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Mansões Santo Antonio: visões de um mesmo lugar 
Thais Fogliarini, IG/NEPO/UNICAMP 

thais_fogliarini@yahoo.com.br 

Não existe homem sem lugar, e certamente o lugar é único para cada homem. É na 
cidade com seu ritmo pulsante onde inúmeras relações acontecem simultaneamente, 
relações do homem com seu meio, sendo esse ao mesmo tempo compartilhado 
espacialmente e segregado em visões individuais de significado. Mas o que essas visões 
individuais de mundo podem nos dizer a respeito da realidade? Quais aspectos se 
encontram a fim de revelar um mundo incomum? É na busca desse mundo incomum ou 
essência que esse estudo das Mansões Santo Antonio, bairro do município de Campinas, 
é realizado. A fenomenologia nos guia a um caminho em busca dessa essência, ao 
colocar entre parênteses as pré-concepções sobre os lugares, considerando as 
percepções e experiências adquiridas pelo trabalho de campo, que levam o observador 
de outsider a insider, podendo dessa maneira ele mesmo contribuir para o entender "que 
é esse lugar?". Ao mesmo tempo é também pelas experiências individuais que se 
entende o dinamismo geral do lugar. O passo seguinte nas práticas do estudo 
fenomenológico é a descrição, conseguinte da observação da mesma. Para isso buscou-
se, no caso das Mansões Santo Antonio, a vivência prática que se pode ter do local, 
percorrendo-o de várias maneiras, com os olhares possíveis e despretensiosos, deixando 
com que o lugar se revele, abrindo assim inúmeras possibilidades de realizar esta 
descrição a partir da visão geográfica. É evidente que não podemos conhecer todos os 
olhares individuais do lugar e o resultado desse ou qualquer outro trabalho será sempre 
obtido através das próprias percepções e experiências daqueles que se empenham para 
sua realização. Entretanto, o esforço da pesquisa está exatamente em tentar encontrar 
aonde esses olhares individuais se cruzam. 
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A pesquisa em campo no revelar dos significados 
da paisagem do Córrego Cabrinha 

Sofia Alfredo de Campos, UEL 
sofiafreddo@hotmail.com 

O Córrego Cabrinha, tributário de primeira ordem do Ribeirão Lindóia, foi em 2004 
transformado em área de lazer por meio de um projeto da Prefeitura Municipal de 
Londrina que visava revitalizar a área, considerada degradada. Como espelho do projeto 
de barragem do Ribeirão Cambé, que se tornou o maior espaço de lazer da população de 
Londrina, o Lago Igapó, o Lago do Córrego Cabrinha vem para atender uma outra 
população, não mais a da área central e sim a da porção Norte do sítio urbano de 
Londrina, a população, principalmente, de um conjunto habitacional, o Violim. No âmbito 
da fenomenologia essa pesquisa tem como objetivo apresentar a importância dos 
encontros com as pessoas/personagens que vivem a paisagem do córrego Cabrinha. São 
os encontros e as conversas proporcionadas por ele que vão revelar os significados dessa 
paisagem em suas vidas. A relação do homem com o meio ambiente é carregada de 
subjetividade, de sentimentos e valores, que dão significados, tanto agradáveis 
(topofílicos) quanto desagradáveis (topofóbicos), às paisagens, pois cada indivíduo gera 
em sua vivência uma visão de mundo única, e é essa relação que expressa a memória do 
lugar nas revelações dos personagens. As conversas/encontros com os personagens do 
rio revelam O Rio... o Córrego Cabrinha. Numa pesquisa caminhante guiada pela 
experiência da população nessas águas é a perspectiva qualitativa que vem como 
caminho a ser trilhado para que fluam as revelações sobre a vivência dos indivíduos 
dentro do contexto de história de vida singular de cada um. Enfim busca-se aflorar, 
dentre os múltiplos significados das águas: tormenta caos, destruição, sacrifício, virtude, 
purificação, amor... quais constroem o elo afetivo que liga as pessoas/personagens ao 
Lago do Córrego Cabrinha. 


