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tais como a constituição e o fundamento de territórios-vividos e o papel da toponímia na 
compreensão do bairro. Entendendo que estes elementos podem revelar traços eidéticos 
que orientam a vida na urbe, podendo dar subsídio à compreensão de que independente 
da aparência caótica, há ordem na cidade. 

Palavras-chave: bairro; experiência urbana; lugar 

Descobrindo um lugar: uma investigação 
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Iniciar uma pesquisa em uma área desconhecida é certamente uma grande aventura. 
Estar envolvido com novas leituras ao mesmo tempo em que se repensa todo 
conhecimento aprendido até então exige grande esforço de nossa parte. E em meio ao 
novo horizonte que se mostra, o da geografia humanista, é lançado o primeiro desafio: 
conhecer um lugar que aparentemente já é conhecido. Inicia-se assim uma empreitada 
em busca do descobrimento de um lugar comum a tantas pessoas, lugar que já possui 
várias definições e que já é conhecido por todos. Como descobrir um lugar conhecido? 
Que tipo de conhecimento é este? Apresentará ele novos significados? Estar em contato 
direto com este espaço pode nos oferecer uma visão diferente da que pode ser adquirida 
por meios indiretos? Em busca de respostas para estas perguntas foram feitos trabalhos 
de campo de caráter exploratório como forma de construir um conhecimento espacial. 
Para isso, o percorremos tentando colocar entre parênteses o conhecimento prévio que 
tínhamos sobre ele em busca de um conhecimento experiencial do lugar. Neste intento, 
realizamos também sua descrição a fim de que ele se revele por si mesmo. O objeto em 
questão: a Anhanguera ou a SP-330. Rodovia de grande movimentação, principal ligação 
entre várias cidades do interior e a capital paulista. Trecho a ser estudado: entre 
Campinas e Sumaré, passagem obrigatória para muitos que se locomovem pela Região 
Metropolitana de Campinas, área de grande conurbação e movimentação orgânica entre 
os municípios. Que seria o lugar Anhanguera? Ou seria a Anhanguera um lugar? Este 
trabalho discute os primeiros passos no processo de investigação da via Anhanguera 
enquanto lugar, uma rodovia tida como importante pelo seu papel na estruturação 
urbana e econômica mas que apresenta uma paisagem que apresenta significados 
diferentes para aqueles que vivem nela ou por ela. 
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Entre os diversos caminhos que a Geografia tem trilhado, especialmente nas últimas três 
décadas, temos o diálogo com outros campos do saber, como a arte e a religião. No 
campo específico das manifestações artísticas, uma que tem recebido crescente atenção 
é a Literatura. Neste sentido, tem aumentado a linha de investigação que se ocupa do 
estudo do conteúdo geográfico de obras literárias. No Brasil, já existem importantes 
trabalhos nesta direção, com diferentes perspectivas. No entanto, a maior parte deles 
tem enfocado sobretudo os romances regionalistas brasileiros, que abordam 
predominantemente espaços rurais. Pouco tem sido feito no sentido de se estudar a 
cidade. Em vista disso, propomo-nos a pensar a cidade a partir da relação Geografia-
Literatura. Para tanto, escolhemos um autor cuja obra revela várias faces da vida 
urbana: Italo Calvino. O caminho metodológico passa pelos temas tradicionalmente 
abordados em leituras geográficas de obras literárias, como a paisagem e o lugar, até 
temas diretamente ligados à cidade, como a produção do espaço urbano-industrial e a 
problemática ambiental. A leitura vai, portanto, desde sua face neo-realista (crítica 
social) à fantástica (percepção e topofilia), em busca da essência da cidade. 


