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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
Que alegria escrever estas curtas páginas de apresentação do IV 

Encontro de Estudos sobre Geografia e Humanismo! São escritas tracejadas de 
grande empenho e esforço, no sentido de que novos encontros e 
(re)encontros sejam estabelecidos pelos princípios do desejo de saber 
(entre)laçados pela amizade – afetividade –, lembrando Yi-Fu Tuan, que muito 
nos motivou a caminhar por esta vertente geográfica.  

São linhas escritas pela vontade e desejo do (re)encontro com pessoas 
estimadas, que têm caminhado juntas na direção de um prazeroso propósito: 
investigar um campo de conhecimento e de saber que historicamente 
substancia a relação Homem/Terra. Eric Dardel é o grande incentivador desta 
aventura e descoberta geográfica, pois, foi ele o grande responsável pelo 
traçado e escavação da vertente fenomenológica em Geografia através da 
escrita do pequeno/grande livro intitulado L’Homme et la Terre: nature de la 

réalité géographie, publicado em 1952, originalmente em francês, e só 
reeditado em 1990.  

A partir dele começam a ser traçadas as “primeiras linhas” sobre a 
geografia humanista e enquanto mestre da geografia fenomenológica nos 
entusiasmou com a combinação de trabalhos de fenomenologistas com 
descrições de experiência geográfica feitas por poetas, novelistas e geógrafos. 

Esta vertente de abordagem foi o princípio de constituição do Grupo de 

Estudos sobre Geografia e Humanismo no seio do Departamento de 
Geociências da UEL, criado por pessoas da Geografia em torno do Humanismo, 
como linha de pesquisa do Grupo “Imagens, Paisagens & Personagens” – IMAP 
& P/CNPq. A partir de 2006 passa a se constituir enquanto grupo de estudo e 
pesquisa e, então, iniciam-se no interior do curso de Geografia os estudos 
relacionados ao Humanismo em Geografia. 

Assim, esta abordagem vem sendo consolidada em busca da apreensão 
e compreensão da experiência humana na Terra - “L’Homme et L’Terre”. 
Expressão máxima no campo fenomenológico manifesto em géographificité, 
outra expressão essencial de existência geográfica escavada e cunhada por 
Dardel. Com influência da fenomenologia, a constituição do mundo e do ser-
no-mundo tornou-se foco essencial no interior do movimento humanista.  

Com estes pressupostos hoje, o Humanismo está inscrito na Geografia 
como um traço que realça acima de tudo o Homem, em sua condição humana, 
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como indivíduo e coletivo, que atribui valores, significados, sentidos e 
sentimentos as paisagens e aos lugares.  

Desta maneira, sentidos, afetividade, imaginação, experiência e a 
relação existencial com a paisagem e lugar tornaram-se foco de atenção e 
vislumbre destes geógrafos, expressando uma nova forma de Humanismo, ou 
uma forma contemporânea de abordar esta corrente filosófica. 

Se a constituição do Grupo de Estudos sobre Geografia e Humanismo 
iniciou-se enquanto convite “àqueles que têm o ‘coração e os sentimentos 
inflamados’ pela inspiração fenomenológica e que se sentem motivados pela 
investigação geográfica por este campo”. Aqui também, no ato de realização 
dos Encontros de Estudos, o convite é estendido àqueles que chegam de 
outros cantos e que (en)cantam e (re)encantam os nossos espaços e lugares 
do fazer geográfico.  

Com esta atitude e postura (en)voltos de grande alegria é que 
preparamos nosso terreno para receber os participantes do Quarto Encontro 

de Estudos sobre Geografia e Humanismo, a ser realizado em Londrina, no 
Norte do Estado do Paraná, às vésperas da primavera, de 17 a 20 de Setembro 
de 2009. Este evento é uma projeção do olhar geográfico no sentido do prazer 
de aprender/fazer geografia pelos caminhos da fenomenologia, seja pela via 
existencial de Heidegger, seja pela fenomenologia da percepção de Merleau-
Ponty ou à luz da imaginação poética de Bachelard. O que nos conduz a todos 
é o espírito de “abertura” para o pesquisar e o aprender geografia(s), 
contemplando e envolvendo a paisagem, lugar, memória, linguagem, religião, 
o sentido de habitar - poético e imaginário. 

(En)voltas de ansiedade e ao mesmo tempo impregnados de grande 
alegria, por mais uma vez, “abrir nossa casa” “edificada” nas terras férteis do 
Planalto Paranaense, aromatizadas pelas cores e sabores da Terra Vermelha às 
vésperas da Primavera! Encontro de geograficidade, experiência, memória, 
imaginário, imaginação, poética e existências. E porque não, um (re)encontro 
de geografia e poesia - geopoética?!  

Do sabor desta terra vermelha o café viaja num mundo de sonhos e 
memória. Quantos, que no sentido de “habitar” não se entregam ao sabor e 
ao aroma da paisagem sejam numa cafeteria no interior de uma biblioteca ou 
mesmo na essência d'un tu as parfumé e, mais ainda, em conversas 
geográficas ao sabor do café. Como já dito em outros momentos, “do grão à 
bebida, sabor e aroma! sentido e sedução! E já com sabor geograficamente 
mais acentuado, segundo Luiz N. Pascoal, “Segure uma xícara exalando o 
aroma de um bom café e estará com a história em suas mãos” ou não seria o 
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mapa das geografias a serem (des)vendadas? Caminhos de sentidos? Na 
imbricação de paisagem e lugar, saboreia-se a Terra!  

Impregnado nesta mistura de terra e fruta encontra-se o 
homem/personagem do Norte do Paraná, que por esta imagem (ou 
geograficidade?) tornou-se conhecido como “pé-vermelho”. Expressão 
popular atribuída às populações do Norte do Paraná “caracterizado pelos pés 
e sapatos vermelhos que espelham a cor vermelha da terra”. 

Assim também, encontramo-nos impregnados pela “essência 
fenomenológica” diante do horizonte de espera e de chegada dos novos 
trabalhos e as novas perspectivas que se projetam e se propagam pelo fértil e 
sedutor campo geográfico. É o sentido maior de todos os nossos Encontros e 
que tem produzido saborosos frutos. Assim preparado o terreno, é hora de 
plantar novos frutos e aguardar uma boa colheita. Na relação de existência do 
Homem com a Terra e o sentido de habitar, sempre se espera uma bela 
colheita.  

Nos Encontros acontecem trocas de saberes, de sabores, amizade! 
Sentidos e sentimentos que têm seduzido e acompanhado também todos os 
nossos encontros! Desde o primeiro que aconteceu em Campinas, em 2006. 
Desta vez, (re)encontro acontece no nosso "espaço geográfico" na "Pequena 
Londres" que brotou do "café" no solo fértil da terra vermelha no Norte do 
Paraná. Nesta “certidão de nascimento” lavrou a história da cafeicultura no 
Paraná e traçou a(s) sua(s) geografia(s).  

Em vista disso, o tema de fundo deste Quarto Encontro é o imaginário 
da terra vermelha e da fruta vermelha do café do Norte do Paraná.  

As atividades serão realizadas no campus da Universidade Estadual de 
Londrina, nos espaços de saberes geográficos do Departamento de 
Geociências, procurando contemplar os mesmos objetivos e propósitos dos 
encontros anteriores. Considerando, no entanto, a evolução e o aumento do 
grupo e a necessidade de buscar maior aprofundamento teórico e conceitual, 
introduzimos duas alterações no escopo geral do Encontro. 

A primeira se refere à atenção dada à questão metodológica, linha 
mestra de nossas motivações iniciais. Em consonância com o amadurecimento 
que nós, enquanto grupo, temos vivenciado, necessitamos de maior discussão 
de natureza ontológica e epistemológica, as quais, nos permitam refletir sobre 
as questões de fundo que envolvem o nosso campo de pesquisa. Sem deixar o 
foco no “saber fazer” metodológico de lado, abrimos a oportunidade dessa 
importante discussão na programação deste ano. Isso se reflete no temário do 
curso, bem como no aceite de trabalhos que discutam problemáticas e temas 
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de natureza teórica, tendo como meta, no entanto, a reflexão sobre a 
Fenomenologia em Geografia.  

A segunda alteração se refere ao redimensionamento de nossa 
estrutura para possibilitar que as apresentações dos trabalhos e o curso 
tenham maior espaço em nossa programação, permitindo maior densidade às 
discussões. 

Uma grande novidade que se faz presente neste encontro, é quanto ao 
curso, cuja temática versará sobre dois tópicos marcantes do itinerário 
intelectual heideggeriano: a tarefa da fenomenologia enquanto ciência e 
pensamento; e o sentido ontológico da espacialidade. Estes temas serão 
conduzidos para um pensar o sentido geográfico da ciência e da espacialidade 
propostas por Heidegger.  

O Humanismo em Geografia: diálogos e pesquisas, o momento de 
compartilharmos nossas experiências, o sentido maior do Encontro, também 
terá seu tempo ampliado, ocupando as duas tardes de sexta e sábado. 
Manteremos a estrutura do ano anterior, com sessões temáticas com 
apresentações de dois ou três trabalhos por sessão. Os trabalhos que aqui 
serão apresentados certamente trarão grandiosas contribuições para todo o 
grupo especialmente no sentido de (en)levar o espírito daqueles que são 
tocados pelo Humanismo em Geografia e, assim, desejam ampliar e 
aprofundar os estudos no sentido de habitar poeticamente o mundo. 

A atividade de campo que, costumeira e prazerosamente, tem 
composto os nossos encontros será realizada na manhã de domingo. Na 
perspectiva de trilha interpretativa seguirá pelos sentidos experiencial e 
imaginário da paisagem norte paranaense. Nesta direção, será realizada a 
Trilha do Café traçada no sentido de conhecer a história do café, guardada e 
preservada numa propriedade particular em plena produção. O propósito é 
conhecer, experienciar e vivenciar um lugar que guarda a memória de um 
passado significativo da geografia do Paraná e, que ainda, se faz presente 
enquanto processo de trabalho e ocupação das terras através da colonização 
paranaense. 

Nas trilhas do café... investigando o sabor pelos caminhos da memória 
e da imaginação – saboreando paisagens. Saborear a paisagem significa 
reconhecer que o espaço contém cheiros, gostos, sensações, toques, náuseas, 
prazer... tem memória; história. Experienciamos o mundo de corpo inteiro, 
com o nariz, com a boca, com as mãos, com os pés, e, também, com os olhos. 
Desta maneira, uma trilha que busca desvelar memória – de paisagem, lugar, 
pessoas. Memória do café! 
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Com as mesmas expectativas anteriores, esperamos que tenham 
excelente estadia pelas vertentes e vales de Londrina construída pelo “ouro 
verde” extraído da terra vermelha que a elevou, um dia, a Capital do Café .  

Nosso desejo é de que novas sementes possam ser plantadas nestas 
terras férteis do norte paranaense, para que novos e saborosos frutos possam 
ser colhidos! Terra Vermelha! 

Bem vindos a todos, ao sabor do vento de setembro! Uma boa acolhida 
em Londrina animada pelas notas, cores, sabores e aroma da Primavera! Pelos 
cantos e recantos dos verdes jardins de primavera cujas flores se desabrocham 
exalando perfume e impregnando-nos de prazer pelos caminhos do campus 
da Universidade Estadual de Londrina! 

 
 
 

Lúcia Helena Batista Gratão 

 

Londrina, 18 de Setembro de 2009. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

 
Sexta – 18 de Setembro 2009  

Sala 20 – Multimeios-Matemática/CCE 

08:30hs Abertura  

09:00hs 
12:00hs 

Curso: O pensar heideggeriano a caminho do sentido  

geográfico da espacialidade 

Eduardo Marandola Jr. 

12:00hs Almoço  

14:00hs 
16:00hs 

Tecendo temas para uma fenomenologia geográfica  
Coord. Lúcia Helena Batista Gratão 

� Gabrielle Mesquita Alves Rosas 
� Deyvid Fernando dos Reis 
� Luiz Tiago de Paula 

16:00hs 
18:00hs 

Itinerários e caminhos geográficos  
Coord. Eduardo Marandola Jr. 

� Priscila Marchiori Dal Gallo 

� Fernanda Cristina de Paula 
� Fábio Rocha Campos 

 
 

Sábado – 19 de Setembro 2009 
Sala 702 – Geociências/CCE 

09:00hs 
12:00hs 

Curso: O pensar heideggeriano a caminho do sentido  

geográfico da espacialidade 

Eduardo Marandola Jr. 

12:00hs  Almoço  

14:00hs 
15:30hs 

Sentidos do rio na cidade 
Coord. Lúcia Helena Batista Gratão 

� Maria Natalina Almeida 
� Agnaldo da Silva Nascimento 

15:30hs 
17:00hs 

Luzes bachelardianas 
Coord. Fernanda Cristina De Paula 

� Hugo Leonardo Marandola 
� Beatriz Couto Porto 

17:00hs Prelúdio 

� Lúcia Helena Batista Gratão 
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Domingo – 20 de Setembro 2008 

07:30hs Encontro para trilha Concha Acústica 

09:00hs Trilha do café Fazenda Palmeira, 
Cornélio Procópio 

13:00hs Despedidas ao sabor de café  
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HUMANISMO EM GEOGRAFIA: DIÁLOGOS E PESQUISAS 
 

 
 

Paisagens da linguagem: registros de nossa experiência geográfica  
no/do mundo 

Gabrielle Mesquita Alves Rosas (Unicamp) 
gabeeviolet@yahoo.fr 

 

A linguagem de cada grupo exprime sua vivência em diferentes espaços. 
Através da linguagem somos capazes de dividir nossa visão de mundo com 
outras pessoas. As sensações estimuladas por determinado ambiente ficam 
impressas em nossas palavras, símbolos e em nossa maneira de expressar. O 
sentido original de uma palavra, por exemplo, nos dá uma pista de como se 
dava a relação com determinados objetos e de como o homem inseria-se 
anteriormente nos mais diferentes lugares. Porém, ao longo do tempo, os 
sentidos vão se transmutando e, às vezes, mesmo sem mudanças nas palavras 
mudamos sua maneira de uso. Essas mudanças parecem ser adaptações que 
fazemos para expressar os vários detalhes do vivido, a fim de mostrar de 
forma mais clara a experiência possível de cada lugar. Neste sentido, a 
linguagem é quase como um retrato de paisagem, registrando os diversos 
espaços do passado em diferentes tempos. Se através de registros geológicos 
somos capazes de reproduzir imagens de ambientes pretéritos, através da 
linguagem podemos recriar o significado das relações que tínhamos com esses 
ambientes. As diferentes línguas são expressões disso, já que são o registro 
das relações que o ser humano estabelece de modo singular em pontos únicos 
do planeta. O fato de algumas expressões serem intraduzíveis nos mostra o 
quanto a linguagem está firmada na experiência e como a geografia dos 
lugares – enquanto descrição do mundo para os homens e também como 
inscrição dos homens no mundo – dá verdadeiro sentido aos discursos. Nossa 
capacidade de compartilhar paisagens/horizontes se deve ao fato de haver 
coincidências entre as experiências individuais que alcançam o coletivo 
através da comunicação e da intersubjetividade. As formas de expressão são 
criadas num determinado espaço-tempo, e assim, sem querer, registra-se 
aquela paisagem. As nossas falas desenham paisagens e através destas 
reconstruímos nossa própria linguagem. 

Palavras-chave: linguagem, experiência, geografia 
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O habitar o Mundo: vislumbres de uma arqueologia da Religião 

Deyvid Fernando dos Reis (UEL) 
deyvid_fernando@yahoo.com.br 

 

O habitar o mundo é muito mais do que estar fisicamente presente em um 
espaço, prover de habitantes ou povoar. Habitar o mundo ou ser-no-mundo 
significa a construção, a criação de novos mundos cheios de significações, 
sentidos e sentimentos onde o espaço deixa de ser homogêneo e se torna 
“lugar” e “paisagem” no sentido fenomenológico. Essa forma de ser-no-
mundo está intimamente ligada a nossa cultura que por sua vez está ligada ao 
sagrado e ao religioso. Para entendermos melhor esta relação, nos 
remeteremos ao método da arqueologia da religião, que através de 
escavações como que arqueológicas procurará na sedimentação da cultura as 
camadas mais profundas que nos permitirão encontrar as essências e a 
estrutura primeira desse ser-no-mundo. Neste trabalho não nos 
preocuparemos em buscar respostas para a indagação de que se Deus (ser 
absoluto) existe ou não. Nossa preocupação aqui será a de que partindo do 
pressuposto de que Deus existe: como as experiências vividas a partir dessa 
Existência contribuíram ou contribuem para configuração de nossa cultura, 
conseqüentemente de nosso ser-no-mundo? O ser humano é o homo 

religiosus, pois possui sedimentos de um passado onde não se configurava o 
dualismo sagrado e não-sagrado (laico). E homem religioso é aquele que busca 
espaços sagrados que são revelados por uma hierofania que rompe com a 
homogeneidade do espaço e aponta um centro no caos desta 
homogeneidade. Assim lugar, no sentido fenomenológico, e espaço sagrado se 
confundem. Dentro de várias escalas uma casa pode ser um espaço sagrado, 
uma cidade pode ser um espaço sagrado, uma região, um país ou o mundo 
podem ser espaços sagrados assim como podem também ser lugares. 
Portanto todo ser em si é religioso, inclusive o ateu, quando este revela seus 
lugares que, por conseguinte, são sagrados: a casa no sítio dos avós, uma 
paisagem do campo em sua infância, o banco da praça onde deu seu primeiro 
beijo. 

Palavras-chave: lugar, arqueologia da religião, sagrado e religioso 
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A fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty: implicações teórico-
metodológicas para um fazer geográfico 

Luiz Tiago De Paula (Unicamp) 
luiz.paula@ige.unicamp.br 

 

Ao trabalhar com uma Geografia de abordagem fenomenológica, envolvida 
com estudos de percepção, debruçada sobre a idéia e a facticidade do 
perceber a concretude do mundo vivido, cabe a pergunta: “como é possível 
discutir e pensar a percepção e questionar a relação que a ‘atenção’ e o ‘juízo’ 
do pesquisador estabelece sobre ela?” Buscamos uma possível resposta nas 
páginas da Fenomenologia da percepção, de Maurice Merleau-Ponty, onde 
lemos que o exercício de “suspensão” dos pré-conceitos é uma possibilidade e 
que o maior ensinamento da redução eidética é a impossibilidade de uma 
redução. Para uma fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty estabelece a 
essência de seu objeto como uma meta, um meio que conduz e polariza todas 
as suas fixações conceituais. Refletindo sobre essas forças associativas como 
forma de produção do conhecimento e as implicações desse entendimento 
para um fazer geográfico, pensaremos qual o papel do juízo e da atenção, 
além dos demais fatores de nossa consciência e de nossos sentidos: como a 
memória, a dedução, a intuição, a sensação e a experiência. 

Palavras-chave: conhecimento geográfico, atenção e juízo, experiência do lugar 
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Desenhando espaços de vida: vivências literárias de Kyoto 

Priscila Marchiori Dal Gallo (Unicamp) 
kinomotoclamp@yahoo.com.br 

 
A Kyoto literária de Kawabata estrutura-se e ganha vida conforme se 
constroem os traçados dos percursos e elaboram os itinerários cotidianos das 
personagens: Chieko e Sada. A cidade gradualmente se revela na medida em 
que se constituem e configuram os seus espaços de vidas e as relações 
estabelecidas com a cidade. Nesse processo, as diferentes “Kyotos” são 
projetadas para leitor. A Kyoto de Chieko (personagem principal do romance) 
é a cidade dos templos e festivais; seus percursos a levam aos lugares da 
tradição, com os quais ela estabelece uma relação de profundo encantamento 
(pelo contato com sua beleza) e afeto. Esses lugares fazem parte de sua vida e 
suas memórias, desde sua infância, compondo também seu espaço de vida e 
cotidiano. Ao mesmo tempo, a Kyoto de Chieko é a cidade dos lugares da 
modernidade com os quais ela estabelece uma relação de maravilhamento 
(pelas singularidades próprias que apresentam). A Kyoto de Sada, pai de 
Chieko, é a matriz da Kyoto de Chieko, no entanto, notamos importantes 
diferenciações ligadas ao gênero, à idade e às vivências diferentes deles. 
Embora partilhem à mesma cidade, cada um vivencia e atribui significado aos 
lugares e à própria cidade a partir de seus próprios caminhos e experiências. 
Esses diferentes arranjos de espaços vazios e espaços significativos se devem à 
diferença das relações intersubjetivas estabelecidas com a cidade balizadas 
pelo gênero e idade, bem como, suas histórias de vida. Chieko e Sada 
convivem com duas visões de mundo, transitam espacialmente entre dois 
tempos e duas culturas, mas a forma como eles vivem essa cidade e lidam 
com a coexistência da tradição e da modernidade difere expressivamente. 

Palavras-chave: imagem da cidade, experiência, Geografia e Literatura 
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Compreender o reassentamento: mapeamento de balés-dos-lugares  
em Cubatão-SP 

Fernanda Cristina de Paula (Unicamp) 
fernanda.paula@ige.unicamp.br 

 

O reassentamento habitacional é uma política pública que coloca em xeque a 
estrutura da vida dos indivíduos em função da mudança (compulsória) de 
residência. Na literatura acadêmica que foca este assunto através da 
perspectiva do público alvo da política é comum a utilização de duas 
metodologias: entrevistas abertas e aplicações de questionários. Juntas, estas 
fornecem porcentagens sobre opiniões dos moradores em relação ao 
reassentamento, afirmações de moradores servindo como base para 
interpretações de sobre como os moradores se sentem afetados. Estas 
metodologias são maneiras de trazer à discussão como os indivíduos 
concebem o reassentamento pelo qual passaram. O que pretendemos é 
avançar sobre esta mesma questão abordando-a de outro modo: atentos à 
dimensão espacial como norteadora das consequências do reassentamento 
para os moradores, pretendemos detalhar os fenômenos geográficos 
envolvidos nesta mudança de residência. Para tanto é que propomos o 
mapeamento de balés-dos-lugares como metodologia para abordar como a 
vida do indivíduo se reestrutura em função do reassentamento. Balé-do-lugar 
é a rotina espaço-temporal que se desenvolve em uma dada porção do 
espaço: levanta a lógica do lugar, o modo como as pessoas se envolvem entre 
elas e com o espaço. Assim, focamos o reassentamento dos moradores do 
Jardim São Marcos para o Jardim Real (em Cubatão-SP), através do 
mapeamento de rotinas espaços-temporais dos indivíduos (tanto as do bairro 
de origem quanto as rotinas do atual). Há um peso das constituições dos 
lugares no modo como os indivíduos vivem e pensam seu reassentamento, o 
mapeamento dos balés-dos-lugares procura detalhar estas constituições que, 
em última instância, esteiam como os moradores lidam com o 
reassentamento. 

Palavras-chave: metodologia; lugar; reassentamento Jd. São Marcos (Cubatão-SP) 
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Em busca do silêncio na cidade de Campinas 

Fábio Rocha Campos (Unicamp) 
fabiorocha5150@gmail.com 

 

Onde está o silêncio? É possível encontra-lo hoje ou ficou em um passado 
distante? E nas grandes cidades, onde o movimento de pessoas e de veículos 
geram sons de diferentes texturas e intensidade, é possível viver em silêncio? 
Campinas, como muitas cidades modernas, tem o seu ambiente acústico 
composto pela difusão de sons principalmente artificiais, enquanto os lugares 
da tranqüilidade e do silêncio ficaram escondidos e sobrepostos pelos ruídos 
modernos. Este trabalho pretende apresentar uma experiência sonora no 
bairro Cambuí em Campinas buscando justamente estas paisagens do silêncio. 
Esta experiência parte da utilização da soundwalk (trilha sonora) como recurso 
metodológico que consiste em um caminhar conduzido pelo som, onde em 
cada rua, em cada esquina, uma nova paisagem sonora é composta. No 
Cambuí foram encontradas paisagens sonoras diferentes, desde os sons 
constantes dos veículos que trafegam durante toda a semana, até as 
paisagens dos encontros entre os homens, nos bares, nas feiras e nos rituais 
religiosos. Os sons naturais também compõem a paisagem do bairro, como 
nas praças em que os pássaros são os grandes “músicos” que improvisam um 
canto capaz de nos levar para outros lugares, talvez esquecidos nas grandes 
cidades. Mas e o silêncio? O silêncio também existe no Cambuí, em lugares 
onde podemos ficar por alguns minutos distantes dos ruídos gerados pela 
movimentação urbana. Estes lugares são encontrados em ruas pequenas, 
escondidas entre as grandes avenidas e as ruas movimentadas. As gravações 
realizadas e o caminhar pelo bairro, permitiram a construção de um mapa 
sonoro capaz de representar os diferentes locais do silêncio, fazendo-nos 
perguntar: existe o silêncio nas grandes cidades? O silêncio só pode ser vivido 
no presente ou também na nossa memória? Buscar o silêncio é buscar a 
plenitude do ser neste barulho vazio? 

Palavras-chave: experiência urbana, paisagem sonora, soundwalk 
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Um olhar sobre as águas pela projeção da abordagem humanista em 
geografia – caminhando pelos rios de Londrina 

Maria Natalina Almeida (UEL) 
maria_natalinaa@hotmail.com 

 

O trabalho a que se apresenta é fruto de reflexões realizadas através de 
leituras e prática de campo em torno das águas numa abordagem humanista, 
contemplando seus desdobramentos e múltiplos significados no vasto 
universo de sentimentos e afetividade. Reflexões extraídas e recolhidas ao 
longo dos caminhos dos rios percorridos pela cidade de Londrina. Caminhos 
que se estendem pela Região Metropolitana de Londrina em direção ao leito 
do Rio Tibagi, percorrendo por sua vertente esquerda. Percursos pela 
perspectiva fenomenológica, tendo em vista os múltiplos significados e os 
diversos usuários, não visa aqui, mensurações, coleta de dados e análises 
estatísticas de rios.  O que se propõe é discorrer sobre o papel da água no 
relacionamento do homem com a natureza através dos múltiplos sentidos. 
Entendemos que no campo da Geografia, a água deve ser abordada não só 
como aspecto fundamental no estudo de bacia hidrográfica enquanto unidade 
físico-geográfica, mas, especialmente, como elemento essencial para 
compreender a interação Homem/Natureza – relação de existência. Nesta 
perspectiva, a água passa a ser contemplada pelo projetor geográfico do 
humanismo que procura um entendimento do mundo humano através do 
estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 
geográfico bem como dos seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e do 
lugar.  A água é um elemento essencial para a garantia de nossa vida biológica, 
de nossa natureza exterior; se faz presente na nossa existência enquanto seres 
naturais ou biológicos: água e natureza externa; água e natureza interior. Cada 
uma das culturas humanas reserva um papel privilegiado para a água, em cada 
uma de suas formas, em cada um de seus modos de ser. Assim, a geografia 
das águas é a própria geografia dos homens e da vida dos homens nas suas 
relações, transformações e manifestações ao longo do tempo e do espaço. 

Palavras-chave: águas: sentidos e significados, rios de Londrina, Geografia Humanista 
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Lago Igapó – conversas de bordas expressando valores e significados 

Agnaldo da Silva Nascimento (UEL) 
agnaldogeografia@gmail.com 

 

Em prática de campo experiencial no estudo das águas em geografia 
percorremos pelas bacias hidrográficas de Londrina, procurando conhecer e 
experienciar seus rios. Ao longo do (per)curso ancoramo-nos nas bordas do 
Lago Igapó, lago artificial formado pelo represamento das águas do Ribeirão 
Cambezinho, curso d’água que drena a porção centro-sul do sítio urbano. Com 
arcabouço teórico fundado em bases experienciais, o trabalho empírico foi 
desenvolvido através de observações e conversas na beira do Lago, seguindo 
os procedimentos metodológicos: caminhar, olhar, experienciar. Postura em 
atenção à perspectiva das águas na abordagem humanista buscando 
reconhecer seus valores e significados. Desta maneira, permeando pelas 
bordas do Lago procuramos conhecê-lo e, como num diálogo, indagando: O 
que é o rio? O que se pensa sobre ele? Como as pessoas se relacionam com o 
rio? Que sentimentos despertam ao olhar, ao encontrar o rio? Com estas 
indagações buscávamos identificar os seus valores e significados, sabendo que 
é possível estudá-los além do seu valor econômico. Já nas primeiras conversas, 
o Sr. José relata que sua relação com o rio é freqüente, porque o rio 
proporciona tranqüilidade, serenidade e faz com que passe o tempo; lembra 
da sua infância. O Sr. Márcio, que o encontrei observando o Lago, relatou que 
não é um morador de Londrina, mas é privilegiado com a paisagem das 
margens do Igapó; que as pessoas não deveriam somente usufruir da 
paisagem, mas também cuidar. Ferdinando diz que caminha pelas margens do 
Lago, assim, ele descansa porque é um local muito agradável; é o cartão postal 
da cidade, mas lamenta por estar abandonado, com relação à poluição. 
Através destes procedimentos observamos que as pessoas desfrutam da 
paisagem do Lago Igapó de várias maneiras, expressando os múltiplos 
significados e valores que têm os rios, manifestos em sentidos e sentimentos 
dos homens. 

Palavras-chave: lago Igapó, valoração das águas, Geografia e experiência 
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Imaginação e memória – fonte e refúgio de imagens na poética de  
Gaston Bachelard 

Hugo Leonardo Marandola (UEL) 
hmarandola@yahoo.com.br 

 

Os estudos geográficos de caráter humanista têm ganhado espaço nas 
discussões acadêmicas nas últimas décadas. Esses estudos adotam uma linha 
de pensamento fenomenológico fazendo leituras de diversos filósofos e 
pensadores, entre eles Husserl, Heidegger e Bachelard. Este último, em A 

poética do espaço, faz alusão ao espaço feliz, à ligação intrínseca entre 
memória e imaginação, e afirma que os lugares encarnam as experiências 
vividas. Buscando pensar uma geografia fenomenológica na leitura de Gaston 
Bachelard, questionamos a relação entre memória, imaginação, lugar... A 
imagem poética não está sujeita a um impulso. Não é o eco de um passado. É 
antes o inverso: com a explosão de uma imagem, o passado longínquo ressoa 
de ecos. As imagens estão nos instantes vividos e são guardadas como 
gravuras na memória. A imaginação grava-as em nossa memória, e Bachelard 
nos leva a buscar essas imagens enraizadas na intimidade da memória. 
Segundo o filósofo da imaginação, essas imagens permanecem nos lugares. 
“As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto mais bem 
espacializadas”. Os espaços vividos de hoje, são os espaços de memória de 
amanhã. Podemos resgatá-la enquanto expressa e impressa na paisagem 
reconhecendo as íntimas relações entre lugar e indivíduo, entre lugar e 
memória. No teatro do passado que é a memória, o cenário mantém os 
personagens em seu papel dominante. Através da experiência das pessoas que 
se apegam aos lugares, podemos resgatar a memória do lugar, pois, o lugar 
encarna o instante vivido. Lembramos que o espaço convida a ação, e antes da 
ação a imaginação trabalha. 

Palavras-chave: memória, imaginação, imagem 
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A geopoética na “Imagem de prazer”, de Clarice Lispector 

Beatriz Couto Porto (Unicamp) 
bcporto@terra.com.br 

 

A proposta deste trabalho tem como principal objetivo a reflexão poética a 
partir de experiências vividas de lugares e paisagens, na relação 
homem/natureza, expressa na crônica “Uma Imagem de Prazer”, da poetisa 
Clarice Lispector. A busca deste diálogo entre a literatura e o conhecimento 
geográfico se deu através de novas possibilidades reveladas a partir do 
imaginário da geopoética. Esta foi projetada a partir d’A Poética do Espaço, de 
Gaston Bachelard, onde o filósofo da imaginação poética desvela imagens 
espaciais que fundam uma fenomenologia espacial da poética: uma 
geopoética. Das imagens reveladas por Bachelard, aquela que ilumina de 
forma particular a crônica de Clarice é a da “A Imensidão Íntima”, a qual 
simboliza a imensidão que está em nós, do significado mais profundo que a 
partir da imaginação e da lembrança nos permite ingressar no mundo do 
devaneio e entrar em contato com a consciência criadora do poeta. É essa 
interpretação da imaginação que permeia a reflexão deste trabalho. Sendo os 
sonhos e as lembranças, os condutores da imaginação e do devaneio que a 
literatura constrói e a geopoética se desvela. A percepção é o ponto de partida 
para experienciar essas sensações, onde os lugares e as paisagens presentes 
na crônica revelam, trazendo novos significados para a construção do fazer 
geográfico. 

Palavras-chave: geopoética, percepção, imaginação geográfica 
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Geopoética do café – sabor, aroma, terra vermelha 

Lúcia Helena Batista Gratão (UEL) 
lugratao@uel.br 

 

De onde vem a inspiração para o sabor impresso e expresso na poética do 
café? Surge do desejo de retorno à Terra (Dardel); retorno à casa (Bachelard); 
sentido de habitar (Heidegger). Um desejo ressurgido da (re)inventada ou 
transmudada dimensão cultural? Ou o desejo que brota e desabrocha no 
sedutor campo da poética da terra! Pelo campo da experiência e projeção 
imaginária de paisagem brota o sabor enquanto memória de paisagem e de 
lugar. Pois, nesta dimensão sabor envolve a imaginação, projeta o imaginário e 
desvela memória. É o que está impresso na expressão “sabor, aroma, terra 
vermelha” e que poeticamente, expressa um ato de saborear paisagens. 
Saborear paisagens é viajar ao passado pelo universo da memória. Geografia 
se faz também, pelos caminhos da memória se faz com poesia, com música, 
com arte. Geografia também se faz com sabor – sabor & arte. À mesa desta 
escrita geográfica tenho saboreado e me deleitada à luz da poética. Uma boa 
xícara de café contém uma boa dose de inspiração! Saboreando paisagens se 
faz a viagem de volta para “casa”; voltar para casa significa reconhecer que o 
espaço (primevo) contém cheiros, gostos, sensações, toques, náuseas, 
prazer... Experienciamos o mundo de corpo inteiro. Experienciamos o mundo 
no aconchego da Terra (géograficité). A Terra enquanto estrato existencial e 
projeção imaginária (extensão material e imaterial). O sabor nos conduz à 
base material; o aroma do café nos leva à terra vermelha do norte do Paraná e 
se estende à terra natal. A terra natal tem cheiro, gosto, evoca sensações 
amorosas e sofridas, nos leva de volta ao tempo áureo do migrante e 
pioneirismo numa viagem de sonhos, de riqueza (ouro verde) e, como numa 
explosão de imagens, surgem a saudade, a esperança. Do sabor da terra 
(vermelha) do fruto vermelho, o café viaja num mundo de sonhos e memória. 
Quantos, que no sentido de habitar não se entrega ao sabor e aroma da 
paisagem, numa cafeteria, no interior de uma biblioteca ou em conversas 
geográficas ao sabor do café. Café e prosa, sabor e saberes; café com poesia. E 
se o café está na mesa, está na roça, na roda de conversas. Manifestações de 
extensão da terra, sentidos da terra. Do grão à bebida, sabor e aroma! Sentido 
e sedução! Se o sabor desvela e revela, então, segure uma xícara exalando o 
aroma de um bom café e estará com a história em suas mãos ou geografia(s) a 
serem desvendadas! 

Palavras-chave: Geografia do Sabor, imaginação, memória 
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CURSO  

O pensar heideggeriano a caminho do sentido  
geográfico da espacialidade 

Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 
 

 
 

 Motivações 
Quais as dimensões próprias do ser? Quais as dimensões próprias da 

geografia? A relação homem-espaço preocupou diferentes filósofos ao longo 
do tempo, constituindo-se no cerne do próprio pensamento geográfico. No 
entanto, as reverberações das concepções filosóficas possuem uma 
interferência que transforma o discurso e o pensamento filosófico, 
modulando-o à prática científica. 

A Geografia, ciência até pouco tempo construída sobremaneira a partir 
da empiria, amarga em muitos casos um diálogo raso ou de terceira mão com 
os filósofos, afetando-se por ondas secundárias ou terciárias. As influências 
diretas do pensamento filosófico nos escritos e na prática geográfica são 
pouco discerníveis, menos pela formação dos geógrafos (tantos com profunda 
e ampla formação) e mais pela prática que por muito tempo alijou o cientista 
da prerrogativa da reflexão teórica.  

Malgrado este hiato, poucos são os filósofos que se dedicam a pensar a 
Geografia e seus problemas fundamentais, tendo os próprios geógrafos, 
dentro de suas limitações, que desenvolver reflexões epistemológicas sobre 
sua disciplina, fundamentais para sua evolução, compreensão e 
desenvolvimento. Notáveis exceções são os contemporâneos Edward S. Casey, 
Jeff Malpas e Jean-Marc Besse (CASEY, 2001; MALPAS, 1999; BESSE, 2006).  

As áreas mais desenvolvidas neste sentido são a metodologia e a 
epistemologia que, apesar das dificuldades, são campos fecundos que têm 
ocupado, desde a provocante obra de Richard Hartshorne, The nature of 

Geography, de 1939, lugar importante nas preocupações dos geógrafos. Esta 
obra marcou época e retirou definitivamente a Geografia do campo exclusivo 
das ciências empíricas, de síntese e aplicação (HARTSHORNE, 1939). De lá para 
cá muito tem se discutido sobre propósitos, objetivos e o próprio objeto da 
Geografia, bem como seu lugar entre as ciências. 

Infelizmente, no entanto, o mesmo não pode ser dito da ontologia. 
Ainda que tenhamos a mais profunda obra de ontologia geográfica escrita em 
1952, ela ainda não recebeu nem produziu as repercussões que poderia. 
L’homme et la terre, de Eric Dardel, talvez seja o grande livro esquecido do 
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século XX no pensamento geográfico (DARDEL, 1952). Embora resgatado do 
esquecimento absoluto nos anos 1990, sua contribuição à ontologia ainda é 
muito marginalmente utilizada na Geografia.  

O resultado é que embora tenhamos reflexões de significado filosófico, 
carecemos de um debate maior sobre a geograficidade do ser-no-mundo 
contemporâneo, em sua fenomenologia espacial fundamente. 

Uma das formas que tem sido buscada para suprir tais lacunas é o 
diálogo mais estreito com o pensamento de alguns filósofos que, mesmo sem 
terem dedicado atenção específica à Geografia, ocuparam-se, no campo da 
ontologia fenomenológica, com os problemas concernentes ao homem e o 
espaço.  

Entre estes, destaca-se Martin Heidegger que, embora seja comumente 
considerado um filósofo que subjugou o espaço ao tempo (argumento central 
de sua principal e inacabada obra, Ser e tempo) (HEIDEGGER, 2002), trouxe no 
devir de seu pensar o sentido da existência fundado no habitar. Este é a 
própria expressão da espacialidade do ser, enquanto forma de ser-e-estar-no-
mundo, poeticamente. Seu pensamento evoluiu em direção ao espaço e à 
linguagem, a partir de um repensar o sentido da ciência, da filosofia e do 
pensamento. Na sua busca incessante de retirar o ser do esquecimento que a 
metafísica o lançou, Heidegger fez revelar o sentido geográfico da 
espacialidade e, no caminho, anteviu o próprio significado da existência na era 
do império da técnica e da incerteza: nosso mundo. 

 
Intenções 

O que busco neste curso é um exercício de pensar, procurando seguir o 
caminho do pensamento de Martin Heidegger. Aproveito a abertura deste 
Quarto Encontro para dar um passo atrás, por assim dizer, e pensar a 
ontologia necessária para o fazer geográfico a partir da fenomenologia. Não se 
trata, no entanto, de deixar o tema metodologia de lado. Antes, busco uma luz 
mais forte nas raízes ontológicas de sua construção. 

Para tanto, vamos realizar duas leituras dirigidas que nos permitem 
acompanhar, em dois movimentos, este pensar. O primeiro texto nos conduz 
pelas reflexões heideggerianas sobre a técnica, a ciência e a filosofia: Ciência e 

pensamento do sentido, conferência proferida no dia 06 de Agosto de 1953, 
num pequeno grupo de preparação para o congresso Die Kûnste im 

technischen Zeitalter (“As artes na Idade da Técnica”), ocorrido no Auditorium 
Maximum da Escola Técnica Superior, em Munique. O segundo texto, 
Construir, habitar, pensar, também foi proferido como conferência, no dia 05 
de Agosto de 1951, no âmbito do Darmstädter Gesprächs II (“Diálogos de 
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Darmstadt”) cujo tema geral era “O homem e o espaço”. Este é um dos textos 
de conferências mais citados de Heidegger por sua defesa explícita da 
importância da espacialidade para sua ontologia e suas reflexões sobre o 
habitar e o construir. 

Os dois textos são parte da produção do que se convenciona 
denominar “o último Heidegger”, época do pensamento maduro do filósofo, 
apresentando idéias seminais que foram gestadas ao longo de sua vida. Como 
são textos de conferências, se remetem a grandes obras do autor e delas são 
tributárias ao mesmo tempo em que esclarecem pontos específicos, não raro 
objeto de crítica. 

Ler e discutir em profundidade tais textos é um convite à reflexão sobre 
uma fenomenologia da espacialidade, construída a partir da ontologia 
heideggeriana. 

Que é ser?  
Que é ser-no-mundo?  
Que é espacialidade?  
Que é geografia? 
Que é ser, geograficamente, no mundo?  
Convido-os a pensar estas questões (as quais me faço frequentemente) 

nestas duas manhãs, lendo Heidegger... 
 
 

Programa 
Sexta-Feira, 18 de Setembro de 2009  

� Apresentação 
� Matrizes do pensamento geográfico: Heidegger 
� Heidegger e a fenomenologia 
� A questão ontológica 
� Ciência e pensamento no projeto  

fenomenológico de Heidegger 
 

 
 
 

 

Texto: Ciência e pensamento do 
sentido, 1953. In: Ensaios e 

conferências 

Sábado, 19 de Setembro de 2009  

� Pensamento espacial em Heidegger 
� Construir é um pensar 
� Habitar é ser-e-estar no mundo 
� A casa e a cabana 
� O sentido geográfico da espacialidade, segundo 

Heidegger 
 

 
 
 
 
 

Texto: Construir, habitar, pensar, 
1951. In: Ensaios e conferências 
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TRILHA DO CAFÉ 
 

 
 

Investigando o sabor pelos caminhos da memória e da imaginação – 
saboreando paisagens. Saborear a paisagem significa reconhecer que o espaço 
contém cheiros, gostos, sensações, toques, náuseas, prazer... tem memória; 
história. Experienciamos o mundo de corpo inteiro, com o nariz, com a boca, 
com as mãos, com os pés, e, também, com os olhos.   

A partida para a trilha do café não poderia ser de outro ponto, se não, 
da Concha Acústica. Neste espaço público do centro da cidade de Londrina, 
está o Memorial do Pioneiro, construído em homenagem àqueles que 
construíram Londrina, atraídos pelo ouro verde das fazendas de café. 

Saindo de Londrina pela BR-369 rodaremos 14 km passando pela 
cidade de Ibiporã, mais 9km atravessando O rio Tibagi passaremos por 
Jataizinho, mais 42km passaremos por Cornélio Procópio e daí mais 19km até 
o Distrito de Santa Mariana que a pouco mais de 10km de estrada de chão, 
vamos ao encontro do lugar a ser visitado, percorrido e experienciado – 
Fazenda Palmeira. Passaremos antes pela Fazenda Figueira e mais alguns 
poucos quilômetros (6 km) acessamos o portal de entrada da Fazenda 
Palmeira. Todo o percurso se estenderá a cerca de 90 a 100 quilômetros 
(Figura 1). Ao longo deste percurso cruzaremos por paisagens geográficas 
bastante diferenciadas, saindo dos grandes interflúvios passando por longas 
vertentes esculturadas e modeladas em belas colinas e passando por vales 
acidentados e vertentes marcadas por matacões. Deixando as terras roxas 
intemperizadas do basalto do norte paranaense para cortar os solos rasos do 
norte pioneiro – trajeto de Londrina (Norte Paranaense) para ‘Cornélio 
Procópio (Norte Pioneiro). Paisagem de muitas paisagens! 

A proposição da trilha do café é traçada no sentido de conhecer a 
história do café, guardada e preservada numa propriedade particular em 
plena produção. O propósito é de conhecer, experienciar e vivenciar um lugar 
que guarda a memória de um passado significativo da geografia do Paraná e, 
que ainda, se faz presente enquanto processo de trabalho e ocupação das 
terras através da colonização paranaense. 

E segue enquanto busca, desejando o (re)encontro com pessoas 
estimadas que têm caminhado juntas na busca de um prazeroso propósito: 
investigar um campo de conhecimento e de saber que substancia e fortalece a 
relação Homem/Terra. Assim, nos pomos a trilhar por caminhos que nos 
revelarão o sentido de uma memória-tempo que se encontra (res)guardada na 
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paisagem e no lugar à espera de (des)velamento. Este traçado de memória é 
(per)corrido e vivido no (entre)laçamento de olhares, experiências e 
imaginação, inscritos e impressos ao longo do caminho. 
 
Figura 1 – Trajeto entre Londrina e Santa Mariana 

 

 
O mesmo convite feito “àqueles que têm o ‘coração e os sentimentos 

inflamados’ pela inspiração fenomenológica e que se sentem motivados pela 
investigação geográfica por este campo” é estendido àqueles que se juntam 
neste ato de trilhar em de cantos e recantos da história construída sobre uma 
base terrena de grande projeção imaginária. Luzes e cores, tempo e trabalho 
que (en)cantam e (re)encantam espaços  e lugares do fazer geográfico. 


