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A partir das experiências biográfico-espaciais de Jack Levy, Sara Cohen 
descobre uma cidade de Liverpool “alternativa”, diferente, distinta daquela que 
ela mesma está acostumada a ver. Conversando e caminhando por ruas, praças, 
bairros inteiros de Liverpool acompanhada por este senhor judeu, de 88 anos, e 
por suas memórias, a geógrafa foi capaz de redesenhar a cidade, considerando 
as formas do meio físico e do meio construído, as afetividades e as 
possibilidades de envolvimento construídas por Levy ao longo de sua vida. A 
cidade que surge da exploração de Liverpool norteada pelos lugares de prática 
da música popular da comunidade judaica é toda ela “lugar”, na acepção dada 
pelos diversos autores da Geografia Humanista. Seja redescobrindo antigos 
restaurantes, praças, sinagogas e lojas comerciais (antigos pontos de reunião 
da comunidade para festas e música) ou incapazes de encontrar antigas 
referências urbanas de Levy (destruídas pelo motor incessante do “progresso”), 
ressignificando outros espaços (“que não são o que parecem” num primeiro 
olhar), Cohen e Levy remodelam Liverpool diante de nossos olhos. A pesquisa 
sobre música e geografia, baseada nas narrativas biográficas individuais, 
centradas na experiência do lugar em função da prática da música (e dizemos 
“música” indistintamente de gênero), tem a oportunidade de dotar “espaços 
quaisquer” (no sentido de “comuns”, “cotidianos”, “triviais”) de significados, 
memórias, afeto e proximidade, qualidades topofóbicas e/ou topofílicas. Trata-
se de um caminho rico e virtuoso para a pesquisa geográfico-humanista de 
orientação fenomenológica. Observar o lugar a partir dos olhos daqueles que 
experienciam aquele lugar cotidianamente e transformam ruas, praças, prédios 
em lugares de sentido e significado importantes em função da música. 
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