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SOBRE AS POSSIBILIDADES DOS ENCONTROS 
 

 
 
Tenho duas imagens na minha frente. Uma é do 
encontro, outra do desencontro. 
Do encontro: 
Exatamente às 4h30 de 3 de junho de 1646, como 
combinado, Pascal recebeu a visita de Descartes prum 
papo ameno. Pascal disse a Descartes que estava 
inclinado a admitir que o coração tem razões que a razão 
desconhece. Descartes concordou, e acrescentou: “Belo é 
o pensar. É só por isso que eu existo”. Às cinco, servido o 
chá com madeleines, concordaram em que a intersecção 
de três pares de lados opostos de um hexágono inscritos 
num cone são colineares. E riram suavemente. A tarde ia 
morrendo em Rouen. E eles também. É tudo.  
(Millôr Fernandes, Millôr definitivo: a bíblia do caos). 
 
Do desencontro: 
Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um 
metro, dois metros, a experimentar as forças. As cordas 
que serviam de testemunhos, lançadas de bordo a bordo, 
tal qual os bombeiros fazem nas paredes que apresentam 
rachas e ameaçam desabar, rebentaram como simples 
cordéis, algumas mais sólidas arrancaram pela raiz as 
árvores e os postes a que estavam atadas. Houve depois 
uma pausa, sentiu-se passar nos ares um grande sopro, 
como a primeira respiração profunda de quem acorda, e 
a massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, 
rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos 
cultivados, com a sua gente e os seus animais, começou 
a mover-se, barca que se afasta do porto e aponta ao 
mar outra vez desconhecido.  
(José Saramago, A jangada de pedra). 
 
Estas duas imagens contrastam não apenas pelo 

movimento contrário que realizam (� e �), mas sobretudo 
porque elas produzem um efeito controverso na mente do 
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leitor. A especificidade do encontro entre Pascal e Descartes é 
desconcertantemente precisa em contraposição à generalidade 
do movimento da Península Ibérica em seu afastamento da 
Europa. Mas o insólito das duas situações é o mesmo: nos 
impressionamos tanto com o absurdamente específico quanto 
com o absurdamente amplo. 

A arte do encontro é composta pela desordem dos 
desencontros. O encontro físico permite o entendimento, mas 
não o garante. O verdadeiro encontro acontece quando as 
partes se põem em acordo sobre as colineares, mas não é 
necessário separar continentes para haver o desencontro.  

Millôr é um brasileiro, esta grande terra que se inventou 
pelos encontros, embora vivamos à sombra da ameaça de 
grandes desencontros. Portugal de Saramago é o país 
peninsular, cuja imaginação superou a geografia, levando à 
busca de encontros, mas que não passaram de grandes 
desencontros. Esses movimentos contrários são a própria força 
que delineia essa construção imaginário-concreta de um 
espaço-tempo. 

Mas deixe que eu caminhe para o encontro, para a 
precisão. Este texto é uma conversa de apresentação de um 
encontro que acontecerá novamente em Campinas. E a 
apresentação é ao mesmo tempo as boas vindas e uma 
felicitação por continuarmos aqui, no mesmo movimento 
convergente (a península não se afastou ainda). Dois anos já 
se passaram e aqui estamos novamente, no Terceiro Encontro 
de Estudos sobre Geografia e Humanismo, em Campinas! 
Nesse tempo algumas pessoas saíram, outros se juntaram a 
nós, o que nos renova e acrescenta novos olhares e 
perspectivas! Encontros e desencontros. 

Esse ano, seguindo o que aconteceu em Londrina em 
2007, procuramos manter a estrutura do evento ao mesmo 
tempo em que acrescentamos elementos novos para que este 
continue evoluindo de forma dinâmica. O evento ocorrerá no 
Planetário de Campinas, localizado no parque da Lagoa do 
Taquaral, um dos cartões postais da cidade, o que pode nos 
tirar da Unicamp, mas nos coloca em Campinas. 

Entre as atividades, a apresentação dos trabalhos merece 
destaque por ser o próprio motivo do encontro. Seguindo 
nossa preocupação metodológica, teremos tanto relatos de 
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pesquisas realizadas, projetos que estão sendo iniciados e 
ainda propostas de produção do conhecimento enveredando 
pela linguagem e pela arte. Se um dos objetivos do encontro é 
possibilitar a reflexão do ‘como fazer’ humanismo em 
Geografia, por outro lado, abrir espaço para estes vôos é uma 
porta complementar que devemos promover e incentivar. Este 
ano teremos 12 trabalhos sendo apresentados em quatro 
sessões temáticas, o que potencializará as discussões e nos 
permitirá aproveitar melhor o tempo para o debate. 

O curso será ministrado pelo professor Oswaldo Bueno 
Amorim Filho, da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, o que nos alegra muito pela oportunidade de aprender 
com ele, um dos grandes entusiastas e incentivadores dos 
estudos humanistas no Brasil. A ele agradecemos a disposição 
de vir participar de nosso encontro e de partilhar conosco seus 
conhecimentos. Seu tema será Reflexões sobre metodologias 
de pesquisa em Geografia Humanista e Cultural, uma avaliação 
das metodologias utilizadas nessas abordagens, o que nos 
permitirá avançar em relação aos anos anteriores, cujos cursos 
trataram da fenomenologia geográfica e suas implicações para 
o trabalho de campo e as trilhas como metodologia e prática 
de campo e de conhecimento. 

Os trabalhos de campo estão programados, como nos 
anos anteriores, para incluir os lugares de estudo das 
pesquisas apresentadas na sexta-feira. No entanto, este ano 
procuramos incrementar a idéia de que este campo seja 
orientado pela abordagem humanista. Assim, programamos 
momentos específicos em que a intuição de cada um deverá 
ser liberada para que o conhecimento experiencial do lugar 
possa ser desenvolvido. Conseguir fazer isso ao mesmo tempo 
em que conduzimos o trabalho é um desafio para esta 
atividade. 

Teremos também a oportunidade de ouvir a Orquestra 
Sinfônica de Campinas tocar no Teatro do Centro de 
Convivência Cultural, numa programação especial, pois o mês 
de setembro é dedicado ao maestro campineiro Carlos Gomes. 
Assim, no concerto que assistiremos no sábado à noite, 
poderemos apreciar obras do grande compositor e de algumas 
de suas principais influências. 
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A música, de fato, será uma grande promotora de 
encontros este ano. Além do concerto, teremos duas outras 
atividades relacionadas aos sons. A primeira é na própria 
sexta-feira, onde teremos uma experiência de paisagens 
sonoras, convidando-nos ao coquetel. A segunda será no 
sábado, após a apresentação da orquestra, ocasião em que 
está programada uma trilha sonora noturna pelo bairro 
Cambuí. É um esforço de ampliar os sentidos e de possibilitar 
experiências variadas com os lugares e as paisagens. 

No domingo, nossa trilha matutina de encerramento será 
um percurso guiado pelo Caminho da Saúde, conduzido pelo 
Instituto de Saúde Integrada, uma entidade de educação e 
cultura que está com uma proposta de incorporação da saúde 
(história e patrimônio) na história da cidade e das pessoas. O 
encerramento será no Bosque dos Jequitibás, um bom lugar 
para realizarmos nossa discussão de avaliação do encontro. 

Toda a programação foi pensada, como se pode ver, para 
que tenhamos oportunidade de encontros. Mas não nos 
esqueçamos dos desencontros. Nem sempre é importante 
manter os vínculos, e deixar ir também é uma forma de 
continuar um caminho. Tentar eliminar o desencontro, além de 
um esforço vão, elimina, na verdade, a própria possibilidade 
do encontro (em outros movimentos). Assim, o inesperado 
pode ser um caminho inquietante para novas descobertas. 

Mas o primeiro movimento é o do encontro, e aqui 
estamos novamente reunidos para o terceiro de nossa série. 
Ele não é nem tão preciso quanto um diálogo simples, nem 
produzirá um movimento tão monumental quanto o de uma 
península deslocando-se como uma jangada no oceano. Mas, 
como a precisão e o movimento são interiores, a percepção da 
sua direção fica naquele campo lusco-fusco do encontro da 
razão, da intuição e da imaginação... 

 
 
 

Eduardo Marandola Jr. 
 

Campinas, 18 de Setembro de 2008. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

 
 

Sexta – 19 de Setembro 2008 

08:30hs Café de Abertura Hall do 
Planetário 

09:00hs Curso: Reflexões sobre metodologias 
de pesquisa em Geografia Humanista 
e Cultural 
Oswaldo Bueno Amorim Filho  
(PUC-MG) 

Auditório do 
Planetário 

12:00hs Almoço Pub’s 

14:00hs Humanismo em Geografia:  
diálogos e pesquisas  

Memória e imaginário da natureza 
Coord. Lúcia Helena Batista Gratão 
� Hugo Leonardo Marandola 
� Lucas Gorla 
� Isabella Castro de Souza 

Auditório do 
Planetário 

15:10hs Geografia do sabor 
Coord. Janaina A.M. Silva Marandola 
� Lúcia Helena Batista Gratão 
� Deyvid Fernando dos Reis 

Auditório do 
Planetário 

16:00hs Lanche Hall do 
Planetário 

16:15hs Lugar, vulnerabilidade e experiência 
Coord. Fernanda Cristina de Paula 
� Luiz Tiago de Paula 
� Gabrielle Mesquita Alves Rosas 
� Priscila Marchiori Dal Gallo 

Auditório do 
Planetário 

17:25hs Arte e Geografia 
Coord. Eduardo Marandola Jr. 
� Fernanda Cristina de Paula 
� Janaina A.M. Silva Marandola 
� Fábio Rocha Campos 

Auditório do 
Planetário 

18:35hs 

21:00hs 

Experiência sonora e Coquetel Hall do 
Planetário 
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Sábado – 20 de Setembro 2008 

08:00hs Encontro para Trabalho de Campo 

08:30hs Saída para o campo 

Lagoa do 
Taquaral 

09:00hs Rodovia Anhanguera Campinas-
Sumaré 

10:30hs Jardim Amanda Hortolândia 

12:00hs Experiência vendada da cidade Campinas 

15:00hs Encontro para discussão ? 

15:30hs 

19:00hs 
Intervalo 

 

20:00hs Orquestra Sinfônica de Campinas Teatro do 
Centro de 
Convivência 
Cultural 

22:00hs 

22:30hs 

Trilha sonora noturna Cambuí 

 
 
 
Domingo – 21 de Setembro 2008 

09:00hs Encontro para trilha Centro de 
Convivência 
Cultural 

10:00hs Caminho da saúde Centro de 
Campinas 

12:00hs Piquenique e Despedidas Bosque dos 
Jequitibás 
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HUMANISMO EM GEOGRAFIA:  
DIÁLOGOS E PESQUISAS 

 
 
 

 

Caminhos por um lugar de memória 

Hugo Leonardo Marandola (UEL) 
hmarandola@yahoo.com.br 

 

A expressão lugar de memória afirma que lugar possui história 
e significado e a composição de lembranças desse lugar pode 
nos desvelar a sua essência, pois, seguindo Tuan, o lugar 
encarna as experiências das pessoas. A memória coletiva é 
uma fonte confiável de informações que temos dessas 
experiências (do passado). Por esta perspectiva, seguimos 
pelos caminhos da Mata dos Godoy, um remanescente florestal 
que recebe originalmente, o nome de família dos seus 
proprietários e, mais tarde, passa a Parque Estadual Mata dos 
Godoy. Conversas com personagens do lugar revelaram a 
memória da Mata reafirmando assim, o sentido da memória do 
lugar. Este trabalho surge da vivência do autor nesse lugar 
enquanto estagiário e, mais tarde, torna-se linha-guia de 
pesquisa. Enquanto estagiário ao longo de um ano (2006-
2007), o autor experimenta uma outra relação com o lugar, 
somando-a à vivência de um outro grupo que incluía pessoas 
que participaram da derrubada da mata; que passavam pela 
estrada que a corta, mas, que não estabeleciam uma relação 
direta com esse lugar. A Mata sempre fez parte da vivência 
ambiental do autor, porém, no período de estágio, muda-se o 
sentido de relação. Assim, na busca pelo sentido do lugar a 
partir da memória da Mata, o autor se insere na pesquisa 
como parte integrante. Partindo desse pressuposto, suas 
lembranças guiam as conversas com os personagens 
procurando elementos para compor a memória coletiva e, a 
partir dela, a essência do lugar seja revelada. 

Palavras-chave: lugar de memória, memória coletiva, lugar 
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Trilhas Interpretativas - caminhos de sentidos, 
sensibilização e educação ambiental 

Lucas Gorla (UEL) 
lucasgorla@hotmail.com 

 

Consciente da subjetividade humana como maneira de 
aprendizado e conhecimento, almejo investigar as trilhas 
interpretativas: caminhos que através da imaginação geográfica 
nos levam a pensar o espaço pelos sentidos e propõem uma 
reflexão a respeito dos valores e atitudes do Homem em seus 
ambientes. No contato com lugares pouco transformados pela 
ação antrópica, as dinâmicas da natureza e seu aspecto vívido 
são mais latentes, propiciando o (re)encontro de seres humanos 
na sua condição de existência, (pré)conceitos sustentados por 
significações de ordem cultural são colocados entre parênteses, 
a essência das coisas se revela e o sujeito cria sentimentos e 
pensamentos reintegradores, de pertencimento. É importante 
ressaltar que meio ambiente é tudo e todos, homem e natureza 
integrados, enraizados. Porém, as sociedades mais 
ocidentalizadas tendem a negligenciar no seu cotidiano esse 
aspecto holístico e abrangente da natureza humana. Os ritmos 
de vida urbana tem seu (com)passo calcado numa lógica 
capitalista de se viver  em que o tempo é dinheiro. Portanto, os 
caminhos citadinos precisam atender à demanda deste sistema 
incessantemente produtivo, ou seja, nas cidades em 
crescimento constante torna-se imprescindível o uso de veículos 
motorizados para dar conta de circulação de pessoas e 
mercadorias, sendo necessária toda uma estrutura viária que 
atenda aos automóveis. Na contramão desta realidade, propõe-
se estudar trilhas interpretativas como atividade pedagógica, 
lúdica e recreativa, prática andante onde os sentidos (visão, 
olfato, audição, tato e paladar), orientados pela sensibilização 
ambiental nos dão acesso à realidade geográfica, promovendo a 
(re)integração do homem com a paisagem, criando sentimento 
de topofilia, de sentir-se, de ser-parte. Este trabalho é inspirado 
pelos pressupostos da Geografia Humanista e trilhado no 
transcurso fenomenológico. 

Palavras-chave: trilha interpretativa, sensibilização ambiental, educação 
ambiental 
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As águas do rio pelo olhar da infância 

Isabella Castro de Souza (UEL) 
bell_gr@hotmail.com 

 

Logo que iniciei o ensino superior, tive a oportunidade de 
conhecer uma outra maneira de fazer geografia. Ao me 
inscrever como bolsista tomei contato com a Geografia 
Humanista como uma linha de pesquisa do Grupo “Imagens, 
Paisagens & Personagens” - IMAP & P/CNPq, que tem como 
proposta investigar a relação Homem/Terra, cuja abordagem 
orientou o traçado do subprojeto “Todo lugar tem um rio. Toda 
cidade tem rios – vamos conhecê-los pelo campo da geografia 
fenomenológica”. O estudo dos rios é fundamental na 
Geografia no sentido de entendimento da interação 
Homem/Paisagem, assim, geógrafos trabalham no sentido de 
encontrar caminhos que conduzam ao conhecimento e à 
conservação ambiental. Daí, a proposta de investigar como as 
pessoas se relacionam com os rios. Então, após levantamentos 
bibliográficos e estudo sobre um projeto da Prefeitura 
Municipal de Londrina “O Rio da Minha Rua”, cujo objetivo é 
levar a população a conhecer e preservar o rio mais próximo, 
surgiu a idéia de trabalhar com alunos do Colégio Estadual 
Nossa Senhora de Lourdes onde estudei, contemplando a 
perspectiva humanista na educação. Com apoio de materiais 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como DVD, mapa 
dos rios de Londrina, cartilhas de como preservar os rios e 
amostras de águas do rio mais próximo da escola, foram 
realizadas atividades práticas buscando despertar uma 
consciência do cuidar das nossas águas sem estar 
necessariamente, em contato direto com um rio. Desta 
maneira, a Geografia Humanista se insere em meu trabalho, 
mesmo que os alunos não estarão em contato direto com um 
rio, serão conduzidos a exercitar seus imaginários e 
percepções possibilitando criar uma relação mais íntima com 
as águas e possam compreender que, se utilizarmos nossos 
sentidos, pensamentos e sentimentos, conseguiremos perceber 
que a água, para nós Homens, é sêmen da vida! 

Palavras-chave: água, rio-lugar, rio da minha rua 
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Geografia do sabor – geograficidades sertanejas: café 

Lúcia Helena Batista Gratão (UEL) 
lugratao@uel.br 

 

Na tradição de estudos perceptivos e culturais em geografia, 
os sentidos têm sido evocados enquanto mediadores da 
experiência ambiental, base do envolvimento 
Homem/Paisagem. Esta relação é geográfica em essência, 
fundando a geograficidade: expressão e significado desse 
envolvimento. A Geografia, enquanto ciência ligada 
tradicionalmente ao visual, deu maior foco ao longo do tempo 
à visão, relegando os demais sentidos. Todos eles, no entanto, 
mediam a experiência ambiental, possuindo significados 
culturais específicos. Nessa pesquisa, o paladar, enquanto 
sentido manifesto nos sabores, é acentuado no propósito de 
investigar seu lugar na projeção imaginária da natureza, na 
percepção do meio ambiente e na experiência de lugares e 
paisagens. O sabor é uma expressão de geograficidade do 
homem como modo de sua existência e seu destino, na escrita 
de Eric Dardel. O amor à terra natal, esse sentimento de 
pertencimento enraizado na relação concreta entre o homem e 
a Terra. Nesta abordagem, se institui a geografia do sabor 
traçada pelas bases culturais e imaginárias na perspectiva de 
que o espaço geográfico não é homogêneo, uniforme, neutro. 
Ele é feito de espaços diferenciados. O relevo, os rios, a flora, 
os frutos, as cores, os povos dão ao lugar uma singularidade. 
O espaço geográfico é único; ele tem um nome próprio: 
Londrina, Araguaia, Campos Gerais, Sertão. Geograficidades 
sertanejas é uma expressão desta singularidade e resistência. 
Os sabores, mais que sensações individuais, são patrimônios 
culturais, selecionados e construídos historicamente, ligados a 
práticas, ritos, símbolos e tradições. Neste horizonte de 
paisagem e de lugar, deslumbra-se o Café enquanto campo 
para investigar essas relações de geografia e geograficidade 
sertaneja pela via dos sabores. Um deslumbrar que permite 
refletir a dimensão regional da identidade cultural na ocupação 
do território e as dimensões culturais e ambientais que 
constroem e resistem a sertanidade brasileira. 

Palavras-chave: geografia do sabor, saberes e sabores, pequi e café 
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Saberes e sabores da geograficidade do pequi:  
cultura e identidade sertaneja 

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

 

É espantosa a velocidade em que o agronegócio tem avançado 
e dominado o Cerrado transformando o que antes era 
chamado “sertão” em cobiçadas terras produtivas, esmagando 
a cultura e a identidade dos povos do lugar. Com o propósito 
de cooperar com a sustentabilidade da cultura sertaneja, mais 
propriamente, o sertão goiano e o sertão mineiro, afirmando a 
identidade do sertanejo enquanto patrimônio nacional da 
cultura brasileira, surge o projeto “Geografia e Geograficidade 
dos Sabores Sertanejos”. Nosso corpo nos acompanha 
permanentemente mediando todas as nossas relações com a 
natureza ou o meio que habitamos, com as emoções e com as 
idéias. Desta maneira, os sentidos, em especial aqui 
apresentado, o paladar, se tornam necessários para a 
construção das idéias e do conhecimento humano. Neste 
vislumbre de saberes o trabalho envereda-se por um sabor de 
forte influência da cultura sertaneja: o pequi, no cerrado 
goiano. O pequizeiro é uma árvore típica do Cerrado e produz 
frutos que ao amadurecer vão caindo prontos para serem 
apanhados, tornando-se parte da economia e cultura do 
sertão. Assim, o pequi não é somente um produto de valor 
econômico mas,  um produto de base cultural integrado à vida 
e ao imaginário das pessoas que têm toda uma vida voltada 
para o ciclo deste fruto. Nesse contexto, a pesquisa será 
orientada de maneira qualitativa sob as lentes da geografia 
fenomenológica, procedimento mais apropriado para orientar-
nos enquanto pesquisadores na coleta de dados adequados 
para responder aos anseios e ensejos de nossa pesquisa que 
tem seu foco no sertão goiano, pois, esta geograficidade do 
pequi tem que ser revelada pelas próprias pessoas do lugar. 

Palavras-chave: saberes e sabores, identidade, cultura 
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Da paisagem ao lugar: vulnerabilidade e perigos 
ambientais no Jardim Amanda, Hortolândia (SP) 

Luiz Tiago de Paula (Unicamp) 
luiz.paula@ige.unicamp.br 

 

A idéia de vulnerabilidade implica o potencial de resposta de 
pessoas ou lugares a eventos danosos. Quando pensada a 
partir do lugar, a vulnerabilidade exige visar a essência dos 
fenômenos, sendo necessário primeiro compreender o lugar, 
em suas múltiplas dimensões, para depois poder discutir sua 
vulnerabilidade e seus perigos. À luz desta polissemia, que 
tanto o lugar quanto a vulnerabilidade nos remete, buscamos 
compreender o Jardim Amanda, na cidade de Hortolândia, em 
si mesmo, seguindo um itinerário fenomenológico de pesquisa. 
Partimos das diferentes paisagens observadas no bairro para 
levantar questões primárias: “Que é o Jardim Amanda? O 
Jardim Amanda é apenas um ou vários lugares? Diferentes 
paisagens carregam em si diferentes lugares no bairro?”. 
Portanto, enviesamos parte do caminho (método) para a busca 
da essência do lugar. Procuramos a experiência na paisagem, 
e não apenas a sua leitura, sendo a experiência, enquanto ser 
e estar no bairro, que nos revela sua singularidade e 
especificidade no contexto homogeneizador dos espaços 
metropolitanos. Portanto, foi preciso considerar distintos 
lugares, diferentes paisagens, de contextos geográficos 
específicos para uma melhor compreensão sobre a 
complexidade e heterogeneidade do bairro. Estas 
fragmentações locais, internas ao lugar, são capazes de 
produzir diferentes percepções e experiências sobre o 
ambiente, daqueles que vivem ali. E é nesta trama de 
caminhos, de imagens, de obstáculos, barulhos (apreensão), 
de silêncios (medo, dúvida), de subidas (cansaço), de descidas 
(descanso), sombras (pouso), conversas, descrições e 
reflexões que trilhamos em busca da essência do lugar e de 
sua vulnerabilidade. 

Palavras-chave: lugar, paisagem, experiência ambiental 
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A rodovia no cotidiano urbano: o entorno da via 
Anhanguera na Região Metropolitana de Campinas 

Gabrielle Mesquita Alves Rosas (Unicamp) 
gabeeviolet@yahoo.fr 

 

Rodovias são vistas em geral a partir de sua função: permitir a 
mobilidade. Desta perspectiva, a via se mostra como linha 
conectora e a segmentação que promove é pouco percebida. 
Mas além de conexão ela promove também a segregação e a 
fragmentação do espaço. Quando o urbano exerce pressão 
sobre a rodovia ela não tem somente aquela função conectora 
de cidades, ela se torna um "aparato" da própria cidade, ganha 
novos usos. Assim como uma avenida, ela se incorpora ao 
cotidiano daqueles que a vivem, especialmente no de quem 
convive com ela todos os dias. Porém, estruturada como eixo 
ela dificulta a acessibilidade de quem a utiliza de outras 
formas. Este estudo investiga a rodovia Anhanguera (SP 330) 
no seu trecho metropolitano entre Campinas e Sumaré. A 
rodovia pode ter diferentes usos, o que delineia diferentes 
experiências da rodovia (diferentes modos de ser) e, em cada 
caso, diferentes riscos e perigos a enfrentar. Num trecho 
urbano densamente ocupado, o movimento da rodovia se 
mistura ao movimento rotineiro dos moradores e trabalhadores 
da região. A influência exercida pela rodovia pode ser 
percebida nas ruas do entorno onde há, em meio às casas e 
escolas, caminhões e uma grande movimentação de veículos 
de porte. Espaços vizinhos são fragmentados pela via 
interferindo nas condutas dos indivíduos, que passarão a se 
envolver com o espaço de outra maneira, adaptando sua rotina 
ao movimento e alterando seus percursos, para contornar as 
dificuldades de acessibilidade. O entorno da rodovia, do ponto 
de vista de quem passa por ela, é nublado, inexistente. E para 
quem tem a obrigatoriedade de convivência com a sua região 
de influência ela não é um espaço indefinido. No espaço de 
vida destas pessoas a Anhanguera é um “quintal”, e mesmo 
que apresente perigos, ela se constitui como lugar. 

Palavras-chave: experiência, fragmentação do espaço, perigos 
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O lugar na construção da relação migrante-Japão  
para gerações dekassegui 

Priscila Marchiori Dal Gallo (Unicamp) 
kinomotoclamp@yahoo.com.br 

 
O movimento migratório dos dekasseguis brasileiros envolve 
uma problemática comum às migrações em geral: a adaptação 
ao novo espaço, relacionada diretamente à relação migrante-
local de destino. Tendo sido desligado dos seus lugares 
(território), o migrante sente-se perdido, sofrendo um forte 
impacto em sua identidade territorial e segurança existencial. 
No sentido de recuperar seu bem-estar e o sentimento de 
pertencimento, o migrante pode buscar a construção de novos 
lugares ou procurar manter os vínculos com sua terra natal. No 
primeiro caso, os migrantes constroem lugares próprios que os 
remetem a uma rede social de seu lugar de origem, como os 
brasileiros no Japão. Personalizar os lugares é uma resposta ao 
choque identitário que o migrante sofre em relação à nova 
realidade. Esse choque dificulta o estabelecimento de uma 
relação entre o migrante e Japão, pois ele se concentra na sua 
rede de lugares, mantendo ao mínimo seu envolvimento com 
os lugares japoneses.  Mas esta relação entre os dois sistemas 
de lugares (lugares brasileiros e lugares japoneses) é diferente 
para as gerações de migrantes. Tendo sua identidade ainda em 
formação, as crianças não sofrem os mesmos impactos que os 
adultos, sofrendo um abalo menor em sua segurança 
existencial. As crianças estão mais abertas para interagir com 
lugares japoneses e criar lugares fora do território dos 
migrantes. Sua relação com o Japão mostra-se diferente da de 
seus pais. Para compreensão das questões envolvidas nesse 
processo de adaptação propõe-se a utilização das 
metodologias da história oral e do mapa mental. Ambas são 
capazes de fornecer ao pesquisador experiências pessoais, a 
primeira através de entrevistas e a outra a partir de imagens, 
permitindo compreender a relação ser-lugar nas diferentes 
gerações dekasseguis.  

Palavras-chave: lugar, identidade territorial, segurança existencial 
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Cidade apresentada poeticamente: devir geográfico  
nas cidades delgadas de Ítalo Calvino 

Fernanda Cristina de Paula (Unicamp) 
fernanda.paula@ige.unicamp.br 

 

Inserido dentro dos estudos que se preocupam com a 
dimensão geográfica presente nas obras literárias, este 
trabalho é uma reflexão sobre cidade a partir da obra “Cidades 
Invisíveis” de Ítalo Calvino. O livro é constituído pelos relatos 
sobre as cidades do império de Kublai Khan, feitos por Marco 
Pólo. Apesar de distintas, os relatos sobre as cidades estão 
divididos em conjuntos, estão reunidos sob títulos (como: “a 
cidade e os símbolos”, “as cidades e o céu” e outros). 
Atentando a esta organização dos relatos das cidades, as 
questões que incitaram o estudo desta obra são: o que há em 
comum entre as diferentes cidades relatadas para que elas 
sejam apresentadas (agrupadas) sob um mesmo título? O que 
estes títulos (re)velam? O primeiro movimento para acercar 
esta problemática foi abordar um conjunto destes relatos: as 
“cidades delgadas”. Neste trabalho, entendemos que estes 
títulos são como uma anunciação do “pensamento poético” que 
estará imbricado ao relato. A poética: apresentação em forma 
literária da experiência humana e/ou de um conhecimento 
intuitivo do mundo que o escritor/indivíduo quer transmitir; 
sendo estes fugidios à racionalização, caberia à criatividade da 
apresentação verbal reproduzir ou imprimir sensações 
associadas à experiência e conhecimento que a obra literária 
retrata (ou seja, promover uma experiência estética). O 
intento deste trabalho foi apreender a poética (ou antes, 
geopoética) anunciada pelo título “cidades delgadas” e, neste 
movimento, refletimos sobre um devir geográfico característico 
da cidade, que está associado a este título. É próprio da 
poética a transubjetividade, o afetar (experiência estética) 
vários sujeitos; e a possibilidade desta transubjetividade é o 
que aproxima a presentificação poética de um conhecimento 
universal. Em outras palavras, discutir a transubjetividade do 
retrato literário da cidade é se aproximar de fenômenos que 
lhe são representativos. 

Palavras-chave: geografia e literatura, geopoética, cidades invisíveis 
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“Life is Waiting”: do não-lugar ao lugar em O terminal 

Janaina de Alencar Mota e Silva Marandola (Unesp) 
janaalenc@gmail.com 

 

“Life is waiting” é o tema do filme O terminal (2004), de 
Steven Spilberg. Todos estamos sempre esperando por algo. O 
aeroporto é um desses locais de espera. Espera pela volta para 
casa (lugar), espera para uma viagem (espaço), espera por 
alguém que chega ou espera com alguém que parte. Embora o 
aeroporto, enquanto lócus de espera, se caracterize por uma 
pequena pausa no movimento, esta pausa não se dá por 
tempo longo o suficiente para o desenvolvimento de laços, ao 
contrário, é sempre uma espera ansiosa, e com o atual caos 
aéreo, esta espera está cada vez maior. No entanto, quanto 
maior a espera, maior o desconforto causado por ela. O 
antropólogo Marc Augé caracteriza o aeroporto como um não-
lugar por excelência haja vista que é apenas local de 
passagem com uma normatização das condutas sociais e da 
paisagem muito generalizada. Mas será possível este não-lugar 
tornar-se um lugar? O filme mostra essa travessia na relação 
de Viktor Navorski, interpretado por Tom Hanks, com o 
aeroporto JFK, em Nova Iorque. Cidadão da Krakózhia, país 
fictício da Europa Oriental, ele se vê obrigado a esperar no 
aeroporto à espera da resolução do conflito e da validação do 
seu passaporte, para que possa ou entrar nos Estados Unidos 
ou ao menos voltar para seu país. Todo o desconforto do 
aeroporto enquanto não-lugar (não permanência, mera 
passagem) é vivido pela personagem que, aos poucos vai 
adensando aquele lugar a partir de sua experiência, revelando 
um mundo denso de sociabilidade e envolvimento. O não-lugar 
por excelência se torna um lugar até no sentido de casa, onde 
Viktor vive a experiência de um americano: as diferenças 
raciais, o trabalho, os imigrantes, o novo lar, a amizade e o 
amor. 

Palavras-chave: geografia de cinema, casa, lugar/não-lugar 
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O lugar e a paisagem da música na cidade de Campinas 

Fábio Rocha Campos (Unicamp) 
fabiorocha5150@gmail.com 

 

A ciência geográfica sempre buscou o entendimento da relação 
do homem com o meio em que ele vive e experiencia. Alguns 
geógrafos, empenhados em compreender a relação simbólica 
entre as pessoas e os lugares, investigam as manifestações 
artísticas enquanto reveladoras da reciprocidade e 
indissocialidade da relação homem-meio. A música, sendo uma 
dessas manifestações artísticas, além de ter a capacidade de 
obter um entendimento do mundo e dos sentimentos das 
pessoas, é capaz também de revelar os significados dos 
lugares. Com o intuito de contribuir para o avanço desta 
temática, o presente trabalho propõe localizar e mapear os 
estabelecimentos públicos e privados onde a música é 
apresentada ao vivo na cidade de Campinas. Espera-se com 
esta proposta, identificar os gêneros e estilos musicais 
executados nestes estabelecimentos, compondo a paisagem 
sonora do lugar. Estas paisagens projetam sentidos reais e 
simbólicos por meio da música, permitindo compreender os 
lugares da cidade e sua distribuição. O procedimento 
metodológico para a realização desta pesquisa parte de um 
levantamento de dados secundários (informações na 
Secretaria de Cultura, Internet, jornais, revistas) e de um 
levantamento de campo, bases para o mapeamento dos 
lugares da música na cidade. Os trabalhos de campo serão 
fundamentais para compreender a relação dos estilos musicais 
e a paisagem a partir da contextualização da localização dos 
estabelecimentos no contexto urbano, histórico e cultural da 
cidade, além dos motivos e imagens que levam as pessoas a 
tais paisagens musicais. 

Palavras-chave: geografia e música, lugar, paisagem 
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Ouvir a cidade: experienciando paisagens sonoras 

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

 

Som e paisagem. Parece que não podemos pensar em um 
junto com o outro. Ou talvez seja elementar e esperado que 
estejam sempre juntos. Paisagem, conjunto físico-humano, 
material-imaterial, concreto-imaginal, eis do que se fala 
enquanto se pensa que a paisagem abarca todos os sentidos. 
Associada ao ver, paisagem também envolve o ouvir, o sentir 
e o caminhar. Esse texto apresenta uma experiência sonora, 
cuja tentativa é a de tentar ouvir a cidade a partir da 
paisagem. A cultura ocidental deixou o som de lado. Não 
temos memória dos sons do passado, não temos preservação 
dos sons do presente. Som é tomado como sinônimo de 
barulho, não se vê a diferença. E a cidade é o lugar do 
barulho, do ruído, do incômodo. É a fricção, o movimento, o 
encontro, a velocidade, o aquecimento, a confusão. Sons ou 
barulhos, a cidade se faz ouvir, impõe que se preste atenção 
ao seu ritmo, às suas oscilações e aos seus silêncios. Mas o 
som é espacial, é localizado, é propagado, tem direção, 
intensidade, origem e destino. E enquanto fenômeno espacial, 
revela a essência dos lugares e compõe a sua paisagem. 
Assim, na balbúrdia sonora urbana ouvimos intervalos, 
interrupções, túneis, calmarias, espaços abertos, lugares 
íntimos, praças de pessoas, campos de máquinas, corredores 
viários, becos, ruas de pedestres... Tudo composto a partir da 
memória de sons que adquirimos em nossa experiência e na 
própria cultura, pois em tempos midiáticos, muitos sons 
familiares chegam a nós de forma mecânica. Ouvir sua 
reprodução, sem o auxílio da visão, projeta paisagens em 
nossas mentes, presentificando os lugares pela memória. A 
experiência sonora aqui proposta é um convite a ouvir lugares 
e cidades, fechando os olhos e permitindo o descortinamento 
de paisagens a partir do ouvido.  

Palavras-chave: paisagem sonora, lugar, experiência urbana 
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TRABALHO DE CAMPO 
 

 
 
Teremos três momentos em nosso trabalho de campo do 

sábado. Os dois primeiros são relacionados a pesquisas 
apresentadas na sexta-feira, ligadas ao Projeto 
Vulnerabilidade, do Nepo, e outra que se propõe a uma 
experiência vendada da cidade de Campinas. 

 
Figura 01 – Lugares do trabalho de campo 
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1. Via Anhanguera (Campinas-Sumaré) 
Falar em rodovias nos lembra uma movimentação 

intensa de carros em alta velocidade. Os carros que por ela 
passam, levam e trazem um mundo de coisas e pessoas. Em 
geral, as rodovias são caminho para algum lugar, sendo o 
deslocamento sua qualidade de destaque. Porém, se sua 
função é ligar pontos, como é estar entre esses pontos? Viver 
(n)este caminho direciona o olhar para outros de seus 
aspectos; estar fixado em proximidade ao vai-e-vem contribui 
para a vivência de situações diferenciadas no desenrolar de 
atividades rotineiras. 

Este trecho metropolitano da Via Anhanguera tem a 
característica de ligar os bairros para além da conexão que faz 
entre Sumaré e Campinas. Abriga lojas de serviços 
especializados, bancos e pontos de ônibus. E nele há grande 
movimentação de pessoas a pé e em outros tipos de 
transportes não motorizados. Ao “desembocarem” na via, 
alguns bairros acabam se misturando a ela. Uma proximidade 
que para muitos torna obrigatória a convivência com a rodovia. 

Assim, dependendo da maneira como se olhe, a rodovia 
se revela de uma forma ou de outra. O trabalho de campo 
tenciona permitir algumas das diferentes experiências dessa 
via, em dois momentos: 

� No primeiro, percorreremos todo o trecho estudado a 
fim de visualizá-lo como via de conexão entre pontos 
selecionados. De carro, em meio a outros carros, 
pode-se experienciar certas sensações como a 
velocidade, as conexões que a via permite e os 
limites/impedimentos do deslocamento.  

� No segundo, faremos três paradas como forma de 
observar a influência que a rodovia pode ter no seu 
entorno, assim como suas diferentes formas de 
ligação. Estar a pé é redescobrir a rodovia. As 
dificuldades de locomoção bem como os entraves ao 
movimento nos remetem a outras reflexões. 

A primeira parada será no bairro Jardim Santa Maria, em 
Sumaré, onde nos chama atenção o pequeno tamanho do 
bairro, em comparação aos outros da região, e a falta de 
serviços. Chamam atenção também seu isolamento e o tipo de 
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conexão que mantém com a região: pela Anhanguera ou por 
uma pequena estrada vicinal de terra. 

Iremos ao Jardim São Judas Tadeu na segunda parada, 
no limite Sumaré-Campinas, onde observamos o convívio de 
vários movimentos, uns ligados à via e outros ligados ao 
cotidiano urbano, numa mistura de ritmos bem marcada com 
residências e escolas ao lado de fábricas e carros oriundos da 
rodovia. 

Já na terceira parada, no Jardim Eulina, em Campinas, 
veremos a rodovia como quintal. Mais do que meio de ligação, 
a rodovia faz parte do próprio lugar de forma mais intensa 
para as pessoas que ali vivem. Uma ocupação notadamente 
recente que tem como tapete de entrada a própria rodovia. 

 
Figura 02 – Os bairros no entorno metropolitano da Via Anhanguera entre 
Sumaré e Campinas 

 
 
 

2. Jardim Amanda (Hortolândia) 
O bairro Jardim Amanda projeta a imagem de “maior 

bairro da América Latina”, não se sabe se tal informação é 
verdadeira. Outras imagens, geralmente negativas, também 
compõem a imagem do bairro. Nesse sentido, um dos maiores 
obstáculos, para permitir que o lugar se revele, foi o de colocar 
‘entre parênteses’ esses imaginários urbanos que foram 
construídos ao longo de sua formação, há mais de 20 anos. 

 Faremos, portanto, um trabalho de campo exploratório, 
com intenção de observar como a percepção do lugar é feita 
por cada um, seja da perspectiva do ‘de fora’ (outsider) seja 
do olhar do ‘de dentro’ (insider). A idéia é fazer uma 
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construção cognitiva conjunta sobre o perceber no bairro. A 
percepção nos permite selecionar objetivamente e 
subjetivamente alguns elementos da paisagem, que nos faz 
agregar/assemelhar e distinguir/segregar fenômenos 
geográficos dentro do próprio bairro. Dessa forma, a pergunta 
é: “Que é isso, o bairro Jardim Amanda? É um lugar?”. 
Fazemos, portanto, com que a partir daí, as questões 
individuais brotem diversificadamente para cada um, 
consolidando uma base de discussão a respeito da percepção 
sobre a vulnerabilidade e os perigos ambientais do lugar. 

 
Figura 03 – Jardim Amanda, Hortolândia 
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Serão quatro lugares em destaque, em um percurso 
contínuo. O primeiro é a entrada do bairro, onde o processo de 
ocupação se instalou inicialmente. Em seguida, caminharemos 
para o centro comercial do bairro, Avenida Brasil, onde há 
variados tipos de comércio, serviços e utilidades. No terceiro 
ponto, visitaremos a lagoa do bairro, divisão entre o Jardim 
Amanda I e II e lugar de lazer para alguns moradores. E, por 
fim, no quarto ponto iremos para o extremo noroeste, área de 
ocupação mais nova do bairro. 

 
 

3. Experiência vendada da cidade (Campinas) 
Uma das diferenças fundamentais dos primeiros 

geógrafos para nós, hoje, é que, como o conhecimento 
geográfico elementar do mundo foi composto ao longo dos 
anos, muitos geógrafos viram seu mundo ampliar-se. Os 
mapas, cujos limites eram provisórios e até por isso continham 
uma dose de imaginação (as ilustrações, monstros do mar, 
etc.), iam se enriquecendo, aumentando, redefinindo-se de 
acordo com a experiência coletiva de conhecer as dimensões 
do planeta. Mesmo caminhos já percorridos podiam trazer 
novas informações, ajustes e redefinições que exigia dos 
cartógrafos atenção contínua com a atualização.  

A era das imagens de satélite acabou com este tipo de 
descoberta, pois mesmo que haja atualizações, elas não são 
baseadas em novas experiências ou em novas viagens, mas no 
aprimoramento das técnicas de medição. 

O sentido da exploração no mundo contemporâneo é, 
portanto, pouco valorizado, tendo ficado quase que 
monopolizado pelo turismo (que não chega a ser uma 
exploração em sentido estrito). Mesmo os geógrafos, se 
ocupam demais em conhecer o lugar antes de ir até ele, lendo 
tudo o possível, estudando seus mapas, sua história e 
geografia. De tanto estudar o lugar antes, quando chegam 
nele ficam praticamente só conferindo se aquilo que haviam 
lido é aquilo que estão vendo. Não se dá tempo para que os 
lugares se revelem em si mesmos. 

Mesmo nós, em nossos encontros, temos feito muito isso 
nos trabalhos de campo, possivelmente pela ansiedade de 
mostrar, ensinar e conduzir nossos colegas de fora em lugares 
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onde somos de dentro. Contudo, se isso permite que os de 
fora conheçam a visão dos de dentro, dificulta que eles 
próprios desenvolvam a experiência do lugar a partir de sua 
própria intuição. 

Procurando reorientar de forma mais direta e explícita os 
campos para uma experiência ambiental, no seu sentido 
fenomenológico, programamos esta experiência vendada da 
cidade, onde nos dividiremos em duplas e as pessoas terão 
tempo para traçar seus próprios caminhos na cidade, sem uma 
introdução anterior, permitindo assim que o conhecimento 
espacial ocorra de forma elementar a partir da intencionalidade 
e da volição.  

Esta é a prática de campo que temos utilizado para 
orientar nossas pesquisas onde o conhecimento espacial e a 
experiência têm uma relação direta e fundamental para a 
produção do conhecimento geográfico humanista: 

Este conhecer um bairro ou uma cidade, ou qualquer 
outro espaço, é um processo que do ponto de vista 
cognitivo e perceptivo é extremamente variado e rico. Os 
contornos, as fronteiras, as direções e interações 
espaciais são totalmente obscuras e potencialmente 
perigosas, sendo desvendadas aos poucos. É como se a 
mancha negra que cobria todo o mapa fosse aos poucos 
sendo retirada, ao passo que, com [o] andar cotidiano, 
desenha[mos] itinerários em meio ao obscuro.  

[...]  

Embora nossa experiência também se constitua de forma 
mediada (pela cultura, pela informação, principalmente 
ligada à memória e aos meios de comunicação), o 
conhecimento de uma dada espacialidade, no sentido 
cognitivo, não pode ser adquirido a não ser que se tenha 
experienciado corporalmente tal espaço. Sem caminhar e 
olhar, não é possível ter conhecimento e experiência 
espacial.1 

A experiência será vendada porque as pessoas não verão 
o caminho que será feito até o local onde serão deixadas, 
tendo que elaborar estratégias para localizar-se, caminhar pela 
                                           
1  Marandola Jr., Eduardo; De Paula, Fernanda e Fernandez, Pablo S.M. A 
experiência do caminhar e do olhar: três percursos na Ponte Preta. Rua, 
Campinas, n.13, mar. 2007. p.63-64. 
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cidade e depois chegar ao ponto de encontro. Aqui é 
fundamental que façamos um exercício de reolhar a paisagem, 
mesmo que os de dentro logo identifiquem os lugares. Olhar 
como se estivesse vendo pela primeira vez, construir o 
conhecimento no caminhar e no olhar, envolvendo-se com a 
cidade. 

Cada um tem sua condução no caminhar e no olhar, e 
por isso ao nos encontrarmos vamos discutir como cada um se 
localizou, onde estava, que caminho fez, o que viu, sentiu, 
experienciou. A cidade de Campinas será assim revelada aos 
exploradores, que nos trarão seus relatos, desenhos, fotos, 
descrições e sensações. Mas, certamente, deixaremos tudo 
escrito a lápis até o próximo encontro de estudos... 
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TRILHAS 
 

 
 
Programamos duas trilhas para este ano. Aquela que já 

nos acostumamos, domingo de manhã, e uma noturna, mais 
curta, mas que faz parte de um esforço de pensar o som e a 
música como essências geográficas de lugares e paisagens. 

 
 

1. Trilha sonora noturna (sábado à noite) 
A trilha sonora noturna propõe um ‘caminhar escutando’ 

por algumas ruas do bairro Cambuí, em Campinas. Na 
caminhada teremos uma amostra das possibilidades de 
perceber/experienciar os lugares e as paisagens da música na 
cidade. Poderemos ouvir diferentes gêneros e estilos musicais 
executados nos estabelecimentos (bares, restaurantes, casas 
noturnas e o próprio Teatro do Centro de Convivência 
Cultural). 

 
Figura 04 – Trilha sonora noturna – Bairro Cambuí, Campinas 

 
Croqui elaborado a partir de imagem de satélite. 
Fonte: Google Maps, 2008. Escala variável. 

N 
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Os sons vão da música erudita até a música popular. A 
proposta é caminhar em silêncio, procurando ouvir as 
paisagens sonoras dos lugares. Nesse caminho, poderemos 
escutar os sons, ruídos, barulhos e silêncios da cidade à noite. 

 
 

2. Caminho da saúde (domingo de manhã) 
Nossa caminhada matutina de domingo será diferente da 

dos outros anos, pois será pelos caminhos do ISI (Instituto de 
Saúde Integrada), um órgão do Sindicado dos Servidores de 
Saúde de Campinas que tem uma proposta de educação 
patrimonial da saúde que integra a história das pessoas à 
história da saúde e à história da cidade. Assim, o caminho que 
faremos é uma trilha que começa a ser oferecida ao público da 
cidade como forma de permitir a apropriação do patrimônio 
que, apensar de ser dele, ficou por muito tempo fechado, com 
acesso limitado. 

O percurso parte do Centro de Convivência Cultural 
(onde poderemos aproveitar a feira de artesanato), incluindo 
as dependências do ISI (ala norte da Santa Casa de 
Misericórdia de Campinas), passando pelo Largo Carlos Gomes 
e chegando à Casa de Saúde, totalizando duas horas de 
caminhada pela história da cidade vista pelos olhos da saúde. 

Os patrimônios visitados são centenários e representam 
momentos importantes da cidade, como o combate às 
epidemias do século XIX e início do XX. Marca também a 
empreitada higienista e o período áureo do café, quando a 
cidade já acumulava tanta riqueza quanto pobreza. Além disso, 
a condutora do caminho é uma duquesa, vestida a caráter, que 
proporcionará um mergulho histórico pelo percurso geográfico. 


