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“Londrinas” invisíveis: percorrendo cidades imaginárias 
Eduardo Marandola Jr., IG/NEPO/UNICAMP 

eduardom@ige.unicamp.br 

A cidade, como grande morada do homem contemporâneo, é fonte de sentido e de 
significação, tanto através de discursos quanto de imagens. As imagens conduzem ao 
imaginário, o qual vem à existência no embate das relações homem-meio. O imaginário 
urbano é um substrato orgânico que, como uma seiva, alimenta e institui, juntamente 
com outros elementos de outras dimensões, a cidade, a sociedade e o homem. É o 
encontro das ordens empírica e imaginária, nas escalas individual e coletiva. Contudo, 
sob a abstração da cidade existem infinitas cidades distintas. São as cidades vividas no 
mundo imediato (experiencial) e mediato (imaginário). Cada pessoa tem sua própria 
cidade, que é um fragmento da cidade objetiva, configurando-se, enquanto cidade 
subjetiva, no seu espaço existencial. Mas longe de serem infinitas possibilidades que 
nada têm a ver uma com a outra, estas “cidades invisíveis”, imaginárias, possuem elos 
claros que ligam existência e imaginário, indivíduo e coletivo. Uma das formas de acessar 
este elo é a “busca das coisas mesmas”, procurando o sentido anterior da experiência 
urbana, ou seja, a forma como a cidade aparece na experiência vivida. Este caminho 
envolve uma postura fenomenológico-existencialista de pesquisa de campo, através de 
encontros e de uma prática de andarilho. Admite-se a fluidez sujeito-objeto, estando na 
subjetividade da escolha do caminho e do percurso elementos fundamentais no 
desenrolar da pesquisa e no desvelar do objeto. Neste sentido, através da arqueologia 
fenomenológica empreendida numa pesquisa qualitativa, buscamos as “Londrinas” 
vividas por meio de sua descrição, no sentido fenomenológico, como um cartógrafo-
geógrafo que procura indícios para desenhar os contornos, cores, profundidade e volume 
destas cidades imaginárias. Nesta busca, vivi uma experiência da cidade, onde percorri 
algumas das inúmeras “londrinas”, cidades imaginárias e vividas. O resultado são 
fragmentos holográficos da cidade que descrevem a existência e a experiência urbana. 
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Há ordem no caos: primeiras aproximações junto ao 
bairro Bosque, Campinas (SP) 

Fernanda Cristina de Paula, IG/NEPO/UNICAMP 
fernanda.paula@ige.unicamp.br 

Movimento incessante de indivíduos em um labirinto de espaço construído: esta é uma 
imagem comum associada à cidade. A cidade é, mormente, retratada como espaço do 
encontro do outro, espaço de ritmo frenético, norteado pela simultaneidade e 
multiplicidade de eventos, pela presença de diferentes identidades sociais, culturais, 
territoriais. Seria a cidade locus de uma espécie de caos? Vista de cima, a cidade 
(labiríntica, agitada) pode parecer caótica. Porém, se for exercitado um olhar horizontal, 
(tal como o olhar daqueles que ali vivem), é possível entrever ordem no caos. Embora 
sejam intensos os movimentos de indivíduos, há sentido nos deslocamentos diários 
(como, por que e para onde se mover); embora a cidade contemporânea pareça um 
labirinto, há momentos de pausa no ritmo acelerado dos citadinos e há processos de 
territorialização que podem transformar o labirinto em lugar. Há um fator da cidade que 
esteia sua ordem (dentro do caos): o bairro. Este é local da residência e espaço passível 
de ser conhecido experiencialmente (sem mediações entre o espaço e o corpo). Através 
da realização de trabalhos de campo sob abordagem geográfico-humanista, buscamos o 
sentido deste fenômeno dentro da cidade. Os trabalhos de campos têm o olhar 
aproximado da perspectiva daqueles que vivem a urbe, através da categoria lugar. A 
partir deles, buscando os movimentos geográficos diários que fundamentam o bairro, 
este trabalho congrega as primeiras aproximações junto ao Bosque, em Campinas. 
Movimentando questões que surgiram da pesquisa empírica, discorremos sobre os 
percalços do campo e o levantamento de elementos e processos concernentes ao bairro, 


