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Lago Igapó – conversas de bordas expressando valores e significados 
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Em prática de campo experiencial no estudo das águas em geografia 

percorremos pelas bacias hidrográficas de Londrina, procurando conhecer e 

experienciar seus rios. Ao longo do (per)curso ancoramo-nos nas bordas do 

Lago Igapó, lago artificial formado pelo represamento das águas do Ribeirão 

Cambezinho, curso d’água que drena a porção centro-sul do sítio urbano. Com 

arcabouço teórico fundado em bases experienciais, o trabalho empírico foi 

desenvolvido através de observações e conversas na beira do Lago, seguindo 

os procedimentos metodológicos: caminhar, olhar, experienciar. Postura em 

atenção à perspectiva das águas na abordagem humanista buscando 

reconhecer seus valores e significados. Desta maneira, permeando pelas 

bordas do Lago procuramos conhecê-lo e, como num diálogo, indagando: O 

que é o rio? O que se pensa sobre ele? Como as pessoas se relacionam com o 

rio? Que sentimentos despertam ao olhar, ao encontrar o rio? Com estas 

indagações buscávamos identificar os seus valores e significados, sabendo que 

é possível estudá-los além do seu valor econômico. Já nas primeiras conversas, 

o Sr. José relata que sua relação com o rio é freqüente, porque o rio 

proporciona tranqüilidade, serenidade e faz com que passe o tempo; lembra 

da sua infância. O Sr. Márcio, que o encontrei observando o Lago, relatou que 

não é um morador de Londrina, mas é privilegiado com a paisagem das 

margens do Igapó; que as pessoas não deveriam somente usufruir da 

paisagem, mas também cuidar. Ferdinando diz que caminha pelas margens do 

Lago, assim, ele descansa porque é um local muito agradável; é o cartão postal 

da cidade, mas lamenta por estar abandonado, com relação à poluição. 

Através destes procedimentos observamos que as pessoas desfrutam da 

paisagem do Lago Igapó de várias maneiras, expressando os múltiplos 

significados e valores que têm os rios, manifestos em sentidos e sentimentos 

dos homens. 
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