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RESUMO: A cidade como espaço de vivências e de experiências de indivíduos e de grupos é o 

reflexo de uma profusão de temas relacionados às motivações e aos anseios dos que nela vivem. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho propõe-se a discutir a dinâmica que se estabelece entre a 

cidade e seus habitantes diante das configurações socioespaciais da contemporaneidade. Para 

tanto, utiliza como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, transitando da ampliação 

do olhar geográfico na busca da compreensão da realidade e da pluralidade do mundo para a 

tentativa de sistematizar as experiências humanas com o lugar, neste caso, em específico, a 

pequena cidade. Por fim, são traçadas algumas considerações que visam estimular o pensamento 

crítico sobre a direção para a incorporação ou o resgate de valores relacionados à forma como o 

habitante percebe, pensa e age sobre sua cidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para além do instinto natural e primitivo dos indivíduos de viverem em grupos, a cidade 

como aglomerado humano, é fruto de uma herança histórica e social na qual o desejo 

reconfortante de pertencimento, de se sentir inserido no contexto coletivo gera certa coerência, 

isto é, uma convergência de ações e modos de proceder. 

Assim é que o cidadão se sente parte da cidade e inscreve seu cotidiano tanto no contexto 

histórico como no contexto espacial, desenvolvendo uma dimensão sentimental com o lugar onde 

vive. A cidade, sob esta perspectiva, não pode ser retratada apenas através de números e 

índices. Entender a cidade implica considerar a rica rede de relações e vínculos que ela constrói 

entre seus habitantes. 

A partir desta concepção e estimando a relevância da análise sistêmica na pesquisa 

geográfica, este trabalho propõe-se a discutir a dinâmica que se estabelece entre a cidade e seus 

habitantes diante das configurações socioespaciais da contemporaneidade. Isto posto, o artigo é 

dividido em três partes. Na primeira, a abordagem está alicerçada na ampliação do olhar 

geográfico que ao longo do tempo vem passando por significativas transformações na maneira de 

desvendar a relação do homem com o seu lugar. Neste ponto, é realizado um breve resgate 
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histórico de forma a distinguir a geografia como ciência rica em conceitos, aplicações e diálogos 

com outros saberes que busca constantemente compreender e explicar a realidade e a 

pluralidade do mundo. Na segunda parte, busca-se sistematizar as experiências humanas com o 

lugar, enfatizando a cidade como esse lugar cheio de significações variadas e, por fim, são 

traçadas algumas considerações que visam estimular o pensamento crítico sobre a direção para a 

incorporação ou o resgate de valores relacionados à forma como o habitante percebe, pensa e 

age sobre sua cidade. 

 Um dado bastante relevante ao se referir às cidades é que cerca de quatro bilhões de 

pessoas ocupam atualmente os espaços urbanos. Esse fato, por si só, tem um peso enorme 

quando se propõe a pensar a relação entre a cidade e uma sociedade moderna e complexa que 

traz no seu bojo a natureza humana em suas várias dimensões.  

Assim, a justificativa deste trabalho se apoia na premissa que a realidade urbana congrega 

e expressa uma multiplicidade de contradições irrefutáveis. Enquanto nas pequenas cidades a 

imbricação da vida rural na vida urbana é melhor associada ao mundo rural porque existe uma 

vinculação maior com as atividades agropecuárias, ou seja, o campo; nas cidades médias e 

grandes as atividades econômicas capazes de gerar receita envolvem as atividades industriais, 

comerciais e a prestação de serviços.  

A cotidianidade na maioria das pequenas cidades revela costumes e hábitos singulares 

conforme reconhece Maia (2005, p. 16) quando declara que 

o que na verdade a maioria dos habitantes faz é cuidar do roçado, tirar ou pegar o 
leite no curral, levar os animais para o pasto e à noite colocar a cadeira na calçada 
e esperar o horário da novela e/ou do jornal na televisão e também o vento chegar 
para poder dormir. 
 

 

Desta forma, ampliar a compreensão das concepções que esta sociedade transmite e que 

variam de pessoa para pessoa, tornando a cidade uma construção conjunta a partir de escolhas e 

comportamentos específicos, ajuda a entender como as pessoas se sentem em relação ao seu 

lugar. 

Muito tem se falado e escrito sobre as metrópoles e os seus incontáveis problemas. 

Porém, as pequenas cidades são o centro de observação neste artigo. É nelas que se dá o 

encontro do urbano e do rural e são elas que só recentemente tornaram-se objeto de estudo de 

pesquisadores das mais diversas ciências que ao expandirem seus estudos sobre as 

modificações na organização socioespacial do país se depararam com a “importância, o 

significado e sua representação social, econômica e cultural no contexto da urbanização 

brasileira” (FRESCA, 2010, p. 75). 

Chamando a atenção para os elementos que podem ser utilizados para caracterizar uma 

cidade como sendo pequena, Fresca (2010, p. 76) traz sua contribuição ao assinalar que “uma 
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associação entre pequeno número de habitantes com pequena área – no sentido mensurável – 

ocupada por uma cidade” ajuda a delimitar o conceito de cidade pequena, mas não é prudente 

valer-se apenas de dados populacionais para igualar cidades que na sua essência são diferentes. 

Em outras palavras, o número de habitantes como variável utilizada resultará em 
considerar cidades com populações similares como sendo pequenas, mas não 
levará em conta as especificidades de cada uma delas. Não permitirá que se 
entenda as diferentes inserções de cada núcleo urbano nas redes ou região, 
impedindo que se entenda seus papéis, suas áreas de influência, suas 
integrações internas e externas às redes, dentre outros aspectos fundamentais 
para a consideração de uma cidade como sendo pequena. Evidente que 
dependendo do estudo e objetivos, nada impede que se utilize o número de 
habitantes, mas há que se fazer as ressalvas necessárias, acorde aos objetivos 
estabelecidos na pesquisa (FRESCA, 2010, p. 76). 

 
 
Ainda que Fresca (2010) defenda este ponto de vista e muitos pesquisadores tenham se 

deparado com dificuldades conceituais e metodológicas durante suas investigações nestes 

espaços profundamente diversos, Corrêa (2011, p. 6) auxilia com algumas possibilidades de 

interpretação sobre pequenas cidades, tratando-as como aquelas cuja população está entre 20-

30.000 habitantes e são entendidas,  

como um núcleo de povoamento no qual certa parte da população está engajada 
em atividades ligadas à transformação e circulação de mercadorias e prestação de 
serviços. A parte da população engajada em atividades agrárias é maior ou menor 
e isto pode levar a se pensar em um “continuum” rural-urbano, sem um rígido 
limite entre núcleos urbanos e núcleos rurais, nestes casos podendo-se falar em 
habitat rural concentrado. 

 
 
Embora as pequenas cidades não congreguem problemas ambientais e sociais na mesma 

magnitude das metrópoles ou cidades médias, eles não deixam de existir em menor escala e 

complexidade. E neste aspecto, Maia (2005, p. 6) afirma que “ao se adjetivar o substantivo cidade 

com a palavra ‘pequena’ induz-se à análise do tamanho da cidade, que por sua vez conduz ao 

estudo das redes e hierarquias urbanas”, ou seja, 

requer uma medição, uma aferição do tamanho da cidade, mesmo que se 
quisesse referir à importância da cidade se estaria referindo também a uma 
grandeza. O tamanho da cidade normalmente é medido através do contingente 
populacional ou ainda do número de habitantes. Comumente classificam-se as 
cidades em pequenas, médias e grandes a partir dos seus contingentes 
populacionais e para a classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que 
possuem até 20.000 habitantes. Acima deste montante seria classifica como 
cidade média e aquelas com mais de 500.000 habitantes seriam consideradas 
cidades grandes. Este critério tem sido adotado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e pela maioria dos estudos que versam sobre o 
assunto. Realmente não se pode deixar de considerar a contagem populacional 
quando se quer pensar sobre o que se denominou de pequenas cidades, mas por 
outro lado, não se pode partir unicamente deste dado. Pois, mesmo que se 
enquadrem dentro de uma mesma faixa de número de habitantes há ainda muita 
discrepância entre estes espaços (MAIA, 2005, p. 6). 
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É assim que origem, tamanho e funções vão distinguindo cidades no contexto econômico, 

político e social e gerando uma grande diferenciação entre os tipos urbanos. E mais, ao se pensar 

na diversidade e nas desigualdades produzidas pelas contradições de uma sociedade capitalista 

são adequadas as palavras de Leff (2001, p. 287) que asseguram que “nada mais insustentável 

do que o fato urbano. A cidade converteu-se, pelo capital, em lugar onde se aglomera a produção, 

se congestiona o consumo, se amontoa a população e se degrada a energia”.  

Mesmo que a cidade, de um modo geral, seja palco de lutas diárias, desigualdades sociais, 

moradias precárias e falta de acesso a serviços básicos, há laços emocionais tecidos ao longo 

dos anos que os indivíduos criam entre si e seu universo vivido – a cidade, lugar onde ancoram as 

memórias coletivas. “A cidade natal é um lugar íntimo. Pode ser simples, carecer de elegância 

arquitetônica e de encanto histórico, no entanto nos ofendemos se um estranho a critica” (TUAN, 

2013, p. 177). 

Corrêa (2005) destaca a riqueza de abordagens com que o espaço urbano pode ser 

considerado enquanto objetivação geográfica do estudo da cidade. Detentor de características tão 

diversas como fragmentação e articulação, reflexo e condição social, e, campo simbólico e de 

lutas, o espaço urbano pode ser analisado pelos geógrafos sob várias perspectivas. 

Considerando-o como um espaço fragmentado destaca-se a característica da justaposição 

de diferentes paisagens e usos da terra. Complementando esta particularidade, observa-se que o 

espaço urbano é simultaneamente articulado, ou seja, onde cada uma das partes da cidade 

mantem relação com as demais, mesmo que sejam de natureza e intensidade variáveis.  

Por espaço urbano reflexivo deve-se entender que a expressão espacial dos processos 

sociais são reflexos de uma sociedade dinâmica e mutável, que possui uma complexa estrutura 

que traz em si marcas tanto do passado quanto do presente. Ao mesmo tempo, o espaço urbano 

também é um condicionante social ao observar-se o papel que as obras fixadas pelo homem 

desempenham na reprodução das condições e das relações de produção, viabilizando a 

continuidade da produção. 

Fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, o espaço urbano é 
também o lugar onde os diferentes grupos sociais vivem e se reproduzem. Isso, 
envolve, de um lado, o cotidiano e o futuro. De outro, envolve crenças, valores, 
mitos, utopias e conflitos criados no bojo da sociedade de classes e em parte 
projetados nas formas espaciais: monumentos, lugares sagrados, uma rua 
especial, uma favela, lugares de lazer etc. Formas espaciais em relação às quais 
o homem desenvolve sentimentos, cria laços de afeição ou delas desgosta, 
atribui-lhes a propriedade de proporcionar felicidade ou status, ou associa-as a dor 
ou pobreza. A fragmentação e a articulação do espaço urbano, seu caráter de 
reflexo e condição social são vivenciados e valorados das mais diferentes 
maneiras pelas pessoas (CORRÊA, 2005, p. 150). 
 

 

É dentro deste contexto que Corrêa (2005) acrescenta outra característica do espaço 

urbano ao abordar sua transformação em um campo simbólico tomado por dimensões e 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 105 

significados variáveis conforme as diferentes classes e grupos etário, étnico etc. O espaço da 

cidade apresenta ainda a faceta de ser o cenário e o objeto de lutas e conflitos sociais onde 

também estão engendradas nuances relacionadas às condições de existência e reprodução do 

social. 

 

2. O OLHAR GEOGRÁFICO: CONTEXTO HISTÓRICO  

 

Para ampliar o entendimento acerca do olhar geográfico que ao longo do tempo vem 

passando por significativas transformações na maneira de desvendar a relação do homem com o 

seu lugar, bem como os excessos e os equívocos presentes nesta relação, é vital um resgate 

histórico de forma a distinguir a geografia como ciência rica em conceitos, aplicações e diálogos 

com outros saberes que busca constantemente compreender e explicar a realidade e a 

pluralidade do mundo. 

As palavras de Alves (2014, p. 482) tão bem retratam o tipo de relação que, na maioria das 

situações, tem vigorado de forma excessiva e até mesmo equivocada entre o homem e seu lugar, 

“a produção atual do espaço urbano responde mais à necessidade de manter vivo o circuito de 

produção, circulação e consumo de mercadorias, num mundo altamente mercantilizado, do que às 

necessidades humanos no tempo, no espaço e no cotidiano”. 

É assim que mesmo que as pequenas cidades inconscientemente tentem se manter um 

pouco à margem de certo movimento dominante e homogeneizador que rege a vida nas grandes 

cidades, a vida urbana vai lentamente chegando ao campo formando uma sociedade de consumo 

que tem acesso não só à luz elétrica, fogão à gás, televisão, telefone e alimentos enlatados como 

também sofre influência no modo de vestir, de dançar e de se movimentar no espaço.  

Estas ponderações fazem parte de um contexto maior que se baseia na maneira da 

geografia buscar entender a relação do homem com o seu lugar. Este entendimento foi evoluindo 

ao longo do tempo diante da necessidade de qualificar a riqueza das experiências humanas sem, 

contudo deixar de ponderar que nem sempre é possível a objetivação dos fatos e o descarte da 

subjetividade, fonte do conhecimento pela via do sentimento e da intuição. Gomes (2007) 

expressa que a revolução na ordem das ciências sociais começa a partir do momento que a 

compreensão passa a ser instrumento de um novo polo da produção do saber, em vez do saber 

sistemático.  

Para as ciências, como um todo, que até final do século XVIII eram extremamente 

pautadas na lógica formal, considerar a subjetividade, o mundo e suas contradições era algo 

totalmente avesso ao polo epistemológico dominante até então, o método científico.  

Não podemos deixar de reconhecer que a construção do pensamento geográfico 
sempre se alimentou no avanço da ciência. A ciência clássica concebia a noção 
de mundo como uma grande máquina, a partir da visão mecanicista construída por 
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Copérnico, Galileu e Newton. Tomando por base o método analítico-empiricista de 
Francis Bacon e a lógica apriorística de Descartes, consubstanciou-se a visão 
determinística da natureza (CANALI, 2009, p. 171). 
 
 

Entretanto, a perspectiva de contar com outras vias de legitimidade da atividade intelectual, 

diferentes das abertas pela racionalidade criou cenário favorável, no começo do século XIX, ao 

surgimento de diversas contracorrentes que trouxeram em suas essências a contestação do poder 

hegemônico da razão, seus modelos e seus métodos. Neste cenário notadamente marcado por 

uma resistência ao positivismo e ao cientificismo, floresceu a fenomenologia. 

Filósofos fenomenologistas do século XX como Husserl e Merleau-Ponty apresentaram a 

fenomenologia moderna como nova forma de pensar a experiência humana, indicando-a como um 

percurso teórico-metodológico que vai além dos parâmetros cartesianos e positivistas, tão 

envoltos em objetividade e materialidade. Dentro desta contextualização, a fenomenologia 

preocupa-se em apreender as essências, pela percepção e intuição das pessoas, enfatizando a 

experiência vivida e adquirida pelo indivíduo. 

Nota-se que nem sempre foram bem acolhidas dentro do pensamento geográfico as 

abordagens interpretativas tanto como instrumentos de decodificação e compreensão do universo 

simbólico quanto como auxiliares no reconhecimento da dinâmica dos lugares e do envolvimento 

profundo dos indivíduos e grupos com o mundo vivido. 

Em face das atuais mudanças paradigmáticas da ciência, deve-se aproveitar a 
oportunidade para revisitar-se os fundamentos do projeto permanente da 
geografia. No momento atual em que a geografia precisa tratar das questões 
ambientais, cabe retomar e aprofundar a reflexão teórica sobre as interações 
Terra-Homem na sua dimensão espacial. Não se trata de recolocar uma vez mais 
um novo objeto para a geografia, mas de avaliar como essa questão se insere na 
nova discussão sobre a temática ambiental que aí está, ampla, inter, multi e 
pluridisciplinar, que de há muito transbordou o campo da ecologia (CANALI, 2009, 
p. 176). 
 

 

Do movimento de renovação epistemológica da geografia, ocorrido, sobretudo, a partir da 

segunda metade do século XX, onde dois dos seus objetivos eram romper com a perspectiva 

tradicional e trazer para si novas linguagens e propostas, resgata-se a aspiração da geografia por 

compreender a inter-relação do homem com seu mundo vivido sob uma visão humanista e 

perceptiva. 

Em alinhamento ao pressuposto que a geografia investiga a inserção do homem no 

mundo, de maneira que não pode defrontar-se somente com aspectos relacionados ao espaço 

geometrizado, neste período, expande-se a concepção de que a ênfase deveria ser dada ao 

mundo da vida cotidiana e não só ao conhecimento objetivo do mundo real. 

Assim, é por volta da década de 1970, refutando a nova geografia e buscando substituir as 

diretrizes da metodologia científica positivista, que surge a geografia humanista, retomando a 
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valorização do homem e sua visão de mundo, bem como exaltando sua relação com o meio 

natural.  

Foi neste transcurso do processo de renovação da geografia e sob o enfoque da geografia 

humanista que o lugar passou a ser uma categoria carregada de significações variadas, 

recebendo destaque no tratamento da relação afetiva do homem com o espaço e a pluralidade 

das experiências que transformam este mesmo espaço, eivado de valores, pensamentos e 

sentimentos, em lugar.  

É difícil articular boa parte da experiência humana, e estamos longe de encontrar 
artefatos que meçam satisfatoriamente a qualidade de um sentimento ou a 
resposta estética. Aquilo que não conseguimos expressar em uma linguagem 
científica aceitável tendemos a negar ou esquecer. Um geógrafo fala como se seu 
conhecimento sobre espaço e lugar fosse obtido exclusivamente de livros, mapas, 
fotografias aéreas e levantamento de campo. Ele escreve como se as pessoas 
tivessem apenas mente e visão e nenhum outro sentido com o qual apreender o 
mundo e nele achar significado. [...] Uma grande quantidade de dados 
provenientes da experiência está destinada ao esquecimento porque não 
podemos encaixar as informações nos conceitos das ciências físicas que 
aceitamos sem criticar. Nossa compreensão da realidade humana sofre por causa 
disso (TUAN, 2013, p. 245). 
 

 
À luz deste contexto a geografia humanista destaca a fenomenologia existencial como uma 

filosofia subjacente na busca da compreensão da sua forma de sentir as pessoas em relação ao 

lugar, categoria esta que representa a expressão de onde o homem se sente ambientado e 

integrado, fazendo com que este manifeste significância afetiva tanto para indivíduos quanto para 

grupos. 

 

3. A AMPLITUDE DA ATIVIDADE HUMANA E SUAS MÚLTIPLAS SIGNIFICAÇÕES 

 

Considerando que o primeiro ambiente que a criança descobre é seus pais e que estes 

melhor caracterizam para ela a ideia de se sentir integrada, em uma comparação bastante 

interessante, Tuan (2013, p. 42) esclarece que a forma da criança melhor entender um lugar se dá 

na relação com a mãe, que é o primeiro lugar da criança pequena pois esta representa para ela 

um centro de valor, alimento e apoio. 

A mãe pode bem ser o primeiro objeto duradouro e independente no mundo 
infantil de impressões fugazes. Mais tarde ela é reconhecida pela criança como o 
seu abrigo essencial e fonte segura de bem-estar físico e psicológico. Um homem 
sai de casa ou da cidade natal para explorar o mundo; a criança que engatinha sai 
de perto da mãe para explorar o mundo. Os lugares permanecem aí. Sua imagem 
é de estabilidade e permanência. A mãe se move, mas para a criança, não 
obstante, ela representa estabilidade e permanência. Ela está quase sempre perto 
quando necessária. Um mundo estranho infunde pouco medo à criança pequena 
sempre que a mãe esteja perto, porque ela é seu ambiente e refúgio familiar. 
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Em linhas gerais “o horizonte geográfico de uma criança expande à medida que ela cresce, 

mas não necessariamente passo a passo em direção à escala maior” (TUAN, 2013, p. 45), assim, 

seu interesse pode deslocar-se da mãe para a comunidade, em sequência para a cidade e depois 

para outras nações sem, contudo, deter-se no bairro ou na região. 

Como este trabalho é uma tentativa de sistematizar as experiências humanas com o 

espaço e o lugar, enfatizando a cidade como esse lugar cheio de significações variadas, algumas 

leituras têm contribuído imensamente na busca de abordagens que tangenciem ou enfatizem, de 

certo modo, a temática.   

E falar de cidades e de experiências humanas com o lugar requer um olhar sensível que 

envolva também neste contexto o meio natural. Nas pequenas cidades ele parece estar mais 

próximo no sentido de estar ao alcance das mãos, diferentemente das metrópoles, onde o 

comportamento maquinal e a vida acelerada é a tradução da marca indelével do concreto e do 

asfalto. Nas grandes cidades não há tempo para almoçar em família e perde-se muito tempo no 

trânsito congestionado ou deslocando de uma cidade onde reside para outra onde trabalha. Neste 

aspecto como esperar que o indivíduo tenha tempo ou até mesmo disposição em suas horas de 

folga para interagir com a natureza? 

A sensação que se tem é que enquanto nas pequenas cidades o “correr da vida” se dá de 

uma maneira tão mais lenta e tranquila, nas metrópoles tudo borbulha muito rápido e ganha 

dimensões extraordinárias. Porém, existem encadeamentos tão sutis entre as cidades que os 

acontecimentos mais pontuais que antes eram entendidos de forma isolada, como se estivessem 

distantes ou do outro lado do mundo, agora requerem o desenvolvimento da aptidão para 

contextualizar os problemas vivenciados pela sociedade como um todo, enfrentando-os tanto local 

como globalmente. Os problemas ambientais dão bem a dimensão deste contexto. As causas 

destes problemas estão tão múltiplas e interconectadas que mesmo as pequenas cidades não 

deixam de sentir seus impactos em sua cotidianidade e nos modos de vida de seus moradores. 

Visando integrar o debate sobre a problemática ambiental na contemporaneidade e seu 

impacto nas cidades, este trabalho envereda pela possibilidade do amor ao lugar ser um 

diferencial em relação ao cuidado ambiental e como “tudo isso não pode de ixar de afetar – na 

verdade, revolucionar – as condições da vida urbana, nossa percepção da existência na cidade e 

as esperanças e apreensões que tendemos a associar a esse ambiente” (BAUMAN, 2009, p. 92).  

Atualmente acredita-se que a negação da necessária interação do homem com a natureza 

pode ser uma herança das limitações prescritas pelo método científico e o rigor de seus 

pressupostos que conduziram o processo de modernização no planeta e ainda exercem uma forte 

influência sobre o homem. Essa forma de relacionamento impõe dominação por uma 

racionalidade econômica que objetiva transformar a natureza em um objeto científico, reduzindo 

as chances de envolvimento do homem com o lugar em nome do desenvolvimento. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 109 

Neste sentido, é papel dos pais, da escola e da sociedade transmitirem valores e refletirem 

sobre o fato de que a educação não pode se ocupar só do intelecto, mas deve formar pessoas 

mais solidárias. Como assinala Morin (2002, p. 14) “é preciso ensinar os métodos que permitam 

estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo 

complexo”.  

Talvez seja necessário e premente equacionar a questão ambiental como um 
todo, não abordando separadamente o econômico do social. Para tanto, será 
preciso educar as pessoas a perceber e a conhecer o seu meio ambiente com 
suas fragilidades e seus poderes e, primordialmente, desenvolver sentimentos de 
afetividade. Não basta conhecer, é indispensável amar, gostar da natureza, quer 
urbana, rural ou selvagem. Gostar implica respeitar, “cativar”, reverenciar e aceitar, 
não com simples emoção, mas com o intelecto, com a esperança de 
melhoramentos (OLIVEIRA, 2012, p. 68). 
 

 

É curioso observar o diferencial entre viver nas pequenas cidades e viver nas grandes 

cidades ou metrópoles a partir simplesmente da expansão do sentimento de afetividade que pode-

se criar com o lugar. Em publicação recente, Trentini (2016) comenta descobertas e 

questionamentos feitos por Peter Kahn, pesquisador e diretor do Laboratório de Interação 

Humana com a Natureza e Tecnologia da Universidade de Washington, onde este dá por certo o 

fato de que “as crianças da cidade estão crescendo sem ver estrelas”, evidenciando, desta forma, 

o papel principal que a cidade exerce na vida das pessoas ao passo que as leva a uma maior 

desconexão com a natureza. 

Seria essa relação uma relação em que o ser humano perde a vitalidade por pulsar no 

ritmo da pulsação urbana e por experimentar a sensação de estar destituído do ambiente natural, 

em função de ter pouco ou nenhum contato cotidiano com a natureza, minando a conexão com a 

fonte da existência humana. 

Para Kahn (TRENTINI, 2016, p. 1) está se produzindo uma espécie de “amnésia ambiental 

geracional”, termo criado para descrever como as experiências que cada geração traz da sua 

infância a faz ter uma concepção nova do que é o ambiente normal, podendo, por falta de contato 

com bichos, terra e árvores, por exemplo, derivar adultos cada vez mais apáticos em relação à 

urgência de agir e à extensão dos problemas ambientais.  

Neste aspecto, ao passo que as cidades, gradativamente vão se convertendo em centros 

urbanos cada vez mais compactos também concebem gerações que não reconhecem nem 

tampouco estabelecem laços emocionais com o seu lugar. Trentini (2016, p. 2) assegura, 

por mais simples que possa parecer, ter um lugar gramado para pisar no horário 
do almoço é uma experiência que pode aprofundar o envolvimento sensorial com 
a natureza. Projetar as cidades com esses cuidados pode ser uma força 
estimuladora para as áreas urbanas – além de ser psicologicamente restaurador. 
Da forma como são as cidades hoje, elas são percebidas pelas pessoas como 
ambientes artificiais onde não se estabelece a mesma relação que ocorre na 
natureza. 
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Pensando na inserção e na valorização de ambientes naturais no cotidiano dos habitantes 

das cidades, a pesquisa comandada por Kahn (TRENTINI, 2016, p. 2) concluiu que o 

planejamento urbano pode buscar soluções estimulando tanto a compreensão quanto a 

apreciação da natureza ao “exigir por parte dos edifícios janelas com espaço para entrada de ar 

fresco e luz natural, incorporar telhados verdes, jardins panorâmicos e agricultura urbana, criar 

espaços dentro e em torno dos edifícios que permitam o contato com plantas nativas”. 

Para o criador do termo “Cidades Rebeldes”, o geógrafo britânico David Harvey, “as 

cidades foram transformadas em lugares para investir e não para viver” e [...] “o bem-estar da 

população é a última prioridade, quando o lucro é a principal preocupação no desenvolvimento 

urbano” (NOGUEIRA, 2015, p. 01). 

Muitos podem pensar que a solução é frear o processo de urbanização. Entretanto, não 

necessariamente precisa ser, desde que se enxergue a relação do homem com o meio ambiente 

de forma que não haja o determinismo de nenhuma das partes. 

Talvez as pequenas cidades contemplem condições para construir uma educação 

ambiental na escala do lugar, ressignificando experiências humanas onde o “envolver-se”, o 

“tomar parte” e o “abranger” revelem mais do que conseguem expressar, tendo mais valor do que 

o “des-envolvimento” em que o prefixo “des” caracteriza oposição, negação ou falta de 

envolvimento. Bauman (2009, p. 90) observa,  

o “progresso”, que já foi a mais extrema manifestação de otimismo radical, 
promessa de felicidade universalmente compartilhada e duradoura, deslocou-se 
para o polo de previsão exatamente oposto, não tópico e fatalista. Agora significa 
uma ameaça de mudança inflexível e inescapável que pressagia não a paz e o 
repouso, mas a crise e a tensão contínuas, impedindo qualquer momento de 
descanso: uma espécie de dança das cadeiras em que um segundo de 
desatenção resulta em prejuízo irreversível e exclusão inapelável. Em vez de 
grandes expectativas e doces sonhos, o “progresso” evoca uma insônia repleta de 
pesadelos de “ser deixado para trás”, perder o trem ou cair da janela de um 
veículo em rápida aceleração.   
 

 

Desde que o aporte filosófico representado pela geografia humanista enriqueceu a 

perspectiva geográfica e ampliou o entendimento da condição humana sob a Terra, envolvendo 

imaterialidade e afetividade para dar significado geográfico aos fenômenos e estudar a essência 

da relação homem-meio, a reflexão sobre a realidade de onde e como se vive tem adquirido novo 

sentido. 

A rua onde se mora é parte da experiência íntima de cada um. A unidade maior, o 
bairro, é um conceito. O sentimento que se tem pela esquina da rua local não se 
expande automaticamente com o passar do tempo até atingir todo o bairro. O 
conceito depende da experiência, porém não é uma consequência inevitável da 
experiência. [...] A unidade maior adquire visibilidade por meio de um esforço da 
mente. Então, o bairro inteiro torna-se um lugar. Todavia, é um lugar conceitual e 
não envolve as emoções. As emoções começam a dar cor ao bairro inteiro – 
recorrendo e extrapolando a experiência direta de cada uma de suas partes – 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 111 

quando se percebe que o bairro tem rivais e que está ameaçado de alguma 
maneira, real ou imaginária. Assim, o sentimento afetuoso que se tem por uma 
esquina expande-se para incluir a área maior (TUAN, 2013, p. 209). 
 

 

O “abrandamento” na rigidez das leis científicas em detrimento de filosofias interpretativas 

que consigam traduzir a amplitude da atividade humana e suas múltiplas significações, 

englobando até mesmo a afetividade, procede de algumas incursões pela filosofia e embasam o 

entendimento do neologismo “topofilia”, descrito por Gaston Bachelard e difundido pelo geógrafo 

humanista Yi-Fu Tuan. 

O mundo topofílico é afetivo, abrange a totalidade do ser, é composto de pausas e 

movimentos, de percepção, pensamento e símbolos, apresentando aos indivíduos novas 

aberturas e caminhos trazidos no bojo da geografia humanista. Tuan (2013, p. 13) assinala que 

“os dotes humanos incluem órgãos sensoriais semelhantes aos de outros primatas, mas são 

coroados por uma capacidade excepcionalmente refinada para a criação de símbolos”. 

A topofilia propõe uma nova forma de entendimento do homem e sua relação com a 

natureza em seus aspectos mais subjetivos e porque não simbólicos, transparecendo um conjunto 

de sentimentos emaranhados: memórias, nostalgias, sonhos, emoções e afinidades relacionados 

ao lugar e que variam muito de pessoa para pessoa e em intensidade, sutileza e modo de 

expressão. 

Como Tuan, “muitos teóricos viram no Humanismo uma forma de lutar contra o 

encarceramento da imaginação, a desvalorização das aspirações criativas e anulação dos 

sentimentos na ciência geográfica” (GONÇALVES, 2010, p.17).  

Vê-se então a ciência expandindo seu foco da verdade científica para a preocupação 

essencial com a felicidade do homem e outros sistemas de crenças e de conhecimento conforme 

acrescenta Oliveira (2013, p. 91), 

a percepção é colocada no cerne das preocupações geográficas, chamando a 
atenção para a relevância dos sentidos dos homens, suas sensações e seus 
sentimentos, seus sonhos e seus anseios. Mostra, também, que a percepção é 
ação e é um estender-se para o mundo, é uma linguagem de sinais e de símbolos. 
Os sensores táteis, as mãos competentes permitem perceber asperezas e as 
texturas, porém são os visuais que nos fornecem a tridimensionalidade do nosso 
meio ambiente, as cores e a distribuição dos objetos, ensejando a movimentação 
espacial. 
 

 

Em se tratando de sentimentos e significações há discrepâncias comportamentais bastante 

intrigantes que dificultam a compreensão, com maior propriedade, do entrelaçamento entre o 

indivíduo e seu mundo vivido.  

Para Tuan (2013, p. 15) espaço e lugar são “imagens de sentimentos complexos – muitas 

vezes ambivalentes”. Desta forma, enquanto o lugar é segurança e estabilidade o espaço é a 

representação da liberdade, da amplidão e da ameaça. E Tuan (2013, p. 72) estabelece, 
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o espaço fechado e humanizado é lugar. Comparado com o espaço, o lugar é um 
centro calmo de valores estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço 
e de lugar. As vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio e 
aventura, dependência e liberdade. No espaço aberto, uma pessoa pode chegar a 
ter um sentido profundo de lugar, e na solidão de um lugar protegido, a vastidão 
do espaço exterior adquire uma presença obsessiva. 
 

 

Observando a interface entre a cotidianidade do indivíduo e a relação com seu mundo 

vivido é difícil captar nas minúcias como se dá a construção desse viver já que existem situações 

tão singulares como: amar o lugar e querer cuidá-lo, amar o lugar e não cuidar dele, não amar e 

cuidar do lugar, e por fim, não amar e não cuidar do lugar. 

Se não sob a perspectiva cultural como conceber a ideia de o homem relacionar-se com o 

seu lugar de maneiras tão diversas? Seria a cultura passada de geração em geração por meio de 

códigos muitas vezes não expressados verbalmente a responsável por comportamentos 

antiecológicos mesmo quando se ama o lugar? 

E quando ama o lugar por que o homem tem atitudes como varrer quintal ou calçadas e na 

sequência atear fogo nas folhas secas que amontoou mesmo que isso traga outras 

consequências sociais e ambientais?  

Como interpretar o fato de o homem plantar lavouras ou criar gado em áreas notoriamente 

de preservação ambiental, muitas vezes protegidas por lei, contando com a falta de fiscalização e 

com a impunidade ou, no caso da aplicação de alguma medida punitiva, o prejuízo ser “apenas” 

financeiro, ignorando os desdobramentos ambientais? 

Seria por falta de informação que o homem destrói a natureza? Ou seria por falta de 

realizar as conexões entre eventos fragmentados e que ocorrem fora do seu cotidiano? 

Para Claval (2006) não basta abordar a cultura pelo exterior. Mais do que isso é preciso 

aprofundar os questionamentos das representações e dos valores que levam os homens a agirem 

de uma maneira quando poderiam agir de outra e ainda, a organizarem o espaço adotando um 

modelo e não outro. 

Sua experiência é guiada por aquilo que eles aprenderam ao escutarem as 
pessoas em torno deles e discutindo com elas. A geografia que estuda grupos 
humanos se detém nos discursos e nas representações que os codificam, uma 
vez que estas últimas traduzem maneiras de ver padronizadas. 
As representações que o indivíduo recebe através de sua educação, que ele 
aprende no contato com outros, que ele constrói e que reinterpreta, constituem um 
universo mental que se interpõe entre as sensações recebidas e a imagem 
construída em seu espírito. As representações fornecem malhas para apreender o 
real. Elas permitem superpor ao aqui e ao agora os algures, que são sociais, 
geográficos ou metafísicos. Elas dão assim origem a valores e instituem uma 
ordem normativa (CLAVAL, 2006, p. 93). 
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Realizando questionamentos bem semelhantes como os elencados neste trabalho e sob a 

ótica de como as pessoas atribuem significado e organizam o espaço e o lugar Tuan (2013, p. 13) 

afirma, 

o cientista social é tentado a ver a cultura como um fator explicativo. A cultura é 
desenvolvida unicamente pelos seres humanos. Ela influencia intensamente o 
comportamento e os valores humanos. A sensação de espaço e lugar dos 
esquimós é bem diferente da dos americanos. Essa abordagem é válida, mas não 
leva em conta o problema dos traços comuns, que transcendem as 
particularidades culturais e, portanto, refletem a condição humana. 
 

 

À luz do fato que a cultura atua, acentuando ou distorcendo as aptidões humanas, 

capacidades e necessidades em meio a um conjunto de forças econômicas, políticas e sociais 

que se conformam em um cotidiano denso, 

as atuais transformações do território urbano são, via de regra, condicionadas por 
lógicas determinadas por um sistema capitalista tardio de acumulação flexível que 
estrutura, de forma fortemente associada cultura, economia e sociedade, fazendo 
com que os diversos âmbitos da vida e da experiência em sociedade sejam 
intermediados por lógicas atreladas ao consumo. Sendo o espaço da cidade 
produto e reprodutor das dinâmicas que regem o seu tempo, a transformação das 
forças produtivas, da estrutura econômica e social, da organização espacial e da 
configuração formal marcam, na cidade contemporânea, a produção de novas 
territorialidades, novas espacialidades e formas de sociabilidades atreladas ao 
sistema econômico-produtivo, de onde emergem novas situações urbanas e onde 
as relações socioculturais e espaciais devem ser resignificadas e reinterpretadas 
(ALVES, 2014, p. 484). 
 

 

Essa cidade que se ressente de processos globalizados aliados ao capitalismo e à 

exacerbação do consumo demandam novas formas de compreensão do espaço urbano que 

contemplem as experiências socioculturais, repletas de identidade,  

A cidade como espaço público ou como lugar da esfera pública – topos da política 
enraizada nas formas de apropriação de espaço e tempos, de processos 
cotidianos, de lutas e conflitos – aparece como uma das bases da reflexão para a 
chamada elaboração cidadã, para os temas de uma cidadania incompleta, 
truncada, dilacerada que busca se recompor pela e na luta pela redemocratização 
do direito à cidade. Nesse sentido, recolocando a questão do espaço público 
enquanto reivindicação da visibilidade pública das diferenças e do reconhecimento 
político do diferente (ALVES, 2014, 486). 
 

 

E as pequenas cidades, ainda sob a égide de deterem condições de repensar seu futuro, 

por meio de um planejamento urbano que esteja tanto alinhavado com um plano diretor ajustado 

às necessidades locais quanto voltado para uma ruptura com o que pesa sobre o tecido da vida 

cotidiana e impõe um crescimento a todo custo, podem, dentro das suas escalas e dinâmicas 

próprias, construir relações sociais impregnadas de valores a partir do sentimento de identidade 

com o lugar. 
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Anne Buttimer (2015, p. 9) esclarece que tanto para os “de dentro”, pessoas que são do 

lugar, como para os “de fora”, os estrangeiros ou migrantes, o maior desafio pode ser pedagógico: 

“um chamado à consciência daquelas ideias e práticas comuns e cotidianas dentro do mundo 

pessoal e então ir além delas no sentido de um diálogo mais razoável e mutuamente respeitoso”. 

O direito à cidade pertence a todos, conforme a contribuição que Harvey (NOGUEIRA, 

2015, p. 03) oferece como outro modo de ver e fazer a cidade, a partir de uma visão nova do 

comum, 

é menos sobre catástrofes e momentos de rebelião e mais sobre se todos 
podemos contribuir, através de educação e de novas práticas democráticas, de 
assembleias e de nossa capacidade de tomar decisões de maneira coletiva, de 
reestruturar a produção e o emprego cooperativamente. Mas isso tem que estar 
coordenado e embasado teoricamente. Se superarmos as fragmentações, 
podemos ter uma urbanização emancipatória, ao contrário da alienada e 
repressiva que temos hoje. 

 
 

Incentivar os indivíduos a repensarem em seus cotidianos formas de tomarem maior 

consciência dos desdobramentos, em longo prazo, de suas próprias experiências vividas em uma 

atitude contínua de cuidado com o meio ambiente, podem ajudá-los a reconhecer e a estabelecer 

um valor afetivo para a natureza, rejeitando a falsa ideia de um progresso que pretensamente 

justifica a degradação ambiental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O lugar é considerado onde o indivíduo está familiarizado e mantém laços afetivos, 

representando uma categoria essencial para os estudos geográficos e ambientais 

contemporâneos devido à sua incorporação à vida cotidiana e social. 

Seja pela desconexão com o meio natural que ocorre, sobretudo, nas grandes cidades seja 

pelo sentimento de necessidade de ressignificar os conceitos de progresso e de crescimento sem 

limite ancorado na capitalização da natureza, é preciso que haja uma voz de resistência e 

participação cidadã perante os fenômenos urbanos que são frutos de decisões nada democráticas 

de gabinetes e que afetam a vida cotidiana e a vitalidade local.  

Romper com rigores científico-metodológicos - o paradigma tradicional - que leva os 

homens a observar e a descrever fenômenos, sejam quais forem, com “pouco envolvimento” 

provavelmente ajudaria os habitantes das pequenas cidades a planejarem o crescimento do “seu 

lugar” pensando em um futuro sustentável de forma plural. 

Unir, de alguma forma, o cognitivo ao afetivo, e assim, sair de uma visão “apenas” 

conservacionista dos recursos naturais e ampliar o papel de educadores ambientais como 

geradores de mudanças de valores é imprescindível para resgatar sentidos e percepções em 
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relação ao lugar, oferecendo a direção para a incorporação ou o resgate de valores relacionados à 

forma como o habitante percebe, pensa e age sobre sua cidade. 

Apesar das transformações que as cidades têm sofrido, mesmo as pequenas, elas 

simbolizam o campo de encontro de contradições e de diferentes grupos que lutam entre si 

embora pertençam e amem o mesmo lugar, carregado de significações, vivências afetivas e 

memórias coletivas.  

Como nos dias atuais tudo é muito efêmero o planeta vive modificações cujos intervalos 

são inferiores ao de uma geração. Desta forma, instigar o homem a repensar suas atitudes em 

relação ao seu mundo vivido, passa, obrigatoriamente, pela dinâmica que ele estabelece com a 

cidade na sua cotidianidade.  

Acredito que o objetivo deste trabalho foi alcançado ao se trilhar o caminho do amor ao 

lugar e da percepção ambiental como formas de privilegiar e subsidiar uma leitura responsável 

pela provocação de outros olhares e pela renovação na maneira de entender a cidade e a rica 

rede de vínculos que ela constrói entre seus habitantes. 
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