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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho emerge como investigação da Imagem Geofotográfica do Ribeirão Cambé, 
através de caminhos da experiência vivida de Paisagens e Lugares, guiados por Tuan (1980 e 1983). A 
Imagem/Paisagem deste “Lugar de Águas” que se torna ilegível no contexto da cidade contemporânea 
como marco referencial para os sujeitos que habitam a cidade de Londrina –PR. Sujeitos confusos em sua 
imaginação nas leituras ambientais, que já não distinguem “imagens reais daquelas irreais”, convivendo 
com a ilusão proposta pela mídia, pela publicidade, pela política e por aqueles que escrevem a história 
desse Lugar - Corpo Hídrico que sofre com a banalização de seus cantos, (re)cantos e (en)cantos difundidos 
por imagens que revelam ao mesmo tempo o esquecimento e o (des)conhecimento dos moradores de 
Londrina. Neste panorama, os pesquisadores ao traçar suas experiências imagéticas e imaginativas pelas 
Margens desse Ribeirão de Águas Urbanizadas, utilizam de leituras e compreensão da imagem fotográfica 
propostas por Barthes (1984) e Flusser  (2002) e de caminhos que viabilizaram a leitura detalhada de 
algumas expressões materializadas deste Lugar, como as Paisagens Vividas e Clicadas pelos fotógrafos 
Juliani  (1933), Ohara (1961) e Bavcar (2003). Prosseguindo, os pesquisadores  (re)tratam e (re)velam a 
“Trilha de Imagens Geofotográficas do Ribeirão Cambé”, como expressão de experiências vividas por estas 
águas, baseado-se na linguagem geopoética, traçada por Dardel (1952) com inspiração na poética do 
espaço de Bachelard (1998). O (Per)curso de Imagens..., busca (re)velar expressões de valores, 
sentimentos, poesia, que afloraram durante a pesquisa através da topofilia seguindo Tuan (1980), quando 
o sujeito/pesquisador é conduzido ao despertar para a afetividade e para o (re)conhecimento desse 
Lugar/Paisagem, onde por caminhos da imaginação e da geograficidade, (re)encontra a imagem e o lugar 
do imaginário destas águas urbanizadas. 
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O mundo meu é pequeno, Senhor 
Tem um rio e um pouco de árvores. 
 
Manuel de Barros 

 

INICIO DE TRILHARES E OLHARES... PELAS ÁGUAS 
DO RIBEIRÃO CAMBÉ – LONDRINA – PR. 

Trilhar..., esta idéia nos revela mundos, e um pouco do sentido de nossa proposta 
de acesso ao fenômeno geográfico Ribeirão Cambé, situado na cidade de Londrina – 
Norte do Paraná. Trilhares da experiência de um Olhar Geofotográfico, que traz consigo 
uma gama de emoções e sentimentos destes sujeitos aprendizes de (geo)grafias. Trilhares 
de confluências metodológicas e de vida, num sentido de transposição das fronteiras que 
separam a ciência e a poesia, a arte e o senso comum, a imaginação e a Geografia. 

Caminhar através da imaginação, ver o mundo com leveza e de maneira 
espontânea, andante..., traçando a proximidade do olhar para a imensidão destas águas 
barrentas e urbanizadas que habitam e povoam de imagens e imaginário esta Londrina 
subtropical. Olhares oblíquos!  

Palmilhando pelas margens e sendo conduzidos a descobertas. Estranhos, era 
como nos viam aqueles que “fazem ciência” de dentro de seus laboratórios. Nesse 
contexto o percurso do Cambé, foi adquirindo um sentido de trilha, orientando Trabalhos 
de Campo, que se fizeram essenciais, como possibilidade de encontros e de emergência 
de conhecimentos. Encontros com personagens deste lugar que traziam uma 
grandiosidade de imagens, saberes e inspirações para a pesquisa, além de nos apontar 
outras faces e cenários do Cambé. Personagens com suas falas repletas de memória e 
reminiscências que nos conduziam a experiências topofílicas. 

Trilhando novas veredas, transformando estes espaços e paisagens em nossa 
morada. Precisávamos apenas de tempo, para enxergar expressões e atmosferas 
imagéticas que emanam deste Lugar. Estávamos distante daqueles que só viam o Ribeirão 
de dentro do carro ou pelos jornais, e que não sentiam seus cheiros, suas luzes, suas 
formas, seus espelhos d´água, seus recantos e encantos. Estávamos como que envoltos 
num “percurso de desvendamento”, em busca de ângulos de intimidade, em busca de 
imagens que transcendessem..., em busca do invisível!  

Demarcamos esta aventura aquática, com sentido das nascentes aos afluentes, 
meandros e corredeiras, considerando nossa busca caminhante do olhar, maneira de 
alcançar conhecimentos interiores. Trilhares do exercício da imaginação, e condutores do 
amadurecimento de olhares sobre o mundo. Apreendendo (geo)grafias por caminhos 
inimagináveis desta cidade marcada por águas, águas imprevisíveis dos trópicos.  
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TOPOFILIA E A IMAGEM POÉTICA DO LUGAR 

O termo topofilia nos veio apresentado num primeiro momento pelos estudos do 
geógrafo norte americano Yi-Fu Tuan, difundidos no Brasil pela Profa. Lívia de Oliveira 
(Unesp/Rio Claro) desde meados dos anos 70. A topofilia é definida por Tuan, como 
sendo um neologismo que considera os laços afetivos do homem com o meio ambiente 
natural e associa sentimento com lugar, onde: “(...) o lugar ou meio ambiente é o veículo 
de acontecimentos emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo” (TUAN, 
p.107-129). E prossegue: [...] O meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, 
mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma às 
nossas alegrias e ideais (TUAN, 1980, p.107 - 129). 

Interessante ainda que o termo Topofilia, iria nos remeter ao pensamento de 
Gáston Bachelard, que já traçara considerações sobre este relacionamento do Homem 
com a Natureza. A partir de imagens da memória relatadas em encontros pelas margens 
do Cambé, amparamo-nos neste filósofo francês e sua “A Poética do Espaço”, onde 
constrói uma reflexão sobre a imagem do espaço de valores da intimidade, a casa. Esta 
transparece (e aparece!) enquanto forma complexa e que integra os valores fundamentais 
mais profundos do homem, sejam objetivos ou subjetivos. Para ele: “A casa nos fornecerá 
simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens" (BACHELARD, p.23). 
Mostrando assim a imaginação como forma de "interpretar" imagens e de valorizar a 
realidade.  

A casa como espaço que traz aconchego ao ser, existe como estância imagética e 
acolhedora de uma diversidade de imagens, e possibilita o exercício de nossas 
capacidades imaginativas. Assim Bachelard nos orienta: 

Ao contrário, os verdadeiros pontos de partida da imagem, [...] revelarão 
concretamente os valores do espaço habitado, o não-eu que protege o eu. Aqui, 
com efeito, abordamos uma recíproca cujas imagens deveremos explorar: todo 
espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa (BACHELARD, 
1988, p.24-25). 

Neste exercício de inspiração, em busca de novos sentidos à imagem/paisagem 
do Ribeirão Cambé, buscou-se um sentido de felicidade e segurança que o lugar nos traz 
na lembrança, na memória. Assim o lugar entendido pela topofilia, transforma o Ribeirão 
Cambé não só como expressão de um campo de exploração geográfica (imagética, 
ambiental ou social), mas é abrigo de sentido para experiências espaciais através da 
expressão poética e do devaneio1 diurno.  

 

                                                 
1 Para Bachelard: “O devaneio tem mesmo um privilégio de autovalorização”, sendo essencial para 
qualquer mudança de atitude do sujeito perante o ambiente. Onde “[...] a casa abriga o devaneio, a casa 
protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz” (1988, p.26). A casa bachelardiana e o lugar nestas 
reflexões, adquirem significados que se complementam. 
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LONDRINA... IMAGEM REFLETIDA NAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO CAMBÉ 

Uma das “cidades invisíveis” imaginada por Ítalo Calvino é Valdrada (2002, p.55-
56). Cidade construída a beira de um lago com suas casas e ruas suspensas sobre a 
água, onde nada existe e nem acontece sem que se repita na imagem refletida. Os 
habitantes de Valdrada nos inspiram no acessar a imagem de uma Londrina refletida nas 
águas do Cambé, pois estes: [...] “sabem que todos os seus atos são simultaneamente 
aquele ato e a sua imagem especular, [...] e essa consciência impede-os de abandonar-
se ao acaso e ao esquecimento mesmo que por um único instante”.  

Assim vemos Londrina, cidade localizada na porção Norte do Estado do Paraná, 
situada em terreno de suaves vales e instalada no alto do divisor de águas do vale do 
Cambé. Uma situação nascida de atos pioneiros, planejada e desenhada na prancheta 
de arquitetos britânicos em Londres, uma verdadeira city de traçado europeu plantada 
como o café nas grandes fazendas brasileiras, no ano de 1929. O "ouro verde", que 
proporcionara a derrubada da mata pelos desbravadores vindos de muitos lugares (entre 
estes mineiros, paulistas, japoneses, italianos,...) para a colonização.  

Matas povoadas por Perobas, Figueiras, Palmitos e Paus d´Alho centenários, 
"expressões do fértil solo vermelho proveniente dos derrames basálticos do trapp 
paranaense" (GRATÃO, 2000, p.19-20). Cidade de paisagem dinâmica, fruto de um 
empreendimento de exploração e do progresso da empresa capitalista denominada Cia. 
de Terras Norte do Paraná de proprietários arregimentados na Inglaterra. Já, após os 
anos 50 Londrina despontava como o mais importante e dinâmico centro urbano do 
Paraná, impulsionado pelas riquezas do café (FERREIRA et all, 1995, p.15-17). 

Calvino ainda nos alerta sobre a imagem de Valdrada: [...] “Às vezes o espelho 
aumenta o valor da coisa. Às vezes anula. Nem tudo o que parece valer acima do 
espelho resiste a si próprio refletido no espelho”. A partir deste autor vemos que a 
imagem não é uma construção idônea e na maioria das vezes nem tanto sincera, as 
vezes falsa.Assim, a ausência do exercício da imaginação leva o ser-habitante das 
cidades à desorientação num espaço racionalizado, o distanciando da cidade ilusória, 
errante, metafórica e pautada na experiência vivida. 
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A IMAGEM DE UM LUGAR URBANO... PAISAGEM DO RIBEIRÃO CAMBÉ 

A imagem do lugar tem grande significado prático e emocional nos indivíduos e 
em suas experiências espaciais. Ela orienta, e os conduz em seus percursos existenciais. 
Esta imagem é fundamental e necessária aos homens em seus percursos diários, pois 
através desta, ele toma conhecimento de seus caminhos, localiza seus lugares e 
paisagens. O Ribeirão Cambé aqui, é um essencial marco de orientação para as pessoas 
que habitam este mundo citadino.  

Esta imagem quando legível possibilita uma estrutura de referência, organizando 
as atividades, crenças e conhecimentos humanos. Oferece mais do que segurança, pois 
conduz à profundidade e a intensidade da experiência humana. Sobre esta legibilidade, 
consideramos Kevin Lynch em seus estudos sobre a imagem ambiental de grandes 
cidades norte-americanas nos anos 80: 

No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem do meio ambiente, a 
imagem mental generalizada do mundo exterior que o indivíduo retém. Esta 
imagem é o produto da percepção imediata e da memória da experiência 
passada e ela está habituada a interpretar informações e a comandar ações 
(LYNCH, 1996, p.14). 

Quanto a imagem legível dos lugares, notamos sua substituição a partir do século 
XIX, com a massificação da fotografia (e do cinema) onde ocorre uma multiplicação 
desenfreada de imagens que acabam por impregnar a paisagem contemporânea. A 
fotografia antes encarada como meio preciso de representação da realidade, mudaria a 
forma das pessoas se relacionarem com os lugares. Para se conhecer um lugar, não era 
mais preciso vivenciá-lo, bastava tê-lo impresso num “papel”. Barthes, contextualizando, 
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diz: "Vejo fotos por toda parte, como todo mundo hoje em dia; elas vêm do mundo para 
mim, sem que eu peça; não passam de ‘imagens’, seu modo de aparição é o tudo-o-
que-vier (ou tudo-o-que-for)" (BARTHES, 1984, p.30). 

Notamos uma sobreexposição hiper-realista3 de imagens difundidas pela mídia e 
pela cultura de massa, que têm transformado as superfícies da cidade em um 
superoutdoor. Assim, algumas particularidades, closes, ângulos, que podem conferir 
significados a um lugar na cidade, na maioria das vezes, não são percebidas pelo 
habitante citadino.  

Este ser da cidade se encontra incapacitado de ler imagens e se orientar, tendo 
suas experiências espaciais delimitadas por um “biombo de imagens irreais". “Trata-se de 
alienação do homem em relação a seus próprios instrumentos. [...] Imaginação torna-se 
alucinação e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as 
dimensões abstraídas” (FLUSSER, 2002, p.9). O olhar deste homem se encontra perdido 
em seu itinerário cotidiano, onde a imagem deixa de ser mediação entre o homem e o 
mundo, gerando exclusivamente a confusão e a superficialização de suas experiências 
com o espaço.  

Esta relação de alienação do sujeito contemporâneo com seus espaços nos é dita 
por Wencesláo M. Oliveira Jr., como sendo ampliado pela tele-percepção4 dos lugares, 
onde a experiência espacial é dada a partir da observação das imagens de algum 
“media”. Pois: “Este espaço (tele)percebido é produzido pela lógica da propaganda e do 
capital da informação, e está intimamente relacionado ao consumo dos lugares” 
(OLIVEIRA JR., 1994, p. 7). Lógica, que veiculando imagens ilusórias passa a conferir aos 
lugares um conjunto de representações que não correspondem à totalidade das 
experiências vividas. 

Referindo-se ao Ribeirão Cambé, vemos que este tipo de imagem, produzida pela 
indústria das mídias, sugere um utilitarismo para com estas águas (suas margens, seu 
entorno, suas formas...), dando a estas um conceito capitalizável, seja pelo uso do 
turismo (os Lagos Igapós como cartão-postal), do capital imobiliário, da política e de 
tantas outras instâncias e seus respectivos discursos. Forma de representar este lugar de 
águas, de maneira desimpedida e supérflua, que distância as pessoas à ação e 
intervenção na paisagem. Ribeirão de águas barrentas, escondido por uma sociedade 
das imagens.  

 

                                                 
3 Este termo é empregado por Nelson Brissac Peixoto, referindo-se a uma condição do século XX, em seu 
texto “Ver o invisivel: A ética das imagens”, In: Ética. (org.) NOVAES. São Paulo, 1992. 
4 O autor em sua tese de mestrado “A Cidade (Tele)percebida: em busca da atual imagem do urbano”, 
UNICAMP/FE, 1994, utiliza este conceito a partir da seguinte consideração de Paul Virilio (1990): “Chamo 
de tele-realidade a substituição da janela, que foi um elemento determinante da arquitetura, pela tela” (da 
tv). 
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EXERCÍCIOS IMAGINATIVOS... 

Antes de ser um espetáculo consciente, 
toda paisagem é uma experiência onírica. 
 
Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos. 

 

Neste caminho para a compreensão de uma “imagem sincera” do Ribeirão 
Cambe, buscamos o filósofo Flusser considerando que: "Imagens são superfícies que 
pretendem representar algo”. E têm sua origem na capacidade de abstração específica 
que chamamos de imaginação. A ausência desta consciência está ligada com a ausência 
do exercício imaginativo. Onde a: "[...] imaginação é a capacidade de codificar 
fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens assim 
codificadas. Assim: [...] é a capacidade de fazer e decifrar imagens" (FLUSSER, 2002, 
p.7). 

Conhecer e construir imagens deste Ribeirão sobre a ótica da experiência 
ambiental, se faz fundamental na busca por ângulos talvez, não tão conhecidos pelas 
pessoas. Imaginávamos que a imagem que falseia as reais condições destas águas 
poderia também, despertar olhares para situações e condições tidas como virtuais. Não 
apenas representar paisagens e lugares, mas sonhá-las.  

Desta maneira, nos voltamos para a obra do mestre, poeta e filósofo da 
imaginação, Gaston Bachelard com seu inspirador “A Água e os Sonhos: Ensaio sobre a 
imaginação da matéria”. A imaginação deste autor nos faz buscar uma essência poética 
“[...] por trás das imagens que se mostram, as imagens que se ocultam, ir à própria raiz 
da força imaginante” (BACHELARD, 1997, p.2). Conduzindo-nos ao desvelar de uma 
imaginação da matéria hídrica: 

[...] se pudermos convencer nosso leitor que existe, sob as imagens superficiais 
da água, uma série de imagens cada vez mais profundas, cada vez mais 
tenazes, ele não tardará a sentir, em suas próprias contemplações, uma simpatia 
por esse aprofundamento; verá abrir-se, sob a imaginação das formas, a 
imaginação das substâncias. Reconhecerá na água, na substância da água, um 
tipo de intimidade, [...] Deverá reconhecer que a imaginação material da água é 
um tipo particular de imaginação (BACHELARD, 1997, p.6).  

Interpretando e construindo imagens, os pesquisadores se viam como seres 
imaginantes, capazes de criar, de poetizar, de construir um canto no mundo para o 
devaneio. Devaneio que se traduz numa relação humana ética, sincera e de 
conhecimento para com o ambiente próximo. Águas tão próximas (fisicamente) e 
distantes (subjetivamente) da maioria dos seres que habitam esta citadina “Pequena 
Londres”. 
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TRILHARES PELA CIÊNCIA GEOGRÁFICA... DA IMAGEM E A IMAGINAÇÃO À 
GEOGRAFICIDADE 

Em nossas proposições investigativas, tentou-se entender como a Geografia se 
envolveria num estudo da imagem e da imaginação, e também, conduziria uma 
claridade sobre as idéias do espaço e da realidade geográfica na perspectiva da 
experiência (LOWENTHAL, 1982). Estas idéias apareceram fundadas primeiramente no 
pensamento da “geograficidade” e do “mundo vivido”, sendo substanciadas pela 
abordagem fenomenológica norteadora de nossa pesquisa (RELPH, 1979; BUTTIMER, 
1982; TUAN, 1980, 1982, 1983).  

Referindo-se à imagem, o que se sabe, é que ela sempre esteve presente nas 
discussões da Geografia6, fazendo parte da maioria de suas motivações investigativas. O 
questionamento sobre a imagem do espaço vem, desde os primórdios clássicos deste 
saber como ciência, percorrendo até os dias de hoje, quando se vê sua retomada por 
algumas correntes contemporâneas desta disciplina. Conforme o geógrafo Cássio Vianna 
Hissa, nada mais próximo da linguagem da geografia, do que a imagem e o olhar, pois 
para aquele que busca compreender o espaço (e a espacialidade dos fatos), se faz 
necessário: “[...] dirigir o olhar às relações invisíveis, muitas vezes constitutivas das formas 
aparentes” (HISSA, 2002, p.187). Esta imagem espacial não delimita a reflexão sobre as 
formas visíveis do espaço num compartimento estanque, mas direciona o olhar do 
pesquisador para a complexidade do mundo e suas relações, tantas vezes não exteriores.  

Sobre a imaginação, podemos dizer que ela se constitui num pré-requisito para 
qualquer criação humana (seja cientifica, artística, filosófica...), pois qualquer construção 
reflete a imaginação e a inventividade de quem a cria. Mas a ciência moderna e sua 
interpretação, tem procurado caminhos para a distinção das demais atividades, através 
de seus objetivos, linguagem e principalmente de seus procedimentos. É sabido que, a 
própria consolidação da ciência moderna de cunho positivista, produziu uma ruptura 
entre esse modo de fazer ciência com o senso-comum, gerando nos cientistas, um ilusório 
distanciamento perante outros homens. Continuamos com Hissa, onde nos mostra que: 

Na reprodução histórica da modernidade, a ciência desenvolve-se a partir de 
uma concepção filosófica compatível com a realidade em processo de 
edificação: o positivismo. Limites são impostos à imaginação, na expectativa de 
que se construam os pretendidos caminhos do rigor, na indiscriminada procura 
da objetividade como estratégia de solução de ‘erros científicos’ (HISSA, 2002, 
p.58). 

O positivismo como premissa do pensamento moderno, sugere que esta 
delimitação tenha, simplesmente a finalidade de libertar o homem que faz ciência de 
sensações, tais como o desejo, a poética, o devaneio e a necessidade de se expressar 
através da arte. Nessa posição de distanciamento o pesquisador passa apenas a 
“observar cientificamente” o mundo que o envolve. A este sujeito da ciência, resta a 
negação de suas emoções que não passam de um universo sentimental, que só vem 
obscurecer o ato cientifico da objetividade e do rigor desmedido. Onde suas emoções, 

                                                 
6 Utilizaremos a palavra Geografia – como sendo o saber acadêmico administrativamente distinto, a partir 
de considerações de Relph (1979, p.1). 
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compõem-se num universo ilusório e fictício, e a empreitada do conhecimento não 
alcança as reivindicações almejadas pela ciência. 

 

CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO NUMA CONSTRUÇÃO GEOGRÁFICA 

Olhando para aqueles que defendem uma visão de mundo racionalista, notamos 
que estes desconhecem que, o próprio fazer cientifico moderno, ainda depende da 
imaginação, do pensamento e da ação. A criação é, enfim, “a arte de sempre reinventar” 
(HISSA, 2002, p.60). Sujeitos que desconhecem suas próprias buscas, pois necessitam 
caminhar rente à imaginação, à poesia, às emoções, ao sonho e a outras forças 
constituintes do pensamento, do saber e da ciência. Assim, Eric Dardel (1952) lido por 
Hissa, nos diz: “[...] vemos que nada perderia a ciência em confiar sua mensagem a um 
observador que sabe admirar, escolher a imagem justa e luminosa que tem diante dos 
olhos” (HISSA, p.197). 

Estes que não se libertaram ainda, de uma visão compartimentada em busca de 
objetividade, acabam por criar uma confusão entre um ideal “palpável” sobre o espaço e 
a “idéia” de realidade geográfica, esta que é apenas uma das dimensões da 
espacialidade assumida pelas coisas e seres. Nesta busca pelas verdades, estes 
pesquisadores depararam-se com formas, fluxos e volumes, e acabam por determinar ao 
estudo do espaço, sua mensuração, quantificação e conceituação excessiva, 
desconsiderando sua condição sincera e primordial de conhecimento humano. 

 

CAMINHOS GEOGRÁFICOS PARA UMA LEITURA DA REALIDADE 

Na busca pela apreensão da realidade, é preciso ir além; precisamos fazer 
descortinar ou descobrir o que não está aparente. Nesse sentido, Eric Dardel, citado por 
Relph, aponta: 

Geografia não é inicialmente uma forma de conhecimento, realidade geográfica 
não é primeiramente um ‘objeto’, espaço geográfico não é um espaço em 
branco esperando para ser colorido ou preenchido. Ciência geográfica 
pressupõe um mundo que pode ser entendido geograficamente e, também, que 
o homem possa sentir e conhecer a si como sendo ligado a Terra (Dardel apud 
RELPH, 1979, p.1). 

Antes de fazer desacreditar a emergência de um olhar geográfico, revelamos 
nosso sonho da emergência de uma disciplina em construção constante, como ação 
transformadora, proposta na busca da felicidade humana sobre a Terra. Refletindo a 
partir das considerações de Relph, apoiado no pensamento do geógrafo francês Eric 
Dardel7, nos seria difícil considerar quais os valores, que levam alguns seres a determinar 

                                                 
7 Consideramos essencial este pensador, que ainda citaremos em outros momentos através de outros 
autores. Sua obra “L´Homme et la Terre: Nature de La Realité Geographique” (1952), é de grande 
significado para a Geografia contemporânea e ainda não foi traduzida no Brasil. 



  -10- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

um objetivo, conceito ou categoria singularizante para a Geografia. Esta demarcação 
apenas aprisiona o pensamento, sendo uma atitude que não considera o envolvente 
significado de que: “[...] qualquer pessoa que examine o mundo ao redor de si é, de 
algum modo, um geógrafo” (LOWENTHAL, 1982, p.105).  

 

FENOMENOLOGIA E EXPERIÊNCIA GEOGRÁFICA 

Assim, pesquisadores se propuseram a investigar o fenômeno hídrico Ribeirão 
Cambé, elegendo como guia a maneira de interpretar o mundo proposto pela 
fenomenologia8. Olhar que vem significativamente ao nosso encontro como possibilidade 
ao que se refere aos princípios, às origens do significado e da experiência. Vindo 
proposta aos fenômenos que não podem ser compreendidos somente pelo olhar 
cartesiano, sendo antes de tudo, vividos para poderem ser compreendidos como eles 
“realmente são”. 

Relembramos ainda, o quanto tem sido importantes, as contribuições do método 
fenomenológico à Geografia9, principalmente, quando referente à demarcação de novos 
caminhos sobre antigas fronteiras disciplinares da experiência. Segundo Buttimer em seu 
texto “Apreendendo o Dinamismo do Mundo Vivido”, os fenomenologistas têm sido os 
representantes de um esforço para a reconciliação do saber. Pois, indo contra o 
pensamento positivista: “[...] expuseram uma crítica radical ao reducionismo, da 
racionalidade e da separação de sujeitos e objetos na pesquisa empírica” (BUTTIMER, 
1982, p.167). Pre-vê ainda para o futuro, a necessidade de uma orientação mais 
“humanista” em Geografia, baseada em perspectivas fenomenológicas e que apontem 
novos interesses para a pesquisa geográfica. 

 

GEOGRAFIA E MUNDO-VIVIDO 

Mundo-vivido seria de maneira simplificadora, aquele mundo da experiência 
imediata e anterior às idéias da ciência, daquela que antecede o mundo dos conceitos, 
das palavras e das terminologias, e que é repleto de imagens. É aquele do contexto da 
experiência humana, sendo instância primária e necessária para o entendimento da 
relação do homem com o meio ambiente. Mundo vivido é uma categoria chave na 
abordagem fenomenológica da Geografia que Buttimer, assim considera: 

                                                 
8 Encontramos no Dicionário Básico de Filosofia (JAPIASSÚ e MARCONDES, 1996) a seguinte idéia: “O 
projeto fenomenológico se define com uma volta às coisas mesmas, isto é, aos fenômenos, aquilo que 
aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional. O conceito de intencionalidade ocupa um 
lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, voltada para o mundo: 
‘toda consciência é consciência de alguma coisa’ (Husserl)”. 
9 Dentre os fenomenologistas citados por pesquisadores da Geografia como Dardel, Frémont, Tuan, 
Entrikin, Buttimer e Relph, se encontram Heidegger, Bachelard, Husserl, Sartre e Merleau-Ponty. Tendo seus 
escritos utilizados principalmente em investigações epistemológicas sobre a consciência e a experiência 
geográfica. No  
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“<Mundo>, para o fenomenologista, é o contexto dentro do qual a consciência 
é revelada. [...] Uma vez consciente do mundo vivido na experiência pessoal, um 
individuo deveria visar apreender os horizontes compartilhados do mundo de 
outras pessoas e da sociedade como um todo. [...] a noção de mundo vivido 
sugere essencialmente as dimensões pré-refletivas e tomadas como certas, da 
experiência, os significados não questionados e determinantes do 
comportamento” (BUTTIMER, 1982, p.172). 

Este mundo é a expressão das atitudes diárias das pessoas que o habitam e que 
lhe dão sentido, sendo modos pré-conscientes que emergem da experiência. 
Conceitualmente, o “mundo” é o meio ambiente, que exerce dinamicidade à experiência 
humana; entretanto, o homem acaba por subordinar este dinamismo através de um 
diálogo, onde este atribui ao meio, significado e significação. Mundo, da interação de 
desejos de estabilidade e inovação humana. Interação que pode ser: “[...] expressa pelo 
relacionamento entre lugares e espaço, lar e a amplitude na experiência do mundo” 
(BUTTIMER, 1982, p.180).  

Ainda que os fenomenologistas se refiram ao mundo como “estrutura já 
constituída” (pela cultura, pelas relações simbólicas,...), o geógrafo que segue por esta 
trilha, se vê na condição de interpretar o relacionamento do homem com o meio 
ambiente considerando esta relação de interação como mútua. Sendo: “[...] O mundo 
vivido, na perspectiva geográfica, poderia ser considerado como o substrato latente da 
experiência” (BUTTIMER, 1982, p.185).  

Ainda buscando ampliar nossos olhares, consideramos o arquiteto Werther Holzer, 
para quem a palavra mundo, é fundamental na busca pela compreensão do 
relacionamento entre a Geografia fenomenológica, e “[...] a sua essência, que pode ser 
denominada como geograficidade” (HOLZER, 1997, p.80). 

 

UMA PERSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA ESPACIAL. 

Transitando por uma Geografia de perspectiva experiencial, tentamos esclarecer o 
sentido adquirido pelo espaço, que adquire o sentido de humanização, passando a ser 
definido como centro de significância ou foco de ação emocional do homem. Agora, a 
busca do geógrafo pelo espaço, torna-se uma introspecção em busca do objeto da 
consciência, que só é alcançada pelo caminho da percepção essencial10.  Assim o espaço 
toma a seguinte face: 

Os espaços-vividos da experiência geográfica, são os desta rua da cidade, deste 
vale, desta paisagem. Todo espaço geográfico é idiossincrático para nós por 
causa da singularidade de suas formas, superfícies e cores, e devido às 
características das nossas associações com ele. [...] Mas todo espaço geográfico 
também tem propriedades comuns com outros espaços, porque há uma 
referência humana comum, porque nossas intenções e experiência possuem 

                                                 
10 Nicholas Entrikin, em seu texto “O Humanismo Contemporâneo em Geografia” (1980), apresenta-nos o 
termo redução (“époche”), como sendo aquele dos processos mentais que visam aperfeiçoar a percepção 
essencial e fazer-nos cientes de nossos pré-conceitos.  
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consistência e porque há similaridades na aparência e no contexto (RELPH, 
1979, p.12). 

Todo ser humano é agora um referencial. Cada sujeito tem um mundo espacial 
complexo a ser revelado pelo pesquisador de geografias. O espaço pode ser também 
sonhado, constituído através do devaneio, como aquele expresso por Gastón Bachelard, 
e que se expressa pela projeção das capacidades da imaginação (RELPH, 1979, p.9). 

Buscando lançar ainda um entendimento sobre a experiência e o espaço, Tuan 
nos conduz: “[...] Experiênciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir 
dele“ (TUAN, 1983, p.9-11). Assim, experiência implica na capacidade de aprender a 
partir da própria vivência, sendo características de um envolvimento autoconsciente e 
subjetivo com o mundo. 

 

EM BUSCA DE UMA GEOGRAFICIDADE... 

A idéia de geograficidade nos ilustra de maneira rica uma geografia da vida, das 
pessoas e de suas experiências espaciais. Onde a encontramos empregada por Relph (a 
partir de Dardel), considerando as bases fenomenológicas da realidade geográfica, que 
são constituídas: de espaço, paisagens e lugares, desde que diretamente experiênciadas e 
referentes ao mundo-vivido. O termo original da “geographicité” vem assinalado pelo 
geógrafo Eric Dardel (1952), e esclarecido da seguinte maneira: 

[...] um relacionamento definido liga o homem à terra – uma geograficidade do 
homem que é o seu modo de existência e seu destino. [...] Refere-se às várias 
maneiras pelas quais sentimos e conhecemos ambientes em todas as suas 
formas, e refere-se ao relacionamento com os espaços e as paisagens, 
construídas e naturais, que são ‘as bases e recursos da habilidade do homem’ e 
para as quais há uma ‘fixação existencial’ (Dardel, apud RELPH, 1979, p.18-
19). 

Esta geograficidade permanece entre os homens de forma aceita e discreta, “mais 
vivida que expressa”. Pois abarca as boas e as más relações com o ambiente, podendo 
assim, que o que atrai uma pessoa, desagrade a outra, podendo ser expressa através de 
um exercício comparativo. 

O excessivo rigor conceitual traz como conseqüência às relações e experiências da 
geograficidade, o fim de um envolvimento profundo e significante, onde: “[...] espaços 
são um pouco mais que vazios entre objetos, paisagem é o cenário de fundo e lugares 
são simplesmente localizações das atividades” (DARDEL, 1952; apud RELPH, 1979, 
p.19). Neste sentido entendemos geograficidade como uma relação necessária que o 
homem tem com o mundo através dos espaços de seu cotidiano, podendo ser 
compreendida por atitudes e respostas humanas para com o ambiente (entendidas como 
corretas). 
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O RIBEIRÃO CAMBÉ... EM IMAGENS GEOFOTOGRÁFICAS. 

Buscando traçados metodológicos adequados à pesquisa e a leitura de imagens já 
materializadas do Cambé, pesquisadores buscaram referenciais para sua escrita. Onde 
encontraram imagens produzidas em outros tempos, pelos fotógrafos: José Juliani (1933); 
pelo agricultor nipo-brasileiro Haruo O´hara e seus “Banhistas no Igapó” (1961); e o 
filósofo esloveno Evgen Bavcar (2003) e sua expressão de um “lugar de águas 
imprevisíveis e intepestuosas”. Sujeitos que em singulares percursos de vida e contextos 
puderam experiênciar estas águas de maneira fotografante.  

A imagem do lugar nestas considerações é entendida como paisagem, termo 
utilizado pelos geógrafos, e que se constitui no "resultado visual" da relação do homem 
com o espaço. Espaço que se constitui quando o homem passa a dar significado 
(desbrava, constrói, percorre,...) e acaba por imprimir relações simbólicas do plano visível 
e do invisível. Assim, consideraremos a imagem fotográfica como possibilidade de 
representação11 do espaço e do lugar, conscientes de que esta não diz tudo sobre os 
mesmos, não podendo substituir experiências vividas de conhecimento. Partindo de: “O 
que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o 
que nunca poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, p.13, 1984). 

A leitura destas imagens fotográficas do Ribeirão Cambé traz à pesquisa, pistas 
que revelam outros sentidos ao lugar-paisagem, imagens de caráter temporo-espacial, 
podem contar como tem se dado a intervenção humana no Ribeirão, seus usos, a 
modelagem da realidade paisagística, nesta cidade refletida nas águas. Como fator 
organizador nesta decodificação imagética, está o aprofundamento na busca do 
significado, e a restituição das dimensões abstraídas numa primeira olhada, deixando a 
vista vaguear pela superfície da imagem.  

 

A LEITURA DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS DO LUGAR 

Roland Barthes em sua obra intitulada “A Camêra Clara” (1984) mostra que, para 
a leitura da imagem da Fotografia, deve-se desmontar a estrutura da foto pela 
desmistificação, num exercício para encontrar o studium e o punctum (partes essenciais 
da Fotografia) da imagem, seguindo determinadas regras de leitura. A imagem 
fotográfica quando interpretada a luz desta proposta, faz o campo de compreensão ser 
aprofundado. Diversos elementos não vistos tomam visibilidade, “aparecem”. O studium 
é aquele que direciona o nosso interesse pelas fotografias, pois participamos 
culturalmente (lendo) das figuras. Segundo Barthes: “Reconhecer o studium é fatalmente 
encontrar as intenções do Fotógrafo, entrar em harmonia com elas, aprova-las, mas 
sempre compreende-las, discuti-las em mim mesmo, pois a cultura é um contato feito 
entre os criadores e os consumidores. Enquanto: “O punctum de uma foto é esse acaso 
que, nela, me punge (mas também me notifica, me fere)”. É como se fosse uma pequena 
trilha na imagem (BARTHES, 1984, p.47-49). 

                                                 
11 Segundo o Dicionário Aurélio, é: Ato ou efeito de representar; coisa que se representa; reprodução do 
que se tem na idéia. 
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Na proposta de Vilèm Flusser, em seu texto a “Filosofia da Caixa Preta” (2002), 
vemos algo semelhante (sem a pretensão de comparar), considerando esta busca como 
sendo um scanning, e se faz realizado seguindo a estrutura da imagem, como também 
norteada pelos impulsos no íntimo do observador. Neste scanning, o significado será 
determinado pelas intencionalidades do emissor e do receptor. Pois: “Imagens não são 
conjuntos de símbolos com significados inequívocos, (...)”, ofertando aos seus receptores, 
um espaço para a interpretação, sendo desta maneira “símbolos conotativos” (FLUSSER, 
2002, p.8-9). 

Fundamentamos ainda tal prática de leitura no que diz Dennis Cosgrove dentro 
das instâncias da Geografia Cultural, considerando como necessário ao pesquisador das 
imagens, desenvolver uma: “(...) habilidade imaginativa de entrar no mundo dos outros 
de maneira auto-consciente e, então, representar essa paisagem num nível nos quais seus 
significados possam ser expostos e refletidos” (COSGROVE, 1998, p.103).  

Estes métodos que consideram os muitos significados da imagem pedem um 
envolvimento, devendo o pesquisador considerar suas (próprias) experiências, como 
referencial para a análise. Nesta proposta ainda, lembramos, o quão inspirador é o 
trabalho da pesquisadora-arquiteta Lucrécia D’Aléssio Ferrara em suas leituras imagéticas 
sobre o rio Tietê e sobre a cidade de São Paulo de décadas anteriores (FERRARA, 2000). 

 

A “IMAGEM PAISAGEM” DO RIBEIRÃO CAMBÉ 
COMO EXPRESSÃO DE MUNDOS VIVIDOS 

As imagens fotográficas do Cambé produzidas por O´hara, Juliani e Bavcar, são 
para a pesquisa, impressões que agem como memória e trazem lembranças as vezes 
esquecidas. São como os diários e as crônicas, só que, impressas no instante do click 
fotográfico. A paisagem impressa por estes fotógrafos, se consiste em expressão de 
experiências e propósitos dos homens sobre a terra, e aguardam serem decodificados. 
Ou, conforme Relph, considerando a paisagem, que: “[...] não somente possuem 
conteúdo e substância mas também são os cenários significantes das experiências diárias 
e das excepcionais” (RELPH, p.13, 1979). 

 

UMA LEITURA IMAGÉTICA DO LUGAR... JOSÉ 
JULIANI E O OLHAR DO PIONEIRO 

Apresentando uma das expressões fotográficas lidas no decorrer da pesquisa, 
citamos a imagem da Cachoeira da Cambé do fotógrafo José Juliani. Personagem que 
chegara ao “Novo Eldorado” em março de 1932. No decorrer de sua vida em Londrina, 
Juliani acabou por ser contratado como fotógrafo oficial da Cia. de Terras, designado a 
registrar todos os acontecimentos, todas as solenidades, a derrubada da mata, a 
construção das casas e estradas, as plantações de café, as curiosidades...  
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Foto: Cachoeira do “Cambézinho”. Autor: José Juliani, 
1933 (Museu Histórico de Londrina). 

 

O que encontramos numa primeira passagem sobre esta fotografia, é que ela não 
objetivava somente registrar as belezas naturais da região. Nos planos da Companhia de 
Terras Norte do Paraná estava a construção de uma usina hidroelétrica, a fim de fornecer 
energia às cidades de seu núcleo de colonização no norte paranaense. Os estudos para 
esse empreendimento seriam realizados na Inglaterra, e através de fotografias poderia se 
ter uma idéia das quedas d´água e a viabilidade do projeto.  

Neste ponto, assinalamos o geógrafo francês Eric Dardel, para quem a paisagem 
é vista como um instrumento que não deixa de apresentar suas reais intenções, pois “[...] 
a intenção humana inscreve-se na terra”. Dizendo que a: “Paisagem não é em sua 
essência feita para ser considerada, [...] mas antes é uma inserção do homem no mundo, 
um sítio da luta pela vida, a manifestação de sua existência e da dos outros” (Dardel, 
1952; RELPH, 1979, p.15).  

A fotografia de Juliani quando vista de maneira não objetiva, nos revela (ou 
apresenta) uma almejada postura de dominação do Homem perante a Natureza. 
Podemos assim na leitura desta imagem, encontrar algumas intenções presentes no 
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discurso desbravador, do pioneiro que aqui chegou para derrubar a mata e “construir” 
Londrina. 

Como intenção desta fotografia, encontramos a cachoeira sendo desbravada por 
um personagem. A água em movimento, sua vazão e força (representada pelo tempo de 
exposição), sua queda, a luz que atravessa a mata do seu entorno, sua composição 
litológica (vista por alguém que já conhece estas rochas basálticas), e algumas árvores 
caídas prendem nossa atenção investigativa. Enxergamos ainda como caminho na 
imagem da fotografia, um personagem vestido de trajes de "escoteiro", chapéu panamá e 
botas de cano alto (saberíamos depois ser o Sr. Ernest Rosemborg, um engenheiro 
britânico da Cia.). A pose deste personagem lembra a de um guerreiro vitorioso, alguém 
portado imponente sobre a Natureza Subjugada? Uma gigantesca árvore caída (Uma 
Peroba abatida?) sobre o curso d'água. Qual seria a idéia deste sujeito? Dominar esta 
Natureza?  

Tuan enfoca o ideal romântico do pioneiro, presente na memória e no discurso de 
alguns povos (neste caso o londrinense), o apresentando como um “mito” acerca do 
espaço selvagem. Para quem a natureza virgem: (...) “era um obstáculo a ser vencido 
para se ganhar a vida e era uma ameaça constante na sobrevivência” (TUAN, 1980, 
p.127). Não consideramos simplesmente José Juliani como um ator (operator) deste 
palco de grandes transformações, não apenas o temos como aquele que não respeita o 
meio natural, ou que veio para derrubar a mata. Juliani era fotógrafo profissional, foi 
personagem (instrumento) de determinado contexto (situação) bem característico à este 
lugar, e absorve o discurso desenvolvimentista de seus “patrões”. Não estava sozinho, 
mas estava inserido num processo histórico e ideológico que talvez nem soubesse as 
proporções. Sua história de vida vem sendo apropriada de tempos atrás, e citada nos 
inúmeros discursos que exaltam a origem pioneira de Londrina. 

 

ENSAIO GEOFOTOGRÁFICO... UMA FORMA DE EXPRESSAR GEO(GRAFIAS) 

Presença, presença insistente, quase obsessiva, 
sob o jogo alternado da sombra e da luz, 
a linguagem do geógrafo, sem esforço, 
torna-se a do poeta.  
 

Eric Dardel, 1952, citado por HISSA, 2002. 

Este ensaio se constituiu numa escrita geográfica pela imagem, algo que nos faz 
aproximar do poeta. Quem conduz esse caminhar é o poeta matogrossense Manoel de 
Barros, que nos revela as possibilidades da poética como conhecimento e meio 
expressivo: “Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. [...] Daqui vem 
que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem 
refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto” (BARROS, 2001, p.23). O 
pesquisador-poeta considera a poesia como conhecimento sobre o mundo, como 
emanação de sensações e sentidos desprezados pelo rigor cientifico. 

Neste percurso o espaço geográfico é visto pela imensidão poética e imagética 
presente nas possibilidades do ato fotográfico, ou como nos inspira Manoel de Barros em 
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seus “Ensaios Fotográficos”: “Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu conto: [...] 
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil 
fotografar o sobre [...]” (BARROS, p.12, 2001). Ainda neste ensaio, compactuamos com 
o inspirador projeto do fotógrafo baiano Christhian Cravo, intitulado “O Espírito Velado”. 
Em sua proposta de escrita fotográfica, tem focado a utilização e a incorporação da água 
por religiões de alguns lugares do mundo, onde a água aparece como elemento poético 
e consideravelmente fotogênico, expressões da crença e da fé dos povos (CRAVO, 2004). 

 

IMAGENS... DO LUGAR 

Os pesquisadores neste trilhar em procura de Imagens Geofotográficas, buscaram 
acessar a relação que têm as imagens, a memória e as estórias de pessoas que vivenciam 
as águas do Ribeirão Cambé. Nestes caminhos trilhados pela escrita, transpareceram as 
seguintes imagens: “A pesca” vista como lazer, forma de buscar o alimento, de ligação 
com a natureza, ou apenas de matar o tempo, contraposta com a poluição, a 
contaminação e a mutação de peixes. “O povo Kaingang”, que antes vivia por estas 
terras antes da chegada do pioneiro, e hoje se encontra de maneira abalada. Povo índio, 
hoje marginalizado e que tenta sobreviver nas margens do baixo Cambé, cercados por 
rodovias e avenidas, pelo barulho e pela poluição.  

“Os personagens do lugar”, que são aqueles habitantes que conduziram os 
pesquisadores, à memória do espaço através da expressão de seus sentimentos, valores, 
crenças e significados adquiridos através dos tempos. Podem nos expressar tanto 
sentimentos topofóbicos, como o mostrado por Gaúcho quanto a “feiúra” do lixo que 
Londrina despeja no Cambézinho. Pode também nos expressar topofilias, como as suas 
esperanças quanto os cuidados com este corpo hídrico, principalmente com a criação do 
Parque Municipal Arthur Thomas.  
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Foto: Gaúcho (Guardião do Parque Arthur Thomas). Outono de 2004. Autor: Pablo S. 
M. Fernandez (Original em Cor). “Penso que os homens deste lugar são continuação 
destas águas” (Manoel de Barros, 2001). 

 

Tentamos encontrar recantos do lugar, na face daqueles que o carregam na 
memória e transmitem alguns de seus significados. Buscamos assim: “[...] reencontrar na 
permissão de um registro [...], a conexão com a alma do lugar e de seus habitantes [...]" 
(BERNARDINO, 2002, p.26). 

Dentre as imagens captadas, emergiram ainda: “O Uso do Solo” tendo como 
expressão a “verticalização das moradias” na margem dos lagos, “o assoreamento”, “a 
degradação”, “a poluição” e “o lixo” (como expressões topofóbicas), “os refúgios 
ecológicos” e “os esportes” como a canoagem, encontradas nessas águas de Londrina. 

“As brincadeiras na água” conduziram os pesquisadores, às preferências 
topofílicas e aos ambientes agradáveis daqueles que vivenciam o Ribeirão Cambé. Os 
lugares mais ternos, aqueles da amizade, da experiência lúdica com a natureza que se 
afloram, resistem mesmo que a cidade: “não seja feita para as crianças e os adolescentes 
brincarem suas infâncias” (MACHADO, 1995, p.17). 

Para aqueles que podem pagar, exclui-se “as doenças e o mal-estar”, que pode 
ser causado por essas contaminadas águas urbanas. Já, para aqueles que não podem 
consumir lazer nos clubes, piscinas e sítios, estas águas se transformam numa importante 
área de lazer; corredeiras e cachoeiras que inspiram aventuras. 
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Foto: Banho no Cambé. Verão de 2004. Autor: Pablo S. M. Fernandez (Original em Cor).  
As brincadeiras de água estão ainda intimamente ligadas ao espaço poético e a 
compreensão do mundo. A brincadeira no rio nos revela valores universais da casa e do 
espaço habitado, fazendo transparecer o “não-eu que protege o eu” (BACHELARD, 
1988, p.19). 

 

A brincadeira das crianças nos remete a amplitude de saberes presentes na escrita 
de Dardel, interpretado por Gratão, quando relata sua “busca” no (re)conhecimento de: 
[...]“Uma geograficidade hídrica! Uma topofilia hídrica! – Hidrofilia” (GRATÃO, p.38, 
2001). Nascida, do profundo vinculo afetivo do homem com o rio e outras inúmeras 
expressões de águas. Hidrofilia que revela o “sentido das águas”, vindo ao encontro de 
nossa proposta – “o vínculo dos sujeitos-pesquisadores com o Ribeirão Cambé”! 

 

BUSCANDO SENTIDOS E ENTENDIMENTOS... 

Findando nossos caminhares, buscamos alcançar entendimentos e sentidos para 
este (per)curso de águas do Cambé, onde se deu o envolvimento com “a pesquisa”. 
Postura, que diz muito ao pesquisador da contemporaneidade, emerso em seus 
instrumentais, linguagem e postura, que o isolam do restante do mundo. Sujeito 
enclausurado num mundo de rigor excessivo e da falta de criatividade, que o impossibilita 
de expressar e acessar a complexidade do universo humano. Clamamos com estes 
passos, o encontro de uma “Geografia da Vida”, dos espaços habitados, das paisagens 
vistas e sentidas, e dos lugares que abrigam o ser.  
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Mundo sensível que foi se revelando, pelo caminho de corredeiras, de lagos, de 
cachoeiras, de nascentes e afluentes, além das conversas e encontros com sujeitos que 
dão (e trazem) significados ao Ribeirão Cambé. Essas águas, até então distantes do 
cotidiano acadêmico dos pesquisadores, foram se revelando através de exercícios 
caminhantes. Condutores de experiências de alegria, de medo, de beleza, de feiúra, de 
conhecimento, de topofilia e topofobia. Encontros dos mais diversos que surpreenderam 
estes sujeitos em busca de “outros ângulos e olhares” do Cambé. A policia e o medo da 
violência, pessoas em condições precárias de vida e “escondidas” nos fundos de vale, 
crianças e adolescentes em suas brincadeiras, turistas deslumbrados e viventes 
acostumados, antigos moradores detentores da memória e de um rico saber cotidiano e 
pesquisadores de diversas instâncias de saber.  

Expressões que mostraram “outro” Ribeirão Cambé, que não aquele dos planos 
de gestão política, não aquele dos cartões-postais, ou representado cartograficamente e 
pendurado numa sala de aula. Significados, diálogos e buscas diversas, que confluíram 
pelo caminho dessas águas, em direção de espaços e saberes não tão aceitos pela 
ciência moderna, mediado por uma linguagem de imagens e de (geo)grafias. Assim o 
(re)conhecimento do lugar pelos pesquisadores, foi se dando pelo envolvimento e pela 
vontade de vivenciar estas águas, guiando-nos à uma escrita fundada na luz, em cores, 
sons e em memórias.  

Quanto às propostas metodológicas de leitura propostas por Barthes e Flusser, as 
encaramos com o rigor e o cuidado exigido, principalmente pela inexperiência destes 
pesquisadores em “trabalhar com imagens”, ainda mais no momento em que propomos 
o acessar pensamentos e paisagens de outros sujeitos “operator”, realizados como 
exercícios imaginativos em busca do significado escrito sobre este lugar.  

Os pesquisadores se viram ainda, incomodados por estarem produzindo “mais 
imagens” sobre o Ribeirão Cambé. Estariam estes sujeitos-pesquisadores ampliando a 
ilusão especular sobre as reais condições destas águas? Ou estariam simplesmente 
concretizando a história vigente que nos mostram como verdadeira? Perante estes 
questionamentos, traçamos um caminho narrativo inspirado em Nelson Brissac Peixoto, 
que: “[...] se direciona sempre para um ponto onde algo ainda não foi dito”, e que toma 
expressão nas “bordas do visível” (1992, p.312). Desviando-nos daquelas imagens 
clichê, tão banalizadas e repetidas incessantemente pelos veículos difusores de imagem. 

Neste percurso investigativo, os pesquisadores engajaram-se ao encontro do lugar 
através de “uma nova maneira de olhar”, tendo como atitude (ou postura), o caminho da 
experiência vivida e da expressão destas por via de uma linguagem de imagens 
geofotográficas. Inspirados, no que diz o filósofo Nelson Brissac Peixoto: “Esta atitude – 
esse respeito pelas coisas – é ético. Olhar o mundo como uma paisagem, algo dotado 
de luz, de uma capacidade de nos responder ao olhar. Não se trata de um modo de 
procurar cenas naturais, mas de um modo de ver” (PEIXOTO, p.309, 1992). Expressões 
de olhares e de maneiras de ver este Ribeirão, que trazem consigo um sentido ético, 
poético e sincero destes aprendizes de (geo)grafias. 
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