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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 


