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Palavras-chave: Geografia e Literatura, Italo Calvino, percepção do meio ambiente 

Experiência e percepção ambiental do lugar: 
o bairro jardim Amanda, Hortolândia (SP) 

Luiz Tiago de Paula, IG/NEPO/UNICAMP 
luiz.paula@ige.unicamp.br 

Lugar e paisagem são duas categorias analíticas essenciais da ciência geográfica. É 
consenso, dentro do horizonte humanista, que essas categorias de análise não se 
restringem a meros sentidos de localização geográfica, mas são conjuntos de variáveis 
oriundos de intenções, significados e experiências humanas. Este trabalho aspira 
compreender o “revelar-se” do bairro Jardim Amanda, na cidade de Hortolândia. Para 
isso, o trabalho de campo, ancorado na percepção do meio ambiente, é o principal 
recurso (tanto empírico, quanto metodológico) para uma construção cognitiva e 
experiencial do lugar, tendo sempre como questão norteadora: “Que é isso, esse lugar?”. 
Os trabalhos de campo, orientados pelo método proposto pelo inglês Pocock, em 1981, 
são constituídos por três etapas: 1) o conhecimento ambiental do lugar, ou seja, 
descrever o que se sente, percebe e intui ao se estar no bairro, através da experiência 
direta do lugar, esforçando-se para “por entre parênteses” as concepções e os conceitos 
pré-existentes sobre o bairro; 2) a representação do ambiente, por meio de desenhos e 
fotos da paisagem, croquis e mapas; e 3) a descrição dos elementos qualitativos da 
paisagem, assim como aqueles que, de alguma forma, prendem a atenção do observador 
(os atributos materiais). Entende-se que a partir dessas atividades basais seja possível 
realizar uma construção cognitiva (diante do prisma que é o lugar) entre o sujeito 
cognoscente e o objeto de pesquisa. Fazendo com que o “olhar e o fazer” do pesquisador 
permita-se transcender de outsider para insider e, desse modo, produzir (e 
operacionalizar) a partir da experiência um conhecimento espacial do lugar. 

Palavras-chave: lugar, percepção do meio ambiente, experiência ambiental 

Literatura e Geografia Humanista: proposta de leitura de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas 

Natalia Pivesso Martins, IG/UNICAMP 
natalia.pivesso@ige.unicamp.br 

A temática central deste trabalho se insere no estudo da relação Geografia e Literatura, 
analisando, a partir de pressupostos fenomenológicos e humanistas, a obra de Machado 
de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas. O autor, acometido por problemas de 
saúde e preconceitos enfrentados em sua época (1839-1908), fechou-se no gabinete, 
analisando a partir dali a sociedade enriquecida e fútil do Rio de Janeiro, onde traços 
característicos da sua obra apresentam-se nas relações sociais e na psicologia de suas 
personagens. Esta obra, publicada em 1881, é considerada marco na literatura brasileira, 
mostrando grande preocupação com a interiorização dos personagens. Contudo, é 
considerada também uma crônica social, que retrata a relação do indivíduo e a alta 
classe burguesa da corte imperial do Rio de Janeiro em meados do século XIX (1805-
1869). Assim, propõem-se realizar uma leitura geográfica da obra, a partir da Geografia 
Humanista, pois como a Literatura, seu princípio é o espaço interior, dentro do indivíduo, 
buscando na obra literária uma verdade que vem além daquela obtida pela observação, 
pelo empirismo. Longe de propor-se a um psicologismo, Literatura e Geografia 
Humanista visam o homem-universal, aquele de ação única que independe da variação 
da região em que se situa: a própria condição humana. Esse universalismo é visto em 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o autor retrata os “sentimentos” dos 
personagens – independente do meio geográfico e social em que vivem – alcançando 
essa universalidade. Como aproximação ao tema, este trabalho objetiva estabelecer uma 
base das possibilidades de leitura geográfica de obras literárias, a partir da bibliografia 
existente e da própria obra em tela. 

Palavras-chave: Machado de Assis, Geografia e Literatura, Geografia Humanista 


