
II Encontro de Estudos sobre Geografia e Humanismo 
09 a 11 de novembro de 2007 – Londrina – Paraná 

 10 

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. 
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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 


