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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. 
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