicas e psicológicas. Por várias vezes ouvimos 

Barba e Jacira queixar-se de dores nas pernas e sentarem no lugar onde costumam deixar 

o carrinho parado. Em decorrência da saúde debilitada Barba passou a ir frequentemente 

ao pronto atendimento, este passou a se tornar significativo para ele. 

E ainda a rua enquanto lugar de sacralidade admite a oração do catador-

carrinheiro para um bom trabalho, a oração de pessoas de várias vertentes religiosas que 

se comparecem com a vida de catadores, a ida à igreja para pedir algo de que necessite e 

ainda o espaço da solidariedade e da caridade que também nos remete a sacralidade. 

Quando eu fui catar papel encontrei um preto. Estava rasgado e sujo que 
dava pena. [...] Estava comendo uns doces que a fábrica havia jogado na 
lama. Ele limpava o barro e comia os doces. Não estava embriagado, mas 
vacilava no andar. Cambaleava. Estava tonto de fome! ... Encontrei com 
ele outra vez, perto do depósito e disse-lhe: - O senhor espera que eu 
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vou vender este papel e dou-te cinco cruzeiros para tomar uma media. É 
bom beber um cafezinho de manhã (JESUS, 1993, p.49). 

No gesto de caridade e solidariedade de Carolina percebe-se a sacralidade 

vivida na rua. Assim a sacralidade da rua congrega a igreja, os lugares de oração, de 

benzimentos, e os lugares de caridade e solidariedade. Barba passou a frequentar todas as 

terças-feiras o culto da tarde em uma igreja na av. Rio de Janeiro, pedindo ajuda à Deus 

para melhorar a saúde. 

Neste ensejo a quadratura esta exposta nestes lugares, na terra enquanto 

o lugar do sustento, no céu enquanto lugar do sofrimento, nos deuses enquanto lugar da 

sacralidade e dos mortais enquanto lugar dos homens que vivenciam estes lugares. 

Assim como a rua em suas instâncias e circunstâncias, a casa para os 

catadores-carrinheiros enquanto lugar que compõe quadratura, também vai congregar 

outros lugares.  

A casa enquanto lugar de pertencimento, do enraizamento, compondo o 

elemento terra da quadratura, é o lugar do privado, da segurança, mas também do 

trabalho. Se a distância entre a casa e a rua permitir o material catado é levado para casa 

onde é separado, como é o caso de Alfredo que leva todo material que cata para casa , lá 

faz a triagem e no final do mês vende todo material separado e limpo, Para isso levanta 

muito cedo e na parte da manhã com ajuda da esposa e da filha trabalham duro até as 

onze horas. 

A casa enquanto proteção compõe o elemento céu da quadratura, é o 

lugar da confiança do aconchego, do conforto e da comodidade, lugar onde se protege do 

frio, da chuva. “Amanheceu fazendo frio. Acendi o fogo e mandei o João ir comprar pão 

e café” (JESUS, 1993, p.44). Ivone como filha de pai e mãe que dormem na rua diz que 

não gosta de dormir na rua por medo e que mesmo morando na “boca quente” lá 

ninguém bota fogo nela, lá ela não passa frio, não toma chuva. 

A casa enquanto lugar sagrado é o lugar da oração, lugar da família, lugar 

do respeito e do amor, da harmonia entre os convives. 

Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está 
tépido. Deixei o leito as 6,30. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um 
pedaço de pão e 3 cruzeiros. Dei um pedaço a cada um, puis feijão no 
fogo que ganhei ontem do Centro Espirita da Rua Vergueiro 103 
(JESUS, 1993, p.10). 
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Pela fala de Carolina percebe-se que mesmo na miséria em que vivem o 

amor pelos filhos projeta uma sacralidade no lar, na família. A casa enquanto lugar 

sagrado da família se apoia no amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Por mais 

desestruturada que seja a família sempre vai existir o bem-querer dos pais pelos filhos. 

Assim a casa se consome na quadratura congregando a casa e vários outros lugares.  

A casa e a rua nas instâncias e circunstâncias que ela proporciona 

congregando outros lugares que se resumem na toposfera, no mundo-vivido 

(BUTTIMER, 1982), ou nos espaços de vida (MARANDOLA JR., 2008a) dos catadores-

carrinheiros. 

A casa na sua quadratura carrega todo significado presente no 

pensamento de Bachelard, a segurança, o aconchego, a privacidade e a sacralidade. A casa 

fundamenta-se enquanto repouso, raiz de uma vida andarilha. É lugar de onde o catador-

carrinheiro parte e lugar para onde volta. É o espaço construído e o espaço telúrico de 

Dardel. 

A rua é o espaço líquido, da mobilidade, da fluidez, mas também é o 

espaço da vida, onde a encontramos e de onde se tira o sustento para ela. 

A casa e rua dos catadores-carrinheiros se revelam enquanto lugar 

presente no espaço dardeliano, estes lugares simbolizam toda poética dos espaços de 

Bachelard e são construídos a partir do habitar heideggeriano. 

 

 



LUGARES DA SAUDADE 

IV
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Q 

 
 
 

 
 

No decorrer de nossa pesquisa fomos acometidos pelo inesperado, a 

morte. Barba não andava bem da saúde seguiu piorando até que na noite do dia 6 para o 

dia 7 de setembro veio a falecer. Este acontecimento nos causou profunda tristeza e 

comoção, devido os vínculos criados na pesquisa, o que nos levou a algumas reflexões 

sobre o fenômeno ontológico do qual todo ser humano tem consciência que irá sofrer a 

morte. 

 Pensar o conceito de lugar enquanto substância valorativa, de 

significado e significância que o homem nutri em uma relação intensa com o mundo, é 

pensar na existência do ser humano e a fortiori pensar o que Heidegger (2008) chama de 

Dasein, traduzido por “ser-aí” ou ainda por “presença”, ou seja, é pensar em uma 

historicidade e uma geograficidade, uma “acontecência” do existir humano. A existência 

se concretiza em um tempo e um espaço, portanto, quando pensamos na existência só 

podemos pensá-la inserida no mundo e em um determinado tempo, é uma 

“acontecência” do existir, e o que acontece, acontece em um determinado tempo e 

espaço. 

 Neste sentido, na acontecência do existir, o homem cria condições de 

intensificar suas relações com o mundo, sejam elas boas ou ruins, topofílicas ou 

topofóbicas, desobscurecendo seus lugares significativos, simbólicos e valorativos. 

 No entanto, o existir não é o fim último do ser Humano e sim a morte, 

Heidegger (2008) afirma que o ser é o ser para morte, que a cada minuto que tem de vida 

é um minuto mais próximo de morrer, e o que diferencia o ser humano de todas as outras 

coisas (animais e objetos) é justamente a consciência deste fenômeno. A morte para 

Heidegger tem o poder de encerrar o ser-aí o ser após morrer deixa de existir, já não 

comunica um movimento relacional com o mundo.  
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A casa enquanto o centro de toda significância relacional do ser humano 

com o mundo, segundo Bachelard, é pensada em seu sentido mais íntimo, local que 

projetamos nossas experiências de proteção, aconchego e segurança. Se o útero materno é 

a primeira de todas as moradas do ser humano a “morada eterna” a “mansão dos mortos” 

é a última de todas elas. Assim o homem congrega, por meio da morte, os espaços 

telúricos e aéreos de Dardel na dualidade corpo e alma. O telúrico está para matéria, para 

o corpo físico, que embora deixe de existir em sua plenitude estrutural, existirá como o 

húmus misturado à terra. Já o espaço aéreo está para alma em sua invisibilidade que 

habitará os céus, morada dos deuses. 

A morte só é para os que deixaram de existir, no entanto, podemos pela 

morte dos outros, “fazer a experiência do curioso fenômeno ontológico que se pode 

determinar como alteração sofrida por um ente ao passar do modo de ser presença (da 

vida) para o modo de não mais ser presença” (HEIDEGGER, 2008, p.312 – grifo nosso).  

Assim aconteceu com Barba: com o findar de sua vida esgotou-se a 

relação que este matinha com o mundo em que vivia, seus lugares relacionais deixaram de 

existir. Entretanto, ele em sua existência criou e construiu lugares, tanto na rua quanto em 

sua casa em seu bairro, e ao mesmo tempo se integra a estes lugares fazendo parte de sua 

composição, como por exemplo, o lugar que dormia a noite de baixo da marquise do 

antigo prédio da Associação Médica de Londrina formando uma cena, um cenário de 

vida.  

A paisagem que Barba compunha ao se integrar aos seus lugares era 

percebido, vivido e experienciado por outras pessoas que passavam por ali diariamente. 

Com o findar da existência de Barba este cenário se torna incompleto para estas pessoas.  

Ao passarmos em frente ao prédio da antiga Associação Médica de 

Londrina e não mais percebermos a presença do catador-carrinheiro que dormia ali, 

sentiremos uma incompletude nesta paisagem. Isto se dá pelo conflito ocorrido ao 

retomarmos a paisagem já fixada em nossa memória percebida antes da ausência do 

catador-carrinheiro, com a atual imagem que temos desta cena, sem a sua presença. Este 

lugar, a frente do prédio da antiga Associação Médica de Londrina, se configura enquanto 

lugar de saudade para as pessoas que carregam em sua memória a concretude e plenitude 

da paisagem antes da ausência de Barba compondo a cena.  



 

75 

A saudade é o sentimento de falta que temos de alguém, de algo ou ainda 

de alguma coisa que no momento não está acessível. Portanto, lugar de saudade é o 

sentimento de falta, de incompletude que a paisagem composta por alguns lugares nos 

remete. 

Estes lugares de saudade podem se compor simplesmente a partir da 

ausência temporária. O marido que a trabalho passa uma temporada longe de casa, assim 

aquela poltrona onde se sentava todas as tardes para ler um livro se torna um lugar de 

saudade para a esposa, os filhos ou qualquer outra pessoa que detinha a concretude e a 

plenitude da paisagem na memória.  

Temos que pensar também que os lugares de saudade não se remetem 

exclusivamente a sentimentos louvados, topofílicos. A saudade aqui é pensada no sentido 

de vazio de algo, alguém ou alguma coisa, assim podemos sentir falta de elementos da 

paisagem não louvada ou topofóbica, como é o caso de Barba, não acredito que seja 

louvado a cena de alguém que dorme a rua, desprotegido da chuva e do frio e mesmo 

assim a falta deste poderá remeter à uma ausência uma incompletude. 

Muitas coisas podem e devem ser pensadas ainda a partir dos lugares de 

saudade, pois, estes se configuram como uma possibilidade de compreensão das relações 

humanas no e com o mundo, como uma forma geográfica de se olhar para o fenômeno 

ontológico da morte. 



DE VOLTA À CASA?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Q 

 

Nas linhas redigidas neste trabalho procuramos unir a teoria e a prática, 

o teórico e o empírico vividos e experienciados durante a pesquisa. Assim substanciados 

pela abordagem fenomenológica em geografia fincada nos pressupostos humanistas, 

estamos prontos para indagar sobre a existência dos catadores-carrinheiros e enxergar na 

sua cotidianidade os valores e os significados que estes mantêm com o mundo que vivem.  

Nesta pesquisa não delimitamos respostas, mas abrimos possibilidades 

para novos questionamentos sobre a geografia intrínseca ao ser humano, de maneira 

específica dos catadores-carrinheiros, que na sua maneira de ser, de existir constroem seus 

lugares. 

Percorrendo os espaços geográficos de Eric Dardel descrevemos uma 

geografia pautada na existência do ser humano, que buscou em cada gesto do catador-

carrinheiro sua maneira geográfica de ser, sua geograficidade refletida nos elementos 

telúricos, aéreos, aquáticos e construídos. 

Em Bachelard procuramos mostrar como a casa enquanto lugar 

construído prevalece como elemento central do qual partem e para o qual retorna todas as 

relações. E ainda procuramos revelar a rua também como um espaço onde os catadores-

carrinheiros constroem sua casa, constroem um lugar de segurança, aconchego e 

proteção. 

Heidegger nos possibilitou compreender como estes lugares são 

construídos a partir do existir humano, como os catadores-carrinheiros na sua forma de 

ser-no-mundo alimenta estes sentimentos que são estabelecidos, criando lugares de valor 

e de significância sejam estes topofílicos ou topofóbicos.  
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Dentro do contexto apresentado, partimos para nossas ultimas notas não 

respondendo, mas entendendo qual o sentido de casa e da rua para cada catador-

carrinheiro com que trabalhamos na pesquisa. Quais elementos, tanto da casa quanto da 

rua, são mais expressivos em cada um deles. Desta maneira nos abrimos para novos 

questionamentos e possibilidades. 

Iniciemos, portanto, nossa reflexão com Alfredo que na sua existência 

apresenta uma geograficidade predominantemente telúrica. É homem forte, disposto 

nunca reclama da labuta, do duro trabalho e do cotidiano, trabalhando inclusive aos 

sábados, diferente de todos os outros catadores-carrinheiros com os quais conversamos. 

Além do telurismo apresentado pela firmeza e fortaleza possui um enraizamento, pois seu 

lugar de descanso é sua casa na vila Marizia, apesar de toda afeição que demonstra pelas 

ruas é a casa de alvenaria construída a alguns quilômetros do centro, seu local de trabalho, 

que ele encontra repouso, proteção e segurança, mas é também ali o local de trabalho da 

família onde coletivamente, repartem as tarefas para que todos contribuam na 

manutenção da casa, os que trabalham fora e não ajudam na triagem e separação do “lixo” 

contribuem com parte de seus salários. 

Assim como a casa, a rua para Alfredo também é lugar de trabalho, no 

entanto o trabalho aqui é de forma individual e não familiar. Devido as longas horas que 

passa na rua este estabelece uma relação intensa com este lugar. Demonstra valor e 

sentimento, pois, carrega consigo que a rua lhe garante a sobrevivência, é da rua que retira 

o sustento para família. 

Diferente de Alfredo, Barba e Jacira projetam um modo-de-ser, uma 

geograficidade predominantemente aérea, gostam de permanecer na Invisibilidade das 

ruas, se misturam em meio aos vagabundos, bêbados e moradores de rua, abrem mão da 

identidade Barba ou Jacira e se tornam mais um em meio as multidões das ruas. 

No entanto, Barba demonstra um sentimento de pertencimento por 

alguns lugares da rua, a experiência de longos anos de luta e sofrimento transformaram a 

frente do prédio da antiga Associação Médica de Londrina em casa, em lar, em refúgio. 

Foi neste lugar que ele preferiu viver e se fosse por sua vontade escolheria morrer, contra 

vontade foi para casa no dia de sua morte, onde terminou as poucas horas de vida que lhe 

restava. A esquina da rua Piauí com a av. Rio de Janeiro de frente para o bosque, era para 

ele a rede da varanda de uma casa construída no campo, no qual fazia o merecido 
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descanso após o almoço, apreciando o verde das matas. A única coisa que fazia Barba ir 

para casa no União da Vitória 2 era o fato que precisava tomar banho e lavar sua 

“matulinha” de roupas que usou durante a semana.  

O que percebemos em nossas vivências e experiências com Barba é que 

este não vivia como um morador de rua apesar de morar na rua, o que se percebe é que 

com os longos anos vivendo e experienciando aquele cantinho de mundo, como diria 

Bachelard, fez com que surgisse um sentimento de pertencimento e enraizamento a tal 

ponto de Barba não mais conseguir se desligar e desvencilhar dele, mesmo tendo uma 

casa no conjunto Habitacional União da Vitória 2 com o qual não demonstra nenhum 

tipo de identidade e pertencimento.. 

Jacira apesar de morar durante a semana na casa do União da Vitória 2, 

demonstra profundo apego pelas ruas, o que faz com que aos finais de semana saia pelos 

bares do centro da cidade e permaneça pelas ruas até segunda de manhã quando retorna 

para rotina semanal, seguindo para o depósito e ao fim do dia para casa no União.  

Diferente de Barba, Jacira não demonstra pertencimento a lugares 

específicos, o que faz com que se identifique com a rua é o modo como se vive, uma vida 

de transitoriedade, de descompromisso e de solidão.  

Na rua, ao mesmo tempo em que se está cercado por muitos se percebe 

um estar sozinho, entregue a solidão, por isso a rua é o refúgio dos desalentos, da 

desilusão e das amarguras da vida, Bachelard (1989, p. 33-34) afirma que o homem busca 

o refúgio para encontrar-se consigo mesmo em sua solidão.  

A rua para Jacira é o lugar do reencontro com uma perspectiva de vida já 

experienciada e que foge aos valores impostos por uma sociedade que muitas vezes 

extrapola suas possibilidades de Jacira. Quem habita a rua não projeta perspectivas como 

as de um cidadão “comum” (que trabalha, tira férias, que tem esposa filhos, que vai ao 

supermercado, etc), vivem seus próprio sonhos, seguem suas próprias regras, projetam 

suas necessidades presentes, sem se direcionarem para o futuro, assim, se têm que tomar 

banho se preocupam em encontrar um lugar para isso, se estão com fome se preocupam 

em conseguir algo para comer.  

Está maneira de agir e pensar estrutura-se a partir da maneira que vivem 

os moradores de rua, faz parte de seu modo de ser. Nos recordamos de um diálogo de 
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Jean de Léry com um indígena, quando no século XVI visitou o Brasil na região do atual 

Rio de Janeiro.  

Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros 
estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutan (pau-brasil). 
Uma vez um velho perguntou-me: Por que vinde vós outros, mairs e perôs 
(franceses e portugueses) buscar lenha de tão longe para vos aquecer? 
Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas 
não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele o supunha, 
mas dela extraímos tinta para tingir, tal qual faziam eles com os seus 
cordões de algodões e plumas. 
Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisais de muito? – Sim, 
respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais 
panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis 
imaginar e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios 
voltam carregados. – Ah! Retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, 
acrescentando depois de bem compreender o que lhe dissera: Mas esse 
homem tão rico de que me falas não morre? – Sim, disse eu, morre como 
os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em 
qualquer assunto até o fim, por isso perguntou-me de novo: e quando 
morrem para quem fica o que deixam? - Para seus filhos se os tem, 
respondi; na falta destes para os irmãos ou parentes mais próximos. – Na 
verdade, continuou o velho, que, como vereis, não era nenhum tolo, 
agora vejo que vós outros mairs sois grandes loucos, pois atravessais o 
mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e 
trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para 
aqueles que o sobrevivem! Não será a terra que vos nutriu suficiente para 
alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos; mas 
estamos certos de que depois de nossa morte a terra que nos nutriu 
também os nutrirá, por isso descansamos sem maiores cuidados. (LÉRY, 
1980, p. 169-170) 

Mesmo que não possamos comparar estritamente os moradores de rua e 

os indígenas, o texto revela que a partir da maneira que vivemos, modelamos nossos atos, 

gestos e pensamentos. O habitar do indígena citado no diálogo tem sua lógica e 

corporeidade, assim como os moradores de rua também tem a sua. 

É necessário olhar para esta maneira de habitar com um olhar de dentro 

(insider), para não corrermos o risco de reflexões permeadas de (pré)conceitos. Jacira não é 

uma libertina descompromissada com a vida entregue ao vicio da bebida, muito pelo 

contrário, ela é muito trabalhadora e não perde um dia de serviço durante a semana e 

durante todas as nossas conversas nunca a presenciamos alcoolizada.  

O que acontece com ela é que encontra na rua uma identificação, uma 

maneira de ser que a satisfaz. O modo-de-ser, agir e pensar das pessoas que moram nas 
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ruas lhes garantem uma liberdade para viver como prouverem, garantia esta buscada por 

Jacira nos finais de semana que passa na rua. 

Este modo de ser está presente também em Ivone, porém de maneira 

reprimida por um sentimento de proteção, em seu modo-de-ser dividi-se entre o aéreo e o 

telúrico, gosta da maneira como se vive nas ruas, no entanto, firmou raízes em sua casa no 

União da Vitória 5, pois constituiu família e o sentimento materno de proteção para com 

os filhos não lhe permite a liberdade das ruas, quer o “melhor para os filhos”, que 

estudem e sejam alguém na vida, ou seja, tenham uma identidade, o que a rua não 

proporciona.  

Ivone na sua infância viveu e experienciou as ruas de Londrina, está 

familiarizada com a invisibilidade e a solidão, porém sabe o quanto é difícil o anonimato e 

a falta de identidade, e quer que os filhos sejam alguém, que possuam uma identidade, e 

isso a mantém enraizada em sua casa. Nas conversas com ela percebíamos o quanto 

gostava da rua, dizia que ali se come quando quer, toma banho quando quer, vai dormir 

quando quer, mas que não viva mais na rua por que aquilo não era vida para seus filhos. 

Quando olhamos para a vida de Barba, Jacira, Ivone e as comparamos 

com a vida de Alfredo percebemos que, no caso dos três primeiros o contato mais íntimo, 

mais demorado, mais intenso com a rua, fazem deste um lugar com significados diferentes 

ao que Alfredo mesmo sendo homem da rua têm. 

Toda corporeidade da relação de Alfredo com a rua é muito intensa, no 

entanto, é uma intensidade que se compõe pelo ato do trabalho. Diferente de Barba, 

Jacira e Ivone que veem a rua como mais que uma forma de sustento, veem a rua como 

uma forma de vida. 

Diante de todo este pertencimento pelas ruas da cidade de Londrina, 

descrito nas linhas deste trabalho e vivido pelos nossos conversantes, ao final sempre 

temos um retorno a algum lugar. Mas que lugar é este? Estão, por ventura, voltando para 

casa? 

Muitas linhas ainda devem ser escritas para entendermos de fato a 

relação que existe entre os catadores-carrinheiros e o sentido que estes dão aos lugares 

que habitam. Nossa pesquisa caminhou não no sentido de responder questões, mas de 

levantar indagações que nos ajudassem a vislumbrar caminhos que nos possibilitassem 

chegar a este entendimento.  
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Os lugares construídos e habitados pelos catadores-carrinheiros de 

Londrina tem nome, rosto e sentimento, é o cantinho da noite e outro da sesta, o lugar do 

repouso,descanso e da transitoriedade, lugar da vida e da morte, do trabalho e do lazer de 

Alfredo, Barba, Jacira e Ivone.  

Os lugares revelados nesta pesquisa somados a tantos que também são 

construídos e habitados – terrae incognitae a ser explorada - compõe a cidade de Londrina 

em seus espaços, na sua cotidianidade, seus valores, sentidos e significados. 

Existem muitos outros lugares a serem revelados e explorados por uma 

geografia humana que busque pelas essências dos fenômenos gestados na relação entre 

ser humano e mundo no próprio ato do habitar. A abordagem fenomenológica em 

geografia nos abre possibilidades, nos aponta caminhos e nos conduz nesta busca por 

lugares construídos a partir de outras formas de habitar a serem explorados e revelados, 

verdadeiras terrae incognitae aguardando pela descoberta do geógrafo explorador. 
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