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O prazer de aprender apreendendo – andanças de um aprendiz 
que se aventura pelas “águas encantadas” 

de um rio que mora no cerrado 
Deyvid Fernando dos Reis, GIEG/PROGRAD/DGEO/UEL 

deyvid_fernando@yahoo.com.br 

Muitas têm sido as maneiras com que pesquisadores e educadores têm abordado o 
ensino em Geografia. Grande parte, porém, destas formas de abordagem tem se 
distanciado da sui generis deste ensinar, que é o de aproximar o homem do mundo 
procurando um contato íntimo com a realidade geográfica por meio da cultura, da 
religião e da arte, Entendendo esta realidade também, e principalmente, como lugar e 
paisagem em seus sentidos fenomenológicos. Contrariando esta postura, muitos estudos 
têm seguido por direções contrárias, distanciando o ser humano de (sua) natureza, do 
seu cotidiano, de seu saber essencial, desfacelando assim, sentimentos que são 
substanciais no ato de ensinar, fazendo com que o vivido e o experienciado se tornem 
acidentes e não sujeitos no processo educativo. Desta forma, o sujeito (ser humano) se 
torna apático diante do objeto (da realidade; do outro). O que significa que diante deste 
processo toda a complexidade do ser humano é anulada, pois, o se humano é um 
complexo psíquico, construída mediante seus costumes, sua cultura e religião. 
Procurando seguir por uma outra direção na busca pela essência do ato de educar, é que 
foi pensado este trabalho. Seguindo pelo percurso de um rio de encanto, magia e poesia, 
pretende-se aqui revelar um “mundo vivido” desse rio que mora no Cerrado, 
contemplado ao longo de um exercício experiencial de imagens, paisagens e personagens 
de maneira a resgatar uma forma de conhecer e aprender pelo “estar no lugar”, na 
intimidade do lugar. Preocupado não somente com a rigidez de termos (im)postos pela 
ciência, mas, também, em mostrar de uma “forma mágica” as expressões e impressões 
do que se experienciou transfigurando o ato de conhecer em um prazeroso ato de 
aprender - fazer - arte. O direito de sonhar. 

Palavras-chave: geografia, ensino, Fenomenologia 

A pesquisa de campo no revelar da paisagem do Córrego Cabrinha, 
Londrina/PR – por caminhos e olhos da geografia fenomenológica  

Sofia Alfredo de Campos 
sofiafreddo@hotmail.com 

Córrego Cabrinha é originalmente, um curso d’água que se encontra na área urbana de 
Londrina e que foi transformado em área de lazer por meio de um Projeto da Prefeitura 
Municipal visando a revitalização desta área considerada degradada. Um canal fluvial que 
vira um lago - Lago Cabrinha – “espelhado” no Projeto da Barragem do Ribeirão Cambe, 
que se tornou o maior espaço de lazer da população de Londrina como “Lago Igapó”. 
Hoje, considerado Cartão Postal. A água (re)significada como imagem da cidade. O Lago 
Cabrinha projetado deste “espelho” das águas do Igapó vem atender uma outra 
população da cidade, não mais da área central, mas, a porção Norte de Londrina, 
especialmente, o Conjuto Violim que se apropriou das suas margens e o seu vale no 
âmbito da produção urbana da cidade. No âmbito da geografia fenomenológica esta 
pesquisa tem o propósito de apresentar o sentido que têm os encontros no permear de 
uma investigação que busca significados de paisagem. Aqui, a paisagem do Córrego 
Cabrinha. As conversas entrelaçadas em encontros proporcionadas por “ele” vão revelar 
significados desta “nova paisagem”. A relação do homem com a paisagem é carregada de 
subjetividade, valores e sentimentos tanto agradáveis (topofílicos) quanto desagradáveis 
(topofóbicos), pois, cada indivíduo, cria e fabrica no seu espaço de vivência uma visão de 
mundo única. É esta relação que expressa significados de lugar nas revelações dos seus 
personagens. Os encontros/conversas com os personagens do rio, revelam O Rio; 
revelam o Córrego Cabrinha. Uma pesquisa caminhante guiada pela experiência de águas 
como perspectiva de um caminho trilhado por onde fluam as revelações de um mundo 
vivido dos indivíduos pela (sua) geografia pessoal. Águas se revelam no aflorar dos 


