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II Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 
Sexta-feira – 02 de Setembro de 2011  

09:00h Abertura 

09:15 às 

10:45h 
 

Mesa-redonda 
Geograficidade: entre espaço e tempo 
Coord. Adilson Rodrigues Camacho (FAAP; Unip) 
Werther Holzer (UFF) 
Amélia Nogueira (UFAM) 

Café 

11:00 às 

12:30h 

Mesa-redonda  
Sabor – paisagem e cultura 
Coord. Lúcia Helena Batista Gratão (UEL) 
Lívia de Oliveira (UNESP-Rio Claro) 
Maria Geralda de Almeida (UFG) 

Almoço 

14:00 às 
15:30h 

Mesa-redonda 
Metodologias em Geografia Humanista 
Coord. Lurdes Bertol Rocha (UESC)  
Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 
Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG) 

Café 

16:00 às 
17:30h 

Mesa-redonda 
Lugares e identidades na cidade  
Coord. João Baptista Ferreira de Melo (UERJ) 
Maria Lais Pereira da Silva (UFF) 
Ângelo Serpa (UFBA) 

 

17:30 às 
18:00h 

 
Lançamentos 
- Primeiro número da revista Geograficidade 
- O homem e a terra: natureza da realidade geográfica, de Eric Dardel 
(trad. Werther Holzer. Perspectiva, 2011) 
- Lugar e mídia, de Ângelo Serpa (Contexto, 2011) 
- Caminhos de Morte e de Vida: o rio severino de João Cabral de Melo Neto, 
de Janaina Marandola (Eduel, 2011) 

18:00h Encerramento 
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II Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa  
Geografia Humanista Cultural 
Sábado – 03 de Setembro de 2011 

09:00 às 

10:15h 

Sessão temática 
Arqueologia da Geografia Humanista I  

Geografia e Fenomenologia: contribuições francófonas a partir de 
André-Frédéric Hoyaux  
Fernanda Cristina de Paula 

Artes Plásticas na Geografia Humanista Americana 
Janaina Marandola 

Os Rios Brasileiros na Geografia Humanista 
Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti 

Café 

10:30 às 

11:45 

Sessão temática 
Arqueologia da Geografia Humanista II  

Diálogo Oriente-Ocidente: explorando as contribuições da obra de 
Watsuji Tetsuro 
Priscila Marchiori Dal Gallo 

As bases da Geografia Humanista nas suas origens gregas 
Deyvid Fernando dos Reis 

A Sociologia Compreensiva de Alfred Schütz e o Entendimento 
Geográfico do Mundo da Vida 
Eduardo Marandola Jr. 

Almoço 

13:45 às 

14:30h 

Sessão temática 
Lugar, Cultura e Identidade 

Os festivais e a memória: lugar e paisagem na promoção turística ou da 
identidade? 
Hugo Leonardo Marandola 

Os Cantos/encantos da Lagoa Encantada 
Lurdes Bertol Rocha, Anna Lúcia Côgo 

 

14:30 às 

15:15h 

 

Sessão temática 
Buscas metodológicas I  

As Narrativas Biográficas como contribuição ao conhecimento 
geográfico do Lugar através da música 
Thiago Rodrigues Gonçalves 

Meios e sítios na gênese da região e aplanamento na Geografia 
Regional: possibilidades... 
Adilson Rodrigues Camacho 

Café 
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15:30 às 

16:45 

Sessão temática 
Buscas metodológicas II  

Lugar e Paisagem: uma abordagem a partir da Fenomenologia 
Hermenêutica de Gadamer e Ricoeur 
Werther Holzer 

Horizontes do mundo da vida: uma aproximação metodológica 
Eduardo Simões Geraldes 

Tributo de Bachelard- Encantação (Poética) da Terra 
Lúcia Helena Gratão 

 

 

Domingo – 04 de Setembro de 2011 

08:00h Encontro para trabalho de campo  
Selma Holzer 

Hotel Cantareira 

09:30h Petrópolis  

16:00h Despedida Hotel Cantareira 
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Geografia e Fenomenologia: contribuições francófonas a 
partir de André-Frédéric Hoyaux 

 
Fernanda Cristina de Paula 

Geógrafa, Mestre em Geografia (IG/Unicamp) 
Professora da Rede Municipal de Educação de Jaguariúna-SP 

depaula.fernandac@yahoo.com.br 
  
 
Apesar de haver geógrafos franceses entre as referências bibliográficas 
relacionadas à Geografia Humanista, ainda sabemos pouco da produção 
francófona em relação ao tema nos últimos 20 anos. Recentemente, entramos 
em contato com a tese de doutoramento do geógrafo André-Frédéric Hoyaux, 
na qual é apresentada uma revisão bibliográfica sobre Geografia e 
Fenomenologia (um dos aportes filosóficos de maior destaque na Geografia 
Humanista) desde meados do século XX até 2000. A partir da tese de Hoyaux, 
podemos avançar em duas frentes: (1) conhecer os geógrafos francófonos que 
incorporaram preceitos fenomenológicos as suas abordagens (difusão da 
Fenomenologia); (2) discutir os diferentes modos ou níveis de incorporação da 
Fenomenologia entre esses geógrafos. Embora a maior parte dos autores 
apresentados por Hoyaux sejam já conhecidos pelos geógrafos brasileiros, com 
a tese aumentamos consideravelmente a lista de bibliografias desses autores, e, 
mesmo, tomamos contato com linhas editoriais que não são necessariamente 
do campo disciplinar da Geografia, mas que exploram a discussão espacial a 
partir da Fenomenologia. Por outro lado, as discussões que Hoyaux realiza 
sobre como a Fenomenologia foi incorporada pelos geógrafos francófonos nos 
trazem alguns debates epistemológicos sobre a questão da intencionalidade na 
constituição de fenômenos geográficos, as representações do espaço e a 
evolução do pensamento de Dardel. Com essa busca pela produção francófona, 
a intenção é o aprofundamento de discussões epistemológicas na Geografia 
Humanista realizada no Brasil, potencializando a solidez teórico-metodológica 
dessa abordagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA FRANCÓFONA; GEOGRAFIA HUMANISTA; EPISTEMOLOGIA 
DA GEOGRAFIA 
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Artes Plásticas na Geografia Humanista Americana  
 

Janaina de Alencar M.e S. Marandola 
Mestre em Geografia pela Unesp-Rio Claro 

janaalenc@gmail.com 
 
 
A arte pode e vem sendo explorada pela Geografia, embora essa aproximação 
ainda seja bastante tímida. Nos últimos anos a literatura está mais presente, 
mas as outras formas de arte ainda estão sendo pouco exploradas. Justamente 
por isso, nossa proposta de estudo para participação do Grupo de Pesquisa 
Geografia Humanista Cultural é procurar fazer um levantamento de como as 
artes plásticas vem sendo pesquisadas pela Geografia Humanista. O ponto de 
partida são os livros The iconography of landscape organizado por Denis 
Cosgrove, publicado inicialmente em 1988 e Toward a Geography of Art de 
Thomas Kaufmann de 2004. O primeiro é uma compilação de 14 artigos de 
autores de disciplinas como Geografia, Arte, Literatura, Antropologia e 
História, que vão tratar da paisagem enquanto imagem e símbolo cultural. O 
segundo livro apresenta uma abordagem geográfica da História da Arte, 
explorando estudos de casos centrados na América Latina, Europa e Japão. O 
argumento passa por questões como identidade artística, transferência 
cultural, centro e periferia, transculturação e mestiçagem, resultando em um 
estudo que coloca em pauta a Geografia da Arte como fundamental para os 
estudos já consagrados da História da Arte. A ideia é de que a partir dessas 
duas obras possamos buscar referências e possibilidades de trabalho com a 
arte, sobretudo as artes plásticas, pela Geografia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ARTE E GEOGRAFIA, ICONOGRAFIA, HISTÓRIA DA ARTE 
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Os Rios Brasileiros na Geografia Humanista 
 

Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti 
UESC/DCAA/Geografia 

jaque@uesc.br; j.chiapetti@uol.com.br 
 
 
Segundo a perspectiva humanista, a Geografia oferece um novo modo de olhar 
para os fenômenos geográficos, no qual são ressaltadas e valorizadas as 
experiências, os sentimentos, a intuição, a subjetividade e a compreensão das 
pessoas sobre o meio ambiente que habitam, buscando compreender e valorizar 
estes aspectos. A Geografia Humanista, segundo Tuan (1982), procura um 
entendimento do mundo humano através do estudo das relações das pessoas 
com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus 
sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar, buscando a compreensão 
do contexto pelo qual as pessoas valorizam e organizam seu espaço e nele se 
relacionam, expressando valores e atitudes para com o meio ambiente. Para 
Oliveira (2001), os desafios que se põem, através da Geografia Humanista, são 
os de buscar respostas para a construção de valores e atitudes, dentro da nova 
ética das relações humanas e ambientais. Os geógrafos humanistas, em suas 
pesquisas, têm o objetivo de refletir sobre as relações sociais em seu meio 
ambiente, no qual se têm fortemente evidenciadas as relações culturais, os 
sentimentos, enfim, buscam compreender o espaço geográfico como espaço de 
vivência. Sobre os geógrafos humanistas, Holzer (1997, p. 77) escreve: “[...] 
sua pretensão é de relacionar de uma maneira holística o homem e seu 
ambiente ou, mais genericamente, o sujeito e o objeto, fazendo uma ciência 
fenomenológica que extraia das essências a sua matéria-prima”. Sobre os rios, 
como fenômenos geográficos... são vivos e proporcionam a vida... e são nobres, 
pois carregam a nobreza da vida e muitos significados na história da Terra. 
Seus percursos podem mostrar/confundir-se com a vida humana na Terra, ou 
seja, o encontro entre a natureza e o humano... a organização do espaço 
geográfico. Neste sentido, minha proposta é investigar os trabalhos escritos 
sobre rios brasileiros, desenvolvidos na perspectiva humanista, ou seja, que 
rios foram estudados, por quem, como essas pesquisas foram feitas, com que 
objetivos etc. É oportuno registrar que, na perspectiva da abordagem 
humanista já foram realizados trabalhos sobre alguns rios brasileiros, a 
exemplo: Nhundiaquara, Amazonas, Araguaia, Jacaré-Pepira, Capibaribe, 
Guaíba, São Francisco, Cachoeira, das Contas e de Ondas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA; RIOS BRASILEIROS 
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Diálogo Oriente-Ocidente: explorando as contribuições da 
obra de Watsuji Tetsuro 

 
Priscila Marchiori Dal Gallo 

Mestranda em Demografia – Unicamp 
pmdg06@nepo.unicamp.br 

 
 
Buscando nos aprofundar na proposta de identificar e entender as 
potencialidades de um diálogo Ocidente-Oriente a fim de trazer novas luzes 
para a compreensão da relação do homem-mundo, demos o passo de iniciar 
uma exploração à obra do filósofo japonês: Watsuji Tetsuro. Esse se propôs 
em suas obras a estabelecer nexos entre reflexões, sobretudo, filosóficas 
ocidentais e orientais. O filósofo não se ateve ao campo da filosofia, se 
aproximou de obras literárias durante sua formação em Literatura. Teve 
contato com a literatura inglesa e japonesa, tendo como um mentor Natsume 
Soseki um literário japonês que discutiu o individualismo ocidental. Contudo, 
Watsuji dedicou-se mais profundamente as obras filosóficas. Por um lado, 
debruçou-se sobre as obras de Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Por outro 
lado, como professor adjunto universidade de Kyoto, Watsuji ateve-se a 
filosofia budista e os trabalhos de seus colegas, sobretudo, Nishida Kitaro. 
Nesse sentido, o filósofo se dedicou a traçar uma discussão filosófica em que se 
estabelecesse um diálogo entre Oriente e Ocidente. Em seu dialogo Watsuji foi 
um pioneiro em tratar o existencialismo no Japão. Aqui buscamos destacar 
algumas reflexões que embasam o conjunto de sua obra sobre os conceitos de 
aidagara (relacionalidade), ningen (homem) e sonzai (existência). Tal reflexão se 
desdobra na concepção do homem como um ser primordialmente relacional, a 
intersubjetividade e intencionalidade são centrais nesse caso. Tal relação é 
referente a uma “experiência pura” do mundo, priori a separação sujeito objeto. 
Etmologicamente, Watsuji explora o conceito de sonzai, indicando que ele é 
constituído por um caractere que diz respeito ao espaço (zai) e outro ao tempo 
(son): a estrutura espaço-temporal da existência humana. O filósofo incorpora a 
ideia da relacionalidade, a noção de negação, interdependência e vazio. Negar o 
ego encaminha para uma união com nosso mundo: é o máximo reconhecimento 
da interdependência. O vazio é visto como uma fundação ontológica: a 
potencialidade para mudança. Tais noções esbarram, conversam e enriquecem 
nossa busca fenomenológica da relação ser-mundo ao trazer novos elementos e 
novas luzes para refleti-la. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA ORIENTAL; EXISTENCIALISMO; RELACIONALIDADE 
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As bases da Geografia Humanista nas suas origens gregas 
 

Deyvid Fernando dos Reis 
Posarq, Universidade Federal Fluminense 

deyvid_fernando@yahoo.com.br 
 
 
A sistematização e institucionalização da geografia enquanto ciência é um 
fenômeno relativamente recente, mais precisamente da segunda metade do 
século XIX, no entanto, as bases dessa ciência e o próprio conhecimento 
geográfico é tão antigo quanto o conhecimento filosófico. Os antigos 
pensadores gregos, ao institucionalizarem a filosofia deram um grande salto no 
conhecimento, pois, devido suas categorias racionais possibilitaram o 
nascimento da ciência, consequentemente da geografia. Ao buscarem sentido 
para as ideias de designação do cosmo, da influência do ambiente e do 
ambiente influenciado, trouxeram elementos essencialmente geográficos para 
suas reflexões. Neste sentido é possível afirmar que as bases da ciência 
geográfica, em gênese, estão intrínsecas às reflexões filosóficas de antigos 
pensadores, especialmente os gregos. A proposta que segue neste trabalho é a 
de um levantamento, entre os pré-socráticos, de conceitos, ideias e reflexões 
que já estão presentes nas reflexões da geografia humanista, especialmente 
pela abordagem fenomenológica, mas sem o enlace com os elementos 
primordiais que lhes deram origem, presentes na antiga filosofia grega, e que 
contribuem para pensar elementos como espaço, paisagem, lugar, habitar, 
mundo vivido, etc. Muitos dos conceitos e dos elementos deste pensar 
geográfico são tomados pela geografia de pensadores (filósofos) relativamente 
recentes, no entanto, estes pensadores se substanciaram de outras fontes, por 
isso é importante escavarmos estas camadas buscando o sentido primeiro, a 
essência destes pensamentos, que em sua grande maioria está enraizada no 
pensamento dos antigos pensadores gregos. Como é o caso, por exemplo, do 
próprio conceito de essência, hoje tomado pela geografia humanista do 
pensamento de fenomenólogos e existencialistas, de maneira especial das 
reflexões de Husserl e Heidegger, no entanto, é possível encontrar elementos 
que nos ajudam a pensar esse conceito nas ideias dos pré-socráticos 
“naturalistas” ou filósofos da physis que buscavam o elemento primordial, de 
onde se originam todas as outras coisas. Assim a proposta que segue é uma 
arqueologia de elementos do pensar, é a busca das origens que resultará 
possivelmente em novas contribuições, que ainda possa vir a somar às 
estruturas deste pensamento geográfico humanista fenomenológico, a partir 
do pensamento grego antigo considerado berço do pensamento filosófico e do 
pensamento racional científico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-SOCRÁTICOS; GEOGRAFIA HUMANISTA; FILOSOFIA 
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A Sociologia Compreensiva de Alfred Schütz e o 
Entendimento Geográfico do Mundo da Vida 

 
Eduardo Marandola Jr. 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
eduardom@nepo.unicamp.br 

 
 
O austríaco Alfred Schütz ocupou-se, na primeira metade do século XX, a 
construir uma base filosófica para as ciências sociais. Enfrentando os 
behavioristas e a teoria do ator racional, buscou na fenomenologia husserliana 
elementos para empreender uma sociologia compreensiva, na linha aberta por 
Max Weber. Schütz tinha duas grandes metas interligadas em seu 
pensamento: (1) erigir uma sociologia fenomenológica (2) a partir da relação 
do pensamento de Husserl e Weber. O resultado é um corpo teórico denso de 
base compreensiva da vida social. Entre seus principais conceitos estão mundo 
da vida, intersubjetividade, mundo circundante, que influenciaram uma 
geração de sociólogos, como Peter Berger, Thomas Luckmann, Harold 
Garfinkel e Irving Goffmann. A preocupação de Schutz está centrada nos 
processos interativos que tornam as existências singulares um “nós” 
experiencialmente vivido e significado. Para isso, é necessário que haja 
comunicação e compartilhamento de percepções, experiências e conhecimento. 
Esse compartilhamento ocorre a partir da compreensão do outro (sendo 
necessário compreender para poder se ver no outro) e no relacionamento de 
‘nós’. Este é o compartilhamento de um espaço e de um tempo comuns, 
envolvendo a percepção do ‘tu’ ao lado do ‘eu’. A percepção do ‘tu’ como ‘nós’ é 
intencional e, por isso possui o elemento social do envolvimento, da 
significação e do espaço-tempo. O mundo da vida cotidiana, noção central de 
Schutz, nos envolve desde o nascimento, num processo de construção do ser e 
do social de forma simultânea e interdependente. Seu pensamento ajuda, 
portanto, a enfrentar um problema fundamental da análise fenomenológica: a 
intersubjetividade que transcende o individual em coletivo, o singular em 
universal em termos da experiência e dos significados. No entanto, Schütz não 
tem freqüentado a bibliografia dos geógrafos com a mesma assiduidade que 
outros autores fenomenologistas, como Bachelard, Merleau-Ponty ou 
Heidegger. Esta proposta de trabalho tem dois grandes objetivos: (1) 
investigar os usos e influência do pensamento de Schütz na Geografia 
Humanista Cultural; e (2) investigar as aproximações e potencialidades para a 
abordagem fenomenológica em Geografia, especialmente o conceito de mundo 
da vida cotidiana, entendido enquanto mundo fenomenológico: ao mesmo 
tempo social, existencial e geográfico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EPISTEMOLOGIA; INTERSUBJETIVIDADE; GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL 



II Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

01 a 04 de Setembro de 2011 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 14 |

Os festivais e a memória: lugar e paisagem na promoção 
turística ou da identidade? 

 
Hugo Leonardo Marandola 

Secretaria de Educação de Caraguatatuba-SP – Rede Estadual de Educação de São Paulo 
hmarandola@yahoo.com.br 

 
 
Caraguatatuba foi elevada à Estância Balneária em 1947, pois, sendo uma 
“cidade de beleza rara”, como diz o hino, atrai muitos turistas, principalmente 
no verão. Porém, não só de praias vive o turismo da região. Existem diversos 
eventos durante o ano que aumentam a visitação à cidade. Entre estes, 
destacam-se o Festival do Camarão (maio/junho); Festa da Tainha (julho); e, 
Festival do Mexilhão (novembro). Todos valorizam a pesca e a cultura caiçara, 
e no maior deles, o Festival do Camarão, atividades caiçaras são relembradas 
durante o evento, como a cunhagem da canoa de um pau só, contação de 
causos, artesanato, fabricação de farinha de mandioca entre outras. Segundo os 
organizadores, os objetivos dos eventos são o de “valorizar, preservar e 
divulgar a cultura dos pescadores e conscientizá-los de sua importância na 
formação de nossa sociedade”. Mas, como tais festas podem ajudar na 
valorização da paisagem caiçara? De que maneira festas tão grandes podem 
ajudar na manutenção da identidade do lugar destas populações tradicionais? 
Tendo em mente o significado de lugar na Geografia Humanista, como é 
possível fortalecer o vínculo existente entre os caiçaras e o mar, a pesca, o 
cultivo de subsistência, a culinária etc, promovendo festivais turísticos? 
Enquanto atividade comercial, ao mesmo tempo em que procura evocar a 
memória, valorizar a paisagem e o lugar, a tradição e identidade caiçara, cria-se 
um evento moderno, com barracas padronizadas, esquema de segurança, 
aparelhagem sonora etc., o que coloca em questão o papel dos festivais 
enquanto resgate ou manutenção da memória. A partir de conversas com os 
organizadores, caiçaras e turistas, a presente pesquisa procura refletir esse 
conflito existente entre a valorização da tradição e a busca da modernidade. 
Neste contexto, a pesquisa busca também contribuir na discussão sobre lugar, 
paisagem e memória no mundo contemporâneo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PAISAGEM; LUGAR; MEMÓRIA 
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Os Cantos/encantos da Lagoa Encantada 
 

Lurdes Bertol Rocha 
Professora do curso de Geografia – DCAA, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

lurdesbertol@hotmail.com 
 

Anna Lúcia Côgo 
Professora do curso de História – DFCH, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

annacogo@bol.com.br 
 
 
Cercada de mitos, lendas e contos que a todos encanta - daí a sua denominação 
“Lagoa Encantada” - e detentora de um rico acervo de estórias, a Lagoa 
Encantada (ou Lagoa do Almada) reúne também muitas histórias que 
remontam aos tempos da Capitania de Ilhéus, atravessam séculos e chegam até 
os nossos dias. Sendo assim, procuraremos, nesta pesquisa, colocar em 
evidência os marcos significativos dos processos histórico-geográficos 
verificados nesta lagoa e em sua área de abrangência, a partir das seguintes 
orientações gerais: (1) Dar continuidade às pesquisas e estudos já iniciados 
sobre a história da Lagoa Encantada e dos territórios em seu entorno, com 
base no acervo das fontes disponíveis, principalmente um conjunto de 
documentos históricos do Arquivo Público do Estado da Bahia que foram 
micro filmados e digitalizados por uma equipe de pesquisadores do Centro de 
Documentação (CEDOC/UESC); (2) Reunir o máximo possível de dados e 
informações de natureza histórico-geográfica acerca da Lagoa Encantada, com 
vistas a uma elaboração mais apurada de textos e artigos, com foco nos marcos 
significativos dos processos histórico-geográficos verificados naquela região 
desde o período colonial até o presente momento; (3) Construir, com o auxílio 
das ferramentas cartográficas disponíveis na instituição, mapas histórico-
geográficos demonstrando o evolver da ocupação territorial na área da lagoa e 
também as principais transformações/mudanças decorrentes desses processos, 
sobretudo os impactos destes na paisagem e nos recursos naturais local-
regionais; (4) Colocar em destaque o papel singular/peculiar que a Lagoa 
Encantada desempenhou (e ainda desempenha!) no contexto mais amplo de 
Ilhéus ao longo da sua história e (5) Motivar atitudes de preservação do 
patrimônio natural e histórico-cultural da Lagoa Encantada, através da 
apresentação e divulgação de aspectos relevantes da história e da cultura que 
se formou em torno da lagoa, colocando em destaque as potencialidades que 
envolvem o seu meio ambiente circundante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: LAGOA ENCANTADA/ILHÉUS-BA; PROCESSOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS; 
ATITUDES DE PRESERVAÇÃO 
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As Narrativas Biográficas como contribuição ao 
conhecimento geográfico do Lugar através da música 

 
Thiago Rodrigues Gonçalves 

Professor dos Ciclos Fundamental e Médio (Pedreira/SP e Amparo/SP) 
aldurin@gmail.com 

 
 
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. 
 
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS BIOGRÁFICAS; MÚSICA; LUGAR 
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Meios e sítios na gênese da região e aplanamento na 
Geografia Regional: possibilidades... 

 
Adilson Rodrigues Camacho 

Faculdade Armando Alvares Penteado – FAAP e Universidade Paulista – UNIP 
arocamacho@gmail.com 

 
 
Abordamos a espacialização da realidade social, encontrando em sua origem o 
meio elaborado em plena atitude natural ou mundo da vida, conformando-se 
em conjunto articulado de natureza-recurso, “intenções” e “ações”, 
transformando-se, tal composto, com as coisas nele envolvidas. A dimensão 
espacial mais elementar é o meio forjado nas coisas pelo labor e cuja 
espacialidade é entrevista nas tramas sempre atuais de ações que o trazem 
como lugar, desdobramento dessas relações que se vão estruturando em torno 
da noção de meio, à qual recorremos para uma reflexão sobre intervenção 
regional, associando-a à noção de sítio, instância marcada por múltiplas 
subjetividades, territorialidades em confronto e movimento expressos como 
paisagens (simultâneas e sucessivas). O objetivo é perscrutar a dimensão 
espacial da vida e refletir sobre a possibilidade de um “lugar-modelo”, um 
“sítio-referência”, que suplante a dimensão geométrica, sendo mais 
propriamente a geográfica a dar conta de algo próximo da “territorialidade 
ideal”, tomada como relação bastante ampla entre sujeito (natural, psicológico 
e social, que labora e trabalha) e espaço geográfico (concebido, ocupado, que 
atrai e repulsa) buscando, nele mesmo, algo como seu caráter vocacional 
intrínseco. Experiência é tomada como totalidade, situada a um só tempo pelo 
labor da primeira circunstância e pelo trabalho, já aí mostrando-se como lugar, 
sede das territorializações e paisagens com suas diferentes temporalidades 
inscritas. As referências físicas, orgânicas, culturais, têm sido o melhor 
caminho para estabelecer sua morfologia e definição, atentos às questões 
idiográficas. O recurso à certa “reversibilidade objetiva” (procura do lugar 
como conjunto de qualidades a um ponto que apesar das transformações que 
sofreu possam ser resgatadas), emprega instrumental conceitual da paisagem; 
procedimento que transcorre não sem problemas, é fato, tornando-se 
necessária a promoção de debates envolvendo ativamente habitantes sobre 
qual seja a identidade dessa região e o que se espera de seu devir. Os ganhos 
são aqueles próprios aos debates sobre conceitos de diferentes tradições 
geográficas coexistindo, parecendo boa oportunidade para discutir, também, 
rótulos estereotipados às “Escolas”, suscitando revisões e avanços que juntem 
os planos teórico e aquele da direção das práticas espaciais na síntese da 
“reflexão operante”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO; SÍTIO; TERRITORIALIDADE 
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Lugar e Paisagem: uma abordagem a partir da 
Fenomenologia Hermenêutica de Gadamer e Ricoeur  

 
Werther Holzer 

Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense 
werther.holzer@uol.com.br 

 
 
O que pretendo discutir é como Dardel, com sua obra “O Homem e a Terra: 
natureza da realidade geográfica” (1952/1992) influenciou a geografia cultural 
norte americana, na década de 1970, propiciando o aparecimento da geografia 
humanista. Como método seguirei as “pegadas” que uma leitura hermenêutica 
de alguns textos já clássicos da geografia humanista, escritos por Tuan e por 
Relph, nos oferecem. Em sua busca por alternativas epistemológicas Relph 
recorreu a geógrafos clássicos. Seu objetivo era de discutir a base 
fenomenológica da geografia para ressaltar a importância do lugar como 
conceito geográfico e para isso recorreu também a Dardel e a filósofos como 
Heidegger, Schutz e Merleau-Ponty. Tuan, em suas investigações humanistas, 
recorreu a textos de geógrafos como Humboldt, Sauer, Glacken, Lowenthal e 
Dardel. Munido deste aparato bibliográfico investigava as relações entre 
espaço e tempo e as características do "espaço" e do "lugar". Os temas centrais 
que motivavam as pesquisas dos geógrafos humanistas estavam, certamente, 
contemplados em “O Homem e a Terra”: a relação primordial entre o homem e 
a Terra, as distâncias e direções na formação dos conceitos de lugar e de 
paisagem, todos os aspectos abordados a partir de uma perspectiva 
fenomenológica e interdisciplinar. Dardel, em “O Homem e a Terra” não 
dedica um capítulo ou item especifico para discutir a questão do lugar. Ao 
contrário o conceito permeia o texto como fundamento para a construção de 
todas as relações temporais e espaciais do ser-no-mundo. Podemos concluir 
que a Geografia Cultural, renovada em Geografia Humanista pelo método 
fenomenológico, é tributária direta em seus temas centrais da geografia 
proposta por Eric Dardel. O que pretendo a partir da análise destes vestígios é 
oferecer subsídios para que possamos avançar em nossas investigações a partir 
de dois aportes extremamente próximos de nossas questões contemporâneas, 
que certamente exigem a construção da ciência geográfica em novas bases.  
 
PALAVRAS-CHAVE: FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA; PAISAGEM E LUGAR; ANÁLISE DO 
DISCURSO 
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Horizontes do mundo da vida: uma aproximação 
metodológica 

 
Eduardo Simões Geraldes 

Universidade Paulista (UNIP); Universidade Braz Cubas (UBC) 
edge@usp.br 

 
 
A proposta aponta para a exploração das possibilidades metodológicas de 
compreensão da dinâmica do mundo da vida a partir dos recursos oferecidos 
por uma abordagem hermenêutica. Considera-se que, partindo da 
fenomenologia hermenêutica de Heidegger, ser-no-mundo já é por si 
interpretar o mundo da vida, que se dá como um horizonte particular da 
situação coletiva, uma versão das infinitas possibilidades de realização sob o 
contexto histórico e cultural próprios da vida em sociedade. Nesta perspectiva, 
existe a necessidade de compreensão das referências espaciais mobilizadas a 
partir da intersubjetividade e o diálogo, tomados aqui enquanto recurso 
metodológico. A paisagem, construída a partir da intencionalidade humana 
enquanto síntese da totalidade tempo-espaço-homem (Dasein), fundamento da 
geograficidade de Dardel, introduz o problema da temporalidade e da duração. 
Neste movimento, coloca em questão o tempo objetivo enquanto categoria 
capaz de articular as referências e impermanências do mundo da vida. Põe-se 
em jogo as relações e limites do espaço geométrico e do tempo cronológico a 
partir da experiência do mundo da vida e da fenomenologia da memória em 
função da geograficidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA; PAISAGEM; TEMPORALIDADE 
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Tributo de Bachelard – Encantação (Poética) da Terra 
 

Lúcia Helena Gratão 
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

lugratao@uel.br 
 
 
O tema a que se apresenta tem o propósito de declarar a encantação (poética) 
da terra como tributo de Bachelard. Como cheguei a esta declaração? 
Procurando aprofundar o conhecimento das matrizes da Geografia Humanista 
Cultural no interior do grupo de pesquisa, dediquei-me ao tema Bachelard na 
Geografia Humanista buscando explorar a contribuição do filósofo francês para 
o pensamento da geografia humanista. Exploração através da leitura de suas 
escritas à luz da fenomenologia da imaginação. Percurso circunscrito por obras 
encantadas de poética, devaneios, sonhos. Viagem permeada de onirismo 
permitindo ao geógrafo o direito de sonhar ao deixar-se levar pelo sedutor 
campo da poética. Permear de dois mundos atravessados por dois humanistas 
franceses abrindo caminho de encantação (poética) da terra. Bachelard, o 
filósofo-poeta-sonhador leva-nos a conhecer o campo encantado da (poética) da 
terra e a sua luz resplandecente não só nos conduz à descoberta da geografia 
fenomenológica, mas, especialmente, ao seu criador, Eric Dardel, um 
humanista historiador-geógrafo. Um ser-professor fundante da geografia 
humanista de base fenomenológica. Esta geografia traçada e permeada de 
sonho - “géographie de revê” como escreve Dardel. Esta geografia que nos 
possibilita decifrar os signos ocultos da Terra. Esta “geografia” que ao pé da 
letra é como escritura. Por ser a inscrição do humano sobre o solo, é um 
sistema de sinais cheios de sentido, ou seja, uma escritura a decifrar e cuja 
significação última remete ao movimento da existência. Esta geografia que 
consagra o espaço geográfico como a expressão material da existência humana 
sobre a Terra. A luz noturna-onírica de Bachelard revelando a essência da 
obra-prima de Éric Dardel. Dois humanistas escavando mundos de sentido 
para o ser humano. Mundos concernentes ao homem. Encontro de dois 
pedagogos humanistas ensinando os devaneios da matéria e a encantação 
(poética) da terra. A ligação visceral do Homem com a Terra – géographicité. 
Tributo de encantação e enraizamento. Perspectiva que surge no interior da 
geografia traçada no livro de Éric Dardel (1899-1967), publicado em Paris em 
1952, intitulado L’homme et La Terre e que acaba de ser publicado no Brasil. 
Tributo ainda maior é o acesso a esta obra-prima pelas mãos-livros-leituras do 
filósofo Gaston Bachelard.  
 
PALVRAS-CHAVE: TRIBUTO DE BACHELARD; POÉTICA DA GEOGRAFIA; GEOGRAFIA ONÍRICA  
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Trabalho de campo em Petrópolis (RJ) 
 

Selma Holzer 
Prefeitura Municipal de Maricá. Secretária de Educação. Cidade Educadora. 

selmaholzer@gmail.com 
 
 
O Trabalho de Campo se desenvolverá em Petrópolis, fundada em 1843 nas 
terras da Fazenda do Padre Corrêa, então propriedade da família imperial 
brasileira. A cidade foi planejada, nos moldes das cidades alemãs, pelo Major 
Júlio Frederico Koeler, que também projetou a residência de verão de D. Pedro 
II, onde hoje funciona o Museu Imperial de Petrópolis. O objetivo do trabalho 
de campo é percorrer, de charrete e a pé, o centro histórico da cidade, onde 
está o casario projetado para grandes figuras do império, além de edificações 
mais recentes como a Casa de Santos Dumont. Será também objeto do campo 
uma visita ao Museu Imperial, com seu rico acervo sobre a vida no Brasil do 
século XIX. Para encerrar a visita à Casa do Colono, uma edificação com mais 
de cento e cinquenta anos, que guarda todas as marcas da vida simples que 
levavam os colonos alemães que se instalaram em Petrópolis. 


