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2010, 2011, 2012... 
 
 

O Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural completa quatro 
anos, e junto com esta data realizamos nosso terceiro Encontro de Trabalho, 
com 14 pesquisas a serem discutidas, com novos integrantes, lançamento de 
livros e um Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia, o terceiro, 
ainda despertando muito interesse e atenção. 

O encontro deste ano mantém a estrutura dos anteriores, com pequenas 
inclusões. Na quinta à noite, já teremos um vídeo-documentário que todos 
estão convidados a assistir (página 6), antecedendo nosso seminário aberto da 
sexta feira, com quatro mesas redondas, duas pela manhã e duas pela tarde. 

No sábado teremos cinco sessões temáticas (página 7), nas quais 
procuramos agregar os trabalhos para potencializar a discussão. Os temas 
revelam o amadurecimento das discussões, o que nos faz antever novas 
publicações que devem sair destas pesquisas: “Geografia e geógrafos”, “Espaço, 
tempo e movimento”, “O telúrico, o sagrado e a geopoética”, “Narrativas I: 
metodológicas” e “Narrativas II: temáticas”. Haverá pelo menos três novos 
membros que já estão acompanhando as atividades do grupo e que 
apresentarão pela primeira vez seus trabalhos. Sejam bem-vindos! 

Um momento diferenciado no encontro deste ano será a realização da 
continuação da “Geosofia cartográfica da geografia humanista no Brasil”, 
iniciada no XVII Encontro Nacional de Geógrafos, realizado no último Julho, 
em Belo Horizonte. Os resultados da atividade foram excelentes, e por isso 
estamos ansiosos de completá-la com as narrativas e participação daqueles que 
não puderam estar presentes lá. Temos trabalhado em sua sistematização e 
estamos contentes em poder ampliar o seu escopo, o que nos ajudará em muito 
a entender e documentar o desenvolvimento da Geografia Humanista (página 
24). 

Por fim, encerraremos nosso encontro com um trabalho de campo, que 
será um roteiro geográfico pela cidade do Rio de Janeiro, realizado pelo 
NeghaRIO (UERJ) (página 28). 

É importante ressaltar o trabalho que tem sido feito de publicação de 
livros, artigos, traduções e da revista Geograficidade, que caminha bem para 
sua consolidação, com a colaboração de todos. Já publicamos os dois números 
regulares de 2012, totalizando 11 artigos, três notas e resenhas e duas 
experimentações. Está em preparação o número especial Educação pelas imagens 
e suas geografias, organizado pelos editores convidados Jörn Seemann e Valéria 
Cazetta, que organizaram evento homônimo na USP-Leste, no ano passado. 
Serão 20 artigos, com um temário variado e selecionado, o que certamente 
amplia o escopo da revista, bem como contribui para sua divulgação e 
consolidação. Por outro lado, a chamada para o primeiro número de 2013, a ser 
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lançado em Janeiro de 2013, já está aberta, e seria ótimo ver trabalhos 
desenvolvidos no interior do grupo sendo submetidos para avaliação. 

Sobre os livros, lançamos aqui em Niterói dois: um livro inédito sobre 
lugar e um livro sobre representações. A tão aguardada reedição de Topofilia, 
infelizmente, não ficou pronta, embora esteja em fase final de editoração. 
Programaremos uma atividade para seu lançamento. 

Outra atividade que queremos estabelecer como marco a partir deste 
encontro, é um projeto mais sistemático de traduções. Vamos discutir o 
assunto ao longo dos dias, e todos estão convidados a participar. 

O planejamento de uma nova publicação do grupo, bem como os planos 
para o próximo ano são outros temas que precisarão ser debatidos nos dias em 
Niterói. 

Enfim, com estes três dias repletos de atividades, esperamos poder 
aproveitar ao máximo a companhia. Aproveitamos para agradecer ao empenho 
e colaboração de todos, mas em especial daqueles que têm contribuído de 
forma mais direta para que estes eventos e demais atividades do grupo 
ocorram: Deyvid, Priscila, Thiago e Fernanda, que são os “carregadores de 
piano”, sem perder o sorriso do rosto. Agradecemos também à Selma, que 
sempre nos recebe bem em Niterói e ajuda para que o evento tenha cores mais 
familiares e aconchegantes. 
 
 
 

Niterói, 13 de Setembro de 2012.  
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III Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa 
Geografia Humanista Cultural 
Quinta-feira – 13 de setembro de 2012 

Tarde Chegada 

19h -  
20h 

Atividade Cultural - Documentário 
O Nó - Ato Humano Deliberado 

20h Jantar 

 
 
III Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 
Sexta-feira – 14 de Setembro de 2012  

09h Abertura 

09h15- 

10h45 

Mesa-redonda 1 
Geografia humanista hoje: perspectivas e tendências 
Coord. Eduardo Geraldes (UNIP) 
Werther Holzer (UFF) 
Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 

Café 

11h-  
12h30 

Mesa-redonda 2 
Fenomenologias do espaço e do ser-no-mundo 
Coord. Adilson Rodrigues Camacho (FAAP; UNIP) 
Lígia Saramago (PUC-RJ) 
Tommy Akira Goto (UFU) 

Almoço 

14h- 
15h30 

Mesa-redonda 3 
Poéticas urbanas e suas geograficidades 
Coord. Lúcia Helena Batista ratão (UEL)  
Antonio Carlos Queiroz Filho (UFES) 
Jorge Crichyno (UFF) 

Café 

16h-  
17h30 

Mesa-redonda 4 
O sentido de região: identidade e lugar  
Coord. Lívia de Oliveira (UNESP-RC) 
Lurdes Bertol Rocha (UESC) 
Jörn Seemann (URCA) 

17h30-  
18h 

Lançamentos 
-  Qual o espaço do lugar? Geografia, Epistemologia, Fenomenologia, 

Eduardo Marandola Jr.; Werther Holzer; Lívia de Oliveira (orgs.) 
(São Paulo: Ed. Perspectiva, 2012) 

-  As representações na Geografia, Natanael R. Bonfim; Lurdes Bertol 
Rocha (orgs.) (Ilhéus: Editus, 2012) 

18h Encerramento 
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III Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa  
Geografia Humanista Cultural  
Sábado – 15 de Setembro de 2012 

8h30- 
8h45 

Geosofia Cartográfica da Geografia Humanista no Brasil  
– introdução 

8h45- 
10h 

Sessão temática 1 
Geografia e geógrafos 

A paisagem em Augustin Berque 
Priscila Marchiori Dal Gallo 

As Geografias de Yi-Fu Tuan 
Letícia Carolina Teixeira Pádua 

Entre a crítica e a incorporação: sobre Fenomenologia na obra de Guy di Méo 
Fernanda Cristina de Paula 

Café 

10h15- 
11h00 

Sessão temática 2 
Espaço, tempo e movimento 

Existências em fluxo: as impermanências do habitar 
Eduardo Simões Geraldes 

O espaço e o tempo na mitologia grega e os fundamentos espaciais pré-
socráticos 
Deyvid Fernando dos Reis 

11h00- 
12h15 

Sessão temática 3 
O telúrico, o sagrado e a geopoética 

Terra e planeta, tensão e ilusão 
Adilson Rodrigues Camacho 

A sacralidade do lugar numa perspectiva geográfica e fenomenológica 
Ernandes de Oliveira Pereira 

Geografia e Geopoética: contribuição de Kenneth White para a compreensão 
da poética e da estética do mundo 
Lúcia Helena Batista Gratão 

Almoço 

13h30- 
14h45 

Sessão temática 4 
Narrativas I: metodológicas 

Uma prospecção das interfaces possíveis entre a obra de Gadamer e a 
Geografia Humanista Cultural 
Werther Holzer 

Em busca da espacialidade na análise do mundo da vida cotidiana na 
sociologia fenomenológica de Alfred Schutz  
Eduardo Marandola Jr. 

Geografia Romanesca do Brasil 
Tiago Vieira Cavalcante 
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14h45- 
16h 

Sessão temática 5 
Narrativas II: temáticas 

Os cantos/encantos da lagoa encantada 
Lurdes Bertol Rocha 
Anna Lúcia Côgo  

Fragmentos da Geografia de outrora em Rachel de Queiroz 
Tiago Vieira Cavalcante 
Lívia de Oliveira 

Paisagem sonora: os sons dos lugares 
Thiago Rodrigues Gonçalves 

Café 

16h15- 
18h 

Geosofia Cartográfica da Geografia Humanista no Brasil  
– Narrativas 

 

 

Domingo – 16 de Setembro de 2012 

09:00h Encontro para trabalho de campo  
 

Hotel Cantareira 

09:55h (Re)conhecendo o centro do Rio a pé Mosteiro de São 
Bento 

16:00h Despedida Hotel Cantareira 
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A paisagem em Augustin Berque 
 

Priscila Marchiori Dal Gallo 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

priscilamgallo@yahoo.com.br 
  
 
A proximidade das concepções e reflexões filosóficas de Watsuji Tetsuro, 
embasadas no pensamento filosófico oriental, com as temáticas e o cunho 
fenomenológico da corrente humanista da Geografia foi incorporada e 
trabalhada na construção da concepção de paisagem por Augustin Berque. 
Esse geógrafo francês é um dos responsáveis pela discussão epistemológica da 
categoria e um dos expoentes da Geografia Cultural. Para ele as questões 
centrais em torno da relação homem-meio, centrais no entendimento da 
paisagem, adentram a filosofia. Buscando essa abertura e diálogo entre 
geografia e filosofia ele incorpora em sua discussão uma leitura crítica sobre a 
filosofia oriental, sobretudo, de Watsuji Tetsuro. Berque teve contato com a 
cultura oriental durante sua formação na Universidade de Paris, na École de 
langues orientales, onde aprendeu o chinês e o japonês, línguas que iriam ajudá-
lo em sua estadia no Japão. Esse contato se reflete nos trabalhos do geógrafo, 
de forma que, se não exclusivamente, sua obra traz a singularidade de 
incorporar as suas reflexões sobre a relação homem-meio a maneira como o 
meio (natureza) é concebido, sobretudo, pela cultura japonesa. As diferentes 
visões sobre a natureza contextualiza como ela é percebida, entendida e 
significada. Um dos apontamentos de Berque sobre a paisagem se refere à falsa 
ideia do universalismo da sua concepção. Fora do mundo ocidental ela recebe 
outras conotações e surge com outros sentidos e motivações. Esse enfoque 
reflexivo que ele traz para falar sobre a paisagem ponderando discussões 
filosóficas orientais é a atribuição de seu trabalho que propomos explorar. 
Nossa proposta reside em retornar aos caminhos epistemológicos da discussão 
sobre a paisagem de modo a mapear as matrizes do pensamento (oriental) de 
Berque e apontar as ideias que ele mobiliza em tal discussão. E nesse 
movimento podemos trazer para o primeiro plano o embasamento ontológico 
da abordagem de Berque, desvelando outros sentidos de co-existência com o 
mundo. 
  
PALAVRAS-CHAVE: DIÁLOGO; FILOSOFIA ORIENTAL; PAISAGEM 
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As Geografias de Yi-Fu Tuan 
 

Letícia Carolina Teixeira Pádua 
Universidade de São Paulo (USP) 

leticiapadua@usp.br 
  
 
Esta pesquisa apresenta uma análise da reflexão que Yi-Fu Tuan, produz(iu) 
acerca da Geografia e, mais especificamente, sobre a relação homem/meio, 
assim como suas contribuições para o conhecimento geográfico científico, 
permitindo traçar sua trajetória e as transformações que contribuíram para o 
percurso desta ciência nas últimas seis décadas. A vasta obra do autor, 
composta de vinte e um livros, dezenas de artigos e capítulos, é ainda pouco 
conhecida e explorada, em especial no Brasil. Entretanto, o conjunto dos seus 
escritos possui uma enorme riqueza de temáticas e conteúdos, além de 
inovações conceituais e, sobretudo, propostas para o trabalho com Geografia. 
Nas primeiras publicações, iniciadas em 1955, Tuan era um geógrafo inclinado 
aos fatos da Geografia Física, com destaque para os estudos de geomorfologia 
e climatologia. No entanto, a partir da década de 1960, entremeados aos 
trabalhos Físicos, foram publicados artigos em diversas áreas do conhecimento 
como arquitetura, filosofia e geologia, tratando de temas inovadores como a 
relação da fenomenologia de Heidegger com a Geografia, o uso de linguagem 
poética nas descrições geográficas, ou ainda discussões sobre o conceito de 
humanismo e existencialismo em suas relações com a experiência e vivência 
das pessoas. Seu clássico Topofilia, de 1974, foi um fruto do amadurecimento 
intelectual de observações e ideias trabalhadas ao longo de quase vinte anos. Já 
nas duas últimas décadas, a Geografia Cultural tem se tornado preponderante 
nas suas análises, colocando o humanismo e a Geografia humanista como uma 
área de estudo abrangida pela cultura, embora Tuan admita que as matrizes do 
pensamento de ambas tenham origens diferentes. O autor oscila entre a 
reafirmação da Geografia Humanista como campo do saber (autônomo) - 
inclusive promovendo o lançamento de uma nova obra neste ano com o título 
“Humanist Geography: An Individual's Search for Meaning” – e a valorização dos 
aspectos culturais, sobrepondo, inclusive a natureza, dominando-a. Aparecem 
ainda ricas biografias que permitem extrair sua percepção individual acerca de 
aspectos geográficos em geral e, mais especificamente, a maneira como a 
experiência, a percepção e as suas atitudes para com o ambiente influem no 
trabalho deste geógrafo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: YI-FU TUAN; GEOGRAFIA HUMANISTA; GEOGRAFIA CULTURAL 
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Entre a crítica e a incorporação: sobre Fenomenologia  
na obra de Guy di Méo 

 
Fernanda Cristina de Paula 

Rede Municipal de Educação de Jaguariúna-SP 
depaula.fernandac@yahoo.com.br 

 
 
A pesquisa que vem sendo empreendida tem como tema maior identificar 
tendências da abordagem humanista na geografia do coletivo francófono; com 
intento de avançar no conhecimento, debate e possíveis incorporações de 
bibliografias e discussões. A pesquisa se encaminhou até a tese de André-
Frédéric Hoyaux, que apresenta um quadro de autores francófonos que 
incorporaram a Fenomenologia. Há dois contextos de incorporação, 
observados na tese: a fenomenologia enquanto uma fonte de renovação 
epistemológica ampla (na medida em que não se restringe aos trabalhos 
identificados como humanistas) e a evolução do pensamento de Eric Dardel 
(responsável pela primeira obra de discussão sistemática de uma perspectiva 
geográfica orientada pela Fenomenologia). A proposta atual de pesquisa é 
aprofundar esses dois contextos de incorporação da fenomenologia por 
geógrafos francófonos, começando pela renovação epistemológica. Para isso 
trazemos a discussão de alguns pontos da obra de Guy Di Méo. Filiado à 
Geografia Social (de tradição do materialismo-histórico), o geógrafo traz, 
dentro de seu livro, como o corpo teórico-metodológico orientado pela 
Fenomenologia se alinharia ao corpo teórico metodológico concernente ao 
materialismo-histórico-dialético para explicar as relações entre a escala 
individual e a escala coletiva (social) nas relações entre homem e espaço. Para 
isso, Di Méo traça críticas à Fenomenologia e outra forma de concebê-la 
dentro da Geografia: “[...] d’interpréter le rapport dialectique de (la) conscience 
prise comme source des superstructures avec l’infrastructure économique où elle se 
trouve engagée", em outras palavras, a intencionalidade humana orientada por 
macroestruturas socioeconômicas. Suas reflexões são um ponto importante a 
partir do qual podemos discutir a epistemologia da Geografia, da abordagem 
humanista em Geografia, os pontos de discordância, de concordância, os 
limites e as potencialidades entre fenomenologia e materialismo-histórico-
dialético. 
 
PALAVRAS-CHAVE: INTENCIONALIDADE E FENOMENOLOGIA; GEOGRAFIA SOCIAL 
FRANCESA; EPISTEMOLOGIA 
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Existências em fluxo: as impermanências do habitar 
 

Eduardo Simões Geraldes 
Universidade Paulista (UNIP) 

edge@usp.br 
 
 
A experiência de habitar a cidade coloca a necessidade de discussão sobre o 
significado das permanências e movimentos inerentes à vida cotidiana. As 
novas práticas sociais redefinem identidades em trânsito, territórios e lugares 
em fluxo que demandam perspectivas metodológicas capazes de lidar com os 
processos caracterizados pela mobilidade. É o movimento constante, 
deslocamentos do corpo-sujeito que compõem o contexto dos 
encontros/acasos e impõem as permanências como exceção. Se, como 
Heidegger, considerarmos que "habitar é um demorar-se junto às coisas", 
cumpre buscar como se constituem e se atualizam as referências espaciais que 
fundamentam o mundo-da-vida. Nas mobilidades inerentes ao habitar, impõe-
se uma dinâmica capaz de desconstruir e reconstruir significados. A situação 
do ser no mundo coloca em jogo as conexões cada vez mais instáveis como 
referências espaço-temporais, trazendo a necessidade de uma discussão sobre o 
tema.  
 
PALAVRAS CHAVE: HABITAR; IDENTIDADE; REFERÊNCIAS ESPACIAIS 
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O espaço e o tempo na mitologia grega e os fundamentos 
espaciais pré-socráticos 

 
Deyvid F. Reis 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
deyvid_fernando@yahoo.com.br 

  
 
A proposta de pesquisa para trabalhar com o pensamento pré-socrático 
enquanto matriz geográfica teve início no ano 2011, tendo levantado 
primeiramente, a partir do pensamento helênico, conceitos e temas que 
pudessem contribuir para reflexões na geografia. Entre estes está a mitologia 
(ou religião) foco do presente trabalho enquanto continuação da pesquisa. 
Entendemos que o pensamento pré-socrático não desprezou o pensamento 
mítico religioso ao estruturar o pensamento filosófico, ao contrário partiram 
desse pensamento para criar a filosofia. Portanto, compreender as concepções 
espaciais do pensamento mítico-religioso do mundo grego é o primeiro passo 
para desvelarmos as contribuições geográficas que esta filosofia pode oferecer. 
Nesta empreitada retomamos dois mitos, o de Héstia e o de Hermes, os quais 
se complementam e revelam o espaço e o tempo como sendo uma mesma 
categoria, pensar o tempo significava pensar também o espaço um 
complementando o outro. Esta complementaridade vigorou no pensamento 
grego entre os pré-socráticos até Aristóteles que as compartimentou em 
categorias diferentes. Neste sentido o pensamento aristotélico deu margens 
para que posteriormente se pensasse tempo e espaço separadamente 
distorcendo seus significados originais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: MITOLOGIA; TEMPO E ESPAÇO; GEOGRAFIA HUMANISTA  
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Terra e planeta, tensão e ilusão 
 

Adilson Rodrigues Camacho 
Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) 

Universidade Paulista (UNIP) 
arocamacho@gmail.com 

 
 
Apresenta-se um debate sobre as formas e os modos geográficos de ser, 
questionando algumas recentes expressões que o comporiam: referências à 
“liquefação da realidade”, ao “habitar nas redes”, às “realidades pós-urbanas”, 
que parecem promover alguma desterritorialização da experiência. Segue-se, 
como indica o título, a crítica husserliana e merleau-pontyana do fechamento 
do mundo como algorítimo desde Galileu (que quis ver a terra como 
“planeta”), com perdas na construção das formas e modos de vida e implicam 
mais coerções do que possibilidades espaciais (da demarcação ao morar e 
mover-se). Temendo a tensão e a ambiguidade, afobam-se muitos diante das 
intensas transformações espaciais, virtualizando-as, reificando técnicas e 
tecnologias. Desse modo, procuramos a terra como fundo das relações situadas 
e, assim, criadoras de sentido geográfico: tanto limites físicos quanto culturais, 
ancestrais e os de “última geração tecnológica”; partindo, assim, para as tramas 
e as nervuras espaciais estabelecidas pelas pessoas, que constituem e instituem 
espaços como dimensões e categorias, como meio, lugar, território, paisagem e 
região, conforme a dinâmica de produção do mundo (consequentes ao mundo 
da vida ou determinada verticalmente). Os aportes fundamentais para 
compreender a realidade como portadora de sentidos físicos, orgânicos e 
culturais integrados na geografia, são, além dos mencionados, a fenomenologia 
tomada pela geografia, as referências ao “pays” que está na base de 
considerações sobre território e região, a região como síntese do vivido e do 
geométrico, o que há de único em cada lugar, seu “espírito”, além das definições 
clássicas de redes, todas elas geográficas sem ser lugares elas mesmas; afinal, 
as “novas linguagens” ou a velocidade não podem iludir o estudioso das 
múltiplas atividades nas mais variadas escalas, pois o debate deve ser feito sem 
que reduzamos a Terra a água, as relações a redes, as técnicas a objetos, a 
realidade a tecnologia e, ambas, ao virtual fora das meditações e da poética.  
 
PALAVRAS-CHAVE: TERRA; GEOGRAFIA E SENTIDO; IDENTIDADES ESPACIAIS 
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A sacralidade do lugar numa perspectiva geográfica e 
fenomenológica 

 
Ernandes de Oliveira Pereira 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
ernandesop@yahoo.com.br 

  
 
O fenômeno religioso acompanha a humanidade desde os tempos mais 
remotos. E as evidências estão materializadas na paisagem através das 
construções de templos e de monumentos, dos rituais, das procissões e da 
produção artística. Os rumos que o homem escolhe seguir, e que irão 
fundamentar a sua forma de ver o mundo, podem sofrer a ação daquilo que ele 
considera como sagrado. E essa dimensão pode estar muito além de um mero 
inventário espacial das construções e dos costumes ou de uma mera dimensão 
doutrinária. O sagrado pode constituir o mundo vivido dos homens. Pode 
influenciar a construção da noção de lugar. Fenômenos naturais e seus 
elementos constituintes como a terra, o ar e a água podem ser apreendidos a 
partir dessa dimensão. Uma espécie de sacralidade do lugar dos homens. Por 
isso, o objetivo dessa pesquisa é investigar esse sagrado, além de sua 
materialidade, como um ente que clama pela transparência do seu ser, e que 
poderá irá iluminar a compreensão da ciência geográfica sobre o lugar, a 
paisagem, o território e o espaço, por exemplo. Nesse contexto, a 
fenomenologia é o recurso mais apropriado para a busca da compreensão do 
sagrado como um elemento de reflexão sobre a noção de lugar. A filosofia 
passa a ser uma ferramenta importante para o geografia. Filósofos 
consagrados como Edmund Husserl e Martin Heidegger serão revisitados. A 
paisagem como um livro aberto construído pelas mãos humanas, será 
interpretada através de uma perspectiva hermenêutica. E geógrafos 
humanistas como Eric Dardel e Yi-Fu Tuan, travarão um diálogo 
epistemológico da geografia, afim de que se possa lapidar as bases teóricas 
dessa pesquisa. Diante de tudo isso, cabe destacar aqui que os elementos 
espaciais visíveis e os não visíveis, servirão de base para os estudos. 
Percepções, representações, discursos, intenções, desejos, expectativas, sonhos 
e todos os sentimentos tipicamente humanos sobre o espaço, poderão ser 
considerados nesta pesquisa. Assim, considera-se que tal estudo possa oferecer 
bases teóricas e metodológicas para um entendimento mais profundo do 
homem enquanto um ser, consciente de sua existência, que atua de sobre o 
espaço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SAGRADO; LUGAR; FENOMENOLOGIA 
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Geografia e Geopoética: contribuição de Kenneth White 
para a compreensão da poética e da estética do mundo 

 
Lúcia Helena Batista Gratão 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
lugratao@uel.br 

 
 
A geopética é um campo que vem sendo atravessado pela geografia e tem 
inquietado aqueles que se deixam (en)levar pela imaginação geográfica e a 
experiência estética do mundo. À esta visão (de mundo) a partir de uma análise 
fenomenológica da relação do Homem com a Terra, inscreve-se esse curto 
ensaio em torno da contribuição de Kenneth White, “nômade intelectual e 
poeta do mundo”, explorador de paisagens e lugares. Uma perspectiva que se 
aproxima da abordagem geográfica de base fenomenológica encontrada na 
obra-prima de Eric Dardel sob o título, “O Homem e a Terra: natureza da 
realidade geográfica”, publicada originalmente em francês, em 1952 e em 2011, 
foi publicada em português, para o grande deleite geográfico. Autêntico 
precursor dos estudos de geografia com base na fenomenologia. Essa filosofia 
geo-gráfica em que a Terra é uma grafia de signos a decifrar. E, “o 
conhecimento geográfico tem por objeto esclarecer esses signos, isso que a 
Terra revela ao homem sobre sua condição humana e seu destino”. (DARDEL, 
2011, p. 2). Essa geo-grafia em que a intenção é de formular a essência da 
geografia. Mais que isso, nessa tentativa de esboçar uma face para a geografia, 
Dardel adota uma certa posição, em que deve se apreender o desafio, os 
motivos e os efeitos. “A inquietude geográfica precede e sustenta a ciência 
objetiva, [...] É dessa primeira surpresa frente à Terra e à intenção inicial da 
reflexão geográfica sobre essa ‘descoberta’ que se trata aqui” (p. 1-2). Diante 
dessa posição, Dardel nos incita a explorar o campo da geopoética e, a 
descoberta de Kenneth White foi desveladora. A maneira de (a)vistar a Terra e 
se relacionar com ela aproxima Kenneth White e Eric Dardel. Essa afinidade 
nos invita a explorar esse campo de atravessamento poético e de estética do 
mundo. Concebida pelo escritor franco-escocês, a geopoética visa desenvolver 
uma relação sensível e inteligente com a Terra. Tendo fundado em 1989 o 
Instituto Internacional de Geopoética que estimula ao mesmo tempo, a 
pesquisa e a criação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: POÉTICA; GEOGRAFIA HUMANISTA FENOMENOLÓGICA; EXPERIÊNCIA 
ESTËTICA 
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Uma prospecção das interfaces possíveis entre a obra de 
Gadamer e a Geografia Humanista Cultural 

 
Werther Holzer 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
werther.holzer@uol.com.br 

 
 
O que pretendo é apresentar uma breve prospecção de temas contidos nas 
obras de Gadamer, com o intuito de contribuir no avanço de questões pouco 
enfrentadas pela Geografia Humanista Cultural, em especial as possibilidades 
da utilização da hermenêutica na análise do discurso, seja nas obras de arte, 
seja no diálogo com as pessoas com as quais nos relacionamos em nossos 
estudos em campo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL; HERMENÊUTICA; ANÁLISE DO 
DISCURSO 
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Em busca da espacialidade na análise do mundo da vida 
cotidiana na sociologia fenomenológica de Alfred Schutz  

 
Eduardo Marandola Jr. 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
eduardo.marandola@fca.unicamp.br 

  
 
Entre as contribuições para a análise fenomenológica do mundo da vida 
cotidiana, Schutz introduziu ou ampliou conceitos da fenomenologia de 
Husserl e da sociologia compreensiva de Weber, produzindo uma contribuição 
fundamental para a análise social do mundo vivido enquanto mundo 
sociocultural. Nesta perspectiva, os aspectos temporais são priorizados em 
relação aos espaciais, embora sua obra tenha deixado algumas pistas a se 
perseguir neste sentido. Este trabalho, de cunho metodológico e 
epistemológico, analisa três elementos centrais na analítica fenomenológica 
schutziana, a saber: a intersubjetividade, a tipificação e o método 
compreensivo. O objetivo é buscar no sentido e nas aplicações de suas ideias 
um entendimento de espacialidade (ou geograficidade?) possível que incorpore 
seus avanços na análise da relação indivíduo-sociedade (expresso em seu 
conceito fundamental – mundo da vida cotidiana) à análise fenomenológica 
geográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: INTERSUBJETIVIDADE; TIPOS IDEAIS; MÉTODO COMPREENSIVO 
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Geografia Romanesca do Brasil 
 

Tiago Vieira Cavalcante 
Faculdade Ateneu de Fortaleza (FATE) 

tiagogeografia@yahoo.com.br 
 
 

Embora não seja uma grande novidade, de forma geral, a relação entre a Arte e 
a Geografia e, em específico, entre a arte literária e a ciência geográfica ainda 
se dá de maneira tímida. Baseada numa perspectiva descritiva e / ou 
estruturalista de interpretar a paisagem geográfica, preocupada com a 
materialidade dos fatos espaciais dispostos no espaço, a Geografia por muito 
tempo não se interessou pelos conteúdos humanos pertinentes à literatura, 
suas “atitudes espaciais”. A literatura, quando usada, era tomada, 
principalmente, por seu valor documental, passível de apresentar aspectos 
paisagísticos e/ou elementos históricos capazes de ajudar na caracterização 
geográfica de diferentes lugares. Diante do exposto, e conscientes da 
importância da compreensão dos conteúdos artístico-literários no 
entendimento e estudo da relação entre o homem e o espaço, propomos por 
uma Geografia Romanesca do Brasil, exatamente para sabermos mais um 
pouco sobre a relação entre o homem e a Terra nesse espaço (de) limitado 
chamado Brasil. Para isso, em princípio, tem-se a intenção de se realizar um 
estado da arte dos estudos que relacionam Geografia e Literatura no Brasil, 
uma Cartografia Romanesca do Brasil, buscando autores, orientadores e 
laboratórios que tem concebido ou conceberam seus estudos (ou parte deles), 
tentando entender-lhes as teorias e metodologias usadas e, assim, 
apresentando o conhecimento sobre a literatura por parte da ciência geográfica 
no/do território brasileiro. Posteriormente, objetivamos elaborar a 
compreensão do território brasileiro por parte da literatura e dos seus autores 
onde, vale dizer, o Ceará, nosso torrão natal, será nosso primeiro empenho. 
Assim sendo, primeiro realizaremos uma cartografia teórico-metodológica da 
Geografia Romanesca no Brasil para posteriormente sistematizarmos e 
elaborarmos uma Geografia Romanesca do Brasil. Vale lembrar, que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE tem feito esforço 
parecido, com efeito no segundo ponto por nós sugerido, fazendo uso da 
proposta de Osman Lins (1976) denominada de ambientação na elaboração do 
Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras. Trabalho notável que, 
mesmo proveniente de um órgão estatal – e é isso que o faz ser tão 
significativo –, conduz o olhar da ciência geográfica para novos patamares de 
interpretação do país. É, portanto, na busca de construirmos novos olhares 
sobre a Geografia do Brasil, que propomos este trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA BRASILEIRA; ROMANCE BRASILEIRO; GEOGRAFIA 
ROMANESCA 



III Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

13 a 16 de Setembro de 2012 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 21 |

Os cantos/encantos da lagoa encantada 
 

Lurdes Bertol Rocha  
Curso de Geografia (DCAA) 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
lurdesbertol@hotmail.com 

 
Anna Lúcia Côgo 

Curso de História (DFCH) 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

annacogo@bol.com.br 
  
 
Dando continuidade aos trabalhos da pesquisa “Os canos/encantos da Lagoa 
encantada” no período de 2012 (fevereiro a julho) foram feitos levantamentos, 
leituras e análise bibliográfica de cunho fenomenológico e sobre a história da 
Lagoa Encantada para embasar a pesquisa que, na próxima etapa, será a de 
campo para aplicação de entrevistas semiestruturadas, tomada de fotografias, 
elaboração de mapas etc. 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) possui também 
muitas HISTÓRIAS, as quais remontam aos tempos da Capitania de Ilhéus, 
atravessam os séculos e chegam até os nossos dias. A Lagoa foi descoberta em 
1570 por Pero Vaz Gândaro, explorador lusitano que escreveu um livro sobre 
o litoral sul da Bahia. No início do século XIX, após a abertura dos Portos do 
Brasil para os estrangeiros, os viajantes alemães Maximiliano de Wied-
Neuwied e Martins e Spix também estiveram no local, cuja mata encontrava-se 
intacta. Conhecida no passado como lagoa de Ilhéus, guarda as mais 
interessantes lendas que fazem parte do folclore ilheense, devido à presença 
das ilhas flutuantes que parecem transformar-se em seres místicos, a exemplo 
do lobisomem e da mula-sem-cabeça. Falam de um reino submarino inacessível 
aos mortais, navios iluminados e até galos clarinetas na madrugada. Dizem 
ainda, que em noite de lua cheia, quem pescar na lagoa nunca mais retorna. 
Além desses mitos, a lagoa, na realidade, já abrigou peixes-boi que foram 
dizimados. A maioria dos atuais moradores é formada de pescadores e 
agricultores ribeirinhos que, recentemente, passaram a ter mais uma 
expectativa de sobrevivência, representada pelo turismo de visitação, pois, 
além da Lagoa Encantada em si e do Rio Almada, com seu potencial de 
esportes náuticos, os principais atrativos são cachoeiras (uma delas atingindo 
seis metros de altura), corredeiras, trilhas na Floresta Atlântica e grutas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: LAGOA ENCANTADA; FOLCLORE ILHEENSE; RIO ALMADA 
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Fragmentos da Geografia de Outrora em Rachel de Queiroz 
 

Tiago Vieira Cavalcante 
Faculdade Ateneu de Fortaleza (FATE) 

tiagogeografia@yahoo.com.br 
 

Lívia de Oliveira 
Universidade Estadual Paulista (UNESP-Rio Claro) 

 
 
O interesse dos geógrafos pela literatura não é novo, conquanto tal interesse 
tenha sido marginalizado e as obras literárias tenham sido comumente vistas 
como peculiares documentos capazes, mesmo diante do aspecto ficcional que as 
caracteriza, de ilustrar paisagens e fatos históricos de interesse da ciência 
geográfica. Nesse contexto, a literatura realista é de preferência dos geógrafos, 
pelo fato da mesma apresentar o tempo e o espaço como parte integrante da 
trama romanesca, sem os quais esta não poderia ser construída, tornando-se 
inteligível e identificável (CORRÊA; ROSENDAHL, 2007). Para nós, o espaço 
geográfico é um elemento essencial da socialidade dos sujeitos que fazem parte 
da trama. E um dos fatores que nos leva a tal consideração é que o sujeito 
escritor, o autor, mesmo que indiretamente e talvez sem muita intenção (nem 
sempre), representa e é representação do seu espaço-tempo vivido. 
Representação que indica suas vivências, realizações, sonhos, ocupações e 
preocupações com contextos pessoais e sociais diversos. E isso pode ser 
percebido na prosa de Rachel de Queiroz (17.11.1910 – 04.11.2003). Como 
geógrafos que somos, ficamos curiosos a ponto de nos perguntar sobre o 
quanto a Geografia, enquanto ciência e, principalmente, consciência dos 
lugares, influenciou e/ou influencia nas tramas romanescas dos autores que 
lemos. Tal pergunta leva-nos a aprofundarmos a leitura de suas obras e das 
obras (biografias) que tratam dos autores que escreve(ra)m aquilo que amamos 
ler. É nesse contexto de curiosidade que nos deparamos com o Caderno de 
Geographia de Rachel de Queiroz, a nosso ver, documento exemplar do afeto de 
Rachel por essa disciplina, assim como também um raro escrito capaz de nos 
demonstrar como era pensada e ensinada a Geografia de outrora. É nesse 
sentido, de uma geografia pessoal, como diria Ana Miranda (2012), mesclada 
ao afeto por uma disciplina, que analisamos o conteúdo inerente a este peculiar 
caderno na tentativa de apreendermos a Geografia de outrora existente em 
suas linhas, assim como também na intenção de reforçarmos a importância 
deste conhecimento na obra romanesca da autora. 

 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA E LITERATURA; CADERNO DE GEOGRAPHIA; RACHEL DE 
QUEIROZ 
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Paisagem sonora: os sons dos lugares 
 

Thiago Rodrigues Gonçalves 
Universidade Estadual Paulista (UNESP-Rio Claro) 

aldurin@gmail.com 
 
 
Não é trilha sonora, mas faz parte de um tripé que inclui filme, livro e disco. É 
resultado de uma tentativa de “música geográfica”, que nasce de ver o filme (e 
aí temos o acesso à paisagem) e ler o que foi escrito (o que envolve certa 
poética do espaço). O disco nasce como tentativa de captar o que há de sons na 
paisagem representada pelo filme. É uma soundscape. Paisagem sonora, cujo 
objetivo é o de criar, ou recriar, com sons aquilo que se sente no lugar; sons 
que de certa maneira pertencem ao lugar ou ao que se imagina ser o lugar (o 
que, a bem da verdade, faz pouca diferença). O lugar é a península formada 
pelo encontro da Lagoa dos Patos com o Oceano Atlântico, litoral de dunas de 
um Rio Grande do Sul feito por “gaúchos do mar”. Região até pouco tempo 
isolada, de difícil acesso, que foi visitada há vinte anos atrás pelo cineasta 
gaúcho André Severo e sua esposa Maria Helena Bernardes, com todos os 
percalços possíveis apenas para ficar marcada na memória como um lugar 
repleto de elementos topofóbicos (a areia, a lama, a estrada, os vazios). Em 
2008 o casal retorna à península a fim de registrar o que se lembrava de ter 
visto, as sensações de tantos anos antes (“Documento AREAL 7 – Histórias de 
Península e Praia Grande / ARRANCO”: o filme), e encontra uma península 
diferente – a não ser pelos faróis de navegação e o indômito dos habitantes, 
acostumados e resistentes aos assédios das dunas (“Histórias de Península e 
Praia Grande / ARRANCO”: o livro). Do que foi e do que é, em imagens, 
contos e imaginação, Tiago Casagrande extrai os sons do lugar, que não são 
do lugar mas a ele remetem e simbolizam (“Arranco”: o disco). Não é trilha 
sonora, inclui “Ensaios não-destrutivos de toponímia” e “Brotas de Macaúbas”, 
vendedores de batatas-doces japoneses e “uadi” (“وادي ”) do Saara. Mas acima de 
tudo, é símbolo sonoro de uma paisagem que se me é desconhecida, ganha 
contorno e substância através da “arte geográfica” de André Severo e Tiago 
Casagrande. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SOUNDSCAPE; PAISAGEM SONORA; LUGAR 
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Geosofia Cartográfica da Geografia Humanista no Brasil 
 
 
 
Resumo 
A geosofia é a proposta de uma geografia do conhecimento, à maneira de uma 
história, ou uma sociologia do conhecimento. Esta coloca em evidência a 
natureza geográfica da existência e da experiência, enfatizando os contextos 
geográficos de produção e difusão do conhecimento. Propomos uma atividade 
geosófica sobre a geografia humanista no Brasil para resgatar, a partir de 
narrativas biográficas, aspectos pessoais, políticos, culturais e geográficos do 
desenvolvimento deste campo de interesses no país. Para isso será composta 
uma cartografia onde estas narrativas serão mapeadas espaço-temporalmente, 
permitindo assim a revelação de aproximações, distanciamentos, eventos, 
lugares e contextos geográficos fundantes da geografia humanista no Brasil.  
 
Introdução 

A história do pensamento geográfico é contada a partir dos principais 
marcos da ciência histórica: a macronarrativa, a materialidade dos fatos e a 
cronologia. Além destas tendências, a memória traz uma outra perspectiva em 
relação à perspectiva dos existentes, os sujeitos da história, enquanto um jogo 
de lembranças e esquecimentos. A memória, feita narrativa, estabelece nexos 
entre eventos, lugares, sentidos e hiatos a partir de um ego, o narrador, dando 
coerência à história a partir de outros elementos que a ciência histórica está 
tradicionalmente atrelada. 

A Geografia Humanista e os estudos fenomenológicos em Geografia no 
Brasil ainda carecem de maior atenção em documentar e resgatar seu 
desenvolvimento, tanto histórico quanto narrativo, e esta é uma das propostas 
do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 
(http://geografiahumanista.wordpress.com). Grupo interinstitucional que 
promove pesquisas e atividades ligadas a este campo da geografia, procura de 
um lado avançar na compreensão das questões epistemológicas, ontológicas e 
metodológicas relacionadas à aplicação da fenomenologia na ciência 
geográfica, e de outro investigar a geosofia do próprio campo, enquanto 
esforço de compreender a geografia do conhecimento (WRIGHT, 1947), ou 
seja, os nexos e sentidos geográficos da produção do conhecimento. 

Nesta perspectiva, apesar de bem documentados os processos históricos e 
políticos que afetaram a construção das principais tendências da geografia na 
segunda metade do século XX (AMORIM FILHO, 1976; SANTOS, 1978; 
SILVA, 1983-84), há um significativo silêncio sobre a participação das 
abordagens humanistas neste processo. Propomos, por meio desta geosofia 
cartográfica, trazer à tona elementos que nos ajudem a compreender as 
conexões, as aproximações, os distanciamentos que marcaram a busca de 
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pesquisadores e alunos por alternativas dentro do pensamento geográfico, 
marcando sua militância política, atuação acadêmica e visão de ciência e da 
Geografia. 

Essa proposta parte da ESC realizada em Belo Horizonte, a qual deu 
continuidade à apresentada no Encontro Nacional de Geógrafos de 2010, 
“Perspectivas fenomenológicas na geosofia”, realizada na forma de 
comunicação coordenada e que comunicou o estágio de desenvolvimento das 
pesquisas até o momento. Neste ano, fomos além da exposição das ideias, 
integrando de forma mais efetiva os participantes com esta prática, produzindo 
movimentos de socialização e envolvimento mais significativos. 
 
Objetivos 

(1) Resgatar a memória do desenvolvimento da geografia humanista no 
Brasil a partir da experiência biográfica; e 

(2) Produzir uma cartografia geosófica da geografia humanista no Brasil; 
(3) Refletir sobre o desenvolvimento da história do pensamento 

geográfico no Brasil, seus fatores pessoais, políticos, geográficos e 
culturais por meio dos encontros, distanciamentos, tensões e pontos 
de inflexão revelados pela contextualização das narrativas biográficas. 

 
Metodologia 

Utilizando-se da história oral e da narrativa biográfica (HAY, 2005), 
visando uma construção geosófica, cada participante presente narrará seu 
contato com a geografia humanista e a fenomenologia ao redor de um grande 
mapa (papel craft). A narrativa abrangerá autores, leituras, a forma de 
encontro, a ocasião, o contexto espacial e temporal, bem como as impressões 
iniciais, pré-ideias formuladas e suas transformações ou reificações. 

À medida que se desenvolverem as narrativas, o participante grafará no 
mapa os lugares, tempos, conexões, sentimentos e mais o que lhe for desejável. 
À medida que a palavra for passada, lugares e eventos poderão se repetir, 
criando nexos e conexões que ajudarão a identificar nós desta rede de difusão 
do conhecimento, ou centros de formação. 

No final, o resultado será uma cartografia geosófica (ou geosofia 
cartográfica) da própria geografia humanista e da fenomenologia no Brasil, tal 
como aparece na experiência de geógrafos, adeptos ou não desta perspectiva da 
ciência geográfica. 
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(Re)conhecendo o Centro do Rio a Pé 
 

João Baptista Ferreira de Mello 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
 
Itinerário do trabalho de campo:  
Encontro: 16 de setembro de 2012, domingo, às 9 horas e 55 minutos, no alto 
do morro de São Bento - Mosteiro de São Bento, Rua Dom Gerardo, 40 – 5º 
andar.  
Mosteiro de São Bento (assiste-se a cinco minutos da missa com cantos 
gregorianos), Vista Panorâmica da Praça Mauá, Área Portuária e Baía de 
Guanabara, Av. Rio Branco, Largo de Santa Rita/”Largo da Sardinha”, Rua 
Teófilo Otoni (e de Lamartine Babo), Avenida Presidente Vargas, Igreja Nossa 
Senhora da Candelária (visita), Centro Cultural Banco do Brasil (intervalo de 
20 minutos, por volta do meio dia), Centro Histórico Beira-Mar com seus 
testemunhos geográficos, Rua Buenos Aires, Beco das Cancelas, Rua do 
Ouvidor, Travessa do Comércio/ sobrado de Aurora e Carmen Miranda, Praça 
XV – uma toponímica imposição da República, Paço Imperial e de Isabel de 
Orleans e Bragança (somente maquete do Centro do Rio e janela da 
anunciação da assinatura da Lei Áurea). Com tempo chuvoso, Roteiro 
cancelado. 
 
Projeto de Extensão Roteiros Geográficos do Rio do NeghaRIO da UERJ – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
NeghaRIO – Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, Artes e Cidade 
do Rio de Janeiro 
Coordenação: Prof. Dr. João Baptista Ferreira de Mello  
NeghaRIO /IGEOG / PPGEO / UERJ 
 
www.roteirosdorio.com - (21) 8871 7238 
roteirosgeorio@uol.com.br 
facebook.com/roteirosgeorio 
Twitter: @roteirosgeorio - Grátis  
 


