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HUMANISMO EM GEOGRAFIA: DIÁLOGOS E PESQUISAS 
 
 

Um encontro com a fenomenologia (a celebração do mundo vivido) 
Deyvid Fernando dos Reis 
Hugo Leonardo Marandola 
Rafael Batista de Souza 
Sofia Alfredo 
Lúcia Helena Batista Gratão 
 
Este painel tem como objetivo apresentar e divulgar o Grupo de Estudos Sobre Geografia e 
Humanismo formado por voluntários da Geografia, sob a coordenação da professora e 
pesquisadora Lúcia Helena B. Gratão. A proposta surge como linha de pesquisa do Grupo do 
CNPq/UEL – “Imagens, Paisagens e Personagens” - IMAP & P. A partir de 2006 passa a se 
constituir como Grupo de Estudos tendo como propósito investigar um campo de conhecimento 
e de saber que historicamente, substancia a relação Homem/Terra (DARDEL, 1952). Os 
primeiros encontros se deram em torno do humanismo traçando as “primeiras notas” da 
geografia humanista. Este traçado geográfico parte de Eric Dardel, mestre da geografia 
fenomenológica, que combina o trabalho de fenomenologistas com descrições de experiência 
geográfica feitas por poetas, novelistas e geógrafos. Com este propósito, o Grupo de Estudos é 
uma possibilidade que se apresenta àqueles que têm o “coração e os sentimentos inflamados” 
pela inspiração fenomenológica e que se sentem motivados à investigação geográfica por este 
campo. “Uma maneira” de despertar o olhar geográfico na direção do prazer de aprender/fazer 
Geografia pelos olhos da fenomenologia. Uma “abertura” para o ensinar e o aprender 
geografia(s) pelo horizonte da paisagem e do lugar. (Des)lumbrando este horizonte, tem como 
propósitos iniciais: proporcionar encontros aos interessados pela percepção, experiência e 
imaginação geográfica; compreender o lugar e a geograficidade; investigar o onirismo 
geográfico e a poética do imaginário; encontros com Grupos de outras Instituições, com 
pesquisas e trabalhos de campo nessa mesma direção. 

 
 

A poética d’ “O Rio” – ARAGUAIA! De cheias... &... Vazantes... (À) Luz da 
imaginação 
Lúcia Helena Batista Gratão 
 
Este trabalho tem como propósito estudar o Rio Araguaia na perspectiva da geografia 
humanista em direção da geopoética. Pelos percursos da topofilia e da percepção, procura 
compreender e desvelar as múltiplas imagens do Rio, tendo como base as experiências vividas 
da paisagem e do lugar. A partir da imaginação poética, procura abordar a poética geográfica 
buscando as imagens e símbolos construídos pelas pessoas, ao longo dos percursos do Rio. O 
Rio como lugar de manifestações de sentimentos de amor do ser humano diante da natureza. 
Seguindo esta direção de abordagem, partiu-se na busca de encontros, conversas e revelações 
de imagens reais, simbólicas e imaginárias do Rio, ou seja, como o imaginário do Rio Araguaia 
se revela no imaginário das pessoas. O objetivo é (re)conhecer e desvelar o sentido que tem o 
Rio, a partir da (con)vivência das pessoas com ele, à luz da imaginação poética. 

 
 

A experiência caminhante pelas ruas da cidade: uma proposta de narrativa 
visual do “Centro Velho” de Campinas 
Pablo Sebastian Moreira Fernandez 
 
Deambular, perder-se, andar a deriva, caminhar sem rumo, errar, se lançar na multidão que 
compõe a fisionomia da cidade, vagar pelas ruas de uma cidade, verbos-palavras que apontam 
para um caminho de encontro com a idéia de experiência e com novas miradas do olhar. Esta 
ação nos conduz à proposta de pesquisa, que intui investigar o caminhar do pesquisador pelas 
ruas do “Centro Velho” da Campinas contemporânea. Este caminhar remete primeiramente à 
experiência da flânerie, descrita por Benjamin a partir da obra do poeta Baudelaire falando da 
modernidade na cidade de Paris. Trata-se de um caminhar sem traçado pré-determinado, 
conduzido pela multidão em movimento, e que se pode configurar em possibilidades para a 
experiência. Assim, o Lugar delimitado para a realização da pesquisa é a região de Campinas 
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denominada como “Centro Velho”, sítio onde historicamente a cidade se iniciou e onde hoje 
estão localizados os principais Terminais de Transporte Público desta cidade paulista. Nesta 
região existe um fluxo intenso de pessoas caminhando, o que traz condições adequadas para 
lançar um olhar que se propõe a encontrar diferentes formas de andar, caminhar e interpretar 
uma cidade. Assim, este sujeito-caminhante opta pela linguagem da fotografia como meio de 
expressar e apresentar possíveis conhecimentos que emergem destas experiências caminhantes 
com (e pela) a cidade. Procura outras maneiras e formas de narrativas que falem dos Lugares, 
vislumbrando um tipo de narração feita através de imagens. Nesse sentido, as imagens 
fotográficas produzidas pelo pesquisador em suas experiências pelas ruas, são utilizadas como 
forma de expressar tanto o lugar onde o caminhar acontece (“Centro” de Campinas), quanto à 
experiência desencadeada naquele sujeito que caminha. 

 
 

Geografias pernambucanas: João Cabral de Melo Neto e as representações 
poéticas lembradas 
Janaina de A. M. e Silva Marandola 
 
João Cabral de Melo Neto viveu a maior parte de sua vida fora de Pernambuco, sua terra natal 
onde esteve até sua formação universitária. Sua profissão de diplomata (escolhida para lhe 
permitir o exercício da poesia) o conduziu a muitos países e cidades e, invariavelmente, o 
afastou da terra que amava. Porém, carregou Pernambuco consigo toda a vida, fazendo do 
Recife, do rio Capibaribe e do seu Estado um dos temas mais presentes em sua obra. Trata-se 
de uma poética lembrada, composta de paisagens que revelam o envolvimento visceral homem-
terra, constituído a partir de uma geografia telúrica e de um propósito da lembrança, da 
re(a)presentação constante daquelas geografias que não eram vividas mais. A memória e o 
trabalho racional constante tornam-se as principais ferramentas de sua poesia, que 
representaram e apresentaram as geografias pernambucanas para o mundo. 

 
 

A abordagem do lugar no estudo das vulnerabilidades e riscos na Ponte 
Preta, Campinas 
Fernanda Cristina de Paula 
 
Esta pesquisa se propôs a perscrutar a dimensão espacial do risco e da vulnerabilidade, na 
experiência. Assim, buscamos compreender a relação entre os grupos sociais, o espaço e os 
riscos e vulnerabilidades mediante a menor escala, a da pessoa no lugar. Para isso recorremos 
ao corpo teórico-metodológico da Geografia Humanista, esteada na filosofia fenomenológico-
existencialista. O estudo empírico foi realizado no bairro da Ponte Preta, em Campinas, 
perseguindo a compreensão da percepção e da experiência do lugar pelo indivíduo inserido na 
Sociedade de Risco – uma das dimensões fundamentais da vulnerabilidade e do risco na 
metrópole contemporânea. Foram realizadas entrevistas não-diretivas, além de diversos 
trabalhos de campo e levantamentos iconográficos, com o objetivo de descrever a experiência 
do bairro, em busca de sua identidade, memória e forma urbana. O resultado é um mosaico 
fragmentado de vários bairros, que são vividos de forma heterogênea, mas que guardam traços 
comuns que os unificam. Cada fragmento, cada identidade e cada lugar apresentam os seus 
próprios riscos, assim como suas vulnerabilidades, conectadas de diferentes maneiras à trama 
maior do bairro, da cidade e da metrópole. 

 
 

Percepção dos riscos associados à mobilidade metropolitana: um estudo da 
porção noroeste da Região Metropolitana de Campinas 
Adriana Lopes Rodrigues 
 
A mobilidade é um dos elementos centrais na estruturação das regiões metropolitanas. Mais do 
que isto, em regiões com processos de dispersão e fragmentação do tecido urbano acentuados, 
como a de Campinas, a mobilidade é elemento fundante do próprio modo de vida do habitante 
metropolitano. Este modo de vida, portanto, envolve diferentes padrões de mobilidade, em 
geral mais extensos e demorados do que em outros contextos urbanos. Uma das conseqüências 
destes padrões de mobilidade é a exposição a riscos de diferentes naturezas, potencializando a 
vulnerabilidade, seja no lugar (na casa, na cidade, no bairro), seja no espaço (no trajeto, em 
movimento, em trânsito). Este estudo procura investigar a relação riscos-mobilidade-metrópole 


