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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 

Paisagem e memória: o lugar-Parque Estadual Mata dos Godoy 
Hugo Leonardo Marandola, UEL 

hmarandola@yahoo.com.br 

A preservação de áreas naturais por meio de parques é uma preocupação antiga, que 
remonta meados do século XVIII, culminando em 1872 com a criação do primeiro parque 
nacional do mundo: Yellowstone (EUA). Desde então, há uma ampla discussão entre 
ambientalistas, líderes governamentais, estudiosos e comunidades, acerca do modelo de 
preservação ou conservação. No Paraná há diversas Unidades de Conservação (UCs), 
como o Parque Estadual Mata dos Godoy, uma reserva natural com cerca de 600ha de 
floresta estacional semidecidual, criado em 1989 em Londrina e gerenciado pelo Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP). A proposta deste trabalho é “escavar” a “memória do lugar” 
que se encontra “enterrada” na paisagem; reconstituir a essência do lugar através da 
memória. A Mata, antes de se tornar Parque, quando este remanescente florestal, este 
“pedaço” de chão, ainda não era um remanescente; quando fazia parte de um grande 
domínio florestal denominado Floresta Estacional Semidecidual, e o seu entorno começou 
a ser devastado; quando uma família chegou e separou esta área para não ser 
derrubada; quando a Mata “recebeu” o nome dos Godoy; quando a Mata foi cortada por 
uma estrada; todo esse processo está enterrado na memória da Mata. Árvores, 
animais, moradores, ar limpo, enfim, um lugar que tem uma rica memória a ser 
escavada e revelada. Então, por esse caminho é que se pretende perseguir na busca 
dessa memória e dessa paisagem – desse lugar de memória. Esta memória será 
desvelada através de conversas com personagens que tiveram envolvimento – topofílico 
ou topofóbico – com o lugar. Destas conversas, histórias e mitos poderão ser revelados, 
permitindo a apreensão da essência do lugar expressa na fala das personagens. Assim, é 
possível apreender as relações sensoriais, afetivas, estéticas e simbólicas, pois, é nesse 
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momento que as expressões faciais, o gesto, o olhar, revelam a memória da paisagem e 
do lugar. 

Palavras-chave: lugar, paisagem, memória 

Do imaginário da natureza à geograficidade e poeticidade da 
“pequena Londres” – imagens poéticas, literárias e musicais 

Lúcia Helena Batista Gratão 
lugratao@uel.br 

Londrina tem atraído nosso olhar pelo campo da imaginação geográfica. Quando 
investigamos a cidade é preciso ultrapassar a paisagem como aspecto visual para chegar 
ao seu significado e valor. Por este campo de investigação, a cidade é produto da 
percepção imediata e da memória. Todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é a 
composição final de todos eles. Nesta direção, busca-se revelações expressas e reveladas 
nas suas imagens recuperando o significado que (re)liga a integração Homem/Paisagem. 
Desta maneira, a cidade é mapeada, apresentada, re(a)presentada através de múltiplas 
imagens: cartográficas, iconográficas, fotográficas, poéticas, literárias, musicais e 
cinematográficas.  Olhar para a cidade pode dar um prazer especial, por mais comum 
que possa ser o panorama (LYNCH, 1979). Ela pode ser vista sob todas as projeções.  
Neste cenário, Londrina revela-se como expressão viva da aventura de colonização das 
“terras roxas” do Norte do Paraná. Hoje, suas paisagens e personagens são composições 
das diferentes etapas do seu (per)curso histórico. Porém, a sua evolução não conduziu a 
perda de significações na percepção dos seus moradores que consideram uma cidade 
bonita, de muito verde e gostosa de se viver. Guardam e revelam sua afetividade – 
geograficidade - por esta “terra” de onde brotou a “Pequena Londres”. Homem e 
paisagens geográficas são inseparáveis e revelam interações profundas de pensamentos 
e sentimentos e, dimensões estéticas. Londrina é expressão viva destas manifestações 
internas e externas reveladas através das experiências idas/vividas dos seus moradores. 
Interações que revelam paisagens agradáveis e valorizadas. Londrina aqui 
(re)apresentada não é um espaço “fechado” mas um campo “aberto” que permite 
vislumbrar as mais diferentes imagens e os mais variados imaginários. Cores, sons, 
cheiros da natureza e o pulsar humano. Sentidos que nos remetem à imaginação e 
sentimento de lugar que guarda memórias dos “pés vermelhos”; saberes & sabores do 
lugar; geograficidade e poeticidade na literatura e na música.  

 


