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HUMANISMO EM GEOGRAFIA: DIÁLOGOS E PESQUISAS 

 

“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. 

Palavras-chave: experiência urbana, imaginário urbano, Geografia Fenomenológica 

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, 
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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 
sobre a via Anhanguera (SP) 

Gabrielle Mesquita Alves Rosas, IFCH/NEPO/UNICAMP 
gab.violeta@gmail.com 

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. 

Palavras-chave: lugar, conhecimento espacial, Geografia Humanista 

Literatura e Cidade: uma leitura geográfica 
da obra de Ítalo Calvino 

Janaina de Alencar Mota e Silva Marandola, IGCE/UNESP/RC 
janaalenc@yahoo.com.br 

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. 


