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RESUMO 

 

 

Paisagem e memória são conceitos que se interrelacionam, agindo diretamente um sobre o outro. 

Pensando nesta interrelação, e na importância do estudo da paisagem em Geografia, esta pesquisa 

busca refletir estas relações entre memória e paisagem, e as implicações destas sobre o lugar. 

Tratando-se de um trabalho de cunho humanista, o aporte destes conceitos se encontra em 

geógrafos como Tuan, Lowenthal e Dardel, além de filósofos como Bachelard e Ricouer. Dessa 

forma, a proposta segue no sentido de “escavar” a memória do lugar-Parque Estadual Mata dos 

Godoy, que se encontra enraizada na paisagem; buscar a essência do lugar através da memória. 

Para tanto, parti de minha própria experiência, procurando personagens que guardam a memória 

dessa paisagem. Por meio de conversas com esses guardiões da memória da paisagem é possível 

revelar o sentido do lugar. Nas conversas as pessoas atribuem significados particulares ao lugar, 

expressando suas preferências e suas condutas, suas experiências e atitudes com ele. As suas falas 

revelam imagens; paisagens a partir dos valores, dos significados e dos sentidos que têm.  

 

Palavras-chave: Paisagem; memória; lugar. 
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ABSTRACT 

 

 

Landscape and memory are concepts that have interrelationship, acting rightly one above other. 

Thinking about this interrelationship, and in the importance of the study of landscape in 

Geography, this search tries to reflect these relationships between memory and landscape, and 

these implications about the place.  As this work has a humanist view, the support of these 

concepts are found in geographers like Tuan, Lowenthal and Dardel, and the philosophers like 

Bachelard and Ricouer. In this way, the proposal follows in the meaning of “excavate” the 

memory of the place-Mata dos Godoy State Park, which are rooted in landscape; search the 

essence of the place through the memory. For that, I took my own experience, looking for 

characters that keep the memory of this landscape. Among the conversations with these 

guardians of landscape memory is possible to reveal the meaning of this place. In these 

conversations people give particular meanings of the place, expressing their preferences and their 

conducts, their experiences and attitudes with it. Their talks reveal landscape; landscape through 

values, meanings and the senses that they have. 

 

Key-words: Landscape, memory, place 
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O que se pode esperar de um trabalho em Geografia com o título: 

“Paisagem e memória”? O primeiro conceito é próprio da ciência geográfica ou do 

pensamento geográfico, e tem sido muito discutido em diversas vertentes ao 

longo da história desta ciência. Contudo, memória não tem sido papel de 

destaque nesta história no âmbito da Geografia, salvo nas abordagens 

humanistas de orientação fenomenológica. Antropólogos, historiadores, 

sociólogos têm explorado os significados da memória em diferentes contextos 

históricos e culturais. Porém, memória e paisagem se interrelacionam, agindo 

diretamente uma sobre a outra. Pensando nesta interrelação, e na importância 

do estudo da paisagem em Geografia, busco nesta pesquisa refletir estas 

relações entre memória e paisagem, e as implicações destas sobre o lugar.  

A obra de Simon Schama publicada em 1995, Landscape and 

memory, trilha caminhos que convergem com as leituras de filósofos e geógrafos 

que fiz. Apesar de ser historiador de arte, Schama busca no filósofo Gaston 

Bachelard (A poética do espaço, 1993), no sociólogo Maurice Halbwachs 

(Memória coletiva, 2006) e no geógrafo Yi-Fu Tuan (Espaço e lugar: a 

perspectiva da experiência, 1977; Paisagens do medo, 2005) as bases de sua 

pesquisa sobre paisagem e memória. Ao falar de paisagem, ele a descreve como 

constituição da memória dos povos que ali habitaram. Cada paisagem é criada 

na mente humana e guarda as relações de cada grupo que ali se estabeleceu. Ele 

afirma: “Landscapes are culture before they are nature; constructs of the 

imagination projected onto wood and water and rock” (SCHAMA, 1995, p.61). 

Esta concepção de paisagem se aproxima muito de Tuan e Bachelard, 

especialmente. Trilhei por estas leituras enquanto escavava os sentidos e 

significados de uma geografia fenomenológica da paisagem de um lugar. 



paisagem e memória: o lugar-parque estadual mata dos godoy 

hugo leonardo marandola, londrina-pr, 2009 3

Ao usar neste trabalho o mesmo título da obra de Schama, 

procuro evidenciar o sentido da pesquisa. Ele procura “what we already have, 

but which somehow eludes our recognition and our appreciation”, ele não busca 

uma “explanation of what we have lost, it is an exploration of what we may yet 

find” (SCHAMA, 1995, p.14). Ele faz isso analisando as relações de diversas 

culturas do mundo com diferentes elementos da natureza e em diferentes 

épocas. O autor se refere à constituição da paisagem mais como camadas de 

memórias do que de rochas, o que se aproxima daquele conceito de paisagem 

que busco no presente trabalho, que é o de uma justaposição de vários 

elementos. 

O complemento do título – "o lugar-Parque Estadual Mata dos 

Godoy" – situa a pesquisa enquanto lugar com o qual tenho íntima relação. 

Assim como no livro de Schama, quando aponta como "guardians of landscape 

memory" (SCHAMA, 1995, p.17) pessoas que eram encarregadas de preservar a 

memória de uma determinada sociedade, procuro, a partir da minha própria 

experiência, os personagens que guardam a memória da paisagem do Parque 

Estadual Mata dos Godoy (Londrina-PR). O Parque é muito recente, criado em 

1989, e a ocupação colonizadora da região também o é, datando das primeiras 

décadas do século XX. Sendo assim, convivi com pessoas que participaram do 

desbravamento da floresta – que cobria toda a região – e, portanto, na 

constituição das primeiras camadas dessa paisagem. 

Paisagem e memória surgem então como conceitos-chave, pois, 

assim como Schama considera a paisagem como um receptáculo de memória, 

geógrafos a consideram como um amplo sistema mnemônico que retém história 

e ideais de um grupo (LOWENTHAL, 1982, p.140). Do ponto de vista de uma 

geografia fenomenológica, a memória de um grupo é entendida espacialmente. 

Suas relações com o lugar são reveladas através da "escavação" pela via da 

memória. Neste ponto, agrega-se outro conceito-chave à pesquisa: lugar. Este 

que "encarna as experiências e aspirações das pessoas" possibilitando ao 

pesquisador compreender "a perspectiva das pessoas que lhe dão significado" 

(TUAN apud HOLZER, 1999, p.70). 

Com esses três conceitos conduzindo esta investigação 

(paisagem, memória e lugar), busco na Geografia Humanista fundamentos para 

a pesquisa. Esta é marcada pelo envolvimento do pesquisador, pela experiência, 
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pelo mundo-vivido. Dessa forma, a proposta segue no sentido de “escavar” a 

memória do lugar que se encontra enraizada na paisagem; buscar a essência do 

lugar através da memória. Essa busca exige certos cuidados, além de 

imaginação, discrição, disciplina, paixão e porque não, ousadia. 

Assim, a memória é buscada aqui através de conversas que, 

diferente de entrevistas, são “um ato recíproco e contínuo”; uma relação 

(MARANDOLA JR. 2008, p.110). Para uma investigação como esta que necessita 

de um envolvimento por parte do personagem, essa atitude permite que as 

lembranças mais esfumaçadas aflorem e ajudem a constituir a memória do lugar, 

pois nas conversas criam-se laços que são necessários para que a “pessoa sinta-

se à vontade e segura para se expor” (MARANDOLA JR. 2008, p.110). “Nas 

conversas... nas falas, nos tons de voz, nos gestos, no olhar, na subjetividade... 

os personagens... revelam... os seus sentimentos [...], os seus vínculos de 

geograficidade” (GRATÃO, 2002, p. 39). Assim sendo, busquei conversar com 

personagens que têm relações com o lugar procurando desvelar como estas 

pessoas respondem ao seu ambiente, revelando histórias e mitos, podendo 

então, apreender a essência do lugar ou o “sentido do lugar” (TUAN apud 

GRATÃO, 2002, p. 43), expresso na fala dos personagens, pois, num estudo de 

paisagem sob uma abordagem humanista, espera-se um certo “deslocamento da 

atenção do objeto externo para os fenômenos que ocorrem com os sujeitos que 

a vivenciam” (CABRAL e BUSS, 2002, p.51). Nas conversas as pessoas 

atribuem significados particulares ao lugar, expressando suas preferências e suas 

condutas, suas experiências e atitudes com ele. As suas falas revelam imagens, 

paisagens a partir dos valores, dos significados e dos sentidos que têm. “E 

assim, vão revelando os elos afetivos com o lugar” (GRATÃO, 2002, p. 47). 

Quando Roque Strieder apresenta a origem etimológica da 

palavra conversar é possível compreender a escolha desta atitude metodológica: 

“’cum’, significa ‘com’, e ‘versare’, significa ‘dar voltas’, então conversar em sua 

origem significa ‘dar voltas com’ o outro” (STRIEDER, 2002. p.254). São essas 

“voltas” com as pessoas que nos conduzem à vivência das personagens, as quais 

revelam a essência desse lugar. Por meio das conversas é possível apreender as 

relações sensoriais, afetivas, estéticas e simbólicas, pois, é nesse momento que 

“las expresiones de la cara, la gesticulación, la mirada” revelam o sentido, a 

memória do lugar e da paisagem (NOGUÉ, 1992, p.90). 
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As conversas realizadas ao longo dessa pesquisa seguiram na 

mesma direção que Joan Nogué i Font seguiu em seu trabalho. 

La entrevista debe ser libre, informal, espontánea, sin limitaciones 
de tiempo ni de temas, al ritmo de la persona entrevistada y, a ser 
posible, en su próprio medio, rodeado del paisaje que 
normalmente contempla. El entrevistador debe establecer una 
relación profunda y sincera com la persona entrevistada, de tal 
manera que ambos se ‘embarquen’ juntos hacia una exploración 
conjunta del mundo vivido e, incluso, lleguen a intercambiar 
papeles. Se produce, por tanto, una especie de ‘inmersión’ del 
geógrafo fenomenológico en la investigación (NOGUÉ, 1992, p.90). 

A 'imersão' que o autor se refere já existe nesta pesquisa, pois 

desde a minha infância tenho relações com a Mata, e no período em que estagiei 

no Parque1, fortaleci os laços afetivos com o lugar-Mata. Assim, as conversas 

informais aconteciam o tempo todo, no horário de folga, numa trilha, numa 

visita, além dos encontros programados com alguns personagens específicos, 

que serão citados no decorrer do texto. Como mantenho essa relação com o 

lugar, a pesquisa segue essa trilha, buscando a memória da paisagem por meio 

das conversas com personagens da Mata. Sendo eu mesmo um personagem 

deste lugar, insiro-me na pesquisa partindo de minha própria experiência, para 

então, buscar as experiências de outrem. Partindo do pressuposto de que "não 

podemos conhecer nem descrever os fenômenos da experiência à distância" e 

que precisamos estar em contato com eles, "desenvolvendo nós mesmos uma 

experiência" (MARANDOLA JR. 2005, p.74) é que adoto essa linha de pesquisa. 

Ao conversar com as pessoas e buscar na memória do lugar, o 

lugar e a paisagem, busco também, a existência das pessoas. Como declara 

Jacob Wasserman: “a paisagem na qual uma pessoa vive não emoldura 

simplesmente a pintura. Entra na sua verdadeira existência e torna-se parte 

dela” (WASSERMAN apud RELPH, 1979, p.16). 

Além disso, Eric Dardel descreve a paisagem como “algo mais que 

uma justaposição de detalhes pitorescos, a paisagem é um conjunto, uma 

convergência, um momento-vivido. Há uma ligação interna [...] que une todos os 

elementos” (DARDEL apud RELPH, 1979, p.14). 

                                       

1 Fui estagiário do Instituto Ambiental do Paraná, órgão responsável pelo Parque Estadual Mata dos 
Godoy, onde fui monitor de trilhas entre novembro de 2006 e novembro de 2007. 



paisagem e memória: o lugar-parque estadual mata dos godoy 

hugo leonardo marandola, londrina-pr, 2009 6

“A paisagem se unifica em torno de uma tonalidade afetiva 
dominante, perfeitamente válida ainda que, se refratária a toda 
redução puramente científica. Ela coloca em questão a totalidade 
do ser humano, suas ligações com a Terra, ou, se preferirmos, sua 
geograficidade original: a Terra como lugar, base e meio de sua 
existência” (DARDEL apud GRATÃO, 2002, p. 41). 

Ainda, segundo Edward Relph, a paisagem “é a escrita dos 

propósitos e experiências humanas sobre a terra e, portanto, constitui uma 

mensagem que pode ser decifrada” (RELPH, 1979, p.14). Neste sentido, se a 

paisagem é escrita ela é também leitura, e nesta leitura a memória pode ser 

decifrada. 

Para tanto, o trabalho segue com A geografia pessoal da Mata, 

onde me exponho enquanto sujeito, personagem da pesquisa, partindo de minha 

experiência para buscar a essência do lugar. Em seguida, desenvolvo uma 

discussão sobre os conceitos paisagem, memória e lugar no contexto da 

Geografia Humanista, relacionando-os à constituição da Mata dos Godoy. E, por 

fim, as conversas com os personagens da Mata, em especial dois deles, Zé da 

Mata (guarda-parque) e Zé Bernardo (morador), buscam configurar esse lugar 

de memória – Parque Estadual Mata dos Godoy. 



geografia pessoal da mata

1
Capítulo 1
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Para que eu possa me inserir como sujeito personagem da 

pesquisa, partindo da minha experiência, é necessário fundamentar ‘minha’ 

geografia pessoal. Que geografia é esta? Geografia pessoal? Uma geografia que 

permeia pelo mundo da experiência? A ‘minha’ geografia; a minha experiência e 

itinerários construídos a partir do meu mundo vivido. Lugares, paisagens. 

Tentarei, a partir de minha experiência, caracterizar a paisagem da Mata. 

Buscando embasamento teórico-metodológico para estas 

questões, encontro grande aporte na leitura do discurso presidencial da 

Association of American Geographers, proferido em 1946, onde John K. Wright 

fala de diferentes formas de pensar e fazer Geografia (WRIGHT, 1947). 

Sem contrapor os tipos de conhecimento geográfico, ele diz que 

“era tão importante a pesquisa científica do geógrafo (Geografia formal) quanto 

a leitura dos romances regionais (geografia informal)” (WRIGHT apud 

MARANDOLA JR., 2007, p.270). A geografia informal, segundo Wright, penetra 

profundamente no significado da paisagem. Assim, ele embasa uma geografia 

experiencial, que ainda hoje caminha na “informalidade” acadêmica, 

conquistando seu espaço lentamente com apoio de grandes nomes da Geografia 

mundial, como Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer, Edward Relph e David Lowenthal.  

É David Lowenthal que vai nos dizer/apresentar “geografias 

pessoais” (LOWENTHAL, 1982, p.117). Buscando uma nova epistemologia 

geográfica, Lowenthal inspira-se nas terrae incognitae de Wright, ligando 

experiência, memória e imaginação. Escreve ele: “A experiência do mundo mais 
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simples e direta é composta de percepção, memória, lógica e fé” (LOWENTHAL, 

1982, p.123). Assim, continua:  

A despeito de suas congruências com cada outro e com o mundo 
como ele é, os meios ambientes particulares acentuadamente 
divergem entre pessoas em culturas diferentes, entre indivíduos 
dentro de um grupo social, e para a mesma pessoa, como criança 
e como adulto, em diversos tempos e lugares, e em costumes 
diferentes (LOWENTHAL, 1982, p.124). 

As geografias pessoais envolvem toda nossa existência. Os 

fenômenos que constituem o ser no mundo têm fundamentos espaciais. Assim, a 

vivência implica espacialidade, territorialidade, geograficidade. Toda nossa 

existência enquanto paisagem, lugar, percepção, imaginação, constitui as 

geografias pessoais, sendo estas, portanto, compostas da experiência espacial. 

O filósofo Maurice Merleau-Ponty que diz que a experiência é a 

forma primeira de saber. Nas palavras dele: “tudo aquilo que sei do mundo, [...], 

eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo” 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p.3). Assim, para um fazer geográfico, também é 

possível, ou necessário, partir da experiência no⁄do mundo. “[...] O mundo não é 

aquilo que pensamos, mas aquilo que vivemos, tornando impossível ao homem 

abarcá-lo ou experienciá-lo como totalidade” (MARANDOLA JR., 2005, p.60). No 

entanto, essas experiências acontecem no mundo compartilhado, ou seja, 

minhas imagens, que surgem de minhas experiências, estão ligadas de alguma 

forma com as imagens e experiências dos outros, mesmo que apenas por serem 

formadas a partir do que percebemos no mundo (LOWENTHAL, 1982, p.120). 

Assim, enquanto pesquisador, tenho como princípio da pesquisa minha própria 

experiência, minha geografia pessoal, procurando contribuir para a compreensão 

do mundo, a partir de meus mundos vividos. 

Para tanto, devo explorar os tortuosos caminhos de minha 

memória, buscando lembranças e imagens que me guiem na direção de um fazer 

geográfico que alcance as camadas mais profundas deste lugar de memória que 

é o Parque Estadual Mata dos Godoy. A memória é espacial. Segundo Bachelard, 

“o inconsciente permanece nos locais” (BACHELARD, 2008, p.28). Assim, os 

espaços vividos de ontem, são os espaços de memória de hoje. As experiências 

se apegam aos lugares de maneira que podemos resgatá-las expressas na 

paisagem. Portanto, busco a partir de minhas experiências, reconhecer as 
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íntimas relações entre lugar e indivíduo, entre lugar e experiência. 

 

O Princípio na/da pesquisa - busca da nova terra – o lugar de morada 

Busco agora o princípio de minha relação com a Mata. Quando 

minha experiência encontra a Mata? Ou quando a Mata me encontra? Quando a 

Mata passa a fazer parte de meu mundo vivido? Como me insiro nesta 

paisagem? Como ela me constitui? 

Em 1947, Antônio da Cunha, meu avô, chega a Londrina em 

busca da nova terra, onde “tudo que se planta dá”. Mineiro, nascido e criado em 

Jacutinga, sul do Estado, vendeu seus cinco alqueires de terra para recomeçar a 

vida no Norte do Paraná. 

Ele comprou um sítio no sul do município de Londrina, às 

margens do ribeirão Águas do Tigre, ou somente “Tigre”, como o chamamos, e 

assim principia a relação de minha família com a floresta exuberante do norte 

paranaense. Meu avô, Antônio da Cunha comprou o sítio de uma parte da 

fazenda dos irmãos Godoy. Foram 300 alqueires loteados em pequenos sítios, 

onde a floresta permanecia sem seus maiores monumentos, as madeiras de lei, 

as quais foram retiradas por Álvaro Godoy antes de colocar as terras à venda. O 

“Tigre” é o próximo vale ao sul do ribeirão dos Apertados, limite sul do que hoje 

é o Parque Estadual Mata dos Godoy. 

O meu avô foi o primeiro a chegar nessas terras loteadas. O que 

havia por ali perto era a estrada que liga Londrina aos distritos daquela região. 

Esta estrada foi aberta pela Companhia de Terras Norte do Paraná, responsável 

pela colonização de boa parte do norte paranaense. Meu avô abriu passagem 

pela mata por esta estrada até sua nova propriedade, cerca de 1 km, e derrubou 

toda a floresta, plantando em seu lugar 5.000 pés de café.  

Assim, o sítio de onde meu avô retirou o sustendo da família por 

anos, fez parte da floresta que compunha a Mata décadas atrás. Ainda hoje, o 

acesso ao sítio passa por dentro da Mata – a rodovia PR-538 corta 2 km da Mata 

no sentido norte-sul (figura 01). 

Neste lugar insiro-me enquanto personagem da pesquisa. Eu 

experienciei diretamente a Mata por um longo período somente através da antiga 
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estrada, hoje PR-538, assim como a maioria dos moradores do entorno ainda o 

fazem. 

Desde muito pequeno (início da década de 1990) freqüentei o 

sítio de meu avô, que ficava cerca de 25 km da cidade de Londrina, e também a 

casa onde passou a morar desde sua aposentadoria, no Distrito de São Luis, 

cerca de 30 km da cidade e 5 km do sítio. Assim, era de costume passar pela 

rodovia, que hoje se afasta da cidade, passando pelo shopping Catuaí (que era 

apenas o início de uma obra no entroncamento de duas rodovias, PR-445 e PR-

538), pelos condomínios horizontais luxuosos e por chácaras de lazer (apenas 

propriedades rurais duas décadas atrás), por pequenos patrimônios, pela Mata 

dos Godoy, pelo sítio e, finalmente, São Luis, a casa de meu avô (figura 01). 

Durante a travessia pelos 2 km de estrada que cortam a Mata, ela 

abraça seus passantes. A estrada é tortuosa, com alto declive na vertente 

esquerda do ribeirão dos Apertados, fazendo com que os carros diminuam a 

velocidade, aparentemente forçando-os ou convidando-os a apreciar tamanha 

beleza, um testemunho vivo do passado. O sol é coberto pela copa das árvores, 

e, se o caminho é percorrido de janelas abertas, uma brisa fria invade o interior 

do carro, junto com cheiros e sons únicos, que não se sentem nem se escutam 

tanto na cidade como nos patrimônios ou sítios vizinhos. Somente o interior da 

Mata proporciona tais sensações, fazendo com que as pessoas que por ali 

passam, notem sua presença e admirem sua beleza, mesmo que por uma 

rodovia. 
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Figura 01: Localização do Parque Estadual Mata dos Godoy na PR-538 a 14 km da cidade. A 
estrada possui 2 km de trecho sinuoso na vertente esquerda do ribeirão dos Apertados, no interior 
da Mata, em amarelo; e, leva aos patrimônios Espírito Santo e Regina (antes da Mata) e Distritos 
de São Luis e Guaravera (depois da Mata) (Fonte: adaptado de PARANÁ, 2002, p.iii 2). 
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Experienciei diversas vezes tais sensações, porém, uma situação 

em especial, quando já estagiava na Mata, Clovis, funcionário do Parque, 

chamou-me para buscar gengibre na casa de Zé Bernardo, funcionário 

aposentado e que hoje mora dentro do Parque. O centro de visitantes onde eu 

ficava está no alto da vertente esquerda do ribeirão dos Apertados, e 

desceríamos até a margem do rio (figura 01) pela PR-538, único acesso à casa 

de Zé Bernardo. Quando iniciamos o caminho por volta das nove horas da manhã 

estava um tempo ameno. Sentados no trator aberto, descendo lentamente a 

estrada, um frio repentino, com uma leve neblina nos surpreende. A Mata nos 

reservou uma descida agradabilíssima acompanhando-nos ao longo do percurso, 

com sons e cheiros peculiares. Identificamos algumas aves no caminho, entre 

elas, um carcará com sua pose imponente observando os intrusos no seu 

habitat. Foi um momento em que meus sentidos ficaram ouriçados, ansiosos por 

todas sensações que o ambiente me proporcionava. Mesmo numa estrada 

asfaltada, em cima de um trator, senti-me abraçado pela Mata, numa espécie de 

cumplicidade e compreensão de toda uma infância com sensações semelhantes. 

Seria a tal da geograficidade que envolve a geografia? 

Depois do trecho sinuoso, seguindo a estrada no sentido do 

distrito de São Luis (Sul), subindo a vertente direita do ribeirão dos Apertados e 

voltando o olhar para a Mata, é possível ter uma visão panorâmica, com seus 

vários vales encaixados, e diversas perobas e figueiras que se destacam sobre o 

dossel da Mata. É um exercício que sempre fizemos, desde os tempos de criança: 

contemplar a Mata ao longe, mostrar aos visitantes desapercebidos tamanha 

grandiosidade. 

Durante um ou dois anos da minha infância, quando tinha cerca 

de dez anos, meu pai cultivou hortaliças no sítio de meu avô. Foi um período que 

tive grande contato com o caminho, com o sítio, com a terra, com a Mata. Nossa 

horta ficava na vertente direita do ribeirão Águas do Tigre, uma pequena área 

entre o rio e a casa onde meu pai morava durante a semana. Na vertente 

esquerda do Tigre, havia uma capoeira, que em alguns trechos ocupava desde o 

rio até o espigão. Lembro-me que pensava ser parte da Mata dos Godoy, que 

meu sítio fazia divisa com ela. 

Provavelmente tenha sido nessa fase da minha vida que criei o 

vínculo com a Mata, momento que comecei a estabelecer relações mais próximas 
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com ela. A Mata dos Godoy deixou de ser apenas um Parque no sul da cidade, e 

se tornou a Mata por onde eu sempre passava, contemplava, parte do meu 

mundo-vivido. Comecei a perceber as diferenças, a notar a linda visão que se 

tem ao longe, os cheiros, os sons e todas as suas peculiaridades. Talvez o fato 

de fazermos o trajeto de Kombi, que nos deslocava mais lentamente, tenha 

contribuído para que eu passasse mais tempo no interior da Mata, e me dado a 

oportunidade de experienciar todos esses sentidos com mais intensidade. 

Dessa maneira, minhas idas e vindas ao sítio e à casa de meu 

avô, minha imaginação dizendo que a capoeira que observava era a própria 

mata, me proporcionaram uma relação de familiaridade com o caminho e com a 

Mata. Conheço cada curva daquela estrada, cada lombada. Assim, o trecho de 2 

km no interior da Mata, citado há pouco, ganha significado especial, provocando 

sensações agradáveis ao percorrê-lo, mesmo porque as curvas são acentuadas, 

forçam os motoristas a diminuírem a velocidade, permitindo uma maior 

apreciação da paisagem, diferenciando este trecho do restante da estrada. Penso 

que aí me insiro num grupo de pessoas que têm feito esse caminho experiencial 

e vivencial. Os moradores do entorno, do Distrito de São Luis, e todos que 

sempre passam pela PR-538 têm sensações semelhantes às minhas. Ao 

conversar com essas pessoas, todas afirmaram conhecer a Mata dos Godoy, 

apesar da maioria nunca tê-la visitado. Como dito anteriormente, a Mata se 

expõe e se impõe aos passantes; não há como não percebê-la. Dessa maneira, é 

estabelecida a relação entre os passantes e a Mata. Ela passa a fazer parte de 

um momento vivido de um dado grupo, criando um conjunto de relações, se 

caracterizando como uma paisagem (DARDEL, p.41 apud HOLZER, 1999, p.159). 



da floresta à mata

2
Capítulo 2
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A floresta: árvores de todos os tipos e tamanhos; pequenos 

brotos de palmito juçara fadados à morte num tronco caído de uma figueira que 

acumulou um punhado de terra suficiente apenas para germinar as pequenas 

sementes depositadas por pássaros, ou macacos, quem sabe (figura 02); 

imensas perobas-rosa com seus 35 metros de altura (figura 03), que se 

sobrepõem ao dossel, abrigando bromélias e orquídeas em sua copa, que abre 

apenas em seus últimos metros, donde vigia a floresta ao lado de seus 

companheiros pau d’álhos e figueiras, que são alguns dos maiores monumentos 

da floresta que cobriu grande parte do território brasileiro, incluindo o norte 

paranaense, que preserva um pequeno, mas importante, fragmento desta 

floresta, que hoje é Mata. 

A floresta se torna Mata a partir do processo de significação da 

paisagem; quando o norte paranaense é colonizado e o sertão é desbravado; 

quando a grande floresta dá lugar às plantações de café, às pequenas 

propriedades de subsistência; quando aquela paisagem natural passa a ter 

significado para um determinado grupo. 

A travessia da floresta, representada pela paisagem natural da 

Mata Atlântica do Norte do Paraná, à Mata dos Godoy, um remanescente desta 

floresta que carrega o nome de uma família, um lugar de memória, é um 

processo que transforma uma paisagem em lugar, mediado pela memória. A 

paisagem é resignificada a partir da experiência e do seu uso. 
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Paisagem, memória e lugar 

A paisagem, tal como entendida pelos geógrafos, incorpora 

características físicas e culturais homogêneas a uma porção do espaço (HOLZER, 

1999, p.151). O conceito de paisagem que busco se relaciona com o conceito 

iniciado pelos geógrafos românticos, como Humboldt que usou o termo 

“landschaft”, que é uma associação morfológica e cultural. O conceito de 

paisagem do geógrafo francês, Eric Dardel, se aproxima de landschaft quando ele 

a define como a “[...] inserção do homem no mundo [...] a manifestação de seu 

ser para com os outros, base de seu ser social” (DARDEL apud HOLZER, 1999, 

p.159). Desta forma, toda a reflexão sobre paisagem que faço a seguir, é 

buscando um diálogo com a definição de Dardel. 

 

 

Figura 02: Encontro memorável com brotos de palmito juçara numa figueira caída na trilha 
interpretativa do Parque Estadual Mata dos Godoy (Inara Campos Chayamiti e Denise Dalla 
Colleta– outono de 2007). 

 

O trabalho do homem no mundo, suas relações com o sítio, suas 

representações no espaço, são o processo de construção da paisagem, uma 

forma de escrita na paisagem, que a inunda de significados. Assim, conceber a 
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paisagem como texto, é concebê-la como a escrita das relações estabelecidas 

entre sociedade e natureza, representada pela cultura (COSGROVE, 1998, 

p.102), permitindo “restituir vida a esse processo de inscrição a montante que 

deu forma à paisagem” (LUCHIARI, 2001, p.143). 

 

 

Figura 03: Uma das muitas perobas-rosa que são encontradas na trilha interpretativa do Parque 
Estadual Mata dos Godoy; esta espécie foi muito utilizada e procurada pelos pioneiros que usavam 
sua madeira para construção de casas, móveis, pontes etc (Hugo L.M. – inverno de 2007). 
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Portanto, a cultura exerce papel fundamental na constituição da 

paisagem e, portanto, em sua análise. Ao estabelecer esta relação entre cultura 

e paisagem, e compreender a cultura como um “conjunto de textos”, que devem 

ser lidos por meio de interpretações de camadas de significação, “a paisagem 

[torna-se] um texto cuja significação é instável e cuja escritura e leitura estão 

engajadas em processos sociais e políticos conflitivos (MONDADA; 

SÖDERSTRÖM, 2004, p.142). Dessa forma, a paisagem é um constructo de 

significados individuais, contemplando assim um conceito coletivo. Já a relação 

ser-no-mundo analisada individualmente, caracteriza um “lugar”, pois esse se 

refere aos significados dados pelos indivíduos. 

[…] o lugar enquanto conceito espacial, mesmo em seu sentido 
locacional, independe em princípio, de suas características físicas. 
Ele é construído a partir de uma relação intersubjetiva, 
extremamente variável de indivíduo para indivíduo, quando vão 
sendo atribuídas ao suporte nomes e características simbólicas, 
constituindo-se enfim no mundo que une indissoluvelmente o 
sujeito às coisas, tornando-o um ser-no-mundo (HOLZER, 2006, 
p.114). 

Assim o lugar é base para o conceito de paisagem, pois, a partir 

das relações individuais com o mundo, das significações pessoais, é construído 

um significado coletivo, uma caracterização de um determinado grupo criando 

assim paisagens genéricas. 

O lugar [...] não pode ser confundido com a paisagem. Na 
experiência do lugar existe a sensação comum de familiaridade, 
enquanto que na experiência da paisagem somos pessoas que 
estão fora da cena. Nesse sentido o papel do tempo ligado à 
experiência continuada, é fundamental para a caracterização do 
lugar. Essa experiência do lugar se dá tanto no indivíduo quanto 
no grupo, ligando-se ao uso cotidiano de um determinado espaço, 
que por isso se torna um lugar (HOLZER, 2006, p.119). 

A partir desse uso, da experiência, do ser-no-mundo, a paisagem 

é o acúmulo, através da memória, dessas expressões e associações culturais que 

se inscrevem no espaço geográfico (HOLZER, 1999, p.165). As experiências, 

individuais e coletivas, causam marcas nos objetos, no suporte material 

(HALBWACHS, 2006, p.157). Estas marcas exteriores são adotadas como “apoios 

e escalas para o trabalho da memória” (RICOEUR, 2007, p.156). Assim, a 

memória tem o papel de guardar tais relações do ser com o mundo que se 
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carrega de sentido por meio da imaginação, pois as imagens são frutos de 

nossas vivências, são como gravuras, e a memória não apenas registra os fatos; 

a imaginação grava imagens em nossa memória e enche de significado nossas 

lembranças, tornando-as, lembranças da imaginação (BACHELARD, 2008, p.49). 

Denis Cosgrove corrobora essa linha de pensamento quando afirma que “tanto o 

passado como o futuro são espaços da imaginação”, construídos em nossas 

mentes, preenchidos de significados pela imaginação, que captura os dados 

sensoriais oriundos da experiência, e os transforma, gerando novos significados 

(COSGROVE, 2000, p.48). 

Gaston Bachelard complementa a ideia de inscrição da memória 

no espaço discutidas por Maurice Halbwachs e Paul Ricoeur, afirmando que 

é pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de 
duração concretizados por longas permanências. O inconsciente 
permanece nos locais. As lembranças são imóveis, tanto mais 
sólidas quanto mais bem espacializadas (BACHELARD, 2008, p.28-
29). 

Portanto, a memória é espacializada; o sujeito inscreve seu 

espaço vivido “na forma de artefatos ou de ambiente natural, para serem 

revisitados, reaproveitados, reinterpretados” (LOWENTHAL apud HOLZER, 2000, 

p.115). Nessa ligação entre o passado e presente por meio da memória, Paul 

Ricoeur identifica uma relação espaço-tempo na fala do personagem, quando diz 

que 

A declaração explícita da testemunha [...] é bem expressiva: “Eu 
estava lá”. O imperfeito gramatical marca o tempo, ao passo que o 
advérbio marca o espaço. É em conjunto que o aqui e o lá do 
espaço vivido da percepção e da ação e o antes do tempo vivido 
da memória se reencontram enquadrados em um sistema de 
lugares e datas do qual é eliminada a referência ao aqui e ao agora 
absoluto da experiência viva (RICOEUR, 2007, p.156). 

Essa ligação do passado-presente dada pelo espaço é bastante 

discutida por David Lowenthal. Ele diz que as pessoas se sentem confortáveis 

incorporando significados passados nos objetos, nas casas, na paisagem. As 

paisagens só tem sentido para nós quando compartilhamos nossa história com 

elas, não só aquela que experienciamos diretamente, mas o que ouvimos ou 

lemos a respeito. Lowenthal (1975, p.06) diz ainda sobre a associação do 

passado com o presente: 
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[the past] is incarnate in the things we build and the landscapes 
we create. We make our environment comfortable by incorporating 
or fabricating memorabilia, and we feel at home with new products 
when their camouflage evokes the old. 

Paisagem, memória e lugar, mostram-se indissociáveis numa 

análise geográfica como a que me disponho a fazer. A paisagem é constituída a 

partir de lugares que, por sua vez, são apreendidos por meio da memória que 

está inscrita na paisagem. 

Para a compreensão do lugar-Parque Estadual Mata dos Godoy, é 

preciso buscar toda essa significação da paisagem e sua própria morfologia. 

Podemos pensar este processo em três fases complementares: um primeiro 

momento, antes da inscrição de significados, quando havia apenas a paisagem 

natural, floresta; a travessia, onde há o início da colonização, quando os 

primeiros grupos humanos passam a fixar raízes na floresta, incorporando 

significados; e o momento em que o lugar e a paisagem já estão estabelecidos, 

cheio de significados e memória, e a floresta dá lugar à Mata. 

 

A Floresta 

A Mata Atlântica faz parte do imaginário de muitos brasileiros, se 

não de todos, pois além de ter a maior amplitude latitudinal entre os biomas do 

país (desde a latitude 8°S à 28°S), foi o primeiro a ser explorado na colonização, 

fazendo parte assim das paisagens do descobrimento. Esta floresta cobriu o 

litoral do Brasil de Norte a Sul, alargando-se no interior em algumas áreas do 

continente (alcançando mais de 500km do litoral). O norte paranaense é uma 

dessas áreas de Mata Atlântica continental, e nesse caso específico denominada 

de floresta estacional semidecidual (figura 04). 

Esse bioma é uma sucessão de ecossistemas e pode ser chamado 

de “Matas Atlânticas”, devido à grande diversidade de florestas sob um conjunto 

de características comuns. Toda essa variedade de tipos florestais ocorre devido 

a diversos fatores. Entre eles se destacam a amplitude latitudinal, o volume 

pluviométrico, os diferentes tipos de solos e a altitude. 
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A história ambiental desta floresta é contada por Warren Dean 

(DEAN, 1996) de forma sucinta, porém traçando os principais eventos desde os 

primeiros angiospermas até a floresta chegar ao estágio de desenvolvimento 

atual. O autor remonta há 400 milhões de anos, no início da formação vegetal, 

passando pela separação do continente sul-americano cerca de 110 milhões de 

anos atrás, enfrentando diversas eras glaciais, com avanços e retrações da Mata 

Atlântica. Segundo ele, as fases de encolhimento da floresta podem até mesmo 

ter contribuído para tamanha diversidade biológica existente. Dean afirma que o 

período Quaternário, com chuvas abundantes e temperaturas mais elevadas, 

proporcionou o desenvolvimento da Mata Atlântica da forma como os 

portugueses a encontraram há 500 anos. Segundo ele, esta fase começou pelo 

menos há 12 mil anos. 

Assim, desde sua formação vegetal em tempos geológicos, até a 

chegada dos portugueses no Brasil, e mais especificamente, da Companhia de 

Terras Norte do Paraná, a floresta continuou sendo uma natureza “natural”. Uma 

paisagem natural, desprovida de significados, sem sentidos, algo distante para 

os colonizadores. Maria Tereza Luchiari vai além, afirmando que “as paisagens 

não existem a priori, como um dado da natureza, mas somente em relação à 

sociedade” (LUCHIARI, 2001, p.22). 

A partir da colonização, a floresta passa por uma fase de 

incorporação de valores, onde a sociedade começa a criar vínculos com a terra. 

 

Travessia 

Apesar do continente sul-americano ter sido habitado por outros 

povos antes da chegada dos europeus, nossa civilização foi formada pelas 

influências da chamada civilização ocidental. Portanto, considerando tais 

influências, antes da chegada dos portugueses à costa atlântica de nosso 

continente, havia uma natureza intocada, desconhecida. O contato dos europeus 

com esta natureza se deu pela Mata Atlântica, e foi algo completamente novo 

para aquele povo, pois as florestas boreais às quais estes conheciam, em nada 

se assemelham às florestas tropicais encontradas no novo mundo. 
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Com sua natureza densa, escura, fechada, a floresta significava 

perigo. A primeira impressão foi a de um grande obstáculo, que impedia a 
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exploração do interior do continente, por meio da grande “muralha” coberta de 

verde. A novidade era total, desde a diversidade das plantas, a forma das 

árvores, os insetos, as bestas. A floresta, principalmente durante a noite, não 

convida os visitantes ao descanso. É na noite que ela ganha vida e se “enche dos 

ganidos, gritos e guinchos de sapos, pássaros e insetos, envolvidos em um 

milhão de dramas de caça, fuga e copulação” (DEAN, 1996, p.29). A noite é 

perigosa na floresta. Por isso a grande maioria dos povos que habitaram regiões 

de floresta tropical, aprenderam a retirar o sustento da floresta, mas não 

moraram nela, ficando sempre à margem. 

Na Mata Atlântica isso também ocorreu, com a floresta cada vez 

mais dando lugar às aglomerações populacionais e às áreas de cultivo. A 

civilização foi tomando o lugar da floresta, reduzindo o desconhecido, levando 

cultura à barbárie, afastando os medos, destruindo-os. Uma imagem de medo 

era associada à floresta, assim como de obstáculo ao progresso. No fim do 

século XIX e início do século XX, a ocupação territorial avançava pelo interior do 

Brasil, modificando drasticamente a paisagem, incorporando significados, 

inscrevendo marcas na Terra, cicatrizes vistas hoje. 

No início do século XX a expansão da colonização chega ao norte 

paranaense impulsionada pelo vapor do trem que cruzava a fronteira com o 

Estado de São Paulo, e liderada pela Companhia de Terras Norte do Paraná. E, 

quando esta linha férrea vinda de São Paulo que chegava até o rio Tibagi, 

finalmente ultrapassa o rio e alcança o norte paranaense, a Mata Atlântica 

intocada, que resistia aos avanços da colonização, sede à pressão e sucumbe à 

civilização. A figura 05 mostra a importância que a travessia do rio Tibagi pela 

linha férrea representava para a Companhia, pois ligava toda a região à São 

Paulo e ao porto de Santos, facilitando tanto a chegada de pessoas e 

mercadorias como o escoamento da produção. 

 

A Mata 

Em 1934 é fundada a pequena Londres no Norte do Paraná, 

Londrina. A chegada da Companhia de Terras Norte do Paraná foi cinco anos 

antes, em 1929, esta que dividiu duas grandes glebas em pequenos lotes a 

serem vendidos a trabalhadores rurais de poucas posses, ou nenhuma. Foi um 
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projeto imobiliário de colonização, criando grandes loteamentos rurais, e uma 

rede de centros urbanos de suporte. Assim, o sertão do Tibagi, terra inóspita, 

desconhecida, coberta pela grande floresta e habitada pelas onças e cobras, 

passa a ser o promissor Norte do Paraná, com terra roxa, onde tudo que se 

planta dá. Isso era usado nas propagandas da Companhia de Terras para a 

colonização da região. Divulgadas nos meios de comunicação da época, como o 

jornal Paraná-Norte, a Companhia de Terras destacava o fato de não haver 

saúvas em suas terras, o que na época indicava boa qualidade da terra (figura 

06). 

 

Figura 06: Propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná divulgada no jornal Paraná-Norte 
destacando a qualidade de suas terras (fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina “Padre Carlos 
Weiss”). 
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A Companhia de Terras Norte do Paraná também destacava a 

qualidade das estradas de rodagem da região, como a atual PR-538, e estradas 

de ligação entre as cidades que davam suporte aos lotes, como a atual BR-369. 

Londrina surge como a cidade pólo de toda a região. Para que esse projeto de 

colonização pudesse se concretizar, o primeiro passo era óbvio: derrubar o 

grande obstáculo ao progresso, a Mata Atlântica que recobria sobre a terra roxa. 

As primeiras clareiras começam a ser abertas onde hoje é o centro da cidade de 

Londrina, seguindo pelas estradas citadas e os pequenos núcleos de apoio ao 

longo das estradas, como o patrimônio do Espírito Santo, patrimônio Regina, 

distrito de São Luís e distrito de Guaravera, todos na PR-538. Na BR-369 temos 

o estabelecimento de outras cidades como Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã 

entre outras. 

Porém, uma história paralela é relembrada nos documentos sobre 

a formação da cidade de Londrina (BRANCO; ANASTACIO, 1969). Em 1923, uma 

família de Campinas compra do governo do Estado do Paraná uma grande porção 

de terras na região. Os irmãos Godoy (Álvaro, Bruno e Olavo) adquirem, 

segundo relatos, cerca de 4000 alqueires paulistas. Contudo, somente em 1931, 

um jovem de 21 anos chega às terras próximas ao Parque Estadual Mata dos 

Godoy, hoje fazenda Santa Helena. Álvaro Godoy inicia assim sua trajetória na 

composição da paisagem do Norte paranaense, acompanhado de seu irmão 

Olavo Godoy, que chega em 1937 e colabora na escrita desta história e também 

de Bruno Godoy, que não é muito lembrado nas histórias oficiais por não ter tido 

papel de destaque na política cafeeira local. Nas próprias palavras de Álvaro, 

transcritas num livro que homenageia os pioneiros londrinenses (ZORTÉA, 1975, 

p.52), ele conta como chegou ao sertão. 

A Estrada de Ferro São Paulo-Paraná estava parada no km 125, 
hoje cidade de Cornélio Procópio. De lá até a Fazenda, gastava-se 
três dias a cavalo; um dia de Cornélio Procópio até Frei Timóteo; 
um dia dessa vila até onde está a cidade de Londrina. [...] e no 
terceiro dia mais ou menos às três horas da tarde chegava-se ao 
meu rancho, se o tempo estivesse bom, porque se estivesse 
chovendo muito, a estória era outra, pois qualquer córrego dava 
trabalho para ser transposto. 

Abrindo as primeiras clareiras na floresta para seu rancho feito de 

palmito, e para a criação de porcos que levava a pé até Cornélio Procópio, cidade 

que fica na BR-369 na direção leste de Londrina (cerca de 60km da cidade e 
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80km do rancho de Álvaro Godoy), Álvaro inicia sua história de grande agricultor 

na região, e inscreve suas primeiras marcas nessa paisagem. Ele foi um dos 

primeiros a chegar na região, um dos pioneiros, e quando perguntado sobre o 

que entendia a respeito de pioneirismo, responde com estas belas palavras 

O pioneiro vem à procura de terra fértil, encontrando-a, planta 
sabendo que seu destino está chumbado àquela gleba, que com o 
passar dos dias se transforma em um lugar sagrado para ele e sua 
família. Quanto mais ele sofre na sua gleba, mais amor ele lhe 
dedica, chegando ao ponto de ter ciúmes de seu rebanho, de sua 
rocinha e até das caças que povoam sua terra, e não raro, só a 
morte o arranca da gleba por ele desbravada (ZORTÉA, 1975, 
p.53). 

Álvaro Godoy e sua família estabeleceram uma relação de afeto 

com o lugar, fixando raízes, incorporando significados, sentidos. O sertão que o 

recebeu passa a ser a fazenda Santa Helena, fruto de seu trabalho com a terra. 

Perobas e figueiras dão lugar a milhares de pés de café, transformando a floresta 

na capital mundial do café. O fruto de seu trabalho lhe rende riquezas e 

reconhecimento. A família Godoy é lembrada como uma das maiores produtoras 

de café da cidade de Londrina, café que trouxe tantas riquezas, o ouro verde que 

trouxe o progresso à cidade, que substituiu a floresta, e que hoje está lembrado 

na fachada do Cine-teatro Ouro Verde, da Universidade Estadual de Londrina 

(figura 07). 

No entanto, nem toda a Mata Atlântica da região foi derrubada. A 

grande maioria dos agricultores que se instalaram em Londrina tiveram como 

primeira tarefa a derrubada de toda a floresta de suas terras. Esta era uma 

prática comum, pois pensava-se que a floresta não tinha nenhuma utilidade na 

época. A terra precisava dar frutos para o agricultor, e a floresta impedia o 

desenvolvimento de tais frutos. Meu avô também derrubou todas as árvores de 

seu sítio mesmo tratando-se de uma área de vertentes inclinadas e solo com 

muitos afloramentos de basalto. Os Godoy, por sua vez, desde o princípio da 

ocupação, reservaram uma área de suas terras para manter a floresta e seus 

animais. Uma grande área nas margens da estrada, desde o vale (ribeirão dos 

Apertados) até o espigão, o que dá visibilidade a este fragmento. A área serviu, 

e ainda serve, de refúgio para os muitos animais que ali viviam, pois foi o único 

grande fragmento de floresta deixado na região. O fato chamava a atenção de 

todos que tomavam conhecimento. Porque “desperdiçar” tamanho potencial de 
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produção? Logo a área passou a ser conhecida pelo nome dos proprietários, e foi 

batizada, por assim dizer, de Mata dos Godoy. 

 

Figura 07: Fachada do cine teatro Ouro Verde no centro de Londrina-PR. O café é conhecido como 
ouro verde na cidade e é estampado como símbolo da riqueza e progresso que trouxe para a 
região. 

 

O motivo principal da manutenção de tamanha área de floresta 

nativa é o Código Florestal, que foi instituído primeiramente em 1934. Diante da 

enorme propriedade dos irmãos Godoy, a reserva legal atingia os 600 hectares, 

que foram selecionados numa vertente com alto declive e diversos afloramentos 

basálticos. É um fato importante a ser lembrado, pois, apesar deles guardarem 

um importante fragmento, não o fizeram, a princípio, por vontade própria, e sim, 

para cumprir a lei. No entanto, isso não tira o mérito dos Godoy, já que numa 

visão mais geral, este é o único fragmento em bom estado de conservação na 

região. 

Posto isso, a paisagem do norte paranaense foi cada vez mais 

sendo trabalhada, tornando-se uma paisagem rural, que progressivamente 
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substituía a paisagem natural. Os irmãos Godoy deixaram uma marca nesta 

paisagem. Numa região completamente desmatada, eles preservaram uma área 

de aproximadamente 600 hectares da floresta que os recebeu na década de 

1930. Como revela a fala de Álvaro, eles se apegaram à terra, e esta relação era 

percebida pela população, tanto que a floresta torna-se Mata com o sobrenome 

de seus guardiões. 

Os irmãos Godoy, como guardiões da Mata que eram, mesmo 

tratando-se de uma parte improdutiva de sua propriedade, defendiam-na. A área 

era muito procurada por caçadores, pois só ali se encontra animais silvestres 

como a anta e o cateto, bem como plantas nativas como o suculento palmito 

juçara. Era sabido que se alguém fosse pego dentro da Mata, correria grande 

risco de levar um tiro, pois havia funcionários da fazenda Santa Helena que 

cuidavam para que não houvesse caçadores no local. 

Na fala de Álvaro Godoy encontra-se uma menção que explicita o 

sentimento que havia em relação à Mata. Ele diz que chega a sentir ciúmes “até 

das caças que povoam sua terra”. Isso era conhecido pelos seus vizinhos. Em 

conversas com pessoas que viveram próximos à fazenda, as pessoas confirmam 

que os irmãos Godoy expulsavam caçadores à bala. 

Havia uma relação íntima dos Godoy com a Mata, e esta relação 

ficou registrada no nome da Mata. Os Godoy se apegaram àquela terra da forma 

como Dubos descreve (1981, p.96). 

Queremos experimentar as satisfações sensoriais, emocionais e 
espirituais que somente podem ser conseguidas mediante uma 
interação íntima, ou melhor, uma real identificação com os lugares 
onde vivemos. Esta interação e identificação geram o “espírito de 
lugar”. O ambiente adquire os atributos de um lugar pela fusão 
das ordens natural e humana. Todos os seres humanos têm quase 
as mesmas necessidades fundamentais quanto ao bem-estar 
biológico e econômico, mas muitos de seus diversos anseios de 
humanidade só podem ser satisfeitos em determinados lugares. 
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O que significa uma Mata virar Parque? Significa, por um lado, 

receber a condição de um bem a ser conservado. Mas o que significa isso? E 

quais as repercussões para a Mata enquanto lugar, paisagem, memória? 

O conceito de Parque, ou esta forma de conservação da natureza 

surge em 1872, quando uma área de floresta boreal nos Estados Unidos, com 

uma grande beleza cênica, é transformada no Yellowstone National Park, com o 

objetivo de conservar tal beleza para as gerações futuras. Este foi o primeiro de 

muitos Parques Nacionais espalhados pelo mundo, bem como Parques Estaduais, 

Estações Ecológicas, Áreas de Preservação Permanente, e diversas outras 

denominações para as Unidades de Conservação que delimitam uma 

determinada área com objetivos semelhantes: conservar ou preservar a natureza 

para as gerações futuras. 

As correntes ambientais avançaram bastante nas discussões em 

torno dos modelos de preservação ou conservação da natureza e dos objetivos 

das Unidades de Conservação. No Brasil, o primeiro Parque Nacional foi criado 

em 1937, em Itatiaia, mas somente em 2000 é instituído o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que regulamenta as Unidades de 

Conservação no país. As Unidades de Conservação são assim definidas pelo 

SNUC: 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. (Lei nº 9.985 apud 
COSTA, 2002, p.137) 
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Desta maneira, uma área é transformada em Parque quando 

apresenta características de interesse ao poder público e à sociedade. Uma vez 

Parque, o uso de tal área deverá se adequar à legislação vigente por meio de 

uma administração instituída pelo governo. Esta adequação é, em muitos casos, 

dolorida e cheia de conflitos entre equipe gestora, populações tradicionais e 

comunidade civil. 

Qual é então, o motivo pelo qual a área de floresta deixada pelos 

irmãos Godoy virou Parque? 

A Mata dos Godoy é o fragmento de floresta mais importante do 

norte paranaense, que abriga a maior biodiversidade da região. A figura 08 

mostra a área do Parque que mesmo com apenas cerca de 600 hectares, 

habitam ali 71 espécies de plantas, 65 espécies de mamíferos e mais de 200 

espécies de aves catalogadas (PARANÁ, 2002). Os irmãos Godoy conseguiram 

manter um bom estado de conservação da floresta, o que chamou a atenção de 

pesquisadores, e despertou um movimento para a transformação da Mata em 

Parque, para garantir a preservação de tão importante fragmento, mesmo após a 

morte dos Godoy. 

Olavo Godoy se preocupava com a manutenção da Mata. Na 

década de 1980, ele já lutava para que o governo valorizasse sua área, mas o 

fato de ser uma propriedade particular dificultava o processo. Durante anos ele 

reclamou a cobrança de imposto da área preservada de sua propriedade. Toda a 

discussão e tentativas de solução do problema terminaram com a aquisição da 

Mata pelo governo estadual, transformando assim, a Mata dos Godoy em Parque 

Estadual Mata dos Godoy em 05 de junho de 1989, “com o sentido de guardar 

este “lugar”, preservando as suas espécies animais e vegetais” (GONÇALVES et 

al, 2002, p. 226). Segundo os mesmos autores: 

Este “Lugar” que virou “Parque” é um remanescente do que 
outrora foi uma enorme floresta que cobria este solo rico de terra 
roxa. [...] “lugar” que nos remetem a imaginar como deveria ser 
esplendorosa nossa terra! Repleta de múltiplas imagens, sons, 
cores, cheiros... No sentido de guardar esta paisagem é que este 
“lugar” vira “Parque” (GONÇALVES et al, 2002, p. 227). 

A Mata que era protegida por seus proprietários, passa a ser 

protegida por lei. Primeiramente sob as leis do SNUC, e a partir de 2002, por um 
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Plano de Manejo (PARANÁ, 2002) que regulamenta os tipos de uso na área. O 

Parque foi aberto à visitação pública no dia 10 de dezembro de 1995 com a 

construção de um centro de visitantes. As opções para a visitação no Parque são 

três pequenas trilhas na Mata. Uma primeira trilha percorre desde o centro de 

visitantes até uma choupana situada na entrada da floresta nativa. O caminho 

com cerca de 500 metros é feito no interior de uma floresta secundária, o Projeto 

Madeira2. Desta choupana, que é utilizada para descanso e lanches, seguem as 

outras duas trilhas, uma monitorada e outra autoguiada. A trilha interpretativa é 

acompanhada por um monitor que orienta a caminhada dentro da floresta nativa 

explicando aos visitantes alguns aspectos da fauna e flora locais, bem como um 

pequeno histórico da criação do Parque. Esta trilha é bastante procurada por 

escolas, que agendam a visita e levam seus alunos para experienciar o que 

restou de Mata Atlântica no Norte do Paraná. A figura 09 mostra as 

características técnicas do Parque Estadual Mata dos Godoy. 

 

NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL MATA DOS GODOY 

Unidade Gestora Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

Endereço da Sede Fazenda Três Bocas, Município de Londrina/PR 

Superfície (ha) 675,70 + 14,4756 = 690,1756 

Perímetro (m) 18.552,72 

Município Londrina 

Estado Paraná 

Coordenadas Geográficas do Centro da UC 23° 27' latitude S; 51° 15' longitude W 

Decreto de Criação Decreto Estadual no 5.150, de 05 de junho de 1989 

Alterações Posteriores Decreto Estadual nº 3.917, de 30 de dezembro de 1997 

Limites 

Sul: Ribeirão dos Apertados 
Norte: propriedades particulares 
Leste: propriedades particulares 
Oeste: propriedades particulares 

Bioma e Ecossistemas Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Subtropical 
Latifoliada) 

Atividades Desenvolvidas Educação Ambiental, Fiscalização e Pesquisa 

Atividades Conflitantes Caça 

Atividades de Uso Público 
Educação Ambiental: visitação de escolas (2a a 6a feira) 
e visitação pública (domingo no período da tarde). 

Figura 09: Características técnicas do Parque Estadual Mata dos Godoy (Fonte: PARANÁ, 2002, p.iii 
1). 

 

                                       

2 Projeto de reflorestamento realizado em 1990 por pesquisadores da Universidade Estadual de 
Londrina em conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná. 



paisagem e memória: o lugar-parque estadual mata dos godoy 

hugo leonardo marandola, londrina-pr, 2009 36

A trilha autoguiada é uma antiga estrada aberta por Olavo Godoy, 

que facilitava o acesso a uma das sedes da fazenda Santa Helena. Desativada há 

décadas, a floresta transforma lentamente esta estrada em uma trilha larga, o 

que possibilita uma caminhada sem supervisão, observando árvores centenárias, 

e com um pouco de sorte, pássaros e animais. Ela é chamada de trilha dos 

catetos. Em conversas com Zé da Mata, ele explica que décadas atrás era 

comum encontrar bandos de catetos nesta estrada no fim da tarde e, por isso, a 

trilha ganhou este nome. 

Essas trilhas proporcionam diferentes experiências nos diversos 

grupos que a percorrem. No período em que fui estagiário do IAP (órgão 

responsável pelo Parque), acompanhava diversos grupos no interior da Mata, 

interpretando a paisagem e conversando sobre as experiências das pessoas que 

visitavam a Mata. As crianças maravilhadas com a exuberância da floresta. As 

árvores gigantes; os mini-cogumelos; os macacos; os pássaros etc. Uma 

paisagem com a qual estabeleciam seu primeiro contato. Por outro lado, grupos 

de idosos reavivavam suas lembranças. Uns lembravam da derrubada da floresta 

e ressentiam tamanha perda. Outros buscavam nomes de árvores, propriedades 

medicinais de algumas plantas, madeiras resistentes ou boas para lenha. No 

momento em que entravam na Mata, e caminhavam pelas trilhas, as lembranças 

surgiam e eles verbalizavam, compartilhando suas vivências do passado, 

revelando paisagens de memória. 

É importante lembrar que nas trilhas, “paisagens emergem de 

uma única paisagem: horizontes são revelados a cada novo olhar ou reflexão, a 

cada momento em que um outro caminho a ser trilhado apresenta cenários e 

dimensões diferentes” (LIMA, 1998, p. 39). “Caminhar pelas trilhas da Mata dos 

Godoy é buscar revelações expressas na sua composição através da experiência 

e da percepção ambientais. É resgatar o significado da integração e conservação 

ambiental. Um caminhar de integração Homem/Paisagem” (GRATÃO, 2002 apud 

GONÇALVES et al, 2002, p. 227). Durante o ano em que estagiei no Parque, 

cada caminhada trouxe-me sensações diferentes. Em cada trilhar a Mata me 

reservava um detalhe, uma nova planta, um inseto diferente, uma ave, um 

animal, um som, um cheiro... No texto de Gonçalves et al (2002) encontram-se 

algumas “revelações dos caminhantes...” por estas trilhas da “Mata que virou 
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Parque”. Uma delas declara o sentido da memória: “A paisagem guarda 

memória... e ...  (re)cupera... memória...” (p. 228). 

Assim, tais conversas proporcionam uma reconstituição da 

paisagem da Mata. Selecionando personagens ligados mais diretamente à Mata, 

e que fazem parte de meu grupo social, foi possível resgatar sentidos e 

sentimentos do passado, relações estabelecidas entre os moradores e a Mata. Os 

personagens que acrescentam minha geografia pessoal são Zé Bernardo e Zé da 

Mata. As conversas com tais personagens apontam para dois períodos distintos 

da Mata. O período em que era uma propriedade particular, relatado mais 

intensamente por Zé Bernardo e o período em que a Mata já virou Parque, 

expressa na fala de Zé da Mata. 

 
 

Sentado com Zé Bernardo 

No dia 03 de maio de 2008, sábado, fui até o Parque Estadual 

Mata dos Godoy com o objetivo de conversar com um morador do parque. Já 

havia combinado na quinta-feira anterior essa conversa com o Zé Bernardo, 

como é conhecido na região. Um sábado frio em Londrina, com muitas nuvens e 

um vento suave, porém gelado, marcaram nossa conversa. Ele me recebeu na 

sala de sua casa, onde conversamos cerca de duas horas, finalizando a conversa 

do lado de fora, aproveitando uma discreta aparição do sol para nos aquecer. 

Zé Bernardo é um senhor nordestino que chegou a Londrina em 

1958 e, coincidentemente, trabalhou por um período com meu avô. Por isso, ele 

conhece muitos de meus familiares, e nossa conversa, por muitas vezes, se 

encaminhou para esse assunto. 

Por quase todo o período que Zé Bernardo reside em Londrina 

trabalhou nos arredores do que hoje é o Parque Estadual Mata dos Godoy. Um 

curto período com meu avô, como já citado, mas na maior parte do tempo para 

Bruno Godoy. Alguns anos depois da criação do Parque, em 1989, ele foi 

contratado pelo Governo do Estado do Paraná para trabalhar no próprio parque 

durante alguns anos. Hoje ele é aposentado, e mora desde 1993 numa casa no 

interior do Parque, à margem esquerda do ribeirão dos Apertados. 
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Sujeito baixo, gordo, negro, com idade avançada, porém com 

vigor, e de uma prosa difícil de fugir. Mora sozinho no meio da mata. Tem como 

companhia apenas um cachorro, dois gatos, sua moto e, claro, os bichos da 

mata que o abraça a cerca de 30 metros. 

Em nossa conversa, ele me conta uma série de episódios, todos 

com uma enorme riqueza de detalhes (datas, personagens, expressões, frases), 

relatando seu trabalho na fazenda de Bruno Godoy, também no Parque, e outros 

sem relação com a Mata. Homem sem estudos, mas de grande inteligência, 

segundo suas próprias palavras, sempre a disposição para o trabalho que lhe 

fosse designado. 

Caminhando no entorno de sua casa, me mostra orgulhoso as 

árvores que plantou. Caminha comigo nomeando-as e lembrando a idade de 

cada uma. Aponta uma árvore em especial, e diz com um grande sorriso que 

gostou de vê-la crescer, e que gostaria de fazê-la crescer mais ainda. Fala de 

criar animais, plantar pomares, ‘aproveitar’ a área próxima de sua casa. A 

relação que Zé Bernardo estabelece com a Mata, é uma relação de uso, de 

vivência, não de contemplação. É o tipo de relação que existia no princípio da 

ocupação da região. A Mata é abrigo dos animais, das grandes árvores, e ele se 

vê como parte integrante desse sistema. No passado ele pescava no ribeirão dos 

Apertados, caçava aves e pequenos animais, comia o palmito juçara. Hoje ele diz 

que não teria coragem de matar os ‘bichinhos’. Apesar de não retirar mais nada 

da Mata para sua sobrevivência, vê a área de sua casa, que fica dentro da Mata, 

com grande potencial para produção de alimentos para ele. Uma pequena roça 

de milho, mandioca; algumas cabeças de gado, porcos e galinhas. Práticas estas 

que eram comuns no passado, mas que hoje, no interior de um Parque, causa 

grandes danos ambientais e é expressamente proibido conforme o SNUC 

(COSTA, 2002). 

Além das caças que Zé Bernardo praticava no interior da Mata, 

ele retirava madeira para o patrão, Bruno Godoy. Um dos causos que ele me 

contou foi o da construção de uma mangueira na fazenda. O patrão mandou que 

ele achasse uma peroba para a construção. Zé Bernardo conhecia muito bem a 

Mata, e por isso foi designado para a tarefa. Foram dois dias para achar uma 

peroba boa para o corte, abrir uma estrada para o caminhão entrar e buscar a 

peroba no meio da floresta. Esta era a relação dele com a Mata. Utilizava os 
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recursos disponíveis: caça, pesca, coleta. Ficava maravilhado com tais recursos, 

como a maior peroba que já viu, que segundo ele tinha três metros de diâmetro. 

Um apego ao lugar que lhe abrigou quando jovem, e abriga até hoje. 

 

Caminhando com Zé da Mata 

Dia 22 de julho de 2008 fui ao Parque para uma caminhada com 

o guarda-parque, previamente agendada. Um dos estagiários da Mata nos 

acompanhou. A caminhada foi proposta por mim, pois para conversarmos sobre 

a Mata e sua memória o melhor lugar desta conversa é a própria paisagem em 

questão (NOGUÉ, 1992, p.90). Porém, aproveitamos para procurar ceva de 

caçadores, o que é comum no Parque. Não encontramos cevas recentes, apenas 

algumas espigas de milho, o que não nos deu a certeza de ser realmente uma 

ceva, ou de algum animal ter coletado nas plantações vizinhas à Mata. 

Dentre os cerca de 600 hectares da Mata, escolhi a porção a 

oeste da rodovia que a corta, pois ainda não havia caminhado naquela área. 

Logo que entramos no Projeto Madeira II3, Zé da Mata se lembra de um 

chiqueiro que ele e outros antigos funcionários do Parque construíram há vários 

anos logo na entrada da mata nativa, e resolve procurar as ruínas do mesmo. 

Durante a procura encontramos antigos tocos de árvores centenárias, claros 

sinais da retirada de madeira nobre, mesmo na área considerada nativa. Ele 

conta que não presenciou, mas que ouviu histórias de que os Godoy retiraram 

muitas das árvores centenárias desse remanescente, o que não é o caso de Zé 

Bernardo, que já derrubou ele mesmo várias perobas no meio da Mata a mando 

do patrão. 

Após passarmos da parte mais fechada (a borda), encontramos 

uma peroba caída e paramos um pouco para uma conversa. Observando a 

peroba, Zé da Mata comentou a diferença que existe na manutenção da Mata 

hoje, em relação ao passado. Hoje esta peroba que caiu continuará ali até que 

seja completamente decomposta pelas bactérias e fungos. Enquanto a Mata era 

propriedade particular, ela seria utilizada para a construção de casas ou algo do 

                                       

3 Fase dois do projeto de reflorestamento realizado em 1990 por pesquisadores da Universidade 
Estadual de Londrina em conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná. 
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gênero. Ele cita a importância desta mudança, pois a queda de uma árvore faz 

parte de um processo natural de recomposição da floresta, e ela precisa 

continuar ali para enriquecer o solo com a matéria orgânica. Como guarda-

parque, ele se sente como parte integrante deste processo, garantindo a 

manutenção desta ordem natural, cuidando da Mata como um bem precioso, que 

será deixado a seu filho, e à próxima geração. 

Zé da Mata aponta um amontoado de folhas e diz que chegamos 

ao antigo chiqueiro. Embaixo das folhas encontramos um punhado de tábuas 

parcialmente decompostas e cheias de musgos. Paramos ali um tempo e 

conversamos sobre a história do tal chiqueiro. Ele nos conta que antigamente era 

comum criações na área do parque, tanto de porcos como galinhas, e outros, 

mesmo no interior da floresta nativa. Ele completa dizendo que isto hoje é 

impensável, que os danos ambientais de uma criação na floresta são inúmeros, e 

que mesmo nos arredores do Parque há uma legislação que regulamenta a 

criação de animais. A conversa é interrompida por alguns sons de pegadas. 

Seguimos na direção delas. Eis que encontramos o caminhante, uma ave que 

não conseguimos identificar, mas aparentava ser um inhambu-guaçú, 

caminhando sozinho e que some rapidamente assustado com nossa presença. 

Seguimos com a caminhada e pergunto sobre as árvores de 

pequeno porte, pouco presentes no local. No meio de uma mata nativa é comum 

que não haja muitos galhos e que se consiga enxergar a uma boa distância. 

Porém, havia menos árvores pequenas que o costumeiro. Zé da Mata comenta 

que nos tempos em que a Mata fazia parte da Fazenda Santa Helena, os Godoy 

soltavam o gado no meio da floresta, e esses pisoteavam o solo, e comiam as 

pequenas árvores, deixando a Mata bem aberta próximo ao solo. A Mata nunca 

foi cercada, nem mesmo hoje, que é um Parque Estadual, com uso restrito a 

pesquisa na floresta nativa, há cercas. As únicas barreiras são os cipós, muito 

abundantes nas bordas devido à maior insolação. 

Seguimos nossa caminhada e conversa e nos deparamos com um 

enorme Pau d’álho, que aparenta ser um local de grande fluxo de animais, pois o 

chão está exposto, sem folhas, sem pequenas árvores. Paramos aos pés da 

árvore centenária para um pequeno lanche. Conversamos sobre as possibilidades 

desta espécie de clareira, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Próximo dali 

começamos a encontrar diversas fezes de anta, o que nos deixa atentos para 
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qualquer coisa que possa aparentar ser uma ceva. É aí que encontramos 

algumas espigas de milho, mas não podemos afirmar que seja de um caçador. 

Dali seguimos morro abaixo, buscando o rio. Nesse momento, Zé 

da Mata se lembra de um palmital que existe próximo a um pequeno curso 

d’água e resolve nos levar até lá. 

É uma visão maravilhosa. Diversos palmiteiros juntos, numa área 

considerável, de todos os tamanhos. Pequenas mudas, na altura do joelho, de 

minha altura, até os mais antigos, com cerca de 20 metros. Estes últimos um 

pouco mais raros, pois o guarda-parque nos conta que muitos foram retirados 

para alimento. Segundo ele era muito comum a derrubada do palmiteiro, mesmo 

depois da instituição do parque. Mas esse comentário foi breve, pois o 

deslumbramento de todos nesse momento é muito maior que a revolta com os 

cortes clandestinos. É evidente a felicidade, o orgulho por ser um dos 

responsáveis pela preservação daquela área tão valiosa, na fala e no rosto de Zé 

da Mata. O sentimento de pertencimento àquele lugar, que ele viu com poucos 

palmiteiros em pé, e hoje, volta a ser um grande palmital. E boa parte da 

responsabilidade disso é dele, pois é ele quem cuida da Mata, quem a protege 

dos invasores e dos caçadores. 

Ficamos um bom tempo naquele lugar que parece mágico, 

conversamos e admiramos a grande capacidade de recuperação daquela floresta. 

Cruzamos o pequeno curso d’água e seguimos em direção ao topo novamente, já 

procurando o caminho de volta. No caminho reflito como Zé da Mata se mostra 

como um guardião da floresta. Ele veste sua função de guarda-parque, e 

demonstra um grande apego à Mata. Esta, em retribuição, lhe empresta o nome. 



Considerações
Considerações Finais
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O Parque Estadual Mata dos Godoy foi criado segundo os 

propósitos da criação de Unidades de Conservação no sentido de preservar a 

natureza para as gerações futuras. Garantir que a biodiversidade presente 

naquele pequeno fragmento florestal, que representa o que todo o Norte do 

Paraná já foi um dia, permaneça, e que as próximas gerações possam 

experienciá-lo no futuro. No entanto, o presente trabalho mostra que o Parque 

preserva a Mata, e esta é carregada de sentidos, significados, memória. 

Quando reflito sobre minha geografia pessoal relacionada com a 

Mata, percebe-se a relação que aquela paisagem estabelece com um 

determinado grupo que a vivencia. As pessoas que percorrem a estrada que 

corta o Parque fazem parte de um grupo que a experiencia de uma maneira 

muito próxima, e que reconhecem sua presença. Muitos moradores de Londrina 

tiveram experiências próximas às minhas, de pais e avós que participaram na 

derrubada da floresta, que vivenciaram a Mata enquanto crianças, e partilham 

essa memória. 

Um aprendizado que este trabalho proporciona, é de como a Mata 

é um lugar de memória, não só das pessoas que ali viveram, não só da família 

Godoy, mas da cidade de Londrina. A Mata representa a paisagem da região no 

início do século XX, e desperta lembranças da constituição da paisagem do Norte 

do Paraná. Enquanto lugar de memória, personagens como Zé Bernardo e Zé da 

Mata não são os únicos que guardam esta memória, são diversos os moradores 

do entorno que possuem tal tarefa de “guardians of landscape memory”, e que 

fazem parte da paisagem e da memória da Mata. Porém, por meio de minha 

vivência e da memória destes dois personagens, foi possível escavar os sentidos 

enterrados na paisagem da Mata, e resgatá-los. 
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Por exemplo, na fala dos “Zés” percebe-se (revela-se) a paisagem 

e a memória de pessoas com íntimas relações com a Mata, ela faz parte da 

vivência destes personagens, assim como da minha. Contudo, há nuances na 

percepção da paisagem e no resgate da memória destes personagens. Para Zé 

Bernardo a Mata lhe oferece seus recursos e o remete a sua época viril, quando 

sua saúde o permitia ter toda a disposição de um homem sempre disposto para o 

trabalho. Uma relação de uso, que hoje ele mantém na memória. A Mata tem 

outro significado para Zé da Mata, que a concebe como um bem a ser protegido, 

guardado. Ele caminha pelas trilhas cuidando para que tudo continue no ritmo 

natural, para que haja o mínimo de interferências, mesmo porque, essa é uma 

de suas funções institucionais como guarda-parque. 

Doravante, a relação entre Geografia, paisagem, memória e 

mostra-se vasta e rica. Sendo a paisagem, do ponto de vista geográfico, um 

constructo de significados individuais, formando um conceito coletivo, uma 

justaposição de elementos, a memória é parte integrante destes elementos, 

sendo de suma importância na constituição de uma paisagem. 

Contudo, este é um primeiro passo na direção de uma pesquisa 

mais aprofundada desta relação entre paisagem, memória e lugar no campo 

geográfico. Como já dito antes, a memória não tem tido papel de destaque nas 

discussões geográficas e, portanto, faz-se necessário grande empenho e 

dedicação para um estudo mais completo nesta direção. Por exemplo, quais as 

repercussões da memória e da imaginação na constituição de uma paisagem? 

Filósofos como Paul Ricoeur discutem a relação entre memória e imaginação, 

mas não no sentido de paisagem. Gaston Bachelard é também um filósofo que se 

projeta por este universo de pesquisa da paisagem, memória e imaginação. 

Se a memória exerce papel tão especial na constituição da 

paisagem e do lugar, porque não está no cerne das discussões? Questões como 

estas abrem caminhos para a busca contínua para entendimento do 

envolvimento homem e natureza, que constituem as paisagens, e que acredito 

ser base de um estudo geográfico. 
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