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Desde que foi criado, em 2008, o Grupo de Pesquisa Geografia Humanista 
Cultural tem como anseio servir de aporte e apoio para aqueles que desejam 
trabalhar com o temário humanista na Geografia, em seu diálogo com as 
abordagens culturais. Orientado primariamente para o aporte fenomenológico, 
o Grupo procura incentivar os estudos epistemológicos sobre possibilidades 
teóricas e metodológicas para a Geografia. 

O Grupo tem raízes nos estudos sobre percepção e meio ambiente, bem 
como pela busca de orientações de pesquisa que considerem a dimensão da 
existência como parte da experiência geográfica. Os estudiosos que têm se 
reunido para realizar tais pesquisas no Brasil têm se valido de várias matrizes, 
desde os geógrafos Yi-Fu Tuan, Edward Relph, Anne Buttimer ou David 
Lowenthal, passando pelos filósofos Gaston Bachelard, Maurice Merleau-
Ponty e Martin Heidegger, para citar apenas alguns. Embora com algumas 
décadas de estudo, a geografia brasileira ainda não apresenta uma visão de 
conjunto destas influências e estudos, lacuna que a criação do Grupo pretende 
ajudar a sanar. 

Este primeiro Seminário de Trabalho é fruto de outros encontros 
anteriores realizados em Dezembro de 2009, em Rio Claro, e em Julho de 
2010, durante o Encontro Nacional de Geógrafos, em Porto Alegre. Estes 
encontros contaram com a participação e contínuas adesões por parte de 
pessoas que têm trabalhado com tais temas, ajudando a desenhar um quadro 
mais completo desta temática no país. 

Junto com o Seminário de Trabalho, que inclui as apresentações das 
pesquisas já em desenvolvimento pelos membros do grupo, além das propostas 
de trabalho dos novos membros, organizamos um trabalho de campo à 
restinga de Maricá, a participação na abertura do Simpósio Nacional de Espaço 
e Cultura, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Seminário Nacional 
sobre Geografia e Fenomenologia, que ocorrerá no dia 22 de Outubro, e se 
constitui efetivamente na abertura de nosso encontro. 

Esta programação visa dar visibilidade à temática e permitir que 
possamos efetivamente trocar e debater aquilo que nos aproxima: o interesse 
pelos temas humanistas e culturais em Geografia, especialmente esteados pela 
fenomenologia. 

Para isso, o apoio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo e da Escola de Arquitetura e Urbanismo, ambos da Universidade 
Federal Fluminense, sede do Grupo e do encontro, foram fundamentais, além 
do apoio logístico do Núcleo de Estudos de População da Universidade 
Estadual de Campinas. 

Agradecemos a todos que se dispuseram a despender de recursos para 
estar presentes, de várias partes do Brasil. 

Que estes dias em Niterói sejam de muita alegria e debates intensos... 
 

Werther Holzer e Eduardo Marandola Jr. 
coordenadores do evento 
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Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 
Sexta-feira – 22 de Outubro de 2010  

09:00hs Abertura 

09:15hs 
 

Conferência de abertura  
Percepção do meio ambiente e fenomenologia: caminhos para a 
Geografia Humanista 
Lívia de Oliveira (UNESP-RC) 

Café 

10:30 às 

12:00hs 

Mesa-redonda  
Epistemologia e Ontologia: perspectivas para a Geografia 
Humanista 
Coord. Amélia Nogueira (UFAM) 
Werther Holzer (UFF) 
Eduardo Simões Geraldes (FAAP-UNIP) 

Almoço 

14:00 às 
15:30hs 

Mesa-redonda  
Águas e Rios – imagens e imaginário da natureza 
Coord. Lurdes Bertol Rocha (UESC) 
Lúcia Helena Batista Gratão (UEL) 
Rita Jaqueline Chiapetti (UESC) 

Café 

16:00 às 
17:30hs 

Mesa-redonda  
Experiência e paisagens urbanas 
Coord. Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 
Adilson Rodrigues Camacho (UNIP) 
João Baptista Ferreira de Melo (UERJ) 

17:30 às 
18:00hs 

Lançamento da revista Geograficidade 

18:00hs Encerramento 

 

 

Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa  
Geografia Humanista Cultural 
Sábado – 23 de Outubro 2010 

09:00hs Apresentação das pesquisas em andamento 

09:15 às 
10:30 hs 

Lúcia Helena Batista Gratão  
Priscila Marchiori Dal Gallo 
Fernanda Cristina de Paula  

Café  

11:00 às 

12:00hs 

Werther Holzer 
Eduardo Marandola Jr. 

12:00 às 

14:00hs 
Almoço 
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14:00hs Propostas de trabalho 

14:00 às 

15:15 hs 

Adilson Camacho 
Eduardo Geraldes 
Deyvid Fernando dos Reis 

15:15 às 

16:00hs 

Hugo Leonardo Marandola  
Lívia de Oliveira 

Café  

16:15 às 

17:30 

Thiago Rodrigues Gonçalves  
Lurdes Bertol Rocha 
Rita Jaqueline Chiapetti 

 

 

Domingo – 24 de Outubro 2010 

09:00hs Trabalho de campo: Restinga de Maricá 

Selma Holzer 

 

12:00hs Almoço na colônia de pescadores  
 

 

Segunda-feira – 25 de Outubro 2010 

08:00hs Saída do Hotel Cantareira  

9:30hs 

12:30hs 

Simpósio Nacional de Espaço e Cultura 

UERJ 

 

14:00hs Retorno para Campinas  
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Aprofundando o telúrico nos devaneios do repouso  
para encontrar a casa 

Lúcia Helena B. Gratão 
UEL. lugratao@uel.br 

 
 
No ensaio anterior apresentei uma primeira escrita da leitura de Bachelard à 
luz dos devaneios do repouso, procurando desvendar o telúrico na sua 
imaginação material. O imaginário dos Quatro Elementos que tem seduzido e 
conduzido nosso olhar pelo instigante campo de referência para a leitura de 
obras filosóficas e literárias. Neste novo ensaio, minha escrita segue pelo 
aprofundamento do telúrico para encontrar a casa. Uma escavação que procura 
expor o lugar (res)guardado na casa onírica? Ou no imaginário da natureza?  
“Tout homme a son pays et sa perspective terrestre propre ” (DARDEL, 1990, p.56). 
Será este o significado desta escavação, mesmo que seja pela sedução 
bachelardiana? Sim, a ligação de Bachelard com sua paisagem - Vallage da 
França - certamente aproximou-me da sua leitura enraizada no imaginário da 
natureza. Ou não seria mesmo a ligação com a (minha) a terra - terra natal - 
meu país, minha perspectiva terrestre própria? Portanto, uma relação telúrica 
com o (meu) lugar (de nascença/querença). Relação de lugar onde está 
plantada a existência humana? É quando o lugar se confunde, mistura com/na 
paisagem. Como Dardel “veut d’abord indiquer que le paysage constitue une totalité 
propre qui répond à l’insertion de l’homme dans de le monde. C’est par le paysage que 
l’être humain prend conscience du fait qu’il habite la Terre” (BESSE, 1990, p.146). 
É este instinto de habitar que justifica a (nossa) ligação umbilical com a Terra 
- tellus; tellure. Ligação expressa no habiter, bâtir, cultiver, circuler. A Terra como 
base. A Terra enquanto base, anterior a toda objetividade, ela é para o homem a 
base de-existir sobre a qual constrói todas suas obras, “le sol de son habitat , les 
matétiaux de sa maison, l’objet de sa peine, ce à quoi il  adapte son souci de construire 
et d’ériger”  (DARDEL, 1990, p. 57). Procurando desvendar estas essências 
temos nos debruçado sobre Bachelard aos olhos do imaginário que nos leva 
não só investigar sua contribuição para esta abordagem geográfica, mas, 
especialmente, aprofundar o telúrico para encontrar a casa na escavação do 
imaginário da natureza. Para escavar este terreno foco A Terra e os Devaneios 
do Repouso (BACHELARD, 1990), essencialmente material-telúrico-
imaginária, verdadeira obra-marca-matriz para encontrar a casa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: TELÚRICO, IMAGINÁRIO DA NATUREZA, CASA-LUGAR 
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A Geografia Humanista no Japão 

Priscila Marchiori Dal Gallo 
Unicamp. pmdg06@nepo.unicamp.br 

 
 
Buscando uma aproximação com a geografia humanista no Japão, a fim de 
apreendermos possíveis singularidades no seu desenvolvimento, procuramos 
compreender como os geógrafos japoneses têm tratado esta abordagem. A 
especificidade da visão de mundo dos orientais traz elementos novos 
instigantes a reflexão de outras percepções e interpretações de ser e estar no 
mundo. Nosso intuito é de compreender o diálogo estabelecido entre o oriente 
e o ocidente no campo da Geografia Humanista a fim de apreender as 
contribuições que esse diálogo tem a oferecer. Para tanto, fizemos uma busca 
por periódicos japoneses que abordassem a Geografia Humanista, seja fazendo 
uma revisão geral do desenvolvimento desta ou tratando de temáticas ou 
conceitos específicos. Encontramos os periódicos: Japanese Journal of Human 
Geography e Geographical Review in Japan. Ambos publicados na língua 
japonesa e inglesa, eles permitem o diálogo e intercâmbio entre a Geografia 
japonesa e mundial. Nestes periódicos foi possível localizar artigos referentes à 
temática humanista como: “Rethinking the Humanistic Approach in 
Geography: Misunderstood Essences and Japanese Challenges”, de autoria de 
Imazato Satoshi, publicado em 2007, no Japanese Journal of Human Geography. 
O artigo traz uma revisão do desenvolvimento da Geografia Humanista no 
Japão, apontando as principais influências e os diálogos estabelecidos com os 
geógrafos Yi-Fu Tuan, Edward Relph e David Ley, que propuseram as bases 
teórico-metodológicas da abordagem humanista. A aproximação com a 
abordagem humanista na Geografia japonesa permitiria identificar e pensar 
nas suas contribuições para o aprofundamento e ampliação das discussões 
sobre a forma como os sujeitos vivem o mundo. Contribuições como: a reflexão 
sobre o conceito de paisagem e a busca de uma ruptura com o dualismo 
ocidental Homem e Natureza, fundamentadas nas concepções filosóficas e 
culturais do Budismo: unicidade entre os entes existentes, permitem 
aprofundar o entendimento de uma maneira mais intuitiva e integrativa de 
experienciar o mundo, buscada pela Geografia Humanista.   
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA JAPONESA, EPISTEMOLOGIA, DIÁLOGO ORIENTE E OCIDENTE 
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Pensar fenomenologicamente homem-espaço:  
contribuições francesas 

Fernanda Cristina de Paula 
Unicamp. dananda84@yahoo.com.br  

 
 
A Fenomenologia é um dos principais esteios filosóficos da perspectiva 
humanista em Geografia. No entanto, no Brasil, as pesquisas orientadas por 
essa corrente filosófica, com o uso e articulação dos seus fundamentos, ainda 
são relativamente poucas. Neste contexto, nossa tarefa tem sido buscar e 
apresentar pesquisas francófonas relacionadas à Geografia Humanista e 
Cultural, nos últimos 20 anos. A primeira etapa desta pesquisa foi o 
levantamento e revisão bibliográficos no periódico L’Espace Geographique (um 
dos principais a expressar as pesquisas geográficas francófonas), nas edições da 
década de 2000. Em um primeiro momento, identificamos uma pluralidade de 
objetos de pesquisa, temáticas e objetivos, especialmente apoiados na teoria da 
representação. Apesar dessa tendência, encontramos três artigos que fogem a 
esse quadro. Estes se caracterizam por apresentar uma filiação explícita à 
Fenomenologia. Os artigos são: Pragmatique phénoménologique des construictions 
territoriales et idéologiques dans les discours d’habitants, de André F. 
Hoyaux; Parcours chorégraphique dans l’espace a-touristique de la baie de Tunis, de 
Francis Rousseaux; e Les travaux et les jours. Histoire naturelle et histoire humaine, 
de Augustin Berque. O primeiro discorre sobre metodologia de entrevista para 
acessar como um habitante pensa o mundo e constrói seu território. No 
segundo, diante do questionamento sobre por que amar determinado lugar, o 
autor explana sobre a organicidade da relação homem-espaço: os lugares se 
abrindo em mundos e inaugurando formas de ser e estar. Por fim, o último 
artigo discute maneiras de forclusion na constituição do ecúmeno, explanando 
sobre como certas relações entre homem e espaço orientam a história e 
evolução humana. A discussão sobre metodologia que operacionaliza a 
abordagem fenomenológica em Geografia (Hoyaux), o ensaio que apresenta 
através da empiria a geograficidade humana (Rousseaux) e o artigo que versa 
sobre a condição humana contemporânea a partir do modo como vivemos e 
tendemos a conceber o espaço (Berque) abrem os horizontes da reflexão 
fenomenológica sobre homem e espaço; contribuindo para o desenvolvimento 
desta perspectiva de pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA, FENOMENOLOGIA, EPISTEMOLOGIA 
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A influência de Eric Dardel na construção da Geografia 
Humanista norte americana 

Werther Holzer 
UFF. Werther.holzer@uol.com.br 

 
 
B O que pretendo discutir é como Dardel, com sua obra “O Homem e a Terra: 
natureza da realidade geográfica” (1952/1992) influenciou a geografia cultural 
norte americana, na década de 1970, propiciando o aparecimento da geografia 
humanista. Como método seguirei as “pegadas” que uma leitura hermenêutica 
de alguns textos já clássicos da geografia humanista, escritos por Tuan e por 
Relph, nos oferecem. Em sua busca por alternativas epistemológicas Relph 
recorreu a geógrafos clássicos. Seu objetivo era de discutir a base 
fenomenológica da geografia para ressaltar a importância do lugar como 
conceito geográfico e para isso recorreu também a Dardel e a filósofos como 
Heidegger, Schutz e Merleau-Ponty. Tuan, em suas investigações humanistas, 
recorreu a textos de geógrafos como Humboldt, Sauer, Glacken, Lowenthal e 
Dardel. Munido deste aparato bibliográfico investigava as relações entre 
espaço e tempo e as características do "espaço" e do "lugar". Os temas centrais 
que motivavam as pesquisas dos geógrafos humanistas estavam, certamente, 
contemplados em “O Homem e a Terra”: a relação primordial entre o homem e 
a Terra, as distâncias e direções na formação dos conceitos de lugar e de 
paisagem, todos os aspectos abordados a partir de uma perspectiva 
fenomenológica e interdisciplinar. Dardel, em O Homem e a Terra não dedica 
um capítulo ou item específico para discutir a questão do lugar. Ao contrário o 
conceito permeia o texto como fundamento para a construção de todas as 
relações temporais e espaciais do ser-no-mundo. Podemos concluir  que a 
Geografia Cultural, renovada em Geografia Humanista pelo método 
fenomenológico, é tributária direta em seus temas centrais da geografia 
proposta por Eric Dardel. O que pretendo a partir da análise destes vestígios é 
oferecer subsídios para que possamos avançar em nossas investigações a partir 
de dois aportes extremamente próximos de nossas questões contemporâneas, 
que certamente exigem a construção da ciência geográfica em novas bases.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ERIC DARDEL, GEOGRAFIA HUMANISTA, FENOMENOLOGIA 
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O pensamento de Heidegger como princípio ontológico da 
geografia fenomenológica de Edward Relph 

Eduardo Marandola Jr. 
Unicamp. eduardom@nepo.unicamp.br 

 
 
O movimento humanista na Geografia tem sido influenciado por vários 
filósofos fenomenologistas e existencialistas. Estas influências ocorrem de 
diferentes formas, desde uma orientação mais geral sobre o conhecimento 
científico e o mundo da vida (experiência), passando pela reestruturação de 
conceitos e entendimentos, pela formulação de princípios epistemológicos, 
chegando à própria revisão do estatuto ontológico da ciência geográfica. 
Mesmo que estas discussões já venham permeando a Geografia há algumas 
décadas, nos falta ainda clareza e reflexão sistemática sobre as repercussões 
das diferentes fenomenologias no pensar e no fazer geográfico. Este trabalho 
compõe um esforço de realizar tal sistematização perseguindo pistas da 
influência do pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger na formação, 
consolidação e difusão da abordagem fenomenológica no interior do 
movimento humanista estadunidense. Partindo de um mapeamento 
panorâmico das citações e utilizações das ideias de Heidegger pelo coletivo que 
iniciou o movimento humanista nos anos 1960 e 1970, selecionamos um dos 
autores que se utilizaram da fenomenologia-existencialista de Heidegger de 
forma mais abrangente, tomando-o como fundamento para uma ontologia 
geográfica: Edward Relph. Partindo do entendimento heideggeriano de ser-
no-mundo como fundamento da experiência geográfica, Relph propõe o 
próprio repensar da origem da Geografia a partir da fenomenologia, 
entendendo a experiência do mundo como experiência geográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EPISTEMOLOGIA, ONTOLOGIA, GEOGRAFIA HUMANISTA ESTADUNIDENSE  
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Meio, território e territorialidade como geografia  
dos vínculos 

Adilson Rodrigues Camacho 
FAAP/UNIP. arocamacho@gmail.com 

 
 
Seguimos um caminho genético do meio à territorialidade que, no caminho 
analítico do presente raciocínio, subordina os demais conceitos. O meio, 
imanente ao “ser bruto”, é “indiviso”, nossa primeira natureza, casamento entre 
entidades (animais, plantas) com seu exterior e, conforme Maurice Merleau-
Ponty, mais bem representado pelo mito, que é vivido e sem perdas; além das 
lendas e narrativas diversas. Campo relacional estabelecido pelo ser vivente, 
cuja melhor representação vem no Umvelt de Jakob von Uexküll, humanizado 
por Maurice Merleau-Ponty que na referida cópula sensorial e motora vê, 
também, abertura e possibilidades. Construção dos seres em geral, inclusive e 
em nosso caso, principalmente humana, esse meio é um imenso desafio à 
abordagem científica, prestando-se mais à especulação metafísica e artística.  
Então, em busca do espacial o meio físico e vital vão adquirindo traços, 
grandezas entrelaçados às formas de vida; mas aí já é o lugar, concentração de 
substância e propriedades sociais. Lugar que ainda é “pouco operacional” se a 
intenção for interferir e controlar resultados (pelo planejamento, por exemplo). 
Aqui, a espacialidade é marcada pelas camadas simbólicas; espacialidade é 
espacialização pensada e paisagem, agora, expressão concreta dessa 
sedimentação, aparente emaranhado de formas cujos significados são 
produzidos e apreendidos diferencialmente pelos sujeitos, em meio às quais 
andamos e para as quais olhamos. E, finalmente, as ações constituintes do meio 
e do lugar perfazem o território das interações do qual, ao se tornar objeto de 
análise, depreende a “territorialidade” como “porta de entrada” aos múltiplos 
vínculos estabelecidos entre seres humanos e meio; lugar de vínculos pessoais 
e sociais ao mesmo tempo. Portanto, é pela territorialidade que se pode 
trabalhar prática e teoricamente o meio – nosso propósito; e é o mesmo 
raciocínio escalar empregado pelo “planejamento ambiental”, posto que o 
geógrafo (além arquitetos, urbanistas, administradores, engenheiros 
politécnicos, etc.) não atue diretamente sobre o ambiente, muito menos sobre a 
natureza e, sim, sobre as dimensões do território, afetando, assim, esse 
ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO, TERRITORIALIDADE, PAISAGEM 
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As impermanências da paisagem: experiência e 
representação numa perspectiva hermenêutica 

Eduardo Simões Geraldes 
UNIP/UBC. edge@usp.br 

 
 
O tema coloca em foco as diferentes dimensões da paisagem em seu processo 
de mudança ao longo do tempo. Admitir a paisagem como mediação na 
constituição do mundo vivido implica assumi-la simultaneamente como 
experiência e representação, colocando em jogo significações e interpretações 
capazes de revelar aspectos fundamentais das relações sócio-espaciais na 
constituição do lugar.  Uma tal proposição se alinha com uma abordagem 
fundamentada nas obras de Heidegger e Gadamer, que tem a paisagem 
plurimodal-polissêmica-intertextual como realidade trajetiva (Berque, 2000) e 
o Dasein como fundamento ontológico. Mobiliza-se assim o quadro teórico e 
metodológico desenvolvido pelo projeto hermenêutico que fundamenta esta 
proposta, cujo objetivo central é estabelecer uma reflexão crítica sobre as 
modalidades de presentificação dos passados e os processos de reatualização de 
significado das formas inscritas na paisagem. Pretende-se que a coesão da 
proposta hermenêutica se estenda por todo processo de pesquisa pela adoção 
de uma revisão-reorientação continuada cuja trajetória se inicia na pré-
compreensão do mundo vivido (constituído pela experiência e representação) 
em direção a uma transtextualidade resultante do diálogo e da alteridade 
implícitas no círculo hermenêutico. A proposta também implica na adoção-
experimentação de procedimentos metodológicos dialógico-polifônicos, 
descritivos, interpretativos e interativos, capazes de criar nexos vienciais-
representacionais, nos quais o pesquisador assume a posição de mediador do 
processo de compreensão-interpretação do mundo vivido. Para além das 
preocupações científicas e acadêmicas que movem este projeto de pesquisa, a 
proposta constitui potencial fonte de subsídios para as políticas e programas de 
planejamento e gestão territorial.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PAISAGEM, HERMENÊUTICA, MUNDO-VIVIDO  
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A fuga da angústia enquanto sentido de lugar  
para os sem-teto  

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

 
 
O lugar desde a década de 1970 vem ganhando destaque enquanto categoria 
do pensar por parte dos geógrafos humanistas, trazendo para o centro da 
discussão geográfica o ser humano enquanto protagonista das relações com o 
mundo em que vive. Nesta pesquisa procuramos estabelecer a relação do lugar 
com o conceito de sem-teto (homelessnes), que a princípio nos remete à condição 
de pessoas que por algum motivo vivem nas ruas, que não moram em uma 
casa, que frequentando os mesmos lugares da rua diariamente mas que não 
estabelecem essencialmente um referencial de fixação, “minha casa”. Desta 
forma procuramos pensar qual o sentido de lugar para estes sem-teto. Para 
entendermos essa relação é preciso escavar fundo, garimpando através do 
pensar filosófico, as camadas deste existir. O sem-teto possui modos de “ser-
no-mundo” diferentes, sendo necessário portanto, pensar a relação que cada 
um estabelece com seus lugares. Estes modos de ser-no-mundo das pessoas 
que vivem nas ruas às vezes se confluem, se misturam e se confundem, porém 
as relações que estabelecem com os lugares permanecem demarcados por cada 
uma dessas essências. Heidegger nos ajuda a pensar essa intrínseca relação 
com a rua, quando na segunda seção de Ser e Tempo trata de questões 
referentes ao “ser-para-morte”. Este é o ser que tem consciência do seu fim. 
Esta consciência o diferencia dos entes, mas também lhe proporciona uma 
angústia. A técnica e a ciência é uma maneira criada pelo próprio homem como 
tentativa de driblar essa angústia. De alguma maneira existem pessoas que se 
abstêm ou são coibidas desta ideia, ou seja, a ausência ou a marginalização da 
técnica e ciência proporciona uma insegurança ontológica. Ter uma casa 
essencialmente nos remete à nossa condição de seres humanos: um animal 
pode ter um lugar para habitar, um território, no entanto, só o homem tem 
uma casa em seu sentido essencial. Ser um sem-teto seria uma tentativa de 
fuga (transitoriedade absoluta) dessa angústia que se intensifica no ser 
desprovido da técnica e da ciência. O sentido de lugar proposto na pesquisa, 
baseado no modo de ser-no-mundo dos sem-teto, é tentativa de um primeiro 
passo para avançarmos na compreensão da categoria de lugar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA; FENOMENOLOGIA; MODOS DE SER-NO-MUNDO 
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A contribuição de Ricoeur para o estudo da memória  
pela Geografia Humanista  

Hugo Leonardo Marandola  
Rede Estadual de Educação de São Paulo. hmarandola@yahoo.com.br 

 
 
Os estudos fenomenológicos na Geografia se sistematizaram na década de 
1970, quando geógrafos como Edward Relph e Yi-fu Tuan retomam a 
discussão sobre lugar e a Geografia Humanista de cunho fenomenológico 
aparece contrapondo os conceitos do positivismo utilizados na Geografia. A 
partir daí, geógrafos têm feito leituras de filósofos fenomenologistas para 
orientar suas pesquisas, como Relph, que utiliza alguns dos conceitos de Marin 
Heidegger em seus estudos. Procurando aprofundar os estudos sobre memória 
na Geografia, o filósofo Paul Ricoeur aparece como uma grande referência 
neste campo. Obras como A leitura do tempo passado: memória e esquecimento e A 
memória, a história, o esquecimento, instigam novas pesquisas que relacionem sua 
filosofia fenomenológica com a Geografia Humanista. Alguns geógrafos têm 
feito leituras de obras de Ricouer, como o mexicano Juan Carlos Gómez Rojas, 
relacionando a experiência cultural do espaço tal como trabalhada por Ricoeur 
com a Geografia Humanista de Tuan e Relph. Porém, há uma carência de uma 
sistematização destas leituras, e de uma pesquisa que analise as potencialidades 
de estudos geográficos a partir da obra de Ricoeur. Nossa proposta de trabalho 
é partir de um levantamento bibliográfico dos trabalhos de geógrafos 
influenciados pelo pensamento ou conceitos de Ricoeur (mesmo que 
parcialmente), para pensar suas possíveis contribuições para o entendimento 
epistemológico da memória na Geografia Humanista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: RICOEUR, MEMÓRIA, GEOGRAFIA HUMANISTA  
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Geografia do sabor 

Lívia de Oliveira 
UNESP-Rio Claro. liviadeoliveira@yahoo.com.br 

 
 
O sabor e os sabores. Como se apresentam ao nosso sentido, à nossa percepção, 
ao nosso conhecimento? A visão estética e ética dos sabores. Como 
descriminamos os sabores? Quais os papéis desempenhados pelos aromas, pelo 
paladar, pelos temperos, pelo gosto? O homem é um ser onívoro. Aprendeu a 
cozinhar seus alimentos. Atribui valores ao sabor cru e ao cozido. 
Transformou a alimentação em uma arte de cozinhar. Como conseqüência 
surgiu a gula, o apego excessivo às boas iguarias, tornando-a o quinto pecado 
capital. O livro vai se estruturar pelos sabores e pela geografia: O sabor 
salgado das carnes: campos e pastagens; O sabor especial das aves: galinhas, 
patos e perus; O sabor exótico dos frutos do mar: peixes e mariscos; O sabor 
apurado do azeite: olivais e o Mediterrâneo; O sabor divino dos pães: alimento 
básico das famílias; O sabor marcante dos queijos: vacas, cabras e ovelhas; O 
sabor delicado das farinhas: farofas e virados; O sabor picante da pimenta: o 
mundo tropical; O sabor cheiroso das ervas aromáticas: canteiros e viveiros; O 
sabor colorido das hortaliças e raízes: hortas e roças; O sabor dourado dos 
vinhos: vinhedos e adegas; O sabor amargo do café: sombreados e encostas; O 
sabor prazeroso do cacau: mundo novo das Américas; O sabor afrodisíaco dos 
ovos: caviar, omeletes, codorna; O sabor ácido das frutas: pomares e quintais; 
O sabor doce do açúcar: canaviais tropicais; O sabor final feliz das sobremesas: 
compotas e pudins; O sabor insípido da água: base da vida; O sabor caseiro da 
cozinha brasileira: quitutes e quitandas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA; SABOR; PALADAR 
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Música e Geografia: contribuições em língua inglesa 

Thiago Rodrigues Gonçalves 
aldurin@gmail.com  

 
 
A Arte, antes de qualquer interpretação, suposição, enquadramento ou 
serventia é uma condição humana. Está para o conjunto das sociedades como a 
forma mais fundamental de interpretação do mundo, em todos os seus 
aspectos. É, portanto, crucial que a abordagem humanista dê à Arte posição de 
destaque em suas preocupações, em sua própria busca pela interpretação do 
mundo que circunscreve a existência humana. Enquanto fruto da obra humana, 
a Arte não deve ser compreendida à parte do espaço; uma vez que, como 
interferência e filtro do olhar humano, a Arte orienta e é orientada, 
concomitantemente, pelo espaço. O homem, em seus desvãos, necessita do 
espaço; especialmente porque é também da relação com a materialidade que 
surgirá a consciência do ser. A música, uma das várias expressões artísticas 
possíveis, vem sendo foco da atenção de diversos geógrafos ao longo do tempo 
que atentaram, de uma forma ou de outra, para sua relação íntima com o 
espaço. Com o intuito de fortalecer a discussão nesses termos no Brasil e 
aprofundar o tema a partir de uma perspectiva humanista, propomos um 
resgate no escopo da história do pensamento geográfico e uma discussão 
epistemológica sobre o tema. Por hora sinalizamos a intenção ao recorrer a 
trabalhos em língua inglesa como primeira aproximação. Depreendemos dos 
artigos analisados algumas tendências do debate, das quais podemos citar: a 
experiência individual dos lugares associando símbolos espaciais à música; a 
música enquanto elemento na formação de identidades territoriais, ligada a 
manutenção e preservação de ritmos tradicionais; e, por fim, tentativas de 
estruturação do estudo da música na Geografia (com organização de fontes e 
propostas metodológicas). Ao procurar compreender a Arte através de seu 
caráter espacial a Geografia Humanista pode contribuir epistemologicamente 
para o entendimento do complexo mundo das relações humanas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MÚSICA, GEOGRAFIA HUMANISTA, FENOMENOLOGIA 
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O canto/encanto da Lagoa Encantada 

Lurdes Bertol Rocha 
UESC. lurdesbertol@hotmail.com 

 
 
A Lagoa Encantada localiza-se na região sudeste do estado da Bahia, no 
município de Ilhéus, a 34 km da sede, no rio Almada que forma, com seus 
afluentes, a bacia hidrográfica do mesmo nome. Os rios desta bacia abastecem 
de água oito municípios: Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Lomanto Júnior, Itajuípe, 
Itabuna, Ilhéus e Uruçuca, que possuem área significativa de vegetação natural 
chamada de bioma “Mata Atlântica”, com florestas secundárias, restingas, 
manguezais, cobrindo uma área de 1670km2. A Lagoa Encantada foi 
transformada em área de preservação ambiental (APA) em 14 de junho de 
1993, através do decreto de número 2.217. Assim, o espaço ocupado pela área 
da APA abarca uma realidade sócio-espacial singular, com fortes 
características da realidade regional com base na lavoura cacaueira. Trata-se 
da maior lagoa natural de água doce da Bahia, com 6,4 km² de espelho d’água, 
cercada por fazendas e mata nativa, situada ao norte de Ilhéus, no distrito de 
Castelo Novo, antigo aldeamento indígena dos Querén. A vila que fica no 
entorno da Lagoa é habitada por pescadores, marisqueiras, trabalhadores 
rurais da cultura do cacau e pequenos empresários. Outras denominações são 
atribuídas ao lugar, desde o século XVI, tais como: Lagoa Grande, Lagoa de 
Itaípe ou Taípe. O que mais caracteriza a Lagoa Encantada é a existência de 
mitos, lendas, como Sereia, Nego D’água, Biatatá e Galo Encantado, entre 
outros, que, segundo seus moradores, manifestam-se de tempos em tempos 
flutuando sobre as águas da Lagoa, alimentando o imaginário. Outro fenômeno 
que aguça o imaginário, povoando-o de cenas inusitadas, são as ilhas flutuantes 
que se movem de uma margem à outra da lagoa, tocadas pelos ventos e pela 
correnteza. Os moradores mais antigos dizem que “a lua deita, sob sete capas”, 
“a noite encanta”, “quem pescar na Lagoa nunca mais retorna”. Os objetivos do 
projeto em questão são: diagnosticar e analisar o significado das águas da 
Lagoa Encantada para os habitantes de seu entorno; levantar a origem e 
significado das lendas e mitos relacionados às águas da Lagoa e sua influência 
no cotidiano das pessoas; investigar o acervo de artes, poesia, literatura 
regional sobre o tema, desvendando a percepção de seus criadores com relação 
ao imaginário popular; elaborar um livro, de alcance popular, para perpetuar a 
beleza e o mistério de lendas e mitos ainda circulantes em pleno século XXI.   
 
PALAVRAS-CHAVE: LAGOA ENCANTADA; PERCEPÇÃO; IMAGINÁRIO POPULAR  
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O rio das Contas em Ubaitaba-BA: paisagem vivida por 
canoístas e caminhantes 

Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti 
UESC. jaque@uesc.br 

 
 
O objetivo desta pesquisa é identificar a relação que canoístas (água) e 
caminhantes (margem) têm com o rio das Contas na cidade de Ubaitaba, sul do 
estado da Bahia, dando ênfase às suas percepções e vivências, para 
compreendermos a importância do rio em suas vidas, sua contribuição com 
relação à qualidade de suas vidas, bem como, para conhecermos suas visões de 
mundo e, ainda, para sabermos como essas pessoas agem e interferem no meio 
em que vivem. Quanto aos procedimentos metodológicos, faremos entrevistas 
a pessoas que praticam canoismo e caminhada nas águas e nas margens do rio 
das Contas, sendo selecionadas no momento em que formos a campo, depois de 
fazermos algumas observações no local, para termos certeza de que elas, 
realmente, usam o rio para a prática de tais atividades físicas. Faremos, 
também, observação assistemática das atitudes dessas pessoas perante o rio, 
com anotações em caderneta de campo e, ainda, faremos observações de 
situações e paisagens do/no rio, registrando-as através de fotografias. 
Esperamos, com nossa pesquisa, contribuir para ampliar nosso conhecimento 
sobre esse elemento hídrico e a relação que os canoístas e os caminhantes 
desenvolvem com ele na cidade de Ubaitaba, valorizando-o enquanto um 
elemento humanizado importante para a cidade e para prática de tais 
atividades físicas, bem como, os resultados dessa pesquisa poderão contribuir 
para subsidiar ações de Agências Governamentais e Não Governamentais 
(ONGs), com relação a este elemento hídrico, ao planejamento urbano de 
Ubaitaba e, ainda com relação à melhoria da qualidade de vida das pessoas do 
lugar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: UBAITABA; RIO DAS CONTAS; CANOISMO E CAMINHADA  



Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

21 a 24 de Outubro de 2010 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 21 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabalho de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

21 a 24 de Outubro de 2010 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 22 | 

Área de Proteção Ambiental de Maricá 

Selma Holzer 
Prefeitura Municipal de Maricá. Secretária de Educação. Cidade Educadora. 

selmaholzer@gmail.com. 
 
 

O Trabalho de Campo se desenvolverá na Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Maricá, criada em 1984 para proteger a única faixa ainda não 
urbanizada da restinga de Maricá.  

Trata-se de uma restinga impar, com um duplo cordão arenoso, que se 
desenvolve entre o mar e a laguna de Maricá. È a restinga mais estudada e 
sobre a qual existe um número considerável de artigos publicados (cerca de 
500). Todas as complexas variações florísticas que ocorrem em restinga ali 
podem ser encontradas: vegetação rasteira, brejos, moitas de bromélias até 
arvores de grande porte. A fauna também é riquíssima pois, além das espécies 
locais, a área é pouso de aves migratórias. Destaque para espécimes de répteis, 
batráquios e peixes endêmicos. 

A restinga de Maricá foi propriedade dos Beneditinos do início do século 
XVII até a década de 1930, quando as terras foram adquiridas (dizem que 
griladas) por um português de nome Feteira. Durante este longo período a 
área foi utilizada como pastagem na criação extensiva de gado.  

Em uma das extremidades da APA está assentada a comunidade de 
Zacarias, da qual existem relatos datados do século XVIII. É uma comunidade 
pesqueira tradicional, que já foi a maior produtora de pescado do estado do Rio 
de Janeiro, e hoje resiste à urbanização acelerada de seu entorno. 

A restinga de Maricá, uma faixa contínua com cerca 35 km de extensão, 
foi parcelada a partir da década de 1950. Na década de 1970 Feteira 
encomendou ao escritório de Lúcio Costa um projeto, nos moldes da Barra da 
Tijuca, para a área ainda não parcelada, na Fazenda de São Bento da Lagoa, o 
projeto provocou a resistência por parte de moradores e pescadores, levando à 
criação da APA. Hoje a área se encontra ameaçada por um projeto de 
condomínio fechado de grande porte. 


