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RESUMO 

A reflexão acerca das categorias geográficas, Espaço e Lugar, fenomenologicamente 

analisados na modernidade vem sendo um desafio no qual muitos geógrafos vêm se 

propondo a realizar. Não somente pela necessidade do estudo aprofundado nessa questão, 

mas também pelo interesse de se pensar os conceitos de Espaço e Lugar a partir de suas 

elaborações humanas, concretizadas no cotidiano geograficamente vivido.  Nesse sentido, 

relacionar a Geografia e Fenomenologia é buscar interpretar a espacialidade estabelecida 

pelas experiências do ser mundano, elevando a importância das significações do espaço 

para cada indivíduo e seu modo de ser a partir das experiências singulares, de sua 

geograficidade – a própria autenticidade do ser-no-mundo. À vista disso, esta breve 

reflexão busca compreender o Espaço e o Lugar com base na fenomenologia, a partir das 

literaturas de Heidegger e Merleau-Ponty, destacando suas obras clássicas Ser e Tempo e 

Fenomenologia da percepção, dentre outras obras elaboradas por geógrafos que foram e 

ainda são fortemente influenciados pela fenomenologia em suas interpretações, numa 

necessidade de resgatar a importância da autenticidade humana nos estudos geográficos, ao 

ponto que Consciência e Mundo, Alma e Corpo, Homem e Espaço, não podem ser 

compreendidos de forma distinta, acreditando que somente nesse sentido poderíamos nos 

aproximar da verdadeira natureza do espaço e do lugar, na busca de uma visão humanista e 

equilibrada da Fenomenologia e de sua contribuição ao conhecimento geográfico. 

 

Palavras-Chaves: Dasein. Fenomenologia. Espacialidade. Corpo. 
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ABSTRACT 

Reflection on the geographical categories, Space and Place, phenomenologically analyzed 

in modernity has been a challenge in which many geographers come proposing to perform. 

Not only by the need for further study on this issue, but also the interest of thinking about 

the concepts of space and place from his human elaborations, implemented in 

geographically lived everyday. In this sense, relate to geography and phenomenology is to 

seek to interpret spatiality established by the experiences of worldly being, elevating the 

importance of space meanings for each individual and their way of life from the unique 

experiences of their geographicity - the very authenticity of being -in the world. In view of 

this, this brief reflection tries to understand the space and the place based on 

phenomenology, from the literature of Heidegger and Merleau-Ponty, highlighting its 

classic works Being and Time and Phenomenology of Perception, among other works 

produced by geographers who were and they are still heavily influenced by phenomenology 

in their interpretations in a need to rescue the importance of human authenticity in 

geographical studies, to the point that consciousness and world, soul and body, man and 

space, can’t be understood differently, believing only in this sense we could approach the 

true nature of space and place in the pursuit of a humanistic and balanced view of 

phenomenology and its contribution to geographical knowledge. 

 

Key-Words: Dasein. Phenomenology. Spatiality. Body 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A pesquisa busca pensar o Espaço e o Lugar a partir das literaturas dos filósofos Martin 

Heidegger
2
 e Merleau-Ponty

3
 por seus trabalhos realizados mediante a profunda e inesgotável 

compreensão do Espaço e do Lugar, destacando suas obras Ser e Tempo e Fenomenologia da 

percepção, respectivamente, apropriando-se especialmente da significação existencial - o Dasein 

- traduzida como “ser-aí”, de Heidegger, e a noção de experiência, espacialidade e motricidade do 

corpo de Merleau-Ponty. À vista disso, relacionar a Fenomenologia e a Geografia é buscar 

compreender a espacialidade estabelecida pelas vivências e experiências concretas do ser-aí na 

realidade e no mundo.  

O interesse em estudar o Espaço e o Lugar pela via da fenomenologia emerge em razão 

de uma necessidade de se aprofundar os estudos teórico-epistemológico dos fenômenos 

ontológico-existenciais que estão enraizados na natureza destas duas categorias, haja vista que 

estas noções foram poucas vezes trabalhadas de forma atenuante no decorrer de meu curso de 

licenciatura plena em geografia, que ainda sob forte atuação dos postulados marxista, 

desconsidera o ser como escala geográfica. É necessário compreender que “[...] o espaço, mais do 

que manifestação da diversidade e da complexidade sociais, é, ele mesmo, uma dimensão 

fundadora do ‘ser-no-mundo’, mundo esse, tanto material quanto simbólico, que se expressa em 

formas, conteúdos e movimentos” (CASTRO et al., 2012, p. 7). 

Entende-se que a própria singularidade espaço-temporal encontra seu início e seu fim na 

existência de cada sujeito (Dasein), acreditando que todo o conjunto de experiências do ser 

resulta naquilo que ele é: ser-no-mundo. Essa ex-istência, só é possível no mundo, e o mundo só 

é, pois estamos aqui. Embora o mundo só exista em significação a partir de mim, concluindo que 

o mundo, as coisas, só podem vir a ser em função de um contextualização tecida de significados, 

ou seja, a cultura como modo de encarar o mundo, haja vista que “o homem é um animal 

amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu [...] a cultura como sendo essas teias e a 

                                                 
2
 Filósofo Alemão discípulo de Edmund Husserl. “Usa o método fenomenológico para discutir e elaborar 

uma teoria do Ser” (ARANHA e MARTINS, 1986, p. 325), entendendo que o “homem, além da herança 

biológica, recebe uma herança cultural que depende do tempo e do lugar” (Idem, 1989, p. 325). 
3
 Filósofo francês fortemente influenciado pelos escritos de Edmund Husserl (1859 – 1938).  
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sua análise” (GEERTZ, 2008, p. 10), de uma linguagem corpórea que expresse uma concordância 

singular em uma vontade de potência geográfica, sobretudo, que possibilite a própria 

possibilidade de ser com o Todo e o Uno indivisível – uma existência coerente no mundo. 

A pesquisa se utilizará detidamente do pensamento de Heidegger e, também, de 

Merleau-Ponty – quanto à compreensão das noções de Espaço e Lugar. No entanto, a partir daí, 

estabeleceremos um diálogo com as inflexões de geógrafos que possuem em suas bases de estudo 

a fenomenologia como, por exemplo, Eric Dardel em sua obra O Homem e a Terra  e Yi-fu Tuan 

com Espaço e Lugar: uma perspectiva da experiência. Assim, é importante resgatar na Geografia 

sua relevância mesma enquanto ciência do mundo vivido, do “ser-no-mundo”
4
, no qual as 

singularidades ganham expressões vivas a partir das realidades concretas e/ou das facticidades 

(Faktizität).   

A Geografia humanista compartilha da fenomenologia para a compreensão mais 

significativa das relações intersubjetivas dos sujeitos e seu espaço vivido, na tentativa de trazer à 

luz os fenômenos que obscuramente estavam (ou ainda estão) camuflados por uma geografia 

positivista. Por isso a fenomenologia transcende sua própria significação metódica e descansa 

como “visão de mundo” (NUNES, 1992). Um alerta óptico-científico que muitos geógrafos 

deveriam possuir – pois “de início e na maioria das vezes, os fenômenos não se dão” 

(HEIDEGGER, 1988). Desse modo, a geografia a priori deve por encaminhar a suas 

investigações primeiras a questão do ser, pois é somente a partir de estudos compromissados com 

o Dasein que a geografia pode vir a ser um saber científico dos fenômenos espaciais de fato. 

Em vista disto, manifestam-se as seguintes dúvidas: quais as contribuições da 

fenomenologia nos estudos geográficos, principalmente no “mundo líquido moderno”? Qual a 

razão de se buscar compreender ontologicamente o Espaço e o Lugar?  

Não somente pela necessidade do estudo aprofundado nessa questão, mas também, pelo 

interesse de se pensar os conceitos de Espaço e Lugar a partir de suas elaborações humanas, 

relacionando a Fenomenologia e estimulando a compreender à “geograficidade” estabelecida 

pelas vivências e experiências do ente na realidade concreta e no mundo
5
, tal como “ele” vem ao 

                                                 
4
 Os hifens na expressão “ser-no-mundo” possui um significado essencial ao expressar que o Ser jamais 

pode ser compreendido ao ponto que o separa do Mundo, pois o ser-estar-no-mundo. 
5
 “O ente intramundano só pode ser concebido ser concebido ontologicamente mediante o esclarecimento 

do fenômeno da intramundanidade. Esta, por sua vez, funda-se no fenômeno do mundo, o qual pertence à 

constituição fundamental da pre-sença enquanto momento essencial da estrutura ser-no-mundo. Do ponto 

de vista ontológico, o ser-no-mundo está imbricado na totalidade estrutural do ser da pre-sença, 
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encontro do ser. Por isso, acredita-se que a estrutura do Ser elabora por Heidegger em sua obra 

Ser e Tempo, no que diz respeito ao Dasein, é de suma importância à geografia, significando um 

vínculo entre o Ser e o mundo, constituindo uma postura que essencialmente parte do pressuposto 

do entendimento das experiências do Ser mundano à compreensão do espaço geográfico. 

Desse modo, o posicionamento filosófico (fenomenologia) e geográfico (humanista) 

desta pesquisa tem como objetivo resgatar a importância do Ser nos estudos geográficos, haja 

vista que no mundo contemporâneo, as singularidades, as intersubjetividades, as forças de 

(r)existências, as vontades de potencias dos indivíduos, muitas vezes, são marginalizadas por um 

sistema de ordem global massificador dos Lugares e dos Espaços, popularizando uma “cultura 

pop global” onde “todos são felizes”, no qual as culturas
6
 locais são negligenciadas – as redes 

sociais são agentes nesse processo – potencializando indivíduos enganados consigo mesmo, onde 

a angústia
7
, por exemplo, é vista como algo negativo.  

 Clifford Geertz nos faz entender que cada cultura possui um sistema de significados de 

mundo a partir de uma interpretação densa (GEERTZ, 2008). Um mundo que é construindo pelas 

vivencias e experiências e, sobretudo, alicerçado a capacidade humana de comunicação
8
 que 

“constituem a imaginação coletiva e definem a cultura não material” (COSGROVE, 2012), ou 

seja, um conjunto de crenças, mitos que aliados à cultura material constituem ontologicamente a 

relação Homem-Mundo. 

A angústia emerge nesse contexto como essência dessa relação (home-mundo), no qual é 

a essência da espacialização do ser, pois é somente da partilha de sentimentos até então 

                                                                                                                                                              
caracterizada como cura. Com isso, caracterizam-se também os fundamentos e horizontes cujo 

esclarecimento possibilita a análise da realidade (HEIDEGGER, 1988, p. 276).  
6
 Embora tenha noção desta citação do antropólogo já exposta na 6ª linha do 4º parágrafo desta pesquisa, 

ainda assim, acredito que seja importante ressaltar o conceito de cultura no qual acredito ser o mais 

adequado. À vista disso, entende-se “[...] que o homem é um animal amarrado a teias de significados que 

ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. É 

justamente uma explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. 

Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si mesma uma explicação (GEERTZ, 

2008, p. 10). 
7
 A angústia trabalhada nessa pesquisa estar fortalecida a partir de Kierkegaard (1968) e Heidegger (1988), 

no qual acredito existirem concordâncias de pensamento referente a questão ontológica-existencial do Ser 

e sua espacialidade no mundo. 
8
 “A linguagem é o modo primário da comunicação humana constituidora da própria individualidade 

daqueles que a utilizam. Por essa razão, os geógrafos cultuais interessados na questão do significado do 

mundo têm-se dedicado cada vez mais ao papel simbólico da linguagem em nossas relações com o mundo 

natural, a ponto de alguns deles considerarem as paisagens culturais textos, construídos de acordo com 

regras linguísticas” (COSGROVE, 2012, p. 108). 
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melancólicos, depressivos, de sentimentos inquietos; é somente num estado crítico de saúde que o 

ser se percebe enquanto ser autêntico no mundo, é o momento mais profundo de reflexão e de 

mudanças radicais, é o que o filósofo Karl Jaspers conceitua como “angústia existencial”, que é 

diferente de “angústia empírica”. É justamente essa autenticidade do ente que o justifica como 

existente, como ser-no-mundo. Esta ex-istência por sua vez só é possível no mundo circundante 

(Umwelt), que por sua vez só é alcançado pela motricidade do corpo que reage no espaço em 

função do lugar, de modo que “[...] longe de meu corpo ser para mim apenas um fragmento do 

espaço, para mim não haveria espaço se eu não tivesse corpo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 

149). 

Quando o Homem nega sua angústia nega a si mesmo e sua ex-istência como ser-no-

mundo convertendo-se em ‘ser-do-mundo’, sendo só mais um indivíduo em meio de muitos 

outros, sem identidade, sem vontades, sem voz, negando seu próprio potencial espacial, haja vista 

que a “hermenêutica do espaço tem lugar na hermenêutica da mundanidade” (FRANCK, 1997).  

É necessário entender que os espaços experienciados são formados pelas pessoas, e Tuan (2013) 

com base na poética espacial de Bachelard (1978) condiz que o espaço é justamente isso, a 

experimentação dos indivíduos num contexto coletivo que, de formas singulares, corporificam o 

espaço material, justificando-o a partir de suas necessidades ontológicas-existências.  

Por isso, acreditamos que somente a partir do distanciamento da geografia de cunho 

positivista-cartesiano, e no resgate filosófico na fenomenologia que poderíamos suprir uma 

necessidade, que ao meu ver, enquanto não somente como graduando em geografia, mas como 

um ser-que-estar-no-mundo, de romper com a ideia do espaço geográfico visto a partir lógica 

objetiva, geométrica-colonialista, que inverte a causa pelo efeito dos valores morais e sociais 

do(s) espaço(s) vivido(s).  

Em um primeiro momento da pesquisa, a geografia enquanto ciência das essências, é 

necessário ressaltar a questão da fenomenologia enquanto procedimento metódico, numa sinapse 

reflexiva entre o mundo, o espaço, o lugar, e sobretudo o Ser. A composição dos estudos dos 

fenômenos é essencial para que compreendamos o dinamismo da motricidade corporal do 

Dasein. Espaço e Ser, uma relação que muitas vezes, pela geografia, é vista de forma separada, 

entretanto, a categoria citada e o Ser por uma relação ontológica-existencial jamais podem ser 

concebida separada-mente.  
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No segundo capítulo, A espacialidade do ser-no-mundo, a pesquisa discorre sobre os 

conceitos ontológicos sobre o Ser, destacando a obra de Heidegger Ser e Tempo como 

pressupostos para a compreensão ontológica do Espaço e do Lugar, enquanto categorias 

geográficas que se complementam, todavia, ontologicamente, são categorias que além de 

geográficas, são humanas, e por isso suas diferenças ontológicas devem ser ressaltadas, para que 

não somente compreendamos o Espaço e o Lugar em suas naturezas cartesianas.  

No terceiro capítulo, O corpo como escala geográfica, destaca-se, sobretudo, a 

importância do corpo, ou melhor, o corpo enquanto “meio” entre o Ser e o Mundo. Neste sentido, 

é a própria existência humana, a realidade concreta existencial que geograficamente habita a 

Terra num sentido que somente as relações experimentadas pela motricidade do corpo torna 

possível o Ser a vir-a-ser-no-mundo, no sentido que algo somente é pelo fato do corpo ser, a 

priori. Por isso o corpo é um “meio”, e marginaliza-lo nos estudos geográficos é destacar a 

impossibilidade da compreensão ontológica do Espaço e do Lugar.  

O filósofo René Descarte, distingue o ser e, de certa forma, o separa de si mesmo, ao 

ponto de distanciar sua essência da existência, negando o sentido ontológico do próprio ser-que-

estar-no-mundo, e “essa distinção determinará ontologicamente a distinção posterior entre 

‘natureza’ e o ‘espírito’” (HEIDEGGER, 1988). Neste sentido, “Descarte não apenas fornece 

uma determinação ontológica falha, mas que a sua interpretação e seus fundamentos levaram a 

que passasse por cima do fenômeno do mundo, bem como do ser dos entes intramundanos que 

estão imediatamente à mão” (HEIDEGGER, 1988, p. 141). 

Nesse caminhar de distanciamento da concepção “matematizada” de “mundo”, não se 

pretende de forma alguma fundamentar uma geografia fantasiosa, onde seus fins não 

correspondem as exigências factuais, muito pelo contrário, pretende-se resgatar a partir da 

fenomenologia algo que a geografia a muito tempo vem marginalizando – o Ser-no-mundo. Que 

pela geografia ser, sobretudo, a ciência que busca compreender os fenômenos no mundo, a 

mesma não pode ser arbitrária ao ponto de reduzir a importância da compreensão do Dasein, e da 

desestruturação corpo próprio e sua interiorização
9
 constituinte na estrutura ontológica-

existencial do ser-no-mundo.   

                                                 
9
 Entende-se que interiorizar [...] “é abstrair o concreto como ponto de partida, libertá-lo de suas inerências 

materiais, para chegar, primeiro, ao estado puro da coisa, destituída de suas determinações, pois o 

pressuposto é o vazio. [...]. Ora, colocar-se em movimento a inter-subjetividade é evidenciar a 

relacionalidade” (SILVA, 2000, p. 14). 
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Neste contexto, sem dúvida, o corpo possui um valor essencial à compreensão 

ontológica do espaço e do lugar, talvez essa seja umas das mais importantes contribuições de 

Merleau-Ponty à geografia e que, certamente, algo que já podemos encontrar no pensamento de 

F. Nietzsche em destaque a sua Assim falava Zaratustra. Pois, por muito tempo o corpo era visto, 

e ainda é, sendo algo externo em si mesmo, ou seja, analisa-se o corpo a partir de uma herança 

dualista do pensamento de Platão (séc. V a. c.). Esta dupla realidade da consciência separada do 

corpo, a mente (alma para Platão) condicionando ao que se remete como dualismo psicofísico, e 

que ressurge nas concepções religiosas na Idade média como “pecado carnal”, que embora 

considerasse o corpo como obra divina, todavia, era algo a ser evitado, “pois o corpo é como uma 

prisão” (ARANHA e MARTINS, 1986). 

A corporeidade encarnada no mundo surge como meio entre o ente e esse mundo, que 

pela temporalização contextualizada já pressupõe uma espacialização concreta pelo cotidiano e 

vivida pelas experiências, uma habilidade essencialmente geográfica própria de nossa existência. 

E por se tratar substancialmente do “oxigênio da alma”, a geografia é, sobretudo, um saber 

humanista, uma revelação, não um velamento, uma denúncia ao cientificismo ou um cogito 

analítico (fazendo referência ao espaço cartesiano); a geografia é um saber potencializador do 

próprio ser e sua autenticidade no mundo. Nas palavras de Dardel, é “necessário que os homens 

se surpreendam com os fatos com que se deparam, que ultrapassem esses fatos como simples 

existentes. É necessário que a dúvida nasça em seu espírito a respeito das lendas e dos mitos que 

os justificam, através da dúvida que os submete à crítica [...]” (DARDEL, 2015, p. 84).  

É nesse norte que apresento esta pesquisa, e certamente, reconhecendo minhas 

limitações intelectuais a respeito de alguns procedimentos conceituais e epistemológicos que, 

talvez, fiquem a desejar algo mais profundo. Por isso, desde já, peço-lhes desculpas. Todavia, 

algo me conforta lendo Heidegger, nas madrugadas recheadas de reflexões e inquietações 

geofilosóficas: “O limite não é onde uma coisa termina, mas, como os gregos reconheceram, de 

onde alguma coisa dá início à sua essência” (HEIDEGGER, 1954, p. 6). À vista disso, acredito 

que este ensaio possa contribuir significativamente a outras possíveis reflexões acerca do 

pensamento geográfico. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

A GEOGRAFIA ENQUANTO CIÊNCIA DAS ESSÊNCIAS  

 

 
Vocês veem como estou escrevendo à vontade? 

Sem muito sentido, mas à vontade. Que importa o sentido? 

O sentido sou eu 

(Clarice Lispector) 

 

1.  O MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

A fenomenologia, apesar de seus primeiros relatos de investigação surgirem na 

Escolástica
10

, é somente no século XIX que a mesma ganha um caráter científico, e sobretudo, 

surge como método científico para contrapor o ideário científico positivista (HOLZER, 1998). É 

com Franz Brentano que a fenomenologia começa a ganhar esta natureza de investigação 

científica, cujas principais ideias foram sendo desenvolvidas por Edmund Husserl (1859-1938), 

sendo este último aprimora o conceito de “intencionalidade”, reestabelecendo um novo modo de 

“ver” os fenômenos entre Homem e Mundo (ARANHA e MARTINS, 1986).  

Nesse contexto, percebemos certa confusão nas “origens” da fenomenologia, e nesse 

sentido expõe o geógrafo Edward Relph: 

 
A fenomenologia é um ramo da filosofia moderna, inicialmente formulada por 

Edmund Husserl, no início deste século, que está preocupado com a reorientação 

da ciência e do conhecimento ao longo de linhas que têm significado e 

importância para homem. Embora haja discordância sobre a natureza exata desta 

filosofia, a maioria dos fenomenologistas parecem concordar em pelo menos três 

questões básicas: primeiro, a importância do "mundo vivido" das experiências 

humanas; segundo, uma oposição à "ditadura e o absolutismo do pensamento 

científico sobre outras formas de pensamento"; e em terceiro lugar, uma 

tentativa de formular um método alternativo de investigação que a dos testes de 

hipóteses e o desenvolvimento da teoria (RELPH, 1970, p. 193). 
 

 

                                                 
10

 Segundo Heidegger (1988, p. 139): “A escolástica apreende o sentido positivo da significação de “ser” 

como significação “analógica” para distingui-la da significação unívoca ou meramente sinônima. 
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E ainda:  
 

O método fenomenológico é um procedimento para descrever o mundo 

cotidiano da experiência imediata do homem, incluindo suas ações, memórias, 

fantasias e percepções; não é um método de análise ou de explicar algum mundo 

objetivo e racional, através do desenvolvimento de hipóteses anteriores e teorias. 

Na descrição do mundo da experiência, ou para usar a expressão de Husserl, no 

retorno às próprias coisas como objetos de experiência do homem, afirma-se que 

esses objetos não podem existir independentemente da consciência do homem. 

O a priori assunção de Descartes, que existe um mundo objetivo, que possui uma 

racionalidade que pode ser compreendido e que é independente do homem, é 

assim considerado inválido; todo conhecimento procede do mundo da 

experiência e não pode ser independente desse mundo (RELPH, 1970, p. 193). 
 

 

A partir do pensamento de Edward Relph entende-se que a fenomenologia enquanto 

método não preocupa-se em explicar os fenômenos, mas em descrever, e em ultima análise 

interpretar os fenômenos a partir das experiências do homem, experiências essencialmente 

geográficas. Cabe ressaltar que a fenomenologia surge em um contexto onde a filosofia 

positivista era predominante (ainda não é?), no qual muitos dos escritos científicos eram 

preponderantemente caracterizados pela objetividade, uma busca extrema pela neutralidade 

científica que muitas vezes, não atendiam as “novas” necessidades do entendimento essencial do 

Homem em seu meio ambiente.  

É necessário que geografia conduza seu tempo de estudo a refletir na “descrição” do 

mundo, ao invés de superficialmente analisa-lo, como se o geógrafo estivesse transfigurado 

fisicamente do mundo que ele mesmo ajuda a construir. E sobre o valor significativo - de 

descrição – Heidegger (1988) define como: 

 
[...] O mesmo sentido possui a expressão, no fundo tautológico, de 

“fenomenologia descritiva”. Descrição não indica aqui um procedimento nos 

moldes, por exemplo, da morfologia botânica. A expressão tem novamente um 

sentido proibitivo: afastar toda determinação que não seja de-monstrativa. O 

caráter da própria descrição, o sentido específico do lógos, só poderá ser 

estabelecido a partir da “própria coisa” que deve ser descrita, o seja, só poderá 

ser determinado cientificamente segundo o modo em que os fenômenos vêm ao 

encontro (HEIDEGGER, 1988, p. 65). 

 

Nas pesquisas geográficas de cunho fenomenológico, a descrição é fundamental para a 

compreensão da verdadeira natureza do espaço. Estes tipos de estudos vêm se destacando, 

principalmente, na Geografia Humanista, no qual a valorização da conceituação/descrição de 

“lugar” surgiu pelo coletivo humanista norte-americano (HOLZER, 2014), no qual “o real deve 
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ser descrito, não construído ou constituído” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 5). Sobre a descrição 

da realidade (Figura 1), o que dizer o que é verdade? 

 
Figura 1 –Esta imagem nos revela que o mundo não pode ser substituído por um 

conceito de mundo, nenhum cogito pode emergir como velamento da capacidade 

em potencial da relação do Homem com seu mundo vivido. 

 
Fonte: Merleau-Ponty em sua obra Fenomenologia da percepção. 

 

 

O que dizer o que é verdade? Existe uma única realidade geográfica? Podemos conceber 

uma natureza “geral” do espaço? O espaço estar no mundo ou o mundo estar no espaço? A 

verdade do mundo é aquilo que eu percebo no mundo, aquilo que se vive; o mundo é aquilo que 

eu percebo dele a partir de minha pre-sença
11

 (Dasein); A verdade é o Mundo, ele estar-ali e o 

ser-aí, cabe agora ir ao encontro.  

Por isso, a geografia deve transcender uma série de postulados científicos que banalizam 

o caráter da investigação da intersubjetividade. É necessário que o geógrafo valorize a 

                                                 
11

 A pre-sença é um ente que, sendo está em jogo seu próprio ser. Na constituição ontológica da 

compreensão, o “estar em jogo” evidenciou-se como o ser que se projeta para o poder-ser mais próprio. 

Esse poder-ser é a destinação onde a pre-sença mais próprio. Esse poder-ser é a destinação onde a pre-

sença é sempre como ela é [...] (HEIDEGGER, 1988, p. 256). 



17 

 

espacialidade do ser-aí como representação do ser-no-mundo, que surge através da percepção
12

, 

no sentido que, “a percepção não é um objeto tardio para a experiência. Ela é a forma originária e 

primeira do conhecimento” (CARMO, 2004, p. 41). Contudo, é salutar ressalvar que não se trata 

de uma investigação psicológica do ser, mas uma ontologia do ser que se manifesta no espaço 

geográfico. 

 Para além de um método científico, e meramente uma “psicologia”, a fenomenologia 

surge nesta pesquisa enquanto visão de mundo, uma visão que nos propõem a perceber as 

essências das coisas em sua mais simples natureza, um resgate “primitivo” dos fenômenos 

geográficos
13

, ou seja, o “[...] caminhar de volta a si mesmo” (HEIDEGGER, 1988) “é na 

realidade uma ontologia” (MERLEAU-PONTY, 2007 SOUZA, 2012, p. 75). Entretanto, o que é 

fenomenologia?  

Merleau-Ponty (1994) nos remete a compreender: 

 
[...] o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em 

definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por 

exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências 

na existência, e não pensa que se pode compreender o homem e o mundo de 

outra maneira se não a partir de sua “facticidade”. É uma filosofia transcendental 

que coloca em suspenso, para compreende-las, as afirmações da atitude natural, 

mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre “ali”, antes da 

reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 

reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto 

filosófico. É a ambição de uma filosofia que seja uma “ciência exata”, mas é 

também um relato do espaço, do tempo, do mundo “vividos”. É a tentativa de 

uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, [...] O leitor apressado 

renunciará a circunscrever uma doutrina que falou de tudo e perguntar-se-á se 

uma filosofia que não consegue definir-se merece todo ruído que se faz em torno 

dela, e se não se trata antes de um mito e de uma moda (MERLEAU-PONTY, 

1994, p. 1-2).  
 

 

                                                 
12

 Compreende-se como percepção também a ideia colocada pelo geógrafo Armando Corrêa da Silva: “A 

percepção passa a ser uma complexidade de impulsos determinados e indeterminados, que geram um 

comportamento pensante contínuo que tudo quer entender, mesmo os automatismos. Essa liberdade assim 

posta é limitada pela inércia dinâmica que obriga a consciência a ultrapassar todo o tempo o pensamento 

que se congela no fluxo vivido e que tem que se renovar para acompanhar o sentido do espaço e da 

duração” (SILVA, 2000, p. 13). 
13

 Queremos dizer nesse contexto, o mesmo sentindo que Edward Relph propõe: “O espaço do 

comportamento instintivo e da ação inconsciente em que nós sempre agimos e nos movemos, antes de 

qualquer reflexão. É um espaço orgânico enraizado em coisas concretas e substanciais e que não envolve 

imagens ou conceitos de espaço ou de relações espaciais” (RELPH 1967 apud HOLZER, 2014, p.292). 
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As principais contribuições do filósofo francês Merleau-Ponty (1994) estar em resgatar a 

importância do entendimento da motricidade do corpo como elemento fundante do espaço e sua 

relação perceptível com o mundo
14

, algo que durante muito tempo foi marginalizado 

principalmente pelo campo religioso, que assume para si o corpo enquanto algo a ser evitado, 

sendo a matéria pervertida que encobre a santidade da alma. Porém, devemos nos distanciar dessa 

concepção religiosa e crer que o corpo não pode ser reduzido a tais dogmatismos, pois estaríamos 

reduzindo a nossa própria pre-sença no mundo enquanto geograficamente constituídos de 

infinitas possibilidades de ser
15

 – “Daí a atenção dada ao corpo como fonte de todas as 

experiências espaciais dos indivíduos” (CLAVAL, 2002). 

Nesse sentido, Merleau-Ponty (1994) analisa a questão do corpo e sua motricidade como 

causa essencial da espacialidade, algo que Heidegger (1988) define como ser-no-mundo para 

entender essencialmente o própria ser mundano
16

. Desse modo, “todo o universo da ciência é 

construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do 

mundo da qual ela é segunda expressão” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3). 

Nesse caminhar, há no pensamento de Heidegger (1988) que: 
 

O termo fenomenologia tem, portanto, um sentido diferente das designações 

como teologia, etc. Estas, evocam os objetos de suas respectivas ciências, em 

seu conteúdo quididativo. O termo “fenomenologia” nem evoca o objeto de suas 

pesquisas nem caracteriza o seu conteúdo quididativo. A palavras se refere 

exclusivamente ao modo como se de-monstra e se trata o que nesta ciência deve 

ser tratado. Ciência “dos” fenômenos significa: apreender os objetos de tal 

maneira que se deve tratar de tudo que está em discussão, numa de-monstração e 

procedimento diretos [...] (HEIDEGGER, 2015, p. 65). 
 

 

E ainda, o mesmo filósofo remete-se a funcionalidade ontológica dos estudos 

fenomenológicos: 

                                                 
14

 “[...] Em outros termos, precisamos reconhecer que a percepção espacial é um fenômeno de estrutura e 

só se compreende no interior de um campo perceptivo que inteiro contribui para motivá-la, propondo ao 

sujeito concreto uma ancoragem possível (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 377). 
15

 “A possibilidade como existencial não significa um poder-ser solto no ar, no sentindo da ‘indiferença do 

árbitro’ (libertaas indifferentiae). Enquanto algo essencialmente disposto, a pre-sença já caiu em 

determinadas possibilidades e, enquanto o poder-ser que ela é, já deixou passar tais possibilidades, doando 

continuamente a si mesma as possibilidades de seu ser que está entregue à sua responsabilidade, é a 

possibilidade de ser livre para o poder-ser mais próprio. A possibilidade de ser é, para ela mesma, 

transparente em diversos graus e modos possíveis (HEIDEGGER, 1988, p. 199). 
16

 Referente a conceituação que Heidegger emprega a mundaneidade, “no qual é o modo da presença das 

coisas” (FRANCK, 1997, p. 121). 
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A fenomenologia é a via de acesso e o modo de verificação para se determinar o 

que deve constituir tema da ontologia. A ontologia só é possível como 

fenomenologia. O conceito fenomenológico de fenômeno propõe, como o que se 

mostra, o ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados. Pois, o 

mostrar-se não é um mostrar-se qualquer e, muito menos, uma manifestação. O 

ser dos entes nunca pode ser uma coisa “atrás” da qual esteja outra coisa “que 

não se manifeste” (HEIDEGGER, 1988, p. 66). 
 

 

À vista disso, “a fenomenologia é o modo de acesso e o modo de determinação 

legitimador do que deve tornar-se o tema da ontologia” (FRANCK, 1997, p. 31). A 

fenomenologia nos faz compreender os fenômenos como eles são, como as ‘manifestações’ se 

apresentam a priori, como são as coisas em si mesmas, em um esforço de encontrar o que 

realmente é dado a partir do “mundo vivido” (MERLEAU-PONTY, 1994). É salutar ressaltar que 

“o uso do termo ontologia não visa a designar uma determinada disciplina filosófica dentre outras 

[...] é a partir da necessidade real de determinadas questões e do modo de tratar as ‘coisas em si 

mesmas’” (HEIDEGGER, 1988, p. 56).   

Os fenômenos não são algo percebido ao primeiro olhar “curioso”, pois se trata da 

essência, e por isso “a fenomenologia supõe, enquanto prescrição metódica, que os fenômenos 

começam por não se mostrar, diz então respeito ao que permanece mais escondido e mais na 

sombra” (FRANCK, 1997, p. 31), e é por isso que a “fenomenologia é necessária justamente 

porque, de início e na maioria das vezes, os fenômenos não se dão. O conceito oposto de 

‘fenômeno’ é o conceito de encobrimento” (HEIDEGGER, 1988, p. 66) e, “[...] portanto, num 

sentido privilegiado e em seu conteúdo mais próprio, exige tornar-se fenômeno é o que a 

fenomenologia tomou para objeto de seu tema (Idem, 1988, p. 66). 

Heidegger (1988, p. 66) nos remete a compreender os fenômenos não por um simples 

“mostrar-se” ou “revelar-se”, “pois, o mostrar-se não é um mostrar-se qualquer e, muito menos, 

uma manifestação”. O ser dos entes nunca pode ser uma coisa “atrás” da qual esteja outra coisa 

“que não se manifesta”, ou seja, “atrás dos fenômenos da fenomenologia não há absolutamente 

nada, o que acontece é que aquilo que deve tornar-se fenômeno pode-se velar” (idem, 1988, p. 

66). Todavia, a fenomenologia por ser uma filosofia transcendental, “permanecerá altamente 

questionável caso se queira recorrer às ontologias historicamente dadas ou a tentativas 

congêneres” (HEIDEGGER, 1988, p. 56), e segue dizendo que: 
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A palavra “fenomenologia” exprime uma máxima que se pode formular na 

expressão: “às coisas em si mesmas!” – por oposição às construções soltas no ar, 

às descobertas acidentais, à admissão de conceitos só aparentemente verificados, 

por oposição às pseudoquestões que se apresentam, muitas vezes, como 

“problemas”, ao longo de muitas gerações. Contudo, poder-se-ia objetar que se 

trata de uma máxima evidente por si mesma e que, ademais, exprime o princípio 

de todo conhecimento cientifico [...] (HEIDEGGER, 1988, p. 57).  
 

 

A fenomenologia é o estudo daquilo que “se mostra”, que vem a luz, entretanto, para 

que “este” venha a “mim” é necessário que essencialmente haja uma pré-disposição, uma “pre-

sença”, do eu em querer compreender os fenômenos em sua mais “ingênua” manifestação, no 

qual a consciência perceptível de si mesmo enquanto “Ser-no-mundo” torna-se fundamental neste 

processo
17

 – é algo que destacou-se na fenomenologia-ontológica-estrutural de Armando Corrêa 

da Silva em sua obra em seu artigo A aparência, o Ser e a forma, e afirma que “[...] Por absurdo 

que pareça, há que lutar contra a inércia do pensamento concreto, pois nada é mais abstrato que o 

concreto, como sensação ou representação, apesar de serem o ponto de partida da materialidade, 

materialidade que sufoca o sujeito como necessidades impostas pela práxis da ciência e da 

tecnologia atuais (SILVA, 2000, p. 14). 

O conceito de “fenômeno” e “manifestação” também devem ser analisados, ao ponto de 

que não confundamos suas reais naturezas essenciais na pesquisa geográfica. Nesse contexto, 

Heidegger (1988) afirma que: 

 
O fenômeno, o mostrar-se em si mesmo, significa um modo privilegiado de 

encontro. Manifestação, ao contrário, indica no próprio ente uma remissão 

referencial, de tal maneira que o referente (o que anuncia) só pode satisfazer a 

sua possível função de referência se for um “fenômeno, ou seja, caso se mostre 

em si mesmo. Manifestação e aparência se fundam, de maneira diferente, no 

fenômeno. Essa multiplicidade confusa dos “fenômenos” que se apresenta nas 

palavras fenômeno, aparência, aparecer, manifestação, mera manifestação, só 

pode deixar de nos confundir quando se tiver compreendido, desde o princípio, o 

conceito de fenômeno: o que se mostra em si mesmo (HEIDEGGER, 1988, p. 

61).  
 

 

                                                 
17

 Em outras palavras a consciência de si mesmo enquanto ser-no-mundo é entendida a partir da imposição 

do Ser enquanto objeto, no qual, a partir da noção dessa contradição espaço-existencial que o Ser apreende 

sua forma que excede a fetichização do mundo. “[...] na contradição, o pensamento puro defronta-se com a 

sua própria forma, pois a forma é a objetividade do existir. Assim, o objeto pensado é o objeto dado, no 

próprio ato da reflexão, se se quer ultrapassar a consciência epifenomênica, naquilo que a abstração a 

transcende (SILVA, 2000, p. 13).
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Pode-se fazer uma distinção elementar entre “fenômeno” e “manifestação” a partir do 

princípio da lógica formal, no qual “fenômeno” estaria ligado aquilo que se revela a luz de si 

mesmo, e a “manifestação” seria a potencialidade deste primeiro ato de mostrar-se, ou seja, a 

“manifestação” não existe em si mesma, ela só pode vir-a-ser a partir de um determinado 

fenômeno. Nas palavras de Heidegger (1988, p. 59) “fenômeno nunca são manifestações, toda 

manifestação é que depende de um fenômeno”.  

Na geografia, ainda sob forte influencias positivista, na maioria dos casos, o geógrafo 

está muito mais preocupado em analisar as manifestações fenomênicas pelo efeito, ao invés de 

provocar uma investigação mais rigorosa que o leve a essência das causas. A geografia positivista 

está muito mais preocupada em constituir um imperativo explicativo categórico para os 

fenômenos sociais ao invés de interpretá-los a partir de sua essência, de modo que a pesquisa 

geográfica leve em consideração as geografias vividas pelos indivíduos, a pesquisa geográfica 

deve considerar a dimensão ontológica, no procedimento em “descrever, não de explicar nem de 

analisar” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3) os fenômenos que se doam a nossa percepção 

(αντίληψη) experienciada no espaço e no lugar. O mesmo filósofo segue dizendo: 

 
[...] Essa primeira ordem que Husserl dava à fenomenologia iniciante de ser uma 

“psicologia descritiva” ou de retornar “às coisas mesmas” é antes de tudo a 

desaprovação da ciência. Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de 

múltiplas causalidades que determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu não 

posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, 

da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3). 

 

Percebemos Merleau-Ponty (1994) preocupa-se em investigar ontologicamente o corpo 

para além do materialismo das casualidades, revelando a magnitude potencial da espacialidade do 

corpo a partir de suas singularidades adquiridas através das experiências no mundo, ou seja, se 

trata de uma pré-disposição, que é geográfica pois a locomoção no espaço é fundamental e, surge 

a partir mim mesmo, de uma vontade, sendo o ser fonte absoluta, onde “minha experiência não 

provem de meus antecedentes, de meu ambiente físico e social, ela caminha em direção a eles e 

os sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim (e portanto ser no único sentido que a palavra 

possa ter para mim)” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3). 

Essa reflexão de Merleau-Ponty nos leva ao novo caminho, que embora seja melhor 

trabalhado em outros pontos desta pesquisa, cabe de antemão mencioná-lo enquanto 



22 

 

possibilidade metódica à geografia. Segundo Holzer (1998; 2014) o mundo possui um valor 

singular para geografia, que embora, muitas vezes, seja trabalhado em sua “concretude” sob a 

denominação de globo terrestre, ainda assim, dentro da geografia humanista existe uma forma 

alternativa de ver esse “globo”. Sob a conceituação de Merleau-Ponty (1994, p. 5) o “mundo está 

ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele, e seria artificial fazê-lo derivar de uma série 

de sínteses que ligariam as sensações, depois os aspectos perspectivos do objeto, quando ambos 

são justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela”. 

Sob este aspecto, seguimos à uma breve reflexão acerca da percepção, sendo algo central 

(e do corpo) na obra Fenomenologia da percepção, haja vista que a percepção surge como forma 

primeira de apreensão de todo conhecimento do κόσμος (mundo), meus sentidos – olfato, tato, 

paladar e dentre os milhares existentes – e que por outro lado, só podem vir-a-ser como potencial 

intelectual do ser a partir da espacialidade do corpo enquanto escala geográfica, no sentido que “o 

mundo é aquilo mesmo que nós nos representamos, não como homens ou como sujeitos 

empíricos, mas enquanto somos todos uma única luz e enquanto participamos do Uno sem dividi-

lo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 7-8). Nesse contexto o mesmo filósofo nos esclarece: 

 
A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 

tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 

destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual possuo 

comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A verdade não “habita” 

apenas o “homem interior”, ou, antes, não existe homem interior. Quando volto 

a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência, 

encontro, não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao 

mundo (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 6). 

 

Queremos dizer que o corpo enquanto escala geográfica no “mundo líquido moderno”
18

, 

as referências do ser-no-mundo são postas em jogo na medida em que as forças exógenas 

massificadores implicam numa adaptação categórica no qual o eu enquanto eu não sou aquilo que 

deveria ser, na medida que são posto padrões de estética, padrões morais, enfim, na medida dessa 

i-evolução da humanidade – a própria condição humana
19

. 

                                                 
18

 Expressão utilizada pelo sociólogo Zygmunt Bauman me sua obra 44 cartas do mundo líquido moderno. 
19

 Por condição humana entende-se, “Embora seja impossível encontrara em cada homem uma essência 

universal que seria a natureza humana, existe, no entanto, uma universalidade humana de condição. Não é 

por acaso que os pensadores contemporâneos preferem falar da condição do homem ao falar de sua 
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Meu corpo perde a referência geográfica de si mesmo, e ao mesmo tempo clama por 

uma, e cabe a fenomenologia aparar esta queda do ser geográfico ao ponto de resgata-lo na 

obscuridade sistêmica da realidade cíclica. A fenomenologia possui esta potência de resgatar a 

autenticidade do ser enquanto ser, de pôr a superfície de sua essência ontológica-existencial como 

escala geográfica mais que importante para compreensão do espaço e do lugar. É necessário 

resgatar a partir do método fenomenológico uma cartografia humanista da existência geográfica 

<Dasein>.  

Sob um olhar humanista, o geógrafo brasileiro Ab’Saber (2007) nos alerta a 

compreender a seguinte questão:  

 
Ninguém escolhe o lugar, o ventre, a cor da pele, a etnia, a condição 

socioeconômica e sociocultural para nascer. Nasce onde o acaso deixa 

acontecer. No mundo inteiro, nos países mais diversos, os nascituros 

emergem nas situações mais diversas do ponto de vista da conjuntura 

socioeconômica, familiar e sociocultural (AB’SABER, 2007, p. 159). 
 

 

Ainda sobre o sentimento humanista enquanto reagente da existência humana, o 

geógrafo anarquista Kropotkin (1976) ressalva: 

 
A Geografia deve cumprir, também, um serviço muito mais importante. Ela deve 

nos ensinar, desde nossa mais tenra infância, que todos somos irmãos, 

independentemente da nossa nacionalidade. Nestes tempos de guerras, de 

ufanismos nacionais, de ódios e rivalidades entre nações, que são habilmente 

alimentados por pessoas que perseguem seus próprios e egoísticos interesses, 

pessoais ou de classe, a geografia deve ser – na medida em que a escola deve 

fazer alguma coisa para contrabalançar as influências hostis – um meio para 

anular esses ódios ou estereótipos e construir outros sentimentos mais dignos e 

humanos. Deve mostrar que cada nacionalidade contribui com sua própria e 

indispensável pedra para o desenvolvimento geral da humanidade, e que 

somente pequenas frações de cada nação estão interessadas em manter os ódios e 

rivalidades nacionais (KROPOTKIN, 1976, p. 2). 
 

 

Buscamos por uma redução fenomenológica-geográfica do ser e sua estrutura motriz 

espacializadora do Dasein. Recuperando o que constantemente se perde – a nossa referência –  

em função de um complexo maquiavélico de perceber o outro enquanto meio a determinado fim 

(poder). É necessário ver o outro como ser-no-mundo, ou seja, não chega a ser uma interpretação 

                                                                                                                                                              
natureza. Por condição eles entendem, com maior ou menor clareza, o conjunto de limites a priori que 

traçam sua situação fundamental no universo” (SARTRE, 2014, p. 34).  
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ética de Kant, mas o outro também estar-no-mundo, assim como eu, logo o respeito mútuo, que é 

um sentimento humanista assim como pregava Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Reclus, 

Malatesta, dentre outros grandes nomes da filosofia libertária, deve possibilitar uma realidade de 

fato.  

Segundo Heidegger (2007) devemos buscar conhecer (Kennen) as coisas como elas se 

mostram a partir de si mesmas, e esse é o princípio metódico da fenomenologia. O ser-no-mundo 

só é possível no espaço, bom, na verdade, ele mesmo já pressupõe um espaço. Contudo, o espaço 

na geografia positivista é predominante e insistente e, em muitas vezes, analisa o espaço por sua 

casualidade determinante, ou seja, estuda os fenômenos no espaço por suas manifestações, em 

sua superficialidade. Essa crítica à geografia (positivista) se baseia primeiramente a partir da 

definição espacial de Heidegger (1988): 

 
O espaço nem está no sujeito nem o mundo está no espaço. Ao contrário, o 

espaço está no mundo na medida em que o ser-no-mundo constitutivo da pre-

sença já descobriu sempre um espaço. O espaço não se encontra no sujeito nem 

o sujeito considera o mundo “como se” estivesse num espaço. É o “sujeito”, 

entendido ontologicamente, a pre-sença, que é espacial em sentido originário. 

Por que a pre-sença é nesse sentido espacial, o espaço se apresenta como a 

priori. Este termo não indica a pertinência prévia a um sujeito que de saída seria 

destituído de mundo e projetaria de si um espaço. A prioridade significa aqui 

precedência do encontro do manual no mundo circundante (HEIDEGGER, 

1988, p. 161). 

 

Desse modo, a partir da lógica de Aristóteles, Heidegger (2007) expõe que há séculos a 

filosofia ensina que há quatro causas, a primeira seria a causa materialis; a causa formalis; a 

causa finalis; e a causa efficiens. No que diz respeito ao espaço, o geógrafo preocupado em 

compreender os fenômenos espaciais e sua verdadeira natureza assegura-se de que somente por 

meio do entendimento da essência que o espaço pode revelar-se enquanto tal. A causa meterialis, 

ou material, estar designada a matéria no qual o espaço é composto; a causa formalis seria a 

forma na qual se instala a matéria; a causa finalis seria a determinação final do espaço; e por fim 

a causa formalis seria o espaço real acabado, porém não absoluto. Essa experiência reflexiva da 

casualidade quádrupla nos faz compreender o espaço para além de sua instrumentalização, sendo 

o meio concreto das experiências do Sein in der Welt (ser-no-mundo).  

 De acordo com isso, geografia e filosofia nunca devem se submeterem a falsas 

racionalidades que afirmam suas distinções e com isso as questões filosóficas (no caso a 
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fenomenologia) impossíveis de serem aplicadas na metodologia e/ou nos estudos geográficos – 

isso não é verdade, haja vista que entendemos que a geografia em essência assume o papel de 

revelar ao Homem a sua própria importância existencial na Terra, e vice-versa (DARDEL, 2015). 

Nesse sentido, devemos buscar a essência do mundo, e “buscar a essência do mundo não é buscar 

aquilo que ele é em ideia, uma vez que o tenhamos reduzido a tema de discurso, é buscar aquilo 

que de fato ele é para nós antes de qualquer tematização” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 13). 

 

2. GEOGRAFIA E FENOMENOLOGIA 

 

Os íntimos encontros entre Geografia (γεωγραφία) e a Fenomenologia 

(φαινομενολογία), sem dúvida, não é algo recente dos nossos dias atuais. Essa relação, que por 

um lado é conturbada e por outro prazerosa, é fruto de um processo espaço-temporal não isolado, 

e que por seu caminhar científico vem ganhando diversas críticas que podem ser negativas e/ou 

positivas. Essas questões vêm se destacando tanto no campo teórico-científico quanto no campo 

educacional. Nesse caso, destaca-se no decorrer desse tópico alguns objetivos do Parâmetro 

Curricular Nacional de Geografia (1998) tendo como base epistemológica a fenomenologia, com 

o intuito de resgatar a importância do ser-no-mundo, da relação do Dasein, das experiências 

geográficas vividas no ensino da Geografia à formação-base de estudantes críticos e 

comprometidos com a cidadania referentes aos seus compromissos de respeito às singularidades 

existentes no mundo, um compromisso puramente humanista.  

Essa concepção “aponta para a necessidade de conhecer melhor a profundidade e as 

repercussões do pensamento Heideggeriano para o mundo contemporâneo e para uma Geografia 

que busca a dimensão da experiência enraizada numa ontologia que inclua o cuidado e a 

autenticidade do ser-no-mundo como traços fundamentais” (MARANDOLA JR., 2010, p. 8-9). 

A geografia desde a década de 1920 vem se apropriando do método fenomenológico 

para alcançar algumas questões que acreditava-se ficar em “obscuro” por alguns outros 

geográficos que cunho positivista (HOLZER, 1998). A objetividade deixou de ser a única 

verdade, por uma necessidade que veio se acumulando ao longo do caminhar geográfico de se 

estabelecer um tratado mais humanista, isto é, que (re)tomasse “o homem como centro de todas 

as coisas” (TUAN, 2013).  
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Este caráter existencialista e, sobretudo, ontológico do sentido espacial do lugar, do 

habitar, do construir-se enquanto ser consciente de si mesmo e de seu meio ambiente, da sua 

Terra, vem sendo trabalhada desde 1925 com a obra A morfologia da paisagem de Carl Sauer, no 

qual sua geografia (cultural) se fundamenta em dois princípios: a “paisagem natural” e a 

“paisagem cultural”, no sentido que a primeira seria um meio no qual a produção cultural seria 

seu fim
20

.  

Eric Dardel, um professor do secundário, no qual publicara cerca de sete artigos em toda 

sua carreira acadêmica, sem dúvida, é um dos maiores nomes da geografia, tanto no sentido 

amplo geográfico, quanto para a construção-base da geografia humanista em sua magnífica obra 

O homem e a Terra: natureza da realidade geográfica publica em 1952 pela coleção Nouvelle 

Encyclopédie philosophique, com o “objetivo de fazer uma análise fenomenológica da relação 

visceral que o homem mantem com a Terra” (HOLZER, 2015, p. 141). 

A partir da década de 1970, destaca-se Yi-fu Tuan e sua obra Espaço e Lugar: a 

perspectiva da experiência publicado em 1977. Ainda nesse contexto, teremos as diversas obras 

de Edward Relph, como a Place and placelessness (Lugar e lugar-sem-lugaridade) de 1976 

(HOLZER, 1998; 2003). Geógrafos de diversas parte do globo terrestre, pertencentes a uma 

ondem temporal única, com atmosferas sociais diferentes, porém, mantem uma singularidade, a 

preocupação com as experiências humanas com seu meio – experiências geográficas.  

É necessário que hoje, a audácia por parte dos jovens geógrafos numa tentativa de 

resgate das contribuições da fenomenologia, que auxiliam a pensar o “mundo” enquanto 

construção das existenciais imediatas no espaço que é vivido, venha a ser comum, no sentindo em 

que, trabalhos referentes a ontologia espacial e a (re)tomada da existência humana como 

georeferenciamento cósmico não venha a “chocar” de forma negativa a comunidade acadêmica.  

Espaço e Lugar, são categorias essências na geografia, sobretudo, quando nos referimos 

ao entendimento das dinâmicas globais – a homogeneização dos lugares, das culturas... – e sem 

dúvida, o método fenomenológico nos ajuda a compreender melhor esses fenômenos e suas 

manifestações, e além disso suas implicações ontológicas para o Ser que vive esses espaços.  

                                                 
20

 Embora, no momento, não concorde com esta definição de paisagem de Carl O. Sauer, há algo bastante 

pertinente a ser refletir nas seguintes palavras: “A tarefa da geografia é estabelecer um sistema crítico que 

envolva a fenomenologia da paisagem, de modo a captar em todo seu significado e cor a variada cena 

terrestre [...] esse cenário inclui os trabalhos do homem como uma expressão integral da cena. Essa 

posição é derivada de Heródoto, e não de Thales. A moderna geografia é a moderna expressão da 

geografia mais antiga” (SAUER, 2012, p. 187). 
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Com base na fenomenologia de Heidegger, Dardel (2015, p. 2) afirma que 

etimologicamente que a Geografia seria a “descrição” da Terra; “mais rigorosamente, o termo 

grego sugere que a Terra é um texto a decifrar, que o desenho da costa, os recortes da montanha, 

as sinuosidades dos rios, formam os signos desse texto”. E é justamente estes “signos” que a 

geografia deveria deter em seus estudos:  

 
O conhecimento geográfico tem por objeto esclarecer esses signos, isso que a 

Terra revela ao homem sobre sua condição humana e seu destino. Não se trata, 

inicialmente, de um atlas aberto diante de seus olhos, é um apelo que vem do 

solo, da onda, da floresta, uma oportunidade ou uma recusa, um poder, uma 

presença (DARDEL, 2015, p. 2). 

 

Esse “apelo” pode ser traduzido como aprender, pois aprender é conhecer o mundo 

circundante e sua condição humana nele. É fundamental, tomar consciência de sua condição 

humana geograficamente especializada, pois a terra, está sempre a lançar o Homem a eles mesmo 

(DARDEL, 2015), e no mesmo sentindo como nos ensina Elisée Reclus (2010). Ainda nesse 

contexto, mediante a percepção humana referente às “manifestações” físicas da Terra, nesse 

momento, por um religare geográfico, Reclus nos faz compreender a seguinte questão: 

 
[...] No oeste e no norte do monte Meru, esse trono extraordinário dos deuses da 

Índia, cada etapa da civilização pode medir-se por outros montes sagrados onde 

se reuniam os senhores do céu, onde ocorriam os grandes acontecimentos 

mitológicos da vida das nações. Mais de cinquenta montanhas, desde Ararat até 

o monte Atos, foram designadas como cumes sobre os quais teria descido a arca 

contendo em seus flancos a humanidade nascente e os germes de tudo o que vive 

na superfície da terra. Nos países semíticos, todos os cimos eram altares 

consagrados a Jeová, Moloch ou outros deuses; era o Sinai onde as tábuas da lei 

judaica surgiram no meio dos relâmpagos; era no monte Nebo, onde uma mão 

misteriosa enterrou Moisés; era o Morija sustentando o templo de Jerusalém; o 

Garizim, no qual subia o sumo sacerdote para abençoar seu povo; o Carmelo, o 

monte Thabor e o Líbano coroado por cedros [...] Igualmente para os gregos 

cada montanha era uma cidadela de titãs ou a corte de um deus: um pico do 

Cáucaso servia de pelourinho a Prometeu, o pai e o tipo da humanidade [...] 

(RECLUS, 2010, p. 33).  
 

 

Através da percepção humana, um mesmo signo da Terra pode conter significados 

diversos, que apesar neste momento destacarmos o valor simbólico religioso, que é uma 

necessidade ontológica-existencial humana, existem outros significados em aberto que merecem 

seu valor geográfico. Estes espaços/regiões montanhosas são um belíssimo exemplo no qual as 

manifestações físicas da Terra não explicam-se por si mesmas. O que vale é compreender as 
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forças que surgem pelo potencial humano com essas regiões, tornando os cumes para além de sua 

grandeza geológica, e repousando num sentimento polarizador entre o homem e a natureza física. 

Segundo Tuan (2013) estas regiões, ou “espaços vividos” que compõem o mundo, são 

para além de simples espaços socializadores, mas são sobretudo “lugares”, algo que Dardel 

(2015) define como amor pela Terra: a geograficidade. Esse sentimento, ou a busca dele é o 

elemento em essência fundamental para que o Homem se lance a novos lugares, e acima de tudo, 

não esqueça de sua própria de origem, guardado em seu mais íntimo instinto como “espaço 

seguro”. É este amor pela Terra “que leva tantos alemães a regiões raramente visitadas ou 

completamente desconhecidas” (RECLUS, 2010, p. 54), no sentido que “o que nos importa, antes 

de tudo, é o despertar de uma consciência geográfica, através das diferentes intenções sob as 

quais aparece ao homem a fisionomia da Terra” (DARDEL, 2015, p. 47). 

 

2.1. O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Geografia e fenomenologia 

 

Quando avançamos em analisar o Parâmetro Curricular de Geografia (PCN) percebemos 

que o mesmo propõe ao Professor a valorização do lugar, das esferas sociais que compõe o 

cotidiano
21

 do estudante. Para isso o PCN afirma que é necessário distanciar-se da análise 

positivista, no qual a vida cotidiana seria constituída somente pela percepção objetiva, material, 

até mesmo geométrica-colonialista, destacando a famosa citação do geógrafo francês Vidal de la 

Blache: “a geografia é a ciência dos lugares, não dos homens”, como relata o referido documento: 

 

Essa Geografia era marcada pelo positivismo que sustentava metodologicamente 

quase todas as chamadas ciências humanas que se consolidaram nessa época nas 

faculdades brasileiras. Com fortes tendências de estudos regionais, os estudos 

geográficos pautavam-se pela busca de explicações objetivas e quantitativas da 

realidade, fundamentos da escola francesa de então. Foi essa escola que 

imprimiu ao pensamento geográfico o mito da ciência asséptica, não-politizada, 

com o argumento da neutralidade do discurso científico. Tinha como meta 

abordar as relações do homem com a natureza de forma objetiva, elaborar 

monografias regionais para uma possível busca de leis gerais que explicassem 

suas diferenças. É importante lembrar que para La Blache a Geografia não era 

ciência dos homens, mas dos lugares (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

                                                 
21

 Entende-se por cotidiano “Antes, a imagem é abstrata, embora se possa supor nela o tempo e o espaço. 

As cores metamorfoseiam o real que é então hipótese idealizada. Ultrapassar essa aparência importa 

vivenciar o lugar. Daí, o projeto. Mas, o projeto como vontade de realização que depende da ação. O 

cotidiano real da imagem depende, pois, do ato. Do vivenciar” (SILVA, 2000, p. 15). 
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O documento como um todo expõe essencialmente o distanciamento da concepção 

positivista, no que refere a interpretação da relação homem-natureza, a relação homem-homem, 

e, sobretudo na sua produção do espaço e do lugar, esclarecendo um descrição que valorize as 

singularidades, . Desse modo, destaca-se como um dos objetivos do PCN que consideremos 

fundamental: 

 
A Geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem um 

tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais 

para a compreensão e intervenção na realidade social. Por meio dela podemos 

compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na 

construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que o 

diferencia e o aproxima de outros lugares e, assim, adquirir uma consciência 

maior dos vínculos afetivos e de identidade que estabelecemos com ele. 

Também podemos conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros 

lugares, distantes no tempo e no espaço e perceber as relações do passado com o 

presente (BRASIL, 1998, p. 15). 

 

A questão da identidade, de fato, é algo de suma importância e que merece o respeito 

para ser trabalhado pela geografia, na medida em que ontologicamente as salas de aulas são 

conjuntos de “pequenos mundos”, reflexos da dinâmica da modernidade e suas dimensões 

ideológicas que reduzem a relação do ser-no-mundo e o corpo enquanto escala geográfica, assim 

entendida como “crise de identidade”. Nesse sentido, “a chamada ‘crise de identidade’ é vista 

como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2002, p.7). 

Algo que será melhor trabalho no decorrer da pesquisa, mas que nesse momento torna-se 

substancial refletir, pois quando se fala em identidade, fenomenologicamente, o corpo é a matriz 

referencial desse processo de aprendizagem e consciência de si enquanto ser-no-mundo, pois 

obviamente este ser habita um determinada espaço, que por sua vez é reflexo de sua existência, 

uma estatização no mundo em processo (TUAN, 2011).  

Por isso, os valores e a ética com o corpo como georeferencial de si mesmo jamais 

podem submeter-se à vontades externas, por exemplo. Queremos dizer que “somos confrontados 

por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 

quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” (HALL, 2002, p.13). 
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Esse georeferenciamento do corpo, principalmente das crianças, são fundamentais nesse 

mundo cada vez mais em “processo”, pois “a criança é o pai do homem, e as categorias 

perceptivas do adulto são de vez em quando impregnadas de emoções que procedem das 

primeiras experiências” (TUAN, 2013, 32), ou seja, “o corpo é posto de pé diante do mundo e o 

mundo de pé diante dele, e há entre ambos uma relação de abraço. E entre estes dois seres 

verticais não há fronteira, mas superfície de contato” (MERLEAU-PONTY, 2007 apud SOUZA, 

2012, p. 31). De modo que “a experiência corporal muda com a idade e com o sexo, 

apresentando-se a necessidade de explorar as geografias dos meninos, das mulheres e dos velhos” 

(CLAVAL, 2002, p. 23). 

Tuan (2013) também nos faz entender que cada cultura produz um modo de ver o 

mundo, que os lugares não são os mesmos, pois são experienciados cosmologicamente de forma 

única. É esse um dos objetivos do PCN, de conscientizar o Professor de geografia a importância 

desse entendimento para o desenvolvimento dos estudantes enquanto cidadãos conscientes das 

singularidades que habitam o mundo. Desse modo o referido documento educacional ressalva: 

 

Sem dúvida alguma, essa forma de abordagem pode oferecer grandes 

contribuições para a caracterização dos lugares como dimensões do espaço 

geográfico. A crítica das novas correntes teóricas, fundamentadas nos 

pressupostos da fenomenologia, é a de que ela não considera que os homens 

interagem entre si não somente pela mediação da cultura material, mas também 

pelas representações que constituem o seu imaginário social (BRASIL, 1998, p. 

59. Grifo nosso) 

 

O documento traz à luz da consciência no qual o ensino de geografia, ou melhor, o 

Professor de geografia possui um papel elementar dentro e fora de sala de aula. A partir do 

momento que o ensino de geografia assume para si a importância do espaço experienciado, das 

vivências concretas dos estudantes, a própria geografia irá transcender de uma mera disciplina de 

ensino a um modo de ver o mundo, ao ponto que aulas serão um encontro dos estudantes com 

eles mesmos, ou melhor dizendo, que ele estará aprendendo os conceitos básicos da ciência 

geografia por sua própria realidade experienciada. Nesse sentido, o PCN condiz: 

 
Enriquecida essa forma de pensar sobre a ideia de lugar, o professor poderá 

trabalhar o cotidiano do aluno com toda a carga de afetividade e do seu 

imaginário, que nasce com a vivência dos lugares. A nova abordagem poderá 

ajudar o aluno a pensar a construção do espaço geográfico não somente como 

resultado de forças econômicas e materiais, mas também pela força desse 
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imaginário. Temas relacionados com a produção e o consumo dos espaços no 

campo ou na cidade e dos movimentos migratórios poderão abrir perspectivas de 

estudos entre o espaço e o conceito de cidadania, dentro de uma nova versão 

geográfica (BRASIL, 1998, p. 59. Grifo nosso). 

 

Essa nova abordagem metodológica, que nasce a partir do rompimento com os ideais 

positivistas, e descansa na fenomenologia, contribui para que o Professor de geografia se 

possibilite a possibilitar os estudantes a refletirem no “lugar” enquanto categoria geográfica das 

vivencias e experiências no mundo, ao modo que o “lugar torna-se um prolongamento do corpo e 

da mente” (SILVA, 2000, p. 15). Algo que é bastante ressaltado na obra Espaço e Lugar: a 

perspectivas da experiência do geógrafo Yi-fu Tuan. Ainda sobre o PCN (1998, p. 59), 

destacamos as seguintes questões: 

 

Ao construírem os seus lugares, os homens constroem, também, representações 

sobre eles. Seu nível de permanência na vivência com as coisas, nas relações 

com as pessoas, vai definindo sua aderência a esses lugares. Por isso as 

migrações significam rupturas que muitas vezes deixam traumas. Esse fato pode 

ser muitas vezes agravado pela dificuldade de inserção nos novos lugares. 

Quando se migra, leva-se o imaginário do lugar de origem (BRASIL, 1998, p. 

59). 
 

E ainda: 
 

Com o seu trabalho, os homens constroem estradas, edifícios, campos 

cultivados, redes de esgotos, áreas de lazer, escolas, hospitais, teatros, mas nem 

sempre se apropriam deles. Embelezam os espaços públicos com as obras que 

constroem e povoam seu imaginário. Porém, são em grande parte excluídos 

deles (BRASIL, 1998, p. 59). 

 

 

A partir da leitura do PCN destacamos a importância da fenomenologia e suas 

contribuições não somente para o campo teórico-científico, mas também suas consideráveis 

contribuições à educação, na formação de professores que valorizem a geograficidade 

representada pelos estudantes. E nesse momento, percebemos que o documento destaca algo 

essencial na fenomenologia Heideggeriana, a produção do espaço a partir da intencionalidade do 

habitar, construir pode se caracterizar pela presença materialmente constituída – prédios, casa, etc 

– que essencialmente são formas do habitar. É justamente esse ressalvo do PCN dentre sua 

leitura como um todo, que identificamos a importância do resgate desse ser-que-estar-no-mundo 

(o próprio aluno), um resgate ontológico da existência humana (Dasein). 
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O PCN ressalva a importância da compreensão por parte do professor em trazer para os 

diálogos em salsa de aula, a importância da percepção dos estudantes, do seu espaço 

experienciado, do seu lugar seguro, do seu expandir-se enquanto Ser-no-mundo, do Habitar. E 

sobre esta última conceituação – o Habitar – que também, em sua real natureza pode se revelar 

como espaço construído/vivido pelas experiências sensíveis. 

 

2.2. O princípio ontológico-hermenêutico do espaço geográfico a partir do Habitar 

 
 Heidegger (1954) nos revela o sentido de Habitar, ganhando uma garantia essencial em 

dois momentos: o primeiro, se estabelece por uma garantia de habitar em determinado espaço a 

partir das construções materiais e na busca da simples comodidade de habitar; o segundo sentido 

que é exposto ressaltando a ideia de transcendência desses valores materiais, no sentido que 

habitar é o “descanso” do próprio Dasein, um lugar onde ele retorna a si mesmo, 

independentemente se há ou não a presença de comodidades. Desse modo, Heidegger (1954) 

inicia sua discursão a respeito dessas questões:  

 
Parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o construir, tem aquele, 

o habitar, como meta. Mas nem todas as construções são habitações. Uma 

ponte, um hangar, um estádio, uma usina elétrica são construções e não 

habitações; a estação ferroviária, a auto-estrada, a represa, o mercado são 

construções e não habitações. Essas várias construções estão, porém, no âmbito 

de nosso habitar, um âmbito que ultrapassa essas construções sem limitar-se a 

uma habitação. Na auto-estrada, o motorista de caminhão está em casa, embora 

ali não seja a sua residência; na tecelagem, a tecelã está em casa, mesmo não 

sendo ali a sua habitação. Na usina elétrica, o engenheiro está em casa, mesmo 

não sendo ali a sua habitação. Essas construções oferecem ao homem um abrigo. 

Nelas, o homem de certo modo habita e não habita, se por habitar entende-se 

simplesmente possuir uma residência. Considerando-se a atual crise 

habitacional, possuir uma habitação é, sem dúvida, tranqüilizador e satisfatório; 

prédios habitacionais oferecem residência. As habitações são hoje bem 

divididas, fáceis de se administrar, economicamente acessíveis, bem arejadas, 

iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações trazem nelas mesmas a 

garantia de que aí acontece um habitar? (HEIDEGGER, 1954, p. 1. Grifo 

nosso). 
 

 

Heidegger (1954) ao indagar “[...] Mas será que as habitações trazem nelas mesmas a 

garantia de que aí acontece um habitar?”. O filósofo nos traz a garantia de uma reflexão para 

além do simples “estar”, e se de fato os solos onde piso e fortifico-me enquanto aparente Ser são 

de fato extensões de mim mesmo. Pensando desse modo, o “construí” surge como fator essencial 
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ao habitar, em uma relação de meio-fim. Nesta lógica, o construir tomaria forma de meio, e o 

habitar enquanto fim desse processo, contudo, vale ressaltar que “Construir não é, em sentido 

próprio, apenas meio para uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar” (HEIDEGGER, 

1954, p. 1). Didaticamente podemos formular o seguinte esquema (Figura 2): 

 

Figura 2 – Esquema didático sobre a estrutura do espaço Heideggeriano. 

 
Fonte: Heidegger, 1954. 

 

 

Neste sentido, como podemos direcionar um sentido complementar as estas duas 

“categorias” (construir e habitar) sem que haja a anulação da natureza de uma pela a outra?  

É através da linguagem, não subtendida como “serva” dos Homens, ou com simples 

meio de expressões, mas como o “avivamento” das essências que compõe as matrizes 

substanciais, neste caso, do habitar e do construir (HEIDEGGER, 1954).  

Na busca etimológica por construir e habitar, Heidegger (1954) procura no alemão 

antigo algumas variações que podem servir como meios de compreender o construir sendo o 

habitar sua essência. A cada lugar que passamos, deixamos um pouco de nos mesmo, e fazemos 

(construímos) desses lugares um pouco daquilo que somos: 

 
O que diz então construir? A palavra do antigo alto-alemão usada para dizer 

construir, "buan", significa habitar. Diz: permanecer, morar. O significado 

próprio do verbo bauen (construir), a saber, habitar, perdeu-se. Um vestígio 

encontra-se resguardado ainda na palavra "Nachbar", vizinho. O Nachbar 

(vizinho) é o "Nachgebur", o "Nachgebauer", aquele que habita a proximidade. 
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Os verbos buri, büren, beuren, beuron significam todos eles o habitar, as 

estâncias e circunstâncias do habitar. Sem dúvida, a antiga palavra buan não diz 

apenas que construir é propriamente habitar, mas também nos acena como 

devemos pensar o habitar que aí se nomeia. Quando se fala em habitar, 

representa-se costumeiramente um comportamento que o homem cumpre e 

realiza em meio a vários outros modos de comportamento. Trabalhamos aqui e 

habitamos ali. Não habitamos simplesmente. Isso soaria até mesmo como uma 

preguiça e ócio. Temos uma profissão, fazemos negócios, viajamos e, a meio do 

caminho, habitamos ora aqui, ora ali. Construir significa originariamente 

habitar (HEIDEGGER, 1954, p. 2. Grifo nosso). 

 

Em meio a este pensamento, o espaço é aquilo que eu faço dele, potencialidade 

existencial de ser, num sentido “que o homem é à medida que habita” (HEIDEGGER, 1954). 

Porém, o termo habitar enquanto essência do construir, parece estar se perdendo nas 

compreensões mais “imediatistas” sobre a realidade humana, marginalizando fenomenalmente os 

fenômenos que precedem o próprio habitar como fim, “na verdade, porém, aí se abriga algo 

muito decisivo: o fato de não mais se fazer a experiência de que habitar constitui o ser do homem, 

e de que não mais se pensa, em sentido pleno, que habitar é o traço fundamental do ser-homem” 

(HEIDEGGER, 1954, p. 2). 

À vista disso, o filósofo nos faz refletir sobre três momentos essenciais: 1. Bauen, 

construir é propriamente habitar; 2. Wohnen, habitar é o modo como os mortais são e estão sobre 

a terra; 3. No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções: construir, entendido 

como cultivo e o crescimento, e construir no sentido de edificar construções. Vejamos como 

Heidegger (1954) nos coloca estas reflexões: 

 
Pensando com atenção esses três momentos, haveremos de encontrar um aceno e 

assim poderemos observar que, enquanto não pensarmos que todo construir é em 

si mesmo um habitar, não poderemos nem uma só vez questionar de maneira 

suficiente e muito menos decidir de modo apropriado o que o construir de 

construções é em seu vigor de essência. Não habitamos porque construímos. Ao 

contrário. Construímos e chegamos a construir à medida que habitamos, ou 

seja, à medida que somos como aqueles que habitam. Mas em que consiste o 

vigor essencial do habitar? (HEIDEGGER, 1954, p. 3. Grifo nosso). 
 

 

Essencialmente, o habitar é o próprio resguardo do ser, e esse “resguardar” possui um 

sentido mais profundo que aparenta ser, onde “resguardar não é simplesmente não fazer nada 

com aquilo que se resguarda”, no contexto que “resguardar é, em sentido próprio, algo positivo e 

acontece quando deixamos alguma coisa entregue de antemão ao seu vigor de essência, quando 
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devolvemos, de maneira própria, alguma coisa ao abrigo de sua essência” [...] (HEIDEGGER, 

1954, p. 3).  

O habitar seria o resguardo em sua essência, um momento espaço-temporal pacificado 

na liberdade de um pertencimento. Neste momento, percebe-se que poeticamente o Homem 

habita, entretanto, a poesia metaforicamente usada por Heidegger em suas obras, ensaios e 

pronunciamentos, “não se refere nem à poesia como obra literária nem à posse de um domicílio” 

(PÁDUA, 2014), remetendo-se a ideia do “habitar” com um “mundo” a partir da quadratura, isto 

é, “como copertencimento entre a terra e o céu, homens e deuses” (Idem, 2014).  Nas palavras de 

Heidegger (1954):  

 
Chamamos de quadratura essa simplicidade. Em habitando, os mortais são na 

quadratura. O traço fundamental do habitar é, porém, resguardar. Os mortais 

habitam resguardando a quadratura em sua essência. De maneira 

correspondente, o resguardo inerente ao habitar tem quatro faces (HEIDEGGER, 

1954, p. 4. Grifo nosso). 

 

E ainda, o mesmo filósofo segue dizendo:  

 
No habitar, a quadratura se resguarda à medida que leva para as coisas o seu 

próprio vigor de essência. As coisas elas mesmas, porém, abrigam a quadratura 

apenas quando deixadas como coisas em seu vigor. Como isso acontece? 

Quando os mortais protegem e cuidam das coisas em seu crescimento. Quando 

edificam de maneira própria coisas que não crescem. Cultivar e edificar 

significam, em sentido estrito, construir. Habitar é construir desde que se 

preserve nas coisas a quadratura (HEIDEGGER, 1954, p. 5. Grifo nosso). 
 

 

Esse seguimento fenomenológico de pensar o habitar essencialmente em quadratura nos 

levam às reflexões ontológicas entre Homem e Espaço. Todavia, ainda assim, é necessário que 

atravessemos uma “ponte”, onde Heidegger (1954) encaminha esta relação (Homem-Espaço) 

como pressuposto do “lugar”:  

 
A ponte pende "com leveza e força" sobre o rio. A ponte não apenas liga 

margens previamente existentes. É somente na travessia da ponte que as 

margens surgem como margens. A ponte as deixa repousar de maneira própria 

uma frente à outra. Pela ponte, um lado se separa do outro. As margens também 

não se estendem ao longo do rio como traçados indiferentes da terra firme. Com 

as margens, a ponte traz para o rio as dimensões do terreno retraída em cada 

margem. A ponte coloca numa vizinhança recíproca a margem e o terreno. A 

ponte reúne integrando a terra como paisagem em torno do rio. A ponte conduz 

desse modo o rio pelos campos. Repousando impassíveis no leito do rio, os 

pilares da ponte sustentam a arcada do vão que permite o escoar das águas. A 
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ponte está preparada para a inclemência do céu e sua essência sempre 

cambiante, tanto para o fluir calmo e alegre das águas, como para as agitações 

do céu com suas tempestades rigorosas, para o derreter da neve em ondas 

torrenciais abatendo-se sobre o vão dos pilares. Mesmo lá onde a ponte recobre 

o rio, ela mantém a correnteza voltada para o céu pelo fato de recebê-lo na 

abertura do arco e assim novamente liberá-lo (HEIDEGGER, 1954, p. 5. Grifo 

nosso). 
 

 

E ainda:  
 

 

A ponte permite ao rio o seu curso ao mesmo tempo em que preserva, para os 

mortais, um caminho para a sua trajetória e caminhada de terra em terra. A ponte 

da cidade conduz dos domínios do castelo para a praça da catedral. A ponte 

sobre o rio, surgindo da paisagem, dá passagem aos carros e aos meios de 

transporte para as aldeias dos arredores. Sobre o curso quase inaparente do rio, a 

antiga ponte de pedra leva, dos campos para a aldeia, o carro com a colheita, 

transporta o carregamento de madeira da estrada de terra para a rodovia. A ponte 

da auto-estrada se estende em meio às linhas de tráfico calculadas para serem as 

mais velozes possíveis. Sempre e de maneira a cada vez diferente, a ponte 

conduz os caminhos hesitantes e apressados dos homens de forma que eles 

cheguem em outras margens, de forma que cheguem ao outro lado, como 

mortais. Em seus arcos, ora altos, ora quase planos, a ponte se eleva sobre o rio e 

o desfiladeiro. Quer os mortais prestem atenção, quer se esqueçam, a ponte se 

eleva sobre o caminho para que eles, os mortais, sempre a caminho da última 

ponte, tentem ultrapassar o que lhes é habitual e desafortunado e assim 

acolherem a bem-aventurança do divino. Enquanto passagem transbordante para 

o divino, a ponte cumpre uma reunião integradora [...] (HEIDEGGER, 1954, p. 

5. Grifo nosso). 
 

 

Podemos sintetizar a “poetar pensante” do habitar de Heidegger como pressuposto para 

a formulação ontológica do “lugar”, no qual segundo Pádua (2014): 

 

O elemento poético é, para Heidegger, o que há de mais essencial no habitar do 

homem, pois é ele que possibilita o habitar na quadratura, isto é, sobre a terra e 

sob o céu, ou seja, na proximidade do sagrado. Pensar o construir a partir do 

habitar na quadratura significa, para Heidegger, pensar antes de tudo a coisa já 

construída, que configura, em si mesma e antes de tudo, um lugar. O conhecido 

exemplo da ponte de Heidelberg dá margem a uma das mais belas descrições 

fenomenológicas de Heidegger, e é a partir desta, de seu papel como 

configuradora de um todo de localidades que se estendem para além dela, que 

ele irá refletir sobre a gênese do lugar (PÁDUA, 2014, p. 218).  
 

 

É saudável ressaltar que em todo deslocamento, pressupõem-se um fim, isto é, em toda 

saída determinar-se uma chegada, seja qual for esta localização, mas é necessário chegar a tal 

ponto. A metáfora da ponte é justamente isto, a intencionalidade de todo ser que ao se lançar no 
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“mundo”, pressupõem-se em si mesmo, uma lugar onde possa repousar, e “sem dúvida, antes da 

ponte existir, existem ao longo do rio muitas posições que podem ser ocupadas por alguma 

coisa”, a ponte é uma coisa, uma via de acesso a algo que deseja vir a ser em algum espaço, e “a 

partir dessa circunstância determinam-se os lugares e os caminhos pelos quais se arruma, se dá 

espaço a um espaço” (HEIDEGGER, 1954).   

Essencialmente, os pressupostos ontológicos-existenciais de Heidegger (1954) de espaço 

e lugar surgem neste trabalho do filósofo, numa preocupação primeira em estabelecer um tradado 

das essências nas existências como elas se mostram em si mesmas, com intuito de compreender 

que “os espaços recebem sua essência dos lugares e não "do" espaço” (HEIDEGGER, 1954. 

Grifo original), “...considerando que o solo onde se firma essa raiz é o próprio habitar”, e “o 

habitar, assim compreendido como o fundamento último de toda e qualquer abordagem possível 

de espaços, encontrará seus parâmetros, por fim, na poesia” (PÁDUA, 2014, p. 220).   

É nesse momento que Heidegger aprofunda-se nas questões essências de espaço e lugar, 

e “não só a relação entre lugar e espaço como também o relacionamento entre o lugar e o homem 

que nele se demora e residem na essência dessas coisas assumidas como lugares” (HEIDEGGER, 

1954, p. 6). E com isso Heidegger (1954) nos lança duas reflexões: “Como o lugar se relaciona 

com o espaço?  Qual a relação entre o homem e o espaço? ” 

Sobre estas questões, compreende-se o Homem é indissociável do Espaço (“mundo”), e 

vice-versa, no qual o espaço não é algo a vir a ser depois da “pre-sença” do Homem, e este último 

não pode ser concebido enquanto ser num próprio nada, é necessário que haja um solo para que a 

existência do ser-no-mundo possa vir a ser.  

Segundo Heidegger (1954) percebemos que:  

 
Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem está de um lado 

e o espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. O 

espaço nem é um objeto exterior e nem uma vivência interior. Não existem 

homens e, além deles, espaço. Ao se dizer "um homem" e ao se pensar nessa 

palavra aquele que é no modo humano, ou seja, que habita, já se pensa 

imediatamente no nome "homem" a demora, na quadratura, junto às coisas. 

Mesmo quando nos relacionamos com coisas que não se encontram numa 

proximidade estimável, demoramo-nos junto às coisas elas mesmas. O que 

fazemos não é simplesmente representar, como se costuma ensinar, dentro de 

nós coisas distantes de nós, deixando passar em nosso interior e na nossa 

cabeça representações como sucedâneos das coisas distantes (HEIDEGGER, 

1954, p. 7. Grifo nosso). 
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Quando Heidegger (1954) anuncia: “o que fazemos não é simplesmente representar”, 

talvez, esteja se referindo ao valor significante que Schopenhauer (1788-1860)
22

 associa ao 

conceito “representação” como simples vontade do ser em estar no “mundo”. Tanto Heidegger 

(1954) quanto Merleau-Ponty (1994) procuram distanciar-se dessa concepção de “representação”, 

pois existe algo mais profundo que vai além da representação em si (este assunto será melhor 

trabalhado adiante).  

Pois bem, retomando a ideia de espaço, lugar e Homem, Heidegger (1954) acredita 

fielmente na individualidade, no sentido positivo, onde a liberdade de cada Homem seja a força 

motriz de acesso aos espaços, que por sua vez são constituintes pelo habitar. Metaforicamente, 

“não me seria possível percorrer a sala se eu não fosse de tal modo que sou aquele que está lá. 

Nunca estou somente aqui como um corpo encapsulado, mas estou lá, ou seja, tendo sobre mim o 

espaço. É somente assim que posso percorrer um espaço” (HEIDEGGER, 1954, p. 8).  Esta 

relação entre homem e espaço “nada mais é do que um habitar pensado de maneira essencial” 

(HEIDEGGER, 1954, p. 8). A questão do lugar, ontologicamente concebido será trabalhado de 

forma mais aprofundada no capítulo 2, porém, de antemão, concebemos que “[...] A referência à 

casa camponesa na Floresta Negra não significa, de modo algum, que devemos e podemos voltar 

a construir desse modo” (idem, 1954, p. 8). 

 A referência apenas torna o invisível em visível, num já ter-sido um habitar, “como 

habitar foi capaz de construir” (HEIDEGGER, 1954, p. 10). O lugar é um ponto de partida, de 

referência da própria existência, um “lugar” onde sou em plenitude. É por isso que, quando 

viajamos a lugares distantes, por todos os lados, nós estabelecemos por determinado período, a 

estadia, desejamos com todas as “forças” afetivas que aquele lugar, até então “estranho”, pois não 

é plenitude do meu modo de ser, seja o mais próximo possível de nossa “casa”. Isso é a geografia 

em sua essência. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Filósofo alemão do século XIX. Combateu fortemente o pensamento Hegeliano, e seus escritos serviram 

como inspiração para muitos pensadores, como F. Nietzsche.  
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CAPÍTULO II 

 

 

            A ESPACIALIDADE DO SER-NO-MUNDO 
 

 
A ciência e o progresso fizeram o homem perder a natureza 

humana. Ele se desfez e não se constituiu  

(Edgar Morin) 

 

 

1. O ESPAÇO 

 

Cabe neste momento, antes de qualquer coisa a busca pelo entendimento conceitual de 

espacialidade do ser-no-mundo de Heidegger como pressuposto à compreensão da própria 

geograficidade proposta por Dardel (2015), no qual sua preocupação em essência não se remonta 

à geografia em si, mas ao espaço enquanto extensão das experiências humanas, inaugurando 

pressupostos teóricos para dinamização de uma geografia que valorize o Ser enquanto Ser-no-

mundo.  É necessário para este desenvolvimento, o não esquecimento das metáforas utilizadas 

por Heidegger com relação a ponte de Heidelberg, e com relação ao habitar e o construir.   

 Heidegger (1988, p.152) atribui a “espacialidade à pre-sença”, no qual “temos 

evidentemente de conceber este “ser-no-espaço” a partir de seu modo de ser”. Essencialmente, a 

espacialidade do Ser enquanto pre-sença requer um pensar nas singularidades de um “mundo” 

que se cria a cada momento de uma espacialização. Este ser antes de qual coisa é uma pre-sença, 

sendo ambos “modos de ser de entes que vêm ao encontro dentro do mundo” (HEIDEGGER, 

1988), ou seja, ser pre-sença é estar no mundo, e a partir de determinado momento espacial 

encontrar-se a si mesmo, no sentido que “cada mundo sempre descobre a espacialidade do espaço 

que lhe pertence” (HEIDEGGER, 1988). 

Desse modo, Heidegger (1988) afirma que as características essenciais dessa pre-sença, 

do ser-em, é o distanciamento e o direcionamento. O filósofo entende para além da materialidade 

a conceituação de distanciamento, isto é, “o distanciamento não é por nós entendido como 

distância (proximidade) ou mesmo intervalo. Usamos a expressão distanciamento num 

significado ativo e transitivo. Indica uma constituição ontológica da pre-sença em função da qual 



40 

 

o distanciar [...] é apenas um modo determinado e factual” (HEIDEGGER, 1988, p. 153), e 

conclui: 

 

Distanciar diz fazer desaparecer o distante, isto é, a distância de alguma coisa, 

diz proximidade. Em sua essência, a pre-sença é essa possibilidade dis-tânciar. 

Como o ente que é, sempre faz com que os entes venham à proximidade. O dis-

tanciamento descobre a distância. Assim como o intervalo, a distância é uma 

determinação categorial dos entes destituídos do modo de ser da pre-sença. 

Distanciamento, ao contrário, deve ser mantido como existencial. Somente na 

medida em que se descobre para a pre-sença a distância dos entes é que no 

próprio ente intramundano tornam-se acessíveis “distanciamentos” e intervalos 

com referência a outros entes. Da mesma forma que quaisquer duas coisas, dois 

pontos não estão distantes um do outro porque nenhum deles é capaz de 

distanciar em seu modo próprio de ser. Apenas possuem um intervalo que pode 

ser constatado na dis-tância e por ela medido (HEIDEGGER, 1988, p. 153). 
 

 

Esse mesmo fenômeno de distanciamento-proximidade é o que em essência, a priori, irá 

caracterizar o espaço ontologicamente constituído, o espaço geográfico surge, neste contexto, a 

partir do cotidiano do próprio ente, que ao auto-identificar-se com tal “julga” as distâncias para 

além de seu valor quantitativo, concebendo o “distanciar-se” de forma intersubjetiva, por seus 

sentimentos, pelos seus afetos, por sua singularidade. 

 Nas palavras de Dardel (2015): 

 
Que o espaço geográfico aparece essencialmente qualificado por uma situação 

concreta que afeta o homem, isso é o que prova a espacialização cotidiana que o 

especializa como afastamento e direção. A distância geográfica não provém de 

uma medida objetiva, auxiliada por unidades de comprimento previamente 

determinadas. [...] A distância é experimentada não como uma quantidade, mas 

como uma qualidade expressa em termos de perto ou longe (DARDEL, 2015, p. 

10. Grifo original). 
 

É justamente por esse distanciamento-encontro, que “[...] o espaço estanciado pela ponte 

contém vários lugares, alguns mais próximos e outros mais distantes da ponte” (HEIDEGGER, 

1954, p. 7). Esse distanciamento é a mais legítima forma do Ser permitir-se enquanto pre-sença 

no mundo, no qual tal legitimação confere em “permitir-se” encontrar o caminho de volta si 

mesmo, e “dis-tanciar é, de início e sobretudo, uma aproximação dentro da circunvisão, isto é, 

trazer para a proximidade no sentido de providenciar, aprontar, ter à mão” (HEIDEGGER, 1988, 

p. 153), no qual “a liberdade humana afirma-se ao suprir ou reduzir as distâncias” (DARDEL, 

2015). 
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Enquanto Ser-no-mundo, a pre-sença se mantém essencialmente em um dis-tanciar. 

Desse modo, a espacialização do Ser-no-mundo pode também ser compreendida como a pre-

sença enquanto direcionamento, quando em um ponto de partida desejamos chegar a um 

determinado local e, neste sentido, entende-se que a “pre-sença é essencialmente dis-tanciamento, 

ou seja, é espacial” (HEIDEGGER, 1988), ou seja, “a pre-sença existe segundo o modo da 

descoberta do espaço inerente à circunvisão, no sentido de se relacionar num continuo 

distanciamento com os entes que lhe vêm ao encontro do espaço” (Idem, p. 157), e conclui: 

 
Dis-tanciamento e direcionamento enquanto características do ser-em 

determinam a espacialidade da pre-sença de estar no espaço intramundano, 

descoberto na circunvisão das ocupações. A explicação dada até aqui sobre a 

espacialidade do manual intramundano e a espacialidade do ser-no-mundo 

propicia as pressuposições para se elaborar o fenômeno da espacialidade do 

mundo e se colocar o problema ontológico do espaço (HEIDEGGER, 1988, p. 

159). 

 

A espacialidade é caracterizada em essência pelo dis-tanciamento e o direcionamento do 

ser-em, considerando que o direcionamento próprio dos dis-tanciamento funda-se no ser-no-

mundo.  Pressuposições estas que merecem ser consideradas pela geografia, numa tentativa de 

superação do espaço cartesiano, quantificado e mensurável. É necessário distanciar-se de uma 

geografia que “analisa” o espaço, ao invés de “descrevê-lo”, a exemplo do que Heidegger (1988) 

diz: 

 
No fenômeno do espaço, não se pode encontrar nem a única nem a determinação 

ontológica primordial do ser dos entes intramundanos. Tampouco de constituir o 

fenômeno do mundo. O espaço só pode ser concebido recorrendo-se ao mundo. 

Não se tem acesso ao espaço, de modo exclusivo ou primordial, através da 

desmundanização do mundo circundante. A espacialidade só pode ser descoberta 

a partir do mundo e isso de tal maneira que o próprio espaço se mostra também 

um constitutivo do mundo, de acordo com a espacialidade essencial da pre-

sença, no que respeita à sua constituição fundamental de ser-no-mundo 

(HEIDEGGER, 1988, p. 163. Grifo nosso). 

 

“O espaço só pode ser concebido recorrendo-se ao mundo”. Nesse contexto, a geografia 

enquanto ciência das essências, deve entender que o espaço antes de ser é em essência concebido 

pelo “mundo”, sendo a “essência do significado de todas as coisas, ele se remete diretamente ao 

ser que se dirige às coisas e se interroga sobre seu sentido. “Mundo” para a ciência geográfica 

também deve ter esse sentido essencial” (HOLZER, 2014, p. 290). Segundo este autor: 
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O objeto da geografia clama pela análise a partir de um aporte fenomenológico 

que se dirija à “experiência cotidiana do mundo”, ou seja, que a explore como 

“experiência geográfica” [...] essa “experiência geográfica” deve estar 

fundamentada na ontologia fenomenológica, que propõe o retorno ao fato 

original da experiência humana, providenciando o esclarecimento conceitual 

desse fato a partir de sua própria constituição” (HOLZER, 2014, p. 300. Grifo 

nosso).  
 

 

É no cotidiano que os indivíduos representam “suas geografias”, “suas espacialidades” 

enquanto sujeitos existentes no mundo em quadratura (Dasein), haja vista que é “na vida 

cotidiana, que as pessoas precisam de conhecimentos geográficos diversos.  Elas tiram elementos 

essenciais para dar um sentido a sua existência e para construir as suas identidades também de 

sua experiência em morar...” (CLAVAL, 2011, p. 81) 

Dardel (2015) foi um dos poucos geógrafos (e historiador) que se propôs a realizar este 

trabalho, de relacionar as contribuições da filosofia fenomenológica aos estudos geográficos, em 

uma tentativa, bem-sucedida, de entender ontologicamente a relação do Homem e a Terra, o seu 

meio, e isso na década de 1950. Por isso, Dardel (2015) ganha um destaque nesta pesquisa, sendo 

fortemente influenciado pela fenomenologia Heideggeriana, de Gaston Bachelard
23

 e Soren 

Kierkegaard.  

Ainda assim, antes de adentrarmos de fato na geograficidade de Dardel (2015), cabe, a 

priori, suprir uma necessidade explicativa fundamental que sem a qual o próprio valor 

significante da geografia representada por Dardel (2015) e seu sucessores, não seriam de “fácil” 

compreensão, ou de certa forma, apreendidas de forma superficial.  Dardel (2015) possui fortes 

influencias da fenomenologia Heideggeriana, logo suas citações só podem ser melhor 

compreendidas se retornamos ao próprio pensamento de Heidegger
24

.  

A geograficidade é antes de qualquer coisa, a essência do Ser, uma consciência que 

transcende o espaço materialmente constituído, onde seu único descanso enquanto tal é o espaço 

constituído como ele é. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que se propõe a legitimação do 

                                                 
23

“Gaston Bachelard de trabalha a exploração íntima do espaço em A Poética do Espaço - uma exploração 

que ele mesmo descreve como uma forma de 'topofilia' - também está encharcado de memória, e um 

ganho de ambos os escritores um sentido da lembrado, e de lembrar, como encontrado somente na 

materialidade densa de lugares, espaços e coisas” (MALPAS, 2013, p. 7). 
24

 Em destaque, sua obra Ser e Tempo. 
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espaço, todavia, este espaço só é para mim ao ponto que deixa de ser, nem um pouco menos nem 

um pouco mais. 

De modo que queremos conceituar da seguinte forma, segundo Holzer (2014): 

 
[...] a distinção é operada por Dardel a partir da noção de Lebenswelt, que 

podemos traduzir por mundo vivido. Segundo essa concepção, o espaço 

geométrico é desprovido de qualquer concretude existencialista. Ele pertence 

apenas ao mundo da ciência, aos modelos e outros constructos. O espaço 

geográfico se refere exatamente a nossa existência, como indivíduos e coletivos, 

na Terra. Essa relação direta com a Terra, Dardel denomina de “geograficidade”, 

que trata da existência e do destino humano (HOLZER, 2014, p. 291). 

 

 Em síntese, o espaço geométrico não é para mim, ele é um conceito abstrato, e de certo 

modo, promove um sentimento de distanciamento entre-mim, o que de fato é para mim pode ser 

descrito como Lugar, ou espaço experienciado, que é meu mundo. Segundo Holzer (2014, p. 291) 

o “’lugar’ está ligado a vivencias individuais e coletivas a partir do contato do ser com seu 

entorno; enquanto o ‘espaço’ é uma racionalização abstrata, uma construção mental, que busca 

uniformizar e homogeneizar o ‘suporte físico’”. 

Nas palavras de Heidegger (1988) podemos identificar estas seguintes questões:  

 
Suponha-se que eu entre num quarto conhecido mas escuro que, durante minha 

ausência, foi rearrumado de tal maneira que tudo que estava à direita esteja 

agora à esquerda. Para me orientar, de nada serve o “puro sentimento da 

diferença” de meus dois lados, enquanto não tiver tocado um determinado 

objeto, diz Kant, “cuja posição tenho na memória”. O que isto significa senão 

que eu me oriento necessariamente num mundo e a partir de um mundo já 

“conhecido”? O conjunto instrumental de um mundo já deve ter sido dado 

previamente à pre-sença. O fato de eu já estar sempre num mundo não é menos 

constitutivo da possibilidade de orientação do que o sentimento de direita e 

esquerda. A evidencia dessa constituição estruturante da pre-sença não justifica 

que se diminua o seu papel ontologicamente constitutivo [...] A interpretação 

psicológica de que o eu possui algo “na memória”, no fundo, tem em mente a 

constituição existencial do ser-no-mundo (HEIDEGGER, 1988, p. 158). 

 

Estas questões, metaforicamente exposta nos remete a perceber o espaço em sua 

totalidade abstração, ou seja, o espaço surge enquanto um “quarto escuro” que embora se 

conheça, ele estar escuro e a mercê de equívocos, afinal os objetos e toda a estrutura física do 
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quarto foi modificada. Entretanto, a memória
25

 surge enquanto essência desse espaço, pois neste 

“quarto” (espaço) habita um indivíduo, que embora todas as modificações no espaço físico, ainda 

assim, eu sou aquele espaço, pois, a priori, ele é o meu lugar. Este seguimento metafórico revela 

a existência de um mundo já existente, e que cabe a nossa própria existência (pre-sença) retornar 

ao já estabelecido na forma de ser-no-mundo
26

.  

Deste modo, Heidegger (1988) segue afirmando que: 

 

Enquanto ser-no-mundo, a pre-sença já descobriu a cada passo um “mundo”. 

Caracterizou-se esse descobrir, fundado na mundanidade do mundo, como 

liberação dos entes numa totalidade conjuntural. A ação liberadora de deixar e 

fazer em conjunto se perfaz no modo da referência, guiada pela circunvisão e 

fundada numa compreensão prévia da significação. Ora, mostra-se que, dentro 

de uma circunvisão, o ser-no-mundo é espacial (HEIDEGGER, 1988, p. 159). 

 

A partir da circunvisão o ser-que-estar-no-mundo descobre-se enquanto tal, e cada passa 

em sua trajetória existencial, sua referência primeira de mundo nunca se perde, pois está na 

“memória”, e essa significação prévia de mundo será fundamental na espacialização, ou na 

geograficidade do ser-no-mundo. Neste contexto, a geografia necessita ser um saber ao ponto de 

nos ensinar a ver o mundo tal como ele é, tal como ele nos permite vê-lo, em sua essência.  

Dardel (2015) destaca fundamentalmente dos modos de compreensão geográfica, no 

qual teremos o “espaço geométrico” e o “espaço geográfico”, declarando como “homogêneo, 

uniforme, neutro[...]”, e sendo o segundo (“espaço geográfico”) como “feito dos espaços 

diferenciados”. Nesse sentido, Dardel (2015) já vem admitindo o que mais tarde seria trabalhado 

mais profundamente por Merleau-Ponty (1973) como “percepção de mundo”. É isso mesmo que 

a geografia deveria levar em consideração a priori em seus estudos, a estrutura ontológica-

existencial do ser. 

Embora essa temática da experiência perceptiva seja melhor trabalhada na obra 

Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (1973) já nos alerta a uma questão referente a uma 

ontologia formal que já estava sendo trabalhada por Dardel (2015), no qual esta fenomenologia 

                                                 
25

 Em síntese, “[...] a distância do objeto vivenciado transforma-se em algo que a memória organiza. 

Entretanto cabe enunciar que “A memória não é um instantâneo porque está pejada de história” (SILVA, 

2000, p. 15). 
26

 O que se tenta demonstrar fenomenologicamente é, a distinção conceitual-ontológica de “espaço 

geográfico” e “espaço geométrico” (DARDEL, 2015), sendo o primeiro ato e a geograficidade potência, e 

o segundo um modelo analítico, “que tem a finalidade de permitir a manipulação e o agenciamento deste 

mesmo planeta” (HOLZER, 2014, p. 292). É necessário que a geografia se distancie ao máximo desta 

segundo concepção de espaço (“espaço geométrico”).  
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formal das “coisas” espaciais denomina-se por geometria. E desse modo, “a geometria opera 

sobre um espaço abstrato, vazio de todo conteúdo, disponível para todas as combinações. O 

espaço geográfico tem um horizonte, uma modelagem, cor, densidade. Ele é sólido, líquido ou 

aéreo, largo ou estreito: ele limita e resiste” (DARDEL, 2015, p. 2). 

Desse modo, podemos retomar de forma comparativa à metáfora do “quarto escuro” que 

Heidegger (1988) nos remete a refletir. Podemos afirmar nesse momento que a geografia é uma 

ciência das essências, ao ponto que a fenomenologia formal do espaço seja a própria geometria, e 

a forma “regional”
27

 da geografia seria o que Dardel (2015) denomina de geograficidade 

(géographicité), em essência. E por geograficidade entendemos:  

 
Mas antes do geógrafo e de sua preocupação com uma ciência exata, a história 

mostra uma geografia em ato, uma vontade intrépida de correr o mundo, de 

franquear os mares, de explorar os continentes. Conhecer o desconhecido, 

atingir o inacessível, a inquietude geográfica precede e sustenta ciência objetiva. 

O amor ao solo natal ou busca por novos ambientes, uma relação concreta liga o 

homem à terra, uma geograficidade (géographicité) do homem como modo de 

sua existência e de seu destino (DARDEL, 2015, p. 1-2). 

 

Percebe-se que além do entendimento da geograficidade enquanto potencialidade 

concreta afetiva que surge como “ponte” entre nós mesmos e o mundo, Dardel (2015) afirma que 

antes mesmo do desenvolvimento da geografia em seus moldes positivistas, a geografia em ato, 

ou seja, a geografia do(s) mundo(s) vivido(s) já existiria, sendo a forma primeira do Homem de 

se relacionar com a Terra. É neste ponto específico de definição da geograficidade enquanto 

essência da geografia que nos remetemos a questão do Dasein, cabendo observar que a 

geograficidade, em essência, define uma relação – a relação do Ser-no-mundo.  

 

1.1.1 A espacialização do Dasein  

 

Cabe neste momento relembrar de forma sintética a questão do 

distanciamento/afastamento enquanto princípio do Dasein, pois o “a-fastamento não tem sentido 

a não ser para a espacialidade de um Dasein” (FRANCK, 1997, p. 118). O Ser não estar acima de 

tudo, ou flutuando no nada, ele estar em algum lugar, e deste lugar faz o seu “mundo”. E nesse 

                                                 
27

 No sentido no qual Heidegger (1988, p. 151) propõe: “Regiões não se formam a partir de coisas 

simplesmente dadas em conjunto, mas estão sempre à mão nos vários locais específicos”. Levando em 

consideração as estruturas singulares da percepção e constituição existencial de cada localidade. 
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sentido “a prioridade do espaço quotidiano sobre o da carne exige, paradoxalmente, que o ente à-

mão intramundano
28

, que serve de paradigma à determinação da espacialidade do ser-no-mundo, 

esteja desligado de qualquer relação ontológica à mão enquanto direita ou esquerda” (FRANCK, 

1997, p. 112). 

Neste momento o Dasein torna-se essencial para a descrição geográfica do espaço, 

sendo o Dasein a principal contribuição da fenomenologia Heideggeriana à geografia (HOLZER, 

1998). Entretanto, antes de nos aprofundarmos na questão da espacialização do Dasein, cabe 

analisar fenomenologicamente a conceituação de Mundo. Na ótica de Luijpen (1973) 

compreendemos que: 

 
[...] a percepção é sempre percepção da coisa total, compreendida num campo 

mais amplo, o qual, por sua vez, é abrangido em um horizonte de significados 

mais distantes. O conjunto desse complicado sistema de sempre mutáveis 

significados “próximo” e “longínquos” ligados aos sempre mutáveis momentos 

de atualidade e potencialidade da percepção, eis o que se chama “mundo” na 

fenomenologia (LUIJPEN, 1973 apud HOLZER, 1998, p. 59. Grifo nosso). 

 

Desse modo, podemos nos remeter a ideia de “mundo” constituído a partir da 

intersubjetividade humana, que compõe as singularidades dos espaços vividos fazendo deles seus 

reais “mundos”, trazendo a luz a não mais concepção cartesiana, mas agora, neste momento, a 

percepção surge não como simples parte do mundo, sendo a própria retomada da consciência de 

si mesmo na quadratura do mundo circundante,  ou seja “é um mundo onde vamos e vimos, onde, 

como se diz, nos preocupamos com mil coisas ao mesmo tempo, encontramos o ente em, e 

através de, o uso que dele fazemos” (FRANCK, 1997, p. 52), isto é, “o mundo circundante é um 

mundo do qual temos os usos, e o plural é essencial pois marca a dispersão de um Dasein 

diversamente ocupado” (Idem, 1997, p. 52). A conceituação “mundo” também pode ser analisada 

a partir do espaço experienciado, onde segundo Yi-Fu Tuan são:  

 
[...] pequenos mundos: o sentido do mundo, no entanto, pode ser encontrado 

explicitamente na arte mais do que na rede intangível das relações humanas. 

Lugares podem ser símbolos públicos ou campos de preocupação, mas o poder 

                                                 
28

 Segundo Franck (1997): “...aqui, a mão designa o domínio da sua aparição. Este não é, todavia, uma 

modalidade da pre-sença e, a carne incarnando-se sem ser nem tempo, não podemos subscrever senão a 

primeira proposição desta segunda fórmula: <<Também as coisas “manobram” na medida em que, 

enquanto perante-a-mão e à-mão, se desdobram em presença no domínio da “mão”>> (FRANCK, 1997, p. 

121). Em síntese, “o ser-à-mão é a determinação ontológico-categorial do ente encontrado na proximidade 

no mundo circundante” (Idem, 1997, p. 54). 
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dos símbolos para criar lugares depende, em última análise, das emoções 

humanas que vibram nos campos de preocupação (TUAN, 1979 apud HOLZER, 

1998, p. 82). 

 

Em suma, “my place is not your place – you and I have different place” (CRESSWELL, 

2013, p. 1). É por isso que a concepção de mundo deve ser descrita essencialmente. Nesse 

caminhar, Dartigues (1973 apud HOLZER, 1998, p. 60) conclui que “[...] Isto significa que o 

mundo não é em primeiro lugar em si mesmo o que explicam as filosofias especulativas ou a 

abertura do campo primordial, mas sim que ele é em primeiro lugar o que aparece à consciência e 

a ela se dá na evidência irrecusável de sua vivência”. 

Pode-se concluir que, “mundo” significa uma capo estrutura a partir de relações 

polarizadas entre os indivíduos, entre as existências, onde encontramos amigos, as coisas, e 

sobretudo, encontramos a nós mesmos.  A geografia deve aproximar-se ao máximo dessa forma 

de interpretar o “mundo”, surgindo para além de “mundo” como mera constituição de globo 

terrestre. De forma precedente, já virmos que o espaço não é algo exterior ao Homem, no 

momento em que primeiro existam os Homens depois o espaço (HEIDEGGER, 2015), e a partir 

disso, Dardel (2015) a partir significação da “geografia mítica” nos revela a seguinte questão: 

 

Visto que a Terra é a mãe de tudo o que vive, de tudo que é, um laço parentesco 

une o homem a tudo que o cerca, às árvores, aos animas, até às pedras. A 

montanha, o vale, a floresta não são simplesmente um quadro, um “exterior”, 

mesmo que familiar. Eles são o próprio homem. É lá que se realiza e se conhece 

[...] (DARDEL, 2015, p. 49). 
 

A partir dessa relação, podemos entender que “não é o homem que faz uma ideia do 

espaço, é o espaço que vem ao seu encontro e o chama; ele só existe nessa atualização, nesse 

movimento de se apresentar. Isso não significa que o que está “fora do espaço” esteja fora da 

realidade (DARDEL, 2015, p. 51). Ainda sobre a concepção de Dardel (2015) referente a Terra 

enquanto palco das relações intersubjetiva humanas, ou seja, a existência do humana e sua 

concretude vivida, e sobretudo experimentada, e nas palavras de Besse (2015) entendemos que: 

 
A Terra não é para Dardel um objeto, mas, sobretudo, o limite de toda 

objetividade e horizonte na qual ela se recorta. É necessário entender que a Terra 

não pode ser vista como o produto de uma operação de objetivação, que a 

reduzirá a uma imagem mensurável sob o olhar, ou seja, uma representação. A 

Terra contraria a vontade de dominar, correlativa à objetivação tecnocientífica 

(BESSE, 2015, p. 127).  
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Percebe-se que Dardel (2015) afasta-se da concepção objetiva de compreensão da Terra, 

que no caso, a Terra não pode ser confundida com Mundo. A este modo, Eric Dardel esclarece 

que “O homem está em um combate incessante, é o dia que dá às coisas um sentido, uma 

grandeza, um afastamento, fazendo emergir um mundo, é a noite, da ‘Terra’, o fundo escuro, q 

que retorna a obra humana quando, abandonada, volta a ser pedra, madeira e metal” (DARLDE, 

2015, p. 42). Nesse sentido, Besse (2015) afirma que: 

 
O mundo é definido como um conjunto de possibilidades, concernentes mais às 

ações práticas cotidianas que às escolhas morais e políticas. Um mundo é 

também o conjunto das direções da ação e do pensamento que determinam uma 

época específica da história. No entanto ocorre sempre um conflito entre esse 

mundo, que não passa de um mundo, e a Terra. Frente a frente com esse mundo, 

a Terra é um fundo impassível, a reserva não histórica e indiferente à qual o 

mundo deve arrebatar para ser [...] A Terra é para Dardel, na sequência de 

Heidegger, algo como a “retirada” ou sombreamento da luz [...] a gravidade, a 

radiação característica de determinada cor, por exemplo, não podem ser 

realmente alcançados por uma mediação analítica, mas somente percebidos e 

provados (BESSE, 2015, p. 125-126). 
 

 

É necessário, segundo Dardel (2015) que a geografia possua o papel de conduzir o 

Homem a “compreender” os signos e fenômenos que a Terra pode potencializar enquanto relação 

direção com o próprio ser-no-mundo. Cabe extrair nesse momento, a tentativa de Dardel (2015) 

caracterizar ontologicamente a existência do que denomina como Lebenswelt, mas que nesse caso 

definiremos como espaço experienciado.  

Poderíamos ter trabalhado com diversos autores da geografia para definir é conceituar 

espaço neste momento, contudo, ao nosso ver, não seria algo que atenderia as necessidades 

pressupostas, de forma mais aproximada possível de compreender fenomenalmente o espaço e 

lugar. Existe na contemporaneidade, quando se fala nos estudos geográficos, uma necessidade 

significativa-conceitual de analisar o espaço e o lugar a partir do ser-no-mundo, das existenciais e 

experiências do/no espaço experienciado – o próprio Dasein. E somente a fenomenologia 

assumida nos estudos geográficos, que poderemos entender o mundo a partir de sua 

geograficidade. Nas belas palavras do geógrafo Yi-fu Tuan também podemos perceber as 

seguintes questões: 

 

[...] o lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede de circulação 

[...] o lugar, no entanto, tem mais substancia que nos sugere a palavra 
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localização: ele é uma entidade única, um conjunto ‘especial’, que tem história e 

significado. O lugar encarna as experiências e aspirações das pessoas. O lugar 

não é só um fato a ser explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a 

ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe dão 

significado (TUAN, 1979 apud HOLZER, 2005). 

 

Yi-fu Tuan instiga a refletimos a relação espaço-lugar no sentido no qual é necessário o 

distanciamento da concepção geométrica do mundo circundante, pois por muito tempo a 

geografia sob bases positivista concebeu ao lugar uma abordagem meramente locacional, ao 

ponto de não se valorizar as experiências vividas, como para Dardel (2015), são as 

experimentações espaciais, as vivencias, as intencionalidades geográficas, enfim, “uma geografia 

fundamental não pode se conceber sem um aprofundamento desta relação: as ligações dos 

homens aos lugares” (TUAN, 1982 apud HOLZER, 1998, p. 83). 

 

1.1.2.  O sentido espacial de angústia: uma breve reflexão 

 

 

A angústia tratada por Heidegger é conceituada enquanto pressuposto do Dasein, pois é 

somente no contato mais profundo consigo mesmo que o ser-aí encontra sua autenticidade como 

ser-no-mundo. De forma sintética, a angústia estaria na essência de toda espacialidade do Dasein, 

como uma profunda forma que conecta o ser em sua totalidade intramundana, no qual é dada “a 

espacialidade originária do ser-no-mundo” (PÁDUA, 2005). 

A angústia nesse contexto é tratada também a partir dos princípios existencialista do 

filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, no qual define sendo “uma determinação do espírito 

sonhador [...] é a realidade da liberdade como puro possível” (KIERKEGAARD, 1968, p. 45), ou 

seja, para o filósofo a angústia é o princípio da liberdade que se realiza a partir de uma 

ambiguidade entre as possibilidades de “fazer” e o “não-fazer”. Acreditando que a “angústia” de 

Kierkegaard (1968) possa alinhar-se com a compreensão espacial do Dasein proposta por 

Heidegger (1988). 

Esta tentativa de unir essas duas filosofias à compreensão da angústia como princípio 

ontológico da espacialização do Dasein, remete-se a acreditar que o ser-no-mundo só é possível 

na medida em que incorpora para si a consciência de si mesmo. Ao limitar-se dessa construção de 

si mesmo, este ser desperta o que Heidegger define como “inautenticidade” (Uneigentlichkeit). 

Segundo Pádua (2005, p. 104), “do ponto de vista do existir inautêntico, esta fuga de si tem um 



50 

 

caráter obstrutivo, como o de um fechamento, para o Dasein, de qualquer possibilidade de um 

autêntico estar diante de si”. Entretanto, esta “decadência existencial” resulta num ponto crucial – 

“oferece a possibilidade positiva de se compreender aquilo de que se foge” (PÁDUA, 2005, p. 

104). Bom, deixemos que Heidegger exponha estas questões, da seguinte forma: 

 
[...] Do ponto de vista fenomenal, porém, a cotidianidade dessa fuga mostra que 

a angústia, enquanto disposição fundamental, pertence à constituição essencial 

da pre-sença como ser-no-mundo. E que, como existencial, jamais é algo 

simplesmente dado e sim um modo próprio da pre-sença de fato, é uma 

disposição. O ser-no-mundo tranquilizado e familiarizado é um modo da 

estranheza da pre-sença e não o contrário. O não sentir-se em casa deve ser 

compreendido, existencial e ontologicamente, como o fenômeno mais originário 

(HEIDEGGER, 1988, p. 253-254. Grifo original). 

 

Nesse sentido, Lígia Saramago expõe que: 

 
Esta última afirmação é de crucial importância aqui, principalmente pelo caráter 

ontológico deste “não se sentir em casa”. Em outras palavras, o que Heidegger 

afirma é que o mais originário dentre todos os fenômenos existenciais que vêm 

sendo até agora identificados é precisamente um fenômeno dotado de uma 

dimensão inegavelmente espacial. Pois ainda que se priorize o fato de que este 

“não se sentir em casa” do Dasein é apenas uma “disposição” deste – ainda que 

a mais originária –, esta ainda é, sem dúvida, uma disposição que remete à sua 

necessidade de habitar em algum lugar (PÁDUA, 2005, p. 108). 
 

 

Partindo do princípio de que “somente é possível fugir de algo que, alguma vez, esteve 

diante de nós” (PÁDUA, 2005), teremos a angústia como aurora da liberdade e do próprio 

princípio ôntico-espacial do Dasein. Assim sendo, o ser-aí ao assumir consciência de sua 

existência por via da angústia, muito embora haja uma “decadência existencial”, este revela-se 

enquanto ser-no-mundo, pois, agora, submerso em sua própria razão de ser, “se defronta mais 

genuinamente com a responsabilidade de ser o que é, ou seja, defronta-se consigo mesmo em seu 

ser único, projetando-se livremente para suas possibilidades mais essenciais” (PÁDUA, 2005, p. 

107). A essência do Dasein é a própria espacialização geograficamente constituída; em suma, por 

meio da geograficidade do ser-no-mundo. Heidegger (1988), nesse sentido, pronuncia: 

 
Mais um vez, a interpretação e o discurso cotidianos constituem a prova mais 

imparcial de que a angústia, enquanto disposição fundamental, empreende uma 

abertura. Como dissemos anteriormente, a disposição revela ‘como se está’. Na 

angústia, se está ‘estranho’. Com isso se exprime, antes de qualquer coisa, a 

indeterminação característica em que se encontra a pre-sença na angústia: o nada 

e o ‘não se sentir em casa’. Na primeira indicação fenomenal da constituição 
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fundamental da pre-sença e no esclarecimento do sentido existencial do ser-em, 

por oposição ao significado categorial da ‘interioridade’, determinou-se o ser-em 

como habitar em..., ‘estar familiarizado com...’ [...] a pre-sença se singulariza, 

mas como ser-no-mundo. O ser-em aparece no ‘modo’ existencial de não sentir-

se em casa. É isso o que diz o discurso sobre a ‘estranheza’ (HEIDEGGER, 

1988, p. 252-253). 
 

Existe a partir da “angústia” de Kierkegaard (1968) uma interpretação que reage no ser 

enquanto ser de possiblidades. É na negação que encontramos a liberdade, pois algo só pode ser 

negado na medida em que se pressupõe uma possível ‘violação’. Bom, para Heidegger (1988), a 

“decadência existencial” é a negação de si mesmo, uma possibilidade de alcançar a si mesmo, ao 

ponto que a “estranheza” do mundo vem a superfície e englobe nossa pre-sença, onde o mundo 

deixa de ser nossa casa
29

 para ser algo para além de nós mesmo, é como se estivéssemos 

flutuando no espaço-tempo, dado que “a estranheza é o desvio para a de-cadência que esconde o 

não sentir-se em casa” (HEIDEGGER, 1988, p. 253). Esta descrição ontológica-existencial da 

angústia em Heidegger (1988) abre janelas para percebermos tanto a singularidade do ser quanto 

suas potencialidades espaciais no mundo circundante. E nas palavras de Pádua (2005): 

 
Nesta singularização do ser-no-mundo pela via da angústia revela-se uma 

abertura que já não é mais apenas aquela do mundo familiar, mas, poderíamos 

dizer, do mundo mesmo (Welt). Esta abertura do mundo não se traduz, portanto, 

em alguma forma de “restituição” de seu caráter familiar ou na recuperação de 

uma base confiável que então se fragmentou: a abertura de mundo que se 

consuma na indeterminação própria da angústia é marcada, antes, por um sentir-

se exilado em sua própria casa, ou melhor, um sentimento de não estar em casa, 

sentindo-se como um estranho num mundo supostamente familiar (PÁDUA, 

2005, p. 107). 

 

 

A importância do sentido espacial da angústia torna-se cada vez mais importante ao 

passo que a humanidade avança em direção de um “mundo globalizado” e extremamente 

efêmero, materialmente “esquizofrênico”, ocasionando uma dispersão existencial do ser consigo 

mesmo. O espaço geográfico é reflexo dos processos intensos e contraditórios do sistema global – 

isso envolve cultura de massa em geral – onde as singularidades são dispensadas para que “aquilo 

que vem de fora” se sobreponha, e que no final, esse espaço intensamente excludente proporcione 

uma “única solução” para este fato: uma adaptação. Nesse momento, eu deixo ser e ressurjo em 

                                                 
29

 A questão da casa, será melhor tratada no tópico 2 – O lugar. 
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função do “ter” ou invés de “ser”. Nesse sentido, compartilha-se do mesmo pensamento do 

antropólogo Ernest Becker em sua obra A negação da morte:  

Esta reflexão inicial de Ernest Becker será fundamental para a relação angústia-Dasein-

espaço, onde “na angustia a pre-sença se dispõe frente ao nada da possível impossibilidade de sua 

existência” (HEIDEGGER, 1998).  É na angústia que encontramos a nós mesmos, e desse modo 

Kierkegaard (1968) discorre para conceituar a angústia a partir do mito do famoso casal Adão e 

Eva. Deus ordena que o casal jamais prove do “fruto proibido”, esta negação discorre como 

premissa à liberdade, ao ponto que se algo a mim é negado, logo compreendo que a coisa negada 

é possível de me pertencer. E segundo o mesmo filósofo: 

 
A proibição deixa inquieto Adão, porque nele desperta a possibilidade da 

liberdade. O que se ofertava à inocência como um nada da angústia adentrou-o e 

conserva ainda aqui um nada: a aflitiva possibilidade de poder. Com respeito ao 

que pode, não tem nenhuma ideia. [...] existe em Adão somente a possibilidade 

de poder, como uma forma superior de ignorância, como expressão elevada da 

angústia, visto que, a este nível mais alto, a angústia existe e não existe, Adão 

tem amor e foge dela. (KIERKEGAARD, 1968. 48). 

 

 

A angústia possibilita a liberdade, e segundo Sartre (2014) o homem estar condicionado 

à liberdade, pois a angústia faz parte de sua natureza e dela não cabe tangenciar-se, mas saber 

vivenciar essa angústia.  Jean-Paul Sartre em sua precisa obra O existencialismo é um humanismo 

afirma que: 

 
Primeiramente, o que entendemos por angústia? O existencialista declara 

frequentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o 

homem que se engaja e que se dá conta de ele não é apenas aquele que escolheu 

ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a 

humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda 

responsabilidade. É fato que muitas pessoas não sentem ansiedade, porém nós 

estamos convictos de que essas pessoas mascaram a ansiedade perante si 

mesmas, evitam encará-la; certamente muitos pensam que, ao agir, estão apenas 

engajando a si próprios e, quando se lhes pergunta: mas se todos fizessem o 

mesmo? eles encolhem os ombros e respondem: nem todos fazem o mesmo 

(SARTRE, 2014, p. 21). 

 

Nos dias atuais, “a angústia, [...] é um fenômeno que raramente ocorre, porque o homem 

cotidiano foge constantemente de si mesmo, e do significado próprio de ser-ele-mesmo, de sua 

angústia” (LUIJPEN, 1973 p. 384), pois há uma forte presença de agentes a serviço do “mundo 

líquido”, agentes estes que nos proporcionam alegrias, sentimentos no qual a infinitude de nosso 



53 

 

ser mundano é contemplada como verdade, porém são momentos efêmeros que camuflam nós de 

nós mesmo. A partir das palavras do filósofo Delfim Santos, queremos dizer o seguinte: 

 
A nossa época pode caracterizar-se pelo medo da angústia. Nunca este medo se 

revelou com tal intensidade, e também nunca os estados patológicos derivados 

do medo foram tão frequentes. [...] em época mecanizada sob forma burocrática, 

em que a pretensa autenticidade e competência são garantidas pela convenção e 

pela rotina, em que a angústia não tem onde reclinar a cabeça, não é de se 

estranhar que a diagnose leve a conclusão de que o signo do nosso tempo, em 

todos os planos se caracteriza pela predominância da reação neurótica 

(SANTOS, 1982.p. 164). 
 

 

O ente que ausenta-se de sua angústia nunca conheceu a liberdade de fato, afasta-se de si 

mesmo, e reside na superfície do mundo, haja vista que para “Heidegger a angústia é um 

determinante existencial, e que a angústia se manifesta na cotidianidade do estar-no-mundo” 

(SANTOS, 2011, p. 204). Para Kierkegaard (1968) é necessário que o homem se entregue a 

angústia (é uma condição natural do ente), e se entenda enquanto ser finito e infinito ao mesmo 

tempo, no sentindo em que este ser não desapareça nas falsas crenças do mundo, que não anule 

sua própria pre-sença no mundo. Desse modo, o filósofo Beneditos Nunes ressalva: 

 
É como ser-no-mundo que o homem existe, e é como ser-no-mundo que chega a 

ser o que é, no limite insuperável de sua finitude. Entretanto a conquista de si 

mesmo, pela qual supera a envolvência do cotidiano é produto de um 

exercitamento para o morrer [...] antecipando a morte, e compreendendo 

enquanto verdade genuína e originária do Dasein, contraria a esquivança 

protetora e tranquilizante da queda, e tem implicações de ordem ética (NUNES, 

1992, p. 54) 
 

 

Segundo Nunes (1992) é necessário perceber a original forma ontológica do ser, que 

parte do conceito de angústia para justificar a busca do homem por sua autenticidade no “mundo 

circundante” (HEIDEGGER, 1988). É somente por meio do cotidiano que o ser se realiza 

geograficamente enquanto ser-no-mundo. Essa espacialização, a vontade de poder alcançar o 

outro lado da rua, por exemplo, esse locomover-se no espaço e ter noção dele pelo tempo factual 

é a mais pura abertura (Erschlossenheit) do Dasein, ao invés de ser uma coisa simplesmente dada 

no mundo. Segundo Heidegger, é “no centro destas considerações, acha-se a caracterização 

ontológica do ser-para-o-fim em sentido próprio da presença e a conquista de um conceito 

existencial da morte” (HEIDEGGER, 1997, p. 17).  
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Talvez não fique claro quando em um trabalho de geografia se fale no sentindo espacial 

da angústia e sua importância à compreensão ontológica do Dasein, entretanto, o geógrafo que se 

preocupa de fato com as questões do espaço e de outras categorias geográficas, deve levar em 

consideração a espacialização do ser-no-mundo em seu sentido ontológico-existencial, 

possibilitando uma visão holística do espaço e sua verdadeira natureza, visto não somente em sua 

forma imediata, e materialista, mas em sua autenticidade. 
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2. O LUGAR 

 

 

 [...] Quando vim de minha terra 

 não vim, perdi-me no espaço 

 na ilusão de ter saído.  

Ai de mim, nunca saí. 

 

Carlos Drummond de Andrade  

 

 

As análises precedentes serão de suma importância para o seguimento cognitivo desta 

pesquisa, ao ponto que, neste momento, levarmos em consideração o raciocínio metafórico de 

Heidegger (1954) no que diz respeito a ponte de Heidelberg, as bases da geografia 

fenomenológica de Dardel (2015), e principalmente nesse momento de “definição” o que seria o 

Lugar, destaca-se Tuan (2013), no qual resgata a conceituação de “topofilia” pressente na obra 

Poética do espaço de Gaston Bachelard.    

Não nos interessa nesse momento reportar a um resgate histórico filosófico, no qual o 

conceito de “lugar” ganha diversos significados, surgindo com Platão (428-348 a.C.), com o 

conceito de chora, que fora desenvolvida depois por seu discípulo Aristóteles numa escala 

totalizadora, mas acredita-se que o valor estar em destacar a sua formação conceitual enquanto 

categoria da existência humana na geografia humanista.  

O “lugar” só ganhou importância de fato a partir dos anos de 1980, todavia, sendo uma 

categoria estudada apenas pela geografia em um plano secundário. Desse modo, ainda 

presenciavam-se estudos tímidos com fortes influencias positivistas e pragmática, reduzindo o 

“lugar” à localização, a um determinado ponto do mapa matematicamente estabelecido 

(HOLZER, 1999; 2015). 

Apesar das intensas relações existentes entre Espaço e Lugar, cabe agora separá-los por 

um dado momento, no sentido de instigar uma “nova” perspectiva (Woraufhin) para a 

conceituação ontológica de lugar. Definiremos uma nova relação: Lugar e Mundo. Neste sentido, 

queremos nos distanciar da rarefeita concepção positivista de “lugar”, ao ponto de nos 

aprofundarmos essencialmente na experiência da geografia em ato, “ou seja, o ‘lugar’ que trata 

da experiência intersubjetiva de espaço (mundo) em seus fundamentos, quais sejam, distancias e 

direções a serem vencidas, fisicamente ou na imaginação, sobre determinado suporte que 
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podemos chamar de ‘espaço geográfico’ [...]” (HOLZER, 2014, p. 282). Assumindo a postura 

que cada lugar seria um mundo, pois “o lugar é uma pausa no movimento” (TUAN, 2011): 

 
Essa é uma relação entre tempo e lugar. A cidade é tempo tornado visível, essa é 

outra relação. Consideremos cada uma dessas afirmações em breve comentário. 

O movimento exige tempo e ocorre no espaço: eles exigem um campo espaço-

temporal. Lugar e movimento, no entanto, são antitéticos. Lugar é uma parada 

ou pausa no movimento — a pausa que permite a localização para tornar o lugar 

o centro de significados que organiza o espaço do entorno (TUAN, 2011, p. 12). 

 

Desse modo, o lugar começa a moldar-se enquanto extensão do ser-aí, no qual “lugar” 

pode ser definido como sua morada, sua casa, seu lugar seguro, mesmo que sua habitação esteja 

sujeita a um tempo mínimo, mas até o momento de sua fixação, aquele lugar é o próprio reflexo 

de quem o habita. O contexto Tempo-Lugar na análise geográfica ganha um sentido de identificar 

os valores do mundo sensível e abstrato do/no espaço (mundo), caracterizando suas intensas 

metamorfoses.   

O espaço (mundo) é a potência de um conjunto de intencionalidades, pois “o ser humano 

não é uma consciência separada do mundo, mas ser é ‘estourar’, ‘eclodir’ no mundo” (ARANHA 

e MARTINS, 1986, p. 325). Essa concepção sobre o espaço se aproxima do pensamento 

filosófico de Martin Heidegger (1889-1976), em sua obra Ser e Tempo onde compreende que o 

Ser “não é uma consciência separada do mundo, mas está numa situação dada, toma 

conhecimento de um mundo que ele mesmo não criou e ao qual se acha submetido num primeiro 

instante” (ARANHA e MARTINS, 1986, p. 325) a partir de uma dada realidade concreta, “assim, 

pode-se dizer que o espaço é a categoria de mediação na relação de experiência do corpo com o 

mundo por intermédio daquilo que é possível, portanto vivenciável e experienciável: o lugar” 

(CHAVEIRO, 2014, p. 250).  

Na concepção da geógrafa Doreen Massey o lugar “representa a proteção de pontes 

levadiças e a construção de muralhas contra as novas invasões”, isto é, “um refúgio, 

politicamente conservador, uma essencializadora (e, no final, inviável) base para uma resposta, 

que falha ao dirigir-se às reais forças em ação” (MASSEY, 2013). A mesma geógrafa afirma:  

 

E assim, existe “lugar”. No contexto de um mundo que é, certamente, cada vez 

mais interconectado, a noção de lugar (geralmente citado como “lugar local”) 

adquiriu uma ressonância totêmica. Seu valor simbólico é, incessantemente, 

mobilizado em argumentos políticos. Para alguns, é a esfera do cotidiano, de 

práticas reais e valorizadas, a fonte geográfica de significados, vital componente 
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de apoio, enquanto “o global”, tece suas teias, cada vez mais poderosas e 

alienantes (MASSEY, 2013, p. 25).  

 

 

Essa reflexão de Massey (2013) tona-se necessária para compreendermos que o lugar 

surge como essência e o espaço como possibilidade da existência, isto é, o “espaço é, 

essencialmente, o fruto de uma arrumação, de um espaçamento, o que foi deixado em seu limite 

[...] ou seja, através de uma coisa do tipo da ponte. Por isso os espaços recebem sua essência dos 

lugares e não ‘do’ espaço” (HEIDEGGER, 1954, p. 6).  

Tuan (2012) nos esclarece que o lugar não é um fato a ser esclarecido, mas a ser 

interpretado a partir das perspectivas de quem habita e se constrói no lugar, ainda mais quando 

falamos de “lugar” como experiência vivida na contemporaneidade, onde as relações globais-

locais ficam mais intensas ao ponto de anular, na maioria das vezes, a singularidade ou existência 

singular dos “lugares” em função da homogeneização do mundo globalizado. Heidegger (1988) 

já premeditava a “secundarização” do ser a partir da expansão do modo de vida tecnocientífico, 

consumista, legalizado pelo próprio ser: 

 
Pela representação da totalidade do universo técnico reduz-se tudo ao homem e 

chega-se, quando muito, a reivindicar uma ética para o universo da técnica. 

Cativos desta representação, confirmamo-nos na convicção de que a técnica é 

apenas um negócio do homem. Passa-se por alto o apelo do ser, que fala na 

essência da técnica. Distanciamo-nos, afinal, do hábito de representar o 

elemento técnico apenas tecnicamente, isto é, a partir do homem e de suas 

máquinas. Prestemos atenção ao apelo cujo alvo em nossa época não é o 

homem, mas tudo o que é, natureza e história, sob o ponto de vista do seu ser 

(HEIDEGGER, 1988, p. 183-184). 

 

Esse distanciamento do ser como ele mesmo por meio do mundo “globalizado”, no qual 

essa “sociedade do consumo” encobre o próprio ser, e todo modo de se pensar, de se fazer ciência 

estaria subjugado a partir das vontades da concepção tecnocientífica, e por sua vez, ressaltando, 

exclui a existência do próprio Dasein. 

Este processo está intimamente ligado com a relação Tempo-Espaço, haja vista que o 

desenvolvimento e expansão das técnicas são potencializadas pelo próprio desenvolvimento das 

sociedades
30

, ou da “globalização” que surge desde meados do século XV com as grandes 

                                                 
30

 Interpreta-se nesse momento que “A tecnologia, como instrumento da racionalidade, ganha assim o 

papel de demiurgo da alienação total de nossos dias. O técnico garante a unidade do funcionamento, mas 

em prejuízo da razão. Mas, não a razão como um dado, atributo dos filósofos. A razão como a teleologia 
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navegações, que expandiram suas visões de mundo a outros “mundos” como verdade absoluta – 

por exemplo, a relação entre europeus portugueses e nativos (índios) na “descoberta” do Brasil, 

estabelecendo sua cultura, religião, modo de vida, concretizando um “mundo” divergente no qual 

era vivido pelos nativos, enfim, os portugueses e sua concepção de “mundo” acabaram por sua 

vez interferindo diretamente no modo de ser dos antigos nativos (HOLZER, 1998).  

De fato, queremos afirmar que o estabelecimento em potencial de vontades externas 

sobre outros “mundos” não é um fenômeno atual, mas mantem um comportamento temporal, 

sendo essas vontades externas a primeira causa que gerariam efeitos significativos com o “lugar”. 

Por isso, a análise Tempo-Lugar é importante, pois surge para que compreendamos as essências 

das manifestações do espaço geográfico atual. Nesse contexto Tuan (2014) segue afirmando: 

 
Saber como tempo e lugar estão relacionados é um problema intricado que 

requer diferentes abordagens. Vamos explorar três delas: tempo como 

movimento ou fluxo, e lugar como pausa na corrente temporal; afeição pelo 

lugar como uma função de tempo, captada na frase: “leva tempo para se 

conhecer um lugar”; e lugar como tempo tornado visível, ou lugar como 

lembrança de tempos passados (TUAN, 2013, p. 219). 
 

 

A partir desse momento, Tuan (2013) nos faz refletir para além do tempo “presente”, no 

sentindo de nos reportarmos ao passado, ao ponto da significação de nossa própria existência, a 

partir, de nossas lembranças
31

. De forma mais profunda, o que o geógrafo nos remete a refletir a 

partir de nossas lembranças, é um retorno a nos mesmo, um encontro com a própria existência 

espaço-temporal, onde o tempo, por um instante, não exerce sua função natural, e por estes 

poucos minutos que parecem séculos de contemplação, encontramos nosso lugar. “Talvez isso 

também indica a extensão em que o tempo pode reter dentro de si o seu próprio caminho de volta 

ao lugar” (MALPAS, 2013, p. 7-8). 

                                                                                                                                                              
em movimento, ou melhor, como o movimento da teleologia. Isso implica na ruptura. Não aquela objetiva, 

independente da vontade, mas a outra, aquela que depende do sujeito e que, levadas em conta as 

mediações, dirige o processo. Nesse momento, a racionalidade submete-se à razão. Seria melhor dizer, às 

razões: comunicativa, instrumental, seletiva, etc.” (SILVA, 2000, p. 16).  
31

 As lembranças entendidas aqui são, a priori, um resguardo ontológico-estrutural do fluxo espacial 

vivido em sua plena manifestação temporal. A relação espaço-tempo não pode ser vista de forma 

separadamente, do mesmo modo que a mente não pode desprender-se do corpo. Em outras palavras, “O 

espaço-tempo vivido é, assim, apenas uma mediação. Há que ultrapassar seu significado empírico, para a 

ideia repor-se como ideia, ou seja, como abstração. Mas, agora, como abstração norteada pelo raciocínio” 

(SILVA, 2000, p. 16). 
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No mundo atual, onde o cotidiano é abalado pela “correria” do relógio, a frase utilizada 

por Tuan (2013): “leva tempo para se conhecer um lugar”, tonar-se fundamental no sentido que 

“o homem moderno se movimenta tanto, que não tem tempo de criar raízes” sendo “sua 

experiência e apreciação de lugar é superficial” (TUAN, 2013, p. 224). E esses são alguns 

reflexos resultantes do mundo globalizado, cada vez mais dinâmico, contudo, apesar desse 

aspecto negativo da modernidade atual, não podemos ver o mundo somente desta maneira, pois 

“não seríamos capazes de desenvolver nenhum sentido de lugar” (TUAN, 2013), e isso 

compreendemos como resistência, como um otimismo para que nunca se percam as matrizes 

ontológicas do lugar. Ainda sob o aspecto temporal: 

 
[...] o conhecimento abstrato sobre um lugar pode ser adquirido em pouco tempo se se é 

diligente. A qualidade visual de um meio ambiente é rapidamente registrada se você é 

um artista. Mas “sentir” um lugar leva mais tempo: isso se faz de experiências, em sua 

maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e ao longo dos anos. É 

uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e 

artificiais, como a hora do Sol nasce se pôr, de trabalhar e brincar. [...] (TUAN, 2013, p. 

224). 

 

Podemos pensar o lugar enquanto espaço experienciado e afetivamente realizado pelo 

ser-no-mundo. Desse modo, o lugar só pode vir-a-ser ao ponto de sua vivência íntima. Por isso a 

geografia humanista, tendo como base epistemológica a fenomenologia, acredita que o lugar é 

substanciado pelas experiências concretas. Mas o que se entende por experiências concretas? Um 

exemplo explicativo a respeito desse questionamento, seria o que Tuan (2013, p. 224) nos fala: 

“Sentir um lugar é registra-lo por nossos músculos e ossos”. O lugar transborda em minha 

existência assim como minha pre-sença transborda no lugar. E afirma-se que: 

 
[...] um marinheiro tem um modo peculiar de andar porque sua postura está 

adaptada ao movimento do navio em alto-mar. Da mesma maneira, ainda que 

menos visível, um camponês que vive em uma aldeia na montanha pode 

desenvolver um conjunto diferente de músculos e talvez um jeito de andar 

ligeiramente diferente do homem da planície que nunca sobe montanhas [...] 

(TUAN, 2013, p. 224). 
 

 

Nesse sentido fenomenal que o geógrafo nos propõe a refletir o “lugar”, podemos 

compreende-lo sendo o próprio ser  que o habita, e este próprio ser se constitui enquanto ser 

pertencente ao lugar em dois aspectos essenciais: primeiramente a partir da consciência 
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perceptível de estar-no-mundo; e na forma física, sendo o corpo a escala geográfica em 

essência
32

.  

Somente com o Tempo podemos ser no espaço, e fazendo dele nosso espaço 

geograficamente vivido, constituímos nosso lugar, pois “com o tempo nos familiarizamos com o 

lugar, o que quer dizer que cada vez mais o consideramos conhecido. Com o tempo uma nova 

casa deixa de chamar atenção; torna-se confortável e discreta como um velho par de chinelos” 

(TUAN, 2013, p. 224), em outras apalavras, o lugar é constituído a partir da experiência que 

temos no espaço (mundo). 

 

2.1. A construção ontológica do lugar a partir da casa
33

  

 

Cada lugar é constituído por experiências únicas, que jamais podem ser compreendidas 

por olhares meramente recheados pela curiosidade, pois é necessário mergulhar na sua vastidão. 

É preciso sentir o lugar, experimentar seu sabor, perceber seu cheiro, criar uma história de vida. É 

necessário deixar o lugar fluir assim como os caudalosos rios amazônicos fluem na própria alma 

ribeirinha, sendo essencialmente importante se permitir ir ao encontro do “lugar” que o espera na 

estatização temporal.  Dessa forma, cada lugar são pequenos mundos (TUAN, 2013). 

Tuan (2011) ainda nos faz refletir sobre a relativização do tempo na constituição 

essencial do lugar. As experiências são para o geógrafo fundamentais para o entendimento do 

lugar, sendo estas experiências intimamente ligadas ao fator temporal.  Quando criança, 

pensamos em um tempo que nunca “flui”, um espaço divorciado de temporalidade ao ponto que 

nos estabelecemos como centro do universo, todas as coisas orbitam à nossa vontade. Em nossa 

infância, pensamos sobretudo no “presente”, no momento atual, e no que pode estar a vir, mas 

raramente pensamos o “passado”. Quando na juventude, pensamos o passado, mas de forma 

rápida ao ponto de nos arrependermos de alguns atos. Mas raramente no sentindo de projetar seu 

lugar no futuro. Nesse sentido, Tuan (2013) nos remete que: 

                                                 
32

 Tema que será melhor trabalhado no capítulo 3 baseando-se fundamentalmente a partir da obra 

Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. 
33

 Casa. Uma forma metafórica que recorre aos nossos primeiros afetos por determinado lugar dentre as 

infinitas possibilidades eu o espaço pode oferecer. É o lugar que embora metafísico, é concreto, e essa 

relação paradoxal é constituída pelo cotidiano, um reencontro com nós mesmos onde a lógica temporal é 

submissa as vontades de ser. A casa recorre, sobretudo, as lembranças, aos momentos que embora já 

consumados, ainda assim, somos o que somos por esse sentimento afetivo daquilo que um dia foi. Para um 

melhor entendimento, ver a obra A poética do espaço de Gaston Bachelard.  
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A sensação de tempo afeta a sensação do lugar. Na medida em que o tempo de 

uma criança pequena não é igual ao de um adulto, tampouco é igual sua 

experiência de lugar. Um adulto não pode conhecer um lugar como uma criança 

o conhece, e não apenas porque são diferentes suas respectivas capacidades 

mentais e sensoriais, mas também porque seus sentimentos pelo tempo pouco 

têm em comum (TUAN, 2013, p. 227). 

 

 E ainda: 

 

Os jovens vivem no futuro; o que eles fazem, em vez do que eles possuem, 

define seu sentido de personalidade. No entanto, os jovens ocasionalmente 

olham para o passado; podem sentir saudades de seu curto passado e sentirem-se 

donos das coisas. Na sociedade moderna, o adolescente, devido às suas 

mudanças rápidas sofridas por seu corpo e mente, pode ter uma fraca ideia de 

quem ele é. As vezes o mundo parece fora de seu controle. A segurança está na 

rotina, no que o adolescente percebe como sua infância protegida e nos objetos 

identificados com uma etapa mais estável de uma época anterior da vida 

(TUAN, 2013, p. 229).  

 

É somente numa idade avançada que nos deparamos que o passado não é somente um 

período temporal desprovido de qualquer importância pelo fato de que já foi algo, mas, muito 

pelo contrário, o passado ganha um significado de resgate daquilo que se foi um dia, dos lugares 

que se esteve; e são justamente os objetos, ou coisas, que guardamos, dentro do baú, em cima da 

estante, ou dentro do guarda-roupa, ou da gaveta, que estão transbordados por lembranças, 

momentos significativos que voltam a toma, sendo os objetos temporais aqueles “que não são 

apenas unidades no tempo, mas que contêm também em si mesmo extensão temporal” 

(HUSSERL, 1994, p. 56). É como se cada um desses objetos guardados com tanto valor 

simbólico fosse um pedaço de nossa caminhada espacial. É um mecanismo de resgatar o passado 

e torna-lo acessível. Relembrar é espacializar dentro de si mesmo, no sentido no qual “somos 

aquilo que temos” (TUAN, 2013). 

Mas, o que a retomada ao passado e o entendimento da afetividade com os objetos 

podem contribuir para a compreensão ontológica do lugar? 

Retornar ao passado é geograficamente lançar-se para si mesmo. Estamos no mundo e 

queremos fazer dele nossa residência, nossa morada, nosso lar. Nossa geograficidade depende em 

essência de possuirmos a consciência de retornarmos a nós mesmos, pelos mais variados 

mecanismos. Um deles já citados são os objetos, que contém um pouco de nossa trajetória 

espaço-temporal; as fotografias; as conversas no bar com os amigos, onde “temos a oportunidade 
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de falar e transformar nossas pequenas aventuras em epopeias [...] dessa forma as vidas comuns 

alcançam reconhecimento e até uma pequena glória nas mentes crédulas dos companheiros 

ébrios” afirma Tuan (2013, p. 228).  

Esta é a relação em essência do ser-no-mundo, é a própria existência humana (Dasein) 

que clama para vir-a-ser num mundo cada vez mais excludente das aventuras dos indivíduos. 

Percebe-se que o Dasein possui uma íntima ligação ontológica com o Lugar na geografia 

humanista, compreendendo que o espaço, apreendido no mundo, não pode se desvincular-se do 

ser, pois “o ser essencial do homem pertence à eternidade” (TUAN, 2013, p. 230) – é o mesmo 

valor em essência que Heidegger (1988) atribui a questão do espaço. 

Nesse momento percebemos que a relação do homem com seu lugar surge em função da 

estabilidade temporal, sendo o espaço atual, dinâmico, por isso avesso a própria afetividade 

espacial do ser. Nesse memento nos aproximamos do conceito de “topofilia” que Yi-fu Tuan 

resgata da geografia poética de Bachelard (1978). 

Yi-fu Tuan em sua obra intitulada Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores 

do meio ambiente, originalmente publicado em 1974, teve sua tradução para o português em 

1980, momento este em que o lugar começa a ganhar sua importância nos estudos geográfico 

(HOLZER, 1999), e Yi-fu Tuan, com base também na geograficidade de Eric Dardel, e além 

disso, tendo uma vasta leitura de mundo percorrendo sobre a filosofia, antropologia, psicologia
34

, 

história, religião, estética, pedagogia, nos demonstra a importância da fenomenologia nos estudos 

sobre o Lugar
35

. Sobre a obra de Tuan (2012), Cisotto (2013) afirma: 

 
Enfatiza os aspectos subjetivos das relações humanas com o meio ambiente 

natural através do estudo da relação das pessoas com a natureza e dos seus 

sentimentos e ideias sobre os espaços. Trata do ambiente físico no imaginário 

social, a relação entre paisagem, memória e cultura; a experiência individual e 

visão de mundo construindo identificações que são compartilhadas num 

território comum (CISOTTO, 2013, p. 94). 

 

 Tuan mantém em todas suas obras questões que muitas vezes são marginalizadas, ainda 

hoje, por muitos geógrafos. Por exemplo, muito se fala nos estudos geográficos e as 

                                                 
34

 Destacando as fortes influências das obras de Piaget (1896-1980), principalmente no que se refere a 

teoria dos estágios do desenvolvimento cognitivo. 
35

 Apesar desta afirmação, acredito que, embora esquecido por muito tempo, o geógrafo Eric Dardel tenha 

oferecido à geografia a luz da fenomenologia à compreensão da relação do Homem com a Terra. 

Estabelecendo uma proposta significante que ressalva a importância da percepção e do modo de ser, que 

revela-se a partir da geograficidade. 
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possibilidades de compreensão das relações intersubjetivas que se realizam no espaço, mas pouco 

se ouve. Ainda mais e, sobretudo hoje que, as discursões ecológicas, as relações intrínsecas que 

envolvem o Homem e o Meio ambiente estão se fazendo cada vez mais presentes nas discursões 

políticas, econômicas, etc. Entretanto, em meio a esses aspectos de fenômenos ecológicos e 

considerando suas intencionalidades, como a geografia pode contribuir essencialmente à essas 

discursões globais que, certamente, se manifestam em uma escala local? Como a geografia nos 

possibilita a perceber e a interpretar tais modificações? 

Nesse sentido, carece na geografia uma compreensão mais aprofundada no conceito de 

“topofilia”, ao ponto de nos aproximarmos de uma geografia que valoriza a realidade como ela é, 

como a realidade nos permite vê-la, e para isso é de suma importância a valorização geo-

cognitiva do meio ambiente – como as pessoas percebem o mundo e o mundo do “outro” – desse 

modo, esta discursão já pressupõe um posicionamento de alteridade: a alteridade geográfica que 

consiste não apenas em considerar a existência de “outros” mundo vividos, mas o cuidado com 

estes mundos. Para tanto, busca-se sobretudo, o conceito “topofilia” nas palavras de Bachelard 

(1978): 

 
O espaço chama a ação, e antes da ação a imaginação trabalha. Ela ceifa e lavra. 

Seria preciso falar dos benefícios prestados por todas essas ações imaginárias. A 

psicanálise multiplicou suas observações sobre o comportamento projetivo, 

sobre os caracteres extrovertidos sempre prontos a exteriorizar suas impressões 

íntimas. Uma topoanálise exteriorista precisaria talvez esse comportamento 

projetivo definindo os devaneios de objetos. Mas, na presente obra, não 

podemos fazer, como conviria, a geometria dupla, a dupla físico-imaginária da 

extroversão e da introversão. Aliás, não acreditamos que essas duas físicas 

tenham a mesma carga psíquica. É à região de intimidade, na região em que a 

carga psíquica é dominante, que consagramos nossas pesquisas (BACHELARD, 

1978, p. 205). 

 

Como porta de entrada, a “topofilia”, compreendemos que a imaginação
36

 precede a 

ação. Se apenas nos fixarmos nas palavras “imaginação” e “ação” como manifestação delas 

mesmas, não podemos recorrer ao que fenomenologicamente as mesmas se remontam. Bachelard 

(1978) nos faz refletir que o espaço é vivido, e sua essência, que é uma apreensão ontológica do 

                                                 
36

 Não se trata simplesmente em imaginar as coisas, e nossas ações por elas mesmas, mas imaginar 

significa dizer que a realidade só existe em função de uma ação. É na imaginação que o Ser projeta-se 

para além dele mesmo, mas nunca fora dele e de suas responsabilidades humanistas. Tomando a 

imaginação como um conjunto de vivencias organizadas a partir de experiências factuais do ser-no-

mundo, e que pressupõe de imediato que o Ser não é algo infinito, e lutando a cada dia em sua finitude, o 

Ser jamais é um fim em si mesmo, pois ele estar sempre por se fazer.  
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ser, é substancialmente composta pelo conceito de intencionalidade, sendo a “particularidade 

intrínseca e geral que a consciência tem de ser consciência de qualquer coisa, de trazer, na sua 

qualidade de cogito, o seu cogitatum em si próprio” (HUSSERL, 2001, p.48). O verdadeiro 

cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte a 

certeza do mundo em certeza do pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio mundo 

pela significação mundo (MERLEAU-PONTY, 1994).  

Na geografia estamos muito mais preocupados em conceituar, definir, estabelecer 

análises absolutas, quando na verdade a geografia deveria encaminhar seus estudos pelo o que o 

mundo nos representa enquanto mundo. Por isso a importância do ser a priori se torna essencial 

na geografia humanista. Deste modo, deixemos fluir as palavras do geógrafo Edward Relph 

(1976): 

 
Lugares são os contextos ou planos de fundo para a intencionalidade definir 

objetos ou eventos, ou seja, eles podem ser objetos da intenção em seu sentido 

primordial [...] toda consciência não é meramente consciência de algo, mas de 

algo em seu lugar, e que esses lugares são definidos geralmente em termos dos 

objetos e de seus significados. Como objetos, no seu verdadeiro sentido, lugares 

são essencialmente focos de intenção, que tem usualmente uma localização fixa 

e traços que persistem em uma forma identificável (RELPH, 1976 apud 

HOLZER, 1998, p. 88). 

 

Portanto, a intencionalidade significa uma postura subjetiva em direcionamento a uma 

ação objetiva. Sem essa relação sujeito-objeto não haveria nem consciência, nem objeto, pois eles 

habitam intencionalmente um no outro. Por isso nessas interpretações presentes, o ser não se 

apresente exterior ao espaço, e nem o espaço somente interiorizado no ser. Nós, entes mundanos 

em contato com outros entes, somos dotados de intencionalidades que surgem por uma 

predisposição de uma consciência a ser consciência de alguma coisa, ou seja, o espaço, nosso 

mundo vivido, só se realiza em plenitude pelas experiências, do contato do corpo com a 

superfície da Terra. O espaço, ontologicamente, é um existir do ser em potencial de possibilidade 

e criatividade. Nesse caminhar, “[...] a topoanálise tem a marca de uma topofilia. É no sentido 

dessa valorização que devemos estudar os abrigos e os aposentos” (BACHELARD, 1978, p. 

205). 

A partir da leitura da obra A poética do espaço, podemos perceber que o autor parte da 

imaginação como meio que possibilita o “espaço experienciado”, no qual poeticamente o homem 

habita – se relacionarmos a matriz fenomenológica Heideggeriana, ou seja, “a poética do espaço 
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pede por essa capacidade de apreciar o inusitado, pede por um espaço de abertura para voos da 

sensibilidade, voos da imaginação” (SILVA, 2013, p. 330). Deixemos que Bachelard nos revele 

isso: 

 
O pitoresco excessivo de uma moradia pode esconder sua intimidade. É 

verdadeiro na vida. Mais verdadeiro ainda no devaneio. As verdadeiras casas da 

lembrança, as casas aonde os nossos sonhos nos levam, as casas ricas de um 

onirismo fiel, são avessas a qualquer descrição. Descrevê-las seria fazê-las 

visitar. Do presente, pode-se talvez dizer tudo, mas do passado! A casa primeira 

e oniricamente definitiva deve guardar sua penumbra. Ela surge da literatura em 

profundidade, isto é, da poesia, e não da literatura eloqüente que tem 

necessidade do romanceados outros para analisar a intimidade. Tudo o que devo 

dizer da casa da minha infância é justamente o que me é necessário para me 

colocar numa situação de onirismo, para me colocar no bojo de um devaneio em 

que vou repousar no meu passado. Então, posso esperar que minha página 

contenha algumas sonoridades verdadeiras, ou seja, uma voz tão distante em 

mim mesmo que será a voz que todos ouvem quando escutam a fundo a 

memória, no extremo da memória, além talvez da memória no campo do 

imemorial. Não comunicamos aos outros senão urna orientação, visando ao 

segredo sem, entretanto, nunca poder dizê-lo objetivamente [...] (BACHELARD, 

1978, p. 205). 

 

Para Bachelard, a topofilia é a ligação amorosa ou afetiva que cada indivíduo possui por 

seu determinado lugar. Em sua poética espacial, a “casa” surge como um lugar de lembranças 

para o ser, lugar onde vivem as lembranças, do aconchego, seguro, livre de todas as perturbações 

possíveis do mundo “lá fora”. E se nos aprofundarmos nesta questão, a casa nesse sentido, é um 

espaço potencializador do ser, topografia da existência hermeneuticamente interpretada, é a 

primeira referência de lugar para se habitar, pois é em nossa casa que alcançamos a 

autenticidade. A nossa casa é o lençol velho que, embora haja muito tempo de uso, um pouco 

rasgado, quase transparente, ainda assim, é o melhor lençol para se dormir, e é somente debaixo 

dele que a segurança, na “noite escura”, vem ao encontro do sono. 

Entretanto, cabe ressaltar que o Homem não vive somente de seus lugares afetivamente 

constituídos – obviamente que afetividade não exprime somente um “sentimento bom”, mas de 

vivencias adversas, potencializando um sentimento interpretado como “topofobia”.  Embora, 

aparentemente, esses dois conceitos gepoéticos do espaço (topofilia e topofobia) se manifestem 

como opostos, acredita-se, nessa pesquisa que, esse dualismo entre lugares da existência e lugares 

da não-existência conotam uma interpretação equivocada dos espaços vividos.  
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Do mesmo modo como Nietzsche rompe com toda tradição dualista platônica (alma 

versus corpo). Nietzsche em seu livro Assim falou Zaratustra disse: “‘Eu sou corpo e alma’ – 

assim fala a criança. – E porque sei não há de falar como as crianças?”. Em termos geográficos: 

Eu sou topofilia e topofobia... “O corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com 

um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor” (NIETSZCHE, 2002, p. 47). Da 

mesma maneira como a Sombra não se separa de Zaratustra, pois são dois andarilhos (CHAVES, 

2009). Acredita-se então, que o valor afetivo positivo só é possível ao ponto da existência dos 

não-lugares: a espacialização da angústia – um sentimento de “estranheza” por determinado 

espaço revela ao ser seu próprio sentindo ontológico-existencial no mundo circundante.  

Nossa casa só é um lugar confortável, um repouso de descanso seguro, depois de um dia 

atravessando fronteiras. Esse fato nos leva a pensar na segunda razão, no qual a percepção-de-

mundo é individual (MERLEAU-PONTY, 1994), pois “[...] a vida é um cogito universal, que 

abarca de modo sintético todos os estados da consciência individuais que possam emergir dessa 

vida, e que possui o seu cogitatum universal, fundado de maneiras diferentes em múltiplas cogita 

particulares. (HUSSERL, 2001, p. 60)”. Agora, deixemos que Bachelard exponha sobre essa 

natureza perceptiva-sentimental dualista dos lugares: 

 
De qualquer maneira, além da casa habitada, o cosmos do inverno é um cosmos 

simplificado. É uma não-casa no estilo em que o metafísico fala de um não-eu. 

Da casa à não-casa se encadeiam facilmente todas as contradições. Na casa, tudo 

se diferencia, se multiplica. Do inverno a casa recebe reservas de intimidade, 

finezas de intimidade. No mundo fora da casa, a neve apaga os passos, confunde 

os caminhos, sufoca os barulhos, mascara as cores. Sente-se em ação uma 

negação cósmica pela brancura universal. O sonhador da casa sabe tudo isso, 

sente tudo isso, e pela diminuição do ser do mundo exterior experimenta um 

aumento de intensidade dos valores de intimidade (BACHELARD, 1978, p. 

231-232). 

 

Poeticamente, acredito que, nossa casa é um catalizador responsável e essencial à nossa 

vida. Em nossa casa, a tempestade mais rigorosa que possa ser, ainda assim, não nos apresente 

nem um mal, pois estamos em casa. Quando dizemos, no cotidiano: -“quem vai para casa não se 

molha”, hermeneuticamente, não estamos apenas nos referindo que é possível está molhado, pois 

estamos indo para casa, mas esta frase tão comum nos demonstra que é somente no caminho para 

casa que há possibilidade de estarmos molhados! Por isso, a casa conota um sentindo de 

liberdade, um reencontro do ser com a chuva que é limita na ida ao trabalho.  
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Em resumo, topofilia inclui qualquer coisa dos ambientes que nos faça senti-los 

como estar nos relaxando ou estimulando, e tudo o que nas nossas atitudes ou 

costumes nos capacite a experenciar locais como dando-nos prazer (RELPH, 

1979, p. 19). 

 

Esse saber que Bachelard (1978), Tuan (2013) e Relph (1976; 1979), principalmente 

nesse momento, nos remetem a pensar são as formas essências do lugar ontologicamente pensado 

pela geografia humanista, no qual o ser-no-mundo é intensamente elevado a sua importância 

geográfica, pois quando Tuan (2012) conceitua topofobia e topofilia, certamente está se 

remetendo ao conceito de temporalidade como forma de apreensão afetiva do lugar (TUAN, 

2013), ao mesmo tempo em que resgata as formas psicológicas imaginativas introduzidas por 

Bachelard (1978) em sua poética espacial, e que por sua vez, nos faz lembrar do conceito de 

intencionalidade de Husserl (2001), que influenciou a composição da fenomenologia de 

Heidegger (1988) e Merleau-Ponty (1994), sobretudo  aos conceitos de Dasein, e mundo-

percebido ou vivido, respectivamente.  

Esta reflexão fenomenológica, e por assim dizer, ontológica do lugar é necessária para 

que entendamos para além do que é posto a visão, é preciso tocar, sentir, viver – estes são os 

fundamentos essenciais à compreensão ontológica do lugar. Certamente, a obra de Bachelard 

(1978) sugere uma gama de reflexões geográficas, porém o que nos interessa nesse momento, é 

saber suas influencias na(s) obra(s) de Yi-fu Tuan.  

Sua obra
37

 é magnífica e extremamente rica de bases que podem servir para o 

desenvolvimento mais aprofundado referente a ontologia do espaço e lugar. Bom, Dardel (2015), 

Tuan (2012; 2013), neste momento, assim como Relph (1979) nos conduzem nessa trajetória que 

não é fácil de estabelecer uma queda de paradigmas que ainda, infelizmente, persistem em 

permanecer nos estudos geográficos, sendo seu ópio ao ponto de não enxergar que a geografia 

não se limita aos muros acadêmicos, e que muito menos o conhecimento geográfico é nutrido 

somente por livros. A geografia em ato deve transcende toda essa concepção geométrica-

colonialista, e repousar no cotidiano poético experienciado e vivido pelas pessoas simples. 

 

 

 

                                                 
37

 Referente A Poética do espaço. 
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CAPÍTULO III  

 

 O CORPO COMO ESCALA GEOGRÁFICA 

 

 

O corpo não é uma máquina como nos diz a ciência.  

Nem uma culpa como nos fez crer a religião.  

O corpo é uma festa 

(Eduardo Galeano) 

 

 

1. O CORPO  

 

Neste momento, o corpo, ganha um expressivo valor geográfico surgindo como “ponte” 

entre o ente e o mundo, “por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que 

o cerca” (DAOLIO, 1995, p. 105). Por muito tempo, principalmente na idade média, quando a 

igreja cristã possuía um expressivo poder e influencias nas escalas sociais, o σώμα
38

, sinônimo de 

pecado, era visto como algo externo ao próprio ser, ou seja, “o corpo, ao estar relacionado com o 

terreno, o material, seria a prisão da alma. Torna-se culpado, perverso, necessitado de ser 

dominado e purificado através da punição” (BARBOSA et al. 2011, p. 26-27).  

Tomemos como exemplo o livro de Gênesis: “e vendo a mulher que aquela árvore era 

boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu 

fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela” (GÊN. 3:6). Bom, o mais 

curioso da estória de Adão e Eva é o fato da bíblia falar que Eva experimentou uma fruta, 

entregue a persuasão de um animal, – “A serpente era mais astuta que todas as alimárias do 

campo que o Senhor Deus tinha feito” (GÊN. 3:1), “Mas do fruto da árvore que está no meio do 

jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais” (GÊN. 3:2). 

Em síntese, nesse momento, tanto Adão quanto Eva pecaram na ótica cristã por 

desobedecerem, até então, a única restrição de Deus (de não comer do fruto proibido). Pois bem, 

                                                 
38

 Corpo em grego para buscar referências das influencias de Platão na concepção de corpo na Idade 

Média. “Essas interpretações religiosas buscam os fundamentos racionais no pensamento de Platão, 

adaptando-se à lux da revelação cristã. O neoplatonismo é preponderante na Alta Idade Média e inspira-se 

sobretudo na grande síntese feita por Santo Agostinho (ARANHA e MARTINS, 1986, p. 343). 
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posterior a este acontecimento, a bíblia nos condiz a crer que o casal ficou horrorizado ao se 

verem nus, onde ambos criaram a consciência da vergonha de sua própria natureza, e sobretudo, 

de seus corpos: “Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e 

coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais” (GÊN. 3:7). Talvez, a “grande polêmica” 

cristã não seja de fato uma “polêmica”, mas, uma interpretação equivocada e má 

internacionalizada das instituições religiosas procedentes.  

Entretanto, não cabe nessa breve reflexão realizar uma compreensão teológica acerca 

dessa passagem bíblica, nem tampouco um resgate histórico do corpo, mas sim, uma atenção 

especial da questão do corpo a partir do contexto religioso que fortemente influenciou (e ainda 

influencia) na marginalização do mesmo enquanto escala geográfica da existência humana – foi 

somente a partir da experiência do corpo, que o casal (Adão e Eva) adquiriu a consciência de sua 

angústia (KIERKEGAARD, 1968), e por isso consciência de sua existência
39

. 

 Na idade média o corpo era visto como algo a ser evitado, no sentido que os “desejos 

carnais” eram tidos como valores significantes de desobediência à Deus, relembrando o “pecado 

original” do casal já citado. Por isso, a igreja estabelecia a partir desse momento histórico a 

abominação do corpo, e tudo que fosse realizado a partir dos desejos e vontades em função dele 

era (e ainda é) visto como pecado, potencializando um psicologismo de culpa não-isolado, ou 

seja, a culpa atingia ou atinge a sociedade como um todo. Segundo Barbosa et al (2011, p. 26) 

“Perante o deus cristão, o deus que estava em toda a parte, os homens e as mulheres deviam 

ocultar o corpo. Nem entre os casais, na intimidade, ele deveria ser inteiramente desvelado. O 

pecado rondava tudo”.  

Podemos destacar esse processo ideológico no Brasil colonial, onde praticamente todo 

caminhar da conquista territorial foi realizado com a ajuda da igreja católica. A relação colono-

nativo, o “outro”, permitiu o que na antropologia se define como “choque cultural”, e ainda mais, 

uma superimposição cultural, onde o sol deixou de ser deus, a terra deixou de ser mãe, e o céu 

                                                 
39

 Nesse sentido retomamos ao sentido no qual, foi somente a partir do momento que o casal provou do 

fruto proibido que Deus os expulsou do “paraíso”, um lugar que aparentemente todos eram felizes e não 

havia corrupção, enfim, foi neste momento que o casal envergonhados na presença de Deus, 

provavelmente ficaram tristes, melancólicos, metaforicamente, se viram à beira de um penhasco ao ponto 

de cair. Foi somente na angústia que surge pela suposta liberdade concebida por Deus de comer ou não 

comer o fruto, que o casal tomou o primeiro gole da consciência de si mesmos e sua condição humana, 

pecado, difamadora, corrupta, onde o corpo é a causa primeira e final dos desejos. Essa é concepção de 

corpo que ganha pressupostos racionais na medida em que a igreja incorpora as formulações platônicas. 
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nesse momento era encoberto, para que o único deus a ser glorificado fosse o deus cristão
40

. Mais 

um momento, o corpo, a priori, foi definido como pecado e “sujeira do homem”, haja vista que o 

Homem enquanto ser “civilizado” deve distanciar-se desse estado de natureza, selvagem – e 

assim a ideologia colonialista prosseguia. Percebemos essa expansão do pensamento platônico 

por meio do cristianismo e a fortificação do dualismo “corpo - alma” nas seguintes palavras: “O 

vosso próprio ser quer desaparecer, por isso desprezais o corpo! por que não podeis criar já, 

superando-vos a vós mesmos” (NIETZSCHE, 2002. p. 50). 

O corpo para o cristianismo é interpretado como pecado (NIETZSCHE, 2002), e por 

outro lado, para ciência, principalmente a partir da idade moderna
41

 o corpo é um mero 

instrumento com reagente de estímulos bioquímicos, e por uma infinita gama de ramificações 

musculares ao ponto de nos definir como um corpo dentre outros, somente.  O corpo nestas duas 

perspectivas é reduzido ao ponto de “culpa” e de “máquina perfeita”, respectivamente, 

marginalizando sua profunda essência no mundo, e ainda na idade moderna, no século XVIII, “o 

pensamento iluminista negou a vivência sensorial e corporal, atribuindo ao corpo um plano 

inferior. Paralelamente, as necessidades de manipulação e domínio do corpo concorreram para a 

delimitação do Homem como ser moldável e passível de exploração. O corpo passa a servir a 

razão” (BARBOSA et al. 2011, p. 28).  

Segundo Chauí (2002, p. 155) “nosso corpo não é uma máquina de músculos e nervos 

ligados por relações de causalidade e observável do exterior, mas é interioridade que se 

exterioriza, é e faz sentido”. Isso sem revelar as contribuições negativas da expansão do 

capitalismo empresarial que se inicia na transição do século XVIII ao XIX, no sentido que neste 

momento histórico é atribuído ao corpo um valor mercadológico, reduzindo-o a divisão técnica 

                                                 
40

 Por precaução, ressalvo que, esta parte da pesquisa não procura estimular uma interpretação equivocado 

sobre o deus cristão.  Desta maneira, faço das palavras do filósofo francês Jean-Paul Sartre as minhas: “O 

existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que, mesmo que Deus não exista, há 

ao menos um ser cuja existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por 

algum conceito, e que tal ser é o homem ou, como diz Heidegger, a realidade humana [...] (SARTRE, 

2014, p. 19). Não se trata de uma discursão teológica e/ou religiosa, mas de uma disposição reflexiva para 

se entender um pouco sobre a trajetória do “corpo” e suas influencias à compreensão do espaço 

geográfico. 
41

 Período de transição do feudalismo ao capitalismo, isto é, ainda nesse momento que embora a ciência 

venha ganhando seu espaço-respeito, ainda assim, presencia-se alguns vestígios do feudalismo, pois se 

trata de um momento de transição. Na idade moderna destacamos o renascimento, recolocando o homem 

como centro das medidas, entretanto, este “homem” é visto como objeto, sendo investigado por um caráter 

mecanicista-cartesiano.  
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do trabalho.
42

 O Homem ganha muito mais um valor de substância e quantidade do valor que 

propriamente um valor humanista. À vista disso, proclama-se o capitalista como sistema inerente 

a existência humana, reduzindo a motricidade do corpo, a espacialidade do ser, em uma realidade 

cíclica condicionante: 

 
Uma vez que não possuem qualquer outro meio de existência além do seu 

próprio trabalho manual, eles são levados, por medo de se verem substituídos 

por outros, a venderem-no pelo menor preço. Essa tendência dos trabalhadores, 

ou mesmo essa necessidade a que são condenados por sua própria pobreza, 

combinada com a tendência dos empregadores de venderem os produtos de seus 

trabalhadores, e consequentemente comprarem seu trabalho pelo menor preço, 

constantemente reproduz e consolida a pobreza do proletariado. Uma vez que se 

encontra em estado de pobreza, o trabalhador é forçado a vender seu trabalho 

por quase nada e, por vender este produto por quase nada, ele afunda em uma 

miséria cada vez maior. Sim, miséria ainda maior, de fato! Porque neste trabalho 

servil, a força produtiva dos trabalhadores, maltratados, rudemente explorados, 

excessivamente enfraquecidos e subnutridos, esgota-se rapidamente. E, uma vez 

esgotada, qual pode ser seu valor no mercado? De que valerá essa única 

mercadoria que ele possui e cuja venda diária ele tem como meio de vida? Nada! 

E então? Então, nada resta ao trabalhador, exceto a morte (BAKUNIN, 2007, p. 

4). 

 

Dentro da filosofia de Bakunin há uma necessidade em meio a toda essa subordinação 

ética em função da moral capitalista (BAKUNIN, 2007). O capitalismo só existe em exploração, 

da natureza e do corpo. Esse sistema de exploração sustenta as bases do estado burguês, que por 

sua vez “legitima” esse sistema em função de si mesmo, e agora para si. Esse modo de ver a 

realidade me leva a crer que o estado é a mais pura desordem estrutural consolidadora do 

verdadeiro estado de guerra.  

Desse modo, o filósofo Merleau-Ponty (1994, p. 273) nos faz compreender a 

importância do corpo no mundo, transcendendo o mundo funcionalidade e mecanicista, do 

aparente, pois o corpo é orgânico, no sentido que “o corpo próprio está no mundo assim como o 

coração no organismo; ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e 

alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema”. O corpo é nosso meio de acesso ao mundo, 

e este acesso não pode ser negado, ao modo que intrinsicamente estaríamos negando nossa 

própria geograficidade. O corpo não é simplesmente um conjunto biologicamente constituído, 

somente, mas um “meio” no qual eu estou no mundo e tomo consciência de minha existência, da 

condição humana. 

                                                 
42

 Algo que será melhor trabalhado a partir do pensamento de Heidegger no decorrer da presente pesquisa. 



72 

 

O corpo, para além de um sistema orgânico doutrinado pela razão e subjugado a partir 

de um sistema cultural estático, o corpo é a consciência do mundo, e o mundo é aquilo que eu sou 

nele, isto é, é através do corpo que literalmente nos descobrimos como ser-no-mundo. A partir do 

“mundo vivido” saímos da escuridão e das vendas, através da permissão que solicitamos ao corpo 

enquanto ser-no-mundo. O corpo é a passagem do ente ao mundo. Esse conhecer a si mesmo, 

surge nos espaços experienciados, nos lugares onde, em tese, nossa existência esta segura – nossa 

casa, pois é um resguardo.    

Nossa casa é o primeiro espaço onde existimos em totalidade, onde nos conscientizamos 

como sujeitos no mundo. A casa é nosso mundo primeiro. Nesse mundo, nos constituímos como 

entes espaciais, onde transbordam uma infinitude de possibilidades de ser, que só alcançam 

sentido por meio das experiências. O quarto é representação dos meus gostos, a bagunça, a meia 

no chão, a toalha mal estendida são extensões de minha existência, e mais que extensão, este é 

meu lugar.  

Assim como Merleau-Ponty (1994) em seu apartamento, eu, em minha casa, só posso 

conhece-la se a percorrer do quintal ao pátio, ou do banheiro a varanda, e nesse locomover-se 

espacialmente em minha casa, ao mesmo tempo que me (re)conheço, é permitido a mim um 

conjunto infinito de experiências que me possibilitaram a ser – pois não somos sujeito absolutos. 

Habitamos determinado espaço, e esse espaço nos habita. Desse modo, concorda-se com 

Bachelard (1978) quando se refere à casa como representação substancial de nós mesmos. A 

partir da imaginação, da intencionalidade imaginativa, o espaço é acessível a nossa existência, e 

algo que foge desse seguimento atende as demandas da realidade artificial.  

A geografia poética de Bachelard (1978) nos remete a compreensão da casa como nosso 

lugar que de fato é, mas não somente em sua forma material, mas metafisicamente existente em 

nosso inconsciente, que ao nos distanciarmos de nossas moradias materialmente e afetivamente 

constituídas, esse inconsciente vem a superfície da consciência, nos confortando em lugares 

“estranhos”
43

, ou seja, na explicação de Bachelard “nosso inconsciente está ‘alojado’. Nossa alma 

é uma morada. E quando nos lembramos das ‘casas’, dos ‘aposentos’, aprendemos a ‘morar’ em 

nós mesmos” (BACHELARD, 1978, p. 354). 

As coisas no mundo só podem vir-a-ser para o homem ao ponto que ele conhece e se 

aproxima da coisa, não dizendo que esta coisa a priori não exista, contudo ela não existe em si 

                                                 
43

 No sentindo Heideggeriano, trabalhado na obra Ser e Tempo.  
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mesma, pois é somente a partir dos significados que as coisas vêm a nós, e nesse valor simbólico 

constituímos nosso mundo, ou seja, é somente pela motricidade do corpo no espaço que eu me 

(re)conheço e as coisas que estão ao redor. Nas palavras de Merleau-Ponty (1994): 

 
[...] mas nosso corpo não é apenas um espaço expressivo entre todos os outros. 

Este é apenas o corpo constituído. Ele é a origem de todos os outros, o próprio 

movimento de expressão, aquilo que faz com elas comecem a existir como 

coisas, sob nossas mãos, sob nossos olhos. Se nosso corpo não se impõe, como o 

faz ao animal, instintos definidos desde o nascimento, pelo menos é ele que dá à 

nossa vida a forma de generalidade e que prolonga nossos atos pessoais em 

disposições estáveis. Nesse sentido, nossa natureza não é um velho costume, já 

que o costume pressupõe a forma de passividade da natureza [...] (MERLEAU-

PONTY, 1994, p. 202-203). 

 

Nós constituímos o mundo, e este só existe para nós porque habitamos e nos 

locomovemos nele com a consciência-intencionalizada que nosso corpo é mais que um regime 

biológico, e culturalmente estabelecido, pois ele é, sobretudo, nosso corpo, e sem ele não 

poderíamos conhecer o mundo que habitamos, pois, “o corpo é nosso meio geral de ter um 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994), no qual esse “mundo” é só nosso, é só meu, pois o 

espacializei com meu corpo.  

Merleau-Ponty (1994) não se remete nesse sentido ao ego, mas há um mundo que é 

percebido por mim mesmo, logo um “mundo” dentro do mundo (uma ordem espaço-temporal) 

que é singular (TUAN, 2013).  Essa percepção do mundo tem sua origem na casa que desde 

criança habitamos e nos construímos, biologicamente e essencialmente; tomamos consciência da 

espacialidade potencial de nosso corpo e, agora adultos, lançados (Geworfenheit) ao κόσμος 

(mundo, no sentindo que era dado pelos antigos gregos), o que nos resta num sentido positivo é 

residir em nós mesmo. Esse lançar-se no mundo significa dizer que o contato com outros entes é 

a possibilidade de nos reinventarmos (HEIDEGGER, 1988). 

Para ficar mais claro essa ideia de “mundos” dentro de um mundo só, o geógrafo Milton 

Santos indaga a seguinte questão: “Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. 

Haveria nisto um paradoxo pedindo uma explicação? ”, e nesse sentido, “se desejarmos escapar à 

crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência 

de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só” 

(SANTOS, 2012, p. 18), sendo o primeiro “o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização 
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como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como perversidade; e o 

terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra globalização” (Idem, 2012, p. 18). 

A partir da análise de Santos (2012) podemos extrair que o mundo globalizado, e suas 

ideologias de manipulação em massa, por meio das mídias, dos grupos hegemônicos, o mundo é 

percebido em essência de duas formas: a primeira seria no sentido de “topofilia”, e o segundo de 

“topofobia”. Numa análise mais profunda, o mundo globalizado nos impulsiona a valorizar 

nossos lugares, nossa casa, pois o mundo “lá fora”, perverso, nos remete a transfigurar nosso 

sentimento afetivo – a topofobia, que de modo geral, seria a negação do “mundo lá fora” e a 

valorização ontológica-existencial do meu lugar – a casa.   

Somo sujeitos em caminho do mundo (MERLEAU-PONTY, 1994). Essencialmente, o 

espaço geográfico é ato e potência ao mesmo tempo, ao ponto que o ser não pode ser concebido 

enquanto ser sem se levar em consideração o espaço. Por tratarmos de entes espacializadores não 

podemos buscar a verdadeira natureza do espaço sem percorrer pelo campo ontológico. Homem e 

Espaço estão essencialmente ligados, como nos ensina Heidegger (1954), haja vista que não 

podemos conceber o espaço como algo externo ao Homem, pois o Homem habita determinado 

lugar, ele se concretiza enquanto ser pela vivencia, ou seja, o espaço é nossa dimensão de ser-no-

mundo, sendo assim, há uma relação existencial entre mim e onde habito; por isso o espaço é 

vivido, “considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o espaço (e também 

o tempo), porque o movimento não se contenta em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele assume 

ativamente, retoma-os em sua significação original [...]” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 149).  

 

1.2. O espaço geográfico como experiência do corpo 

 

Cabe ponderar nesse momento, a importância da experiência do corpo e da percepção, 

pois é somente por esse conjunto que as coisas existem para mim, ou seja, o espaço é o que eu 

faço dele, e eu sou aquilo que faço do que o espaço me fez ser. A percepção ressurge nesse 

contexto depois de muito tempo marginalizada pelas ciências positivistas, que é através do corpo, 

elevando a significação-interpretação do espaço geográfico como vivido sem que haja a 

separação entre mente-corpo e consciência-mundo. 

Segundo Dardel (2015, p. 1) “o desenvolvimento da ciência geográfica no século XIX é 

uma das manifestações características do espírito moderno no ocidente. Depois da idade média e 

de sua inquietude metafísica [...] o mundo ocidental voltou-se para a Terra, o Espaço e a 
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Matéria”. E é somente através das experiências vividas e da percepção que Homem se realiza 

como ser-no-mundo, seus feitos, realizações, no sentido que “O homem é a natureza adquirindo 

consciência de si próprio” (RECLUS, 1985). Ou seja, como compreender a natureza do espaço a 

partir de uma geografia que não considere as experiências do cotidiano vivido?   

O que podemos conhecer é a realidade, pois a realidade é um dado experienciado, a 

sentimos, “assim, a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivencia” 

(TUAN, 2013, p. 18), ou seja, “o dado não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser 

conhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, uma criação de sentimento e 

pensamento” (Idem, 2013, p. 18). Desse modo Tuan afirma que a experiência é constituída por 

duas categorias: o sentimento e o pensamento. E sobre isso, o mesmo geógrafo segue dizendo: 

 
[...] o sentimento humano não é uma sucessão de sensações distintas; mais 

precisamente, a memória e a intuição são capazes de produzir impactos 

sensoriais no cambiante fluxo da experiência, de modo que poderíamos falar de 

uma vida do sentimento como falamos de uma vida do pensamento. É uma 

tendência comum referir-se ao sentimento e pensamento como opostos, um 

registrando estados subjetivos, o outro reportando-se à realidade objetiva. De 

fato, estão próximos às duas extremidades de um continuum experiencial, e 

ambos são maneiras de conhecer” (TUAN, 2011, p. 19). 

 

Nossas experiências, que são experiências essencialmente geográficas, representam um 

relação mútua entre o campo do sentir e do pensar, ao mesmo tempo em que me localizo no 

espaço a partir de meu corpo, pois o corpo é para mim o marco georeferencial fundamental em 

consciência do que sou e o que as coisas são. Ainda assim, existe algo que merece vir a superfície 

de sua importância, a estrutura formal do “ver”
44

, onde só então, a ουσία της αντίληψης (essência 

da percepção) é passível de compreensão.  

Entendemos que, segundo Tuan (2013, p. 19) “ver e pensar são processos intimamente 

relacionados”, e por este motivo, a visão não pode ser considerada como simples estímulo de luz 

na estrutura ocular, pois “ela é um processo seletivo e criativo em que os estímulos ambientais 

são organizados em estruturas fluentes que fornecem sinais significativos ao órgão apropriado” 

(Idem, 2014, p. 19).  

                                                 
44

 “Ver” no pensamento de Silva (2000, p. 15) significa, “[...] antes do mais, perceber a forma. Esta, em 

sua modalidade aparente apresenta-se como fenômeno estético, que o olhar pode decifrar”. E 

concordamos com esta afirmação no sentindo em que os fenômenos não se apresentam à primeira vista, 

pois é necessário que este “olhar” exceda o mundo aparente da coisa universalmente constituída, e repouse 

na própria subjetividade do Ser, pois “o ‘ver’ é carregado de subjetividade” (Idem, 2000, p. 15). 
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O entendimento desse processo da visão é fundamental para que compreendamos a 

essência da percepção enquanto não especulação subjetiva e fruto imaginativo da 

intersubjetividade humana. Este conhecimento nos remete a analisar a essência da percepção a 

partir de estímulos sensoriais, do ponto de vista fenomenológico – eu não falo somente com a 

boca, eu não ouço somente com os ouvidos, expresso-me com meu corpo em sua totalidade 

comunicativa com o mundo porque ele possui essa necessidade (BACHELARD, 1978). Ora, a 

substância do corpo é comunicar-se.  

É através da percepção e experiências vividas que nos damos conta da realidade, do 

mundo que nos circunda, é através das emoções que definimos os espaços e os lugares, por uma 

série de critérios. Por exemplo, destacando o critério da cor – as experiências precedem a 

consciência. A cor define se um espaço é agradável para a instalação de nosso corpo ou não, pois 

os lugares “cinzas” são tidos como lugares tenebrosos, lugares frios, nos levam a angústia
45

, 

lugares quentes e “coloridos” nos levam a percepção de alegria, de esperança, de ser um bom 

lugar para se habitar (BACHELARD, 1978). À vista disso, Tuan (2013, p. 21) nos propõe a 

seguinte reflexão: “Quais são os órgãos sensoriais e experiências que permitem aos seres 

humanos ter sentimentos intensos pelo espaço e pelas qualidades espaciais?”. 

Segundo Gibson (1986 apud SANTAELLA, 2012): 

 
E esses pontos de observação estão continuamente conectados uns aos outros 

por passos da possível locomoção. Em vez de pontos e linhas geométricos, 

temos pontos de observação e linhas de locomoção. Na medida em que o 

observador se move de um ponto a outro, as informações ópticas acústicas e 

químicas modificam-se correspondentemente. Cada ponto de observação no 

meio é único sob esse espaço (GIBSON, 1986 apud SANTAELLA, 2012, p. 52). 

 

A partir desse momento, concordamos quando Sataella (2012, p. 30) afirma que “o 

sujeito é uma subjetividade encarnada e o sujeito da experiência é o corpo fenomênico 

inseparavelmente ligado ao mundo [...] o corpo é uma potencialidade de movimento, enquanto o 

campo perceptivo é um convite à ação”. E nas palavras do geógrafo Yi-fu Tuan esse mesmo 

fenômeno essencial da espacialidade do corpo encontra-se como: 

 
[...] cinestesia, visão e tato. Movimentos tão simples como esticar os braços e as 

pernas são básicos para que tomemos consciência do espaço. O espaço é 

experienciado quando há lugar para se mover. Ainda mais, mudando de um 

                                                 
45

 A angústia nesse momento não se refere ao conceito de Heidegger (1988), mas sim, a angústia em seu 

sentido vulgar, comum.  
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lugar para outro, as pessoas adquirem um sentido de direção. Para frente, para 

trás e para os lados são diferenciados pela experiência, isto é, conhecidos 

subconscientemente no ato de movimentar-se. O espaço assume uma 

organização coordenada rudimentar centrada no eu, que se move e se direciona. 

Os olhos humanos, por terem superposição bifocal e capacidade estereoscópica, 

proporcionam às pessoas um espaço vivido, em três dimensões. A experiência, 

contudo, é necessária (TUAN, 2013, p. 21-22. Grifo nosso). 

 

Tuan (2013) é claro quando remete-se a dizer que o espaço só é possível a partir da 

percepção, pois é através da percepção do espaço que a locomoção é passível de existir. Nesse 

sentido, o corpo é fundamental para esta mover-se, parecendo óbvio o sentido do corpo, mas nos 

estudos geográficos a questão da motricidade e experiências (εμπειρίες) do corpo são 

simplesmente descartadas. De forma, acredita-se que “perceber é tornar algo presente a si com 

ajuda do corpo, tendo a coisa sempre seu lugar num horizonte de mundo e consistindo a 

decifração em colocar cada detalhe nos horizontes perspectivos que lhe convenha” (MERLEAU-

PONTY, 1990, p. 92-93): 

 
[...] E todavia, mesmo analisando esse função abstrata, que está muito longe de 

cobrir toda a nossa experiência do espaço, fomos conduzidos a fazer aparecer, 

como a condição da espacialidade, a fixação do sujeito em um ambiente e, 

finalmente, sua inerência ao mundo; em outros termos, precisamos reconhecer 

que a percepção espacial é um fenômeno de estrutura e só se compreende no 

interior de um campo perceptivo que inteiro contribui para motivá-la, propondo 

ao sujeito concreto uma ancoragem possível [...] (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 

377). 

 

Essa valorização do corpo enquanto escala espacial da existência humana, em grego a 

ανθρώπινη ύπαρξη, o Dasein, é uma das principais contribuições da φαινομενολογία a 

compreensão ontológica do espaço, ao ponto que não haveria espaço se não houvesse o ser para 

habitá-lo, assim como não haveria este ser se não fosse permitido o espaço para este habitar. 

Segundo Merleau-Ponty a motricidade do corpo não pode ser analisada como simples 

representação afetiva, “enquanto as coisas exteriores me são apenas representadas”, “portanto, o 

corpo não é qualquer um dos objetos exteriores, que apenas apresentaria esta particularidade de 

estar sempre aqui” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 136-137). E nesse sentido, o mesmo filósofo 

prossegue: 

 
Sua permanência não é uma permanência no mundo, mas uma permanência ao 

meu lado. Dizer que ele está sempre perto de mim, sempre aqui para mim, é 

dizer que ele nunca está verdadeiramente diante de mim, que não posso 
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desdobrá-lo sob meu olhar, que ele permanece à margem de todas as minhas 

percepções, que existe comigo. É verdade que também os objetos exteriores só 

me mostram um de seus lados, escondendo-me os outros, mas pelo menos posso 

escolher à vontade o lado que eles me mostrarão. Eles só podem aparecer para 

mim em perspectiva, mas a perspectiva particular que a cada momento obtenho 

deles só resulta de uma necessidade física, quer dizer, de uma necessidade da 

qual posso me servir e que não me aprisiona: de minha janela só seve o 

campanário da igreja, mas esse constrangimento me promete ao mesmo tempo 

que de outro lugar se veria toda igreja (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 134). 

 

O filósofo ressalva a importância de pensar a “experiência do corpo” como princípio de 

todo e qualquer conhecimento. Os objetos, as coisas, possuem uma essência, e essa essência só 

encontra sua existência pelo ato da descrição fenomenológica, que é uma atitude ontológica. Com 

isso queremos dizer que “a espacialidade do corpo é o desdobramento de seu ser de corpo, a 

maneira pela qual ele se realiza como corpo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 206). 

Segundo Merleau-Ponty (1994) o corpo é a porta de entrada no mundo, isto é, o mundo 

já está “ali”, e eu enquanto essência preciso conhecer este mundo para vir-a-ser. Isso só é 

possível por intermédio da espacialidade do corpo, mas isso também não significa o próprio 

mundo pelo conceito de mundo (MELERUA-PONTY, 1994). Essa ligação íntima com o mundo 

é a única possibilidade em potência de nos encontrarmos enquanto sujeitos livres. 

A partir das formulações de Heidegger (1988), assume-se a postura de que somos 

sujeitos criativos, pois constantemente estamos formulando perspectivas de vida, planos, desejos 

– “estamos em jogo”. Estamos em constante contato com outros entes, uma infinita ordem de 

possibilidades que surgem a partir das experiências concretas. E desse modo, “o corpo é nosso 

meio geral de ter o mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 203) estabelecendo nossa ex-istência 

no mesmo.  

A insistência em ponderar a questão do corpo, da percepção, do mundo percebido como 

pressuposto para toda consciência/conhecimento do mundo circundante, surge como uma ponte 

para dialogarmos com o conceito de ser-no-mundo, o próprio Dasein e sua espacialidade 

intramundana. Sobre esse aspecto, Franck (1997) afirma: 

 
[...] falar de mundo circundante não é dizer que o mundo é primitivamente 

espacial (pois não foi a extensio reconhecida a partir de Descarte como a 

característica essencial da natureza e do mundo?). Para além de a preposição 

Um- não significar exclusivamente à volta mas também para, o mundo não pode 

receber a sua espacialidade a não ser do seu ser mundo. O espaço não é 
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compreensível a não ser a partir da mundaniedade porque o espaço é no mundo e 

não o mundo no espaço (FRANCK, 1997, p. 51). 

 

Essa reflexão é importante para que possamos analisar o processo de hegemonização por 

meio da globalização, e da difusão técnica que ganha impulso a partir da década de 1970. Nesse 

processo de ordem global, destacaremos o fenômeno do consumismo, elevando a existência de 

uma sociedade imperativa de natureza efêmera, no qual muitas vezes, passamos a crer numa 

secundarização existencial do outrem. 

O lugar não pode ser tratado como uma categoria secundária ao espaço. De certo modo, 

o lugar, por tratar de um conjunto de significados humanos, não pode ser tratado como mera 

categoria. O lugar é antes de qualquer coisa, a própria vontade em potencial de ser. O espaço é o 

conjunto dessas infinitas possibilidades. Entretanto, cabe entender que não se trata simplesmente 

revelar o Lugar como extensão da afetividade humana, pois o lugar por ser uma apropriação 

afetiva já anuncia uma interpretação mais profunda, uma descrição essencialmente geográfica da 

motricidade do ente– que só é permitida por meio do corpo. 

 

1.3 O conceito de liberdade: uma breve interpretação geográfica 

 

Essa compreensão da motricidade do corpo próprio como meio entre o ente e o mundo é 

de total relevância para entendermos que somos sujeitos em liberdade, desejamos ser livres, e 

essa liberdade só é concretiza pela espacialização, verbalizada no “aí”. Entretanto, pondera-se 

que “a experiência direta da velocidade propicia ao homem uma conquista do espaço, porém 

quando o transporte é uma experiência passiva, a conquista do espaço pode significar a sua 

diminuição” (TUAN, 2013).  Para que se posso ter noção dessa liberdade total, é necessário 

pensar de forma que apelemos às lembranças, logicamente, considerando suas afetividades. No 

que diz respeito à angústia, afirma-se sua elementar importância nessa constituição, pois “é na 

angústia que o abandono da pre-sença a si mesma se mostra em sua concreção originária” 

(HEIDEGGER, 1988, p. 256), ou seja, como já se foi dito de forma precedente, a angústia é a 

ponte no qual o ente encontra sua potencialidade originária, sua consciência pertinente de que o 

corpo estar-encarnado-no-mundo. 

De um modo geral, somos sujeitos essencialmente geográficos, pois desejamos a 

liberdade, e ela, a liberdade, só pode ser plena na espacialização, no distanciamento, na 

locomoção – em nossa geograficidade. Por isso, em nossa sociedade, quando um sujeito 
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ultrapassa os limites éticos e morais da ordem social, condena-se este sujeito à um sistema 

carcerário, que por sua vez limitará sua espacialização, logo sua liberdade.  

O momento atual desta pesquisa requer que valorizemos nossas experiências vividas, 

que são constructos essencialmente geográficos. E com isso, talvez, a pergunta fundamental que 

revele este momento seja: O que significa estar-no-mundo para a geografia? Acredito que minha 

postura intelectual no momento não possa responder tal questionamento de forma satisfatória, 

mas, nesse instante, posso realizar uma breve reflexão acerca desse assunto. Para isso, parte-se da 

seguinte afirmação: 

 
Tudo o que somos devemos ao passado. O presente também tem valor, é nossa 

realidade experiencial, o ponto sensível da existência com sua mistura 

rudimentar de alegria e tristeza. O futuro, ao contrário, é uma expectativa. 

Muitas expectativas não se realizam e algumas se transformam em pesadelos. 

Um político revolucionário nos promete uma nova terra e pode nos dar caos e 

tirania. Um arquiteto revolucionário nos promete uma nova cidade e pode nos 

dar gramados vazios e estacionamentos cheios. Por outro lado, sem previdência 

e o desejo de mudança, a vida torna-se monótona; e é um fato que todo esforço 

criativo – incluindo o preparo de omelete – é precedido de destruição (TUAN, 

2013, p. 240). 

 

Esse existencialismo geográfico nos faz compreender que nossa espacialidade é 

recheada de afetividade, uma geografia em ato, mesmo alguns geógrafos negando tal 

interpretação. O passado é aquilo que nós formos um dia, e por que não também aquilo que 

somos hoje? Afinal, existir é não ignorar as possibilidades, existir geograficamente é ter a 

consciência de que somos fruto de nós mesmos, de nossas experiências cotidianas, do contato 

inevitável com o outro, sejam elas boas ou ruins. Existir é perceber que a cada conversa deixamos 

um pouco de nós no outro e vice-versa. Essa existência do ser-no-mundo só é possível em razão 

da criatividade. Somos sujeitos criativos, pois planejamos o futuro, que embora alguns planos não 

surjam como idealizados, e que logo em seguindo venha a angústia, o que valeu mesmo foi a 

possibilidade permitida a si mesmo de ser: 

 
A pre-sença é um ente que, sendo, está em jogo seu próprio ser. Na constituição 

ontológica da compreensão, o “estar em jogo” evidenciou-se como o ser que se 

projeta para o poder-ser mais próprio. Esse poder-ser é a destinação onde a pre-

sença é sempre como ela é. Em seu ser, a pre-sença já sempre se conjugou om 

uma possibilidade de si mesma. É na angústia que a liberdade de ser para o 

poder-ser mais próprio e, com isso, para a possibilidade de propriedade e 

impropriedade se mostra numa concreção originária e elementar. Do ponto de 

vista ontológico, porém, ser para o poder-ser mais próprio significa: em seu ser, 
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a pre-sença já está sempre “além de si mesma”, não como atitude frente aos 

outros entes que ela mesma é. Designamos a estrutura ontológica essencial do 

“estar em jogo” como preceder a si mesma da pre-sença (HEIDEGGER, 1988, 

p. 256). 

 

 

Somos sujeitos espaciais, habilidosos, e essa habilidade espacial só nos é permitida por 

um conjunto de práticas que surgem desde nossa infância (TUAN, 2013), uma série de saberes da 

rotina que muitas vezes não exigem um pensamento analítico-formal. Prossigo com este 

pensamento com as palavras de Tuan (2013): 

 
Os seres humanos, como os outros animais, sentem-se em casa na Terra. 

Estamos, na maior parte do tempo, à vontade em nossa parte do mundo. A vida 

em sua rotina diária é bem familiar. O pão torrado no café da manhã é tão certo 

quanto a necessidade de se chegar na hora do trabalho. As habilidades, uma vez 

aprendidas, são tão naturais para nós quanto respirar. Antes de tudo somos 

orientados. Isso é uma forma fundamental de confiança. Sabemos onde estamos 

e podemos achar o caminho para a drugstore local. Ao percorrer com confiança 

o caminho, surpreendemo-nos quando erramos l local ou quando damos um 

passo em falso (TUAN, 2013, p. 243). 

 

Com isso, queremos dizer que “a aprendizagem dificilmente se processa no nível da 

instrução explícita e formal” (TUAN, 2013). Esse modo de ver o mundo e sua geograficidade é 

ao mesmo tempo interpretar as ações humanas a partir de suas experiências vividas, é reconhecer 

a existência das singulares espaciais recheadas de significados.  Esse reconhecimento geográfico 

dos espaços sensíveis da existência humana está intimamente ligado a uma ética geográfica. Ser 

habilidoso espacialmente é “quando desejamos fazer algo diferente ou que sobressaia, 

necessitando então parar, considerar, pensar” (TUAN, 2013, p. 244). O mesmo geógrafo afirma:  

 
[...] Pensar e planejar ajudam a desenvolver a habilidade espacial do homem no 

sentido de movimentos corporais ágeis. Porém, muito mais impressionante é o 

efeito de pensar e planejar sobre a habilidade espacial entendida como a 

‘conquista do espaço’. Com o auxílio de cartas e bússolas (produtos do 

pensamento), os seres humanos navegaram através dos oceanos; com 

instrumentos ainda mais sofisticados ele podem deixar a própria Terra e partir 

para a lua (TUAN, 2013, p. 244). 

 

A “conquista do espaço” de Yi-fu Tuan é o “estar em jogo” de Martin Heidegger. 

Palavras chaves estas que desencadeiam uma série de questões. A habilidade espacial já exposta 

só é possível pelo ato do construir, habitar e do pensar, ou na existêncialidade, facticidade e na 

de-cadência, ou seja, da capacidade humana de projetar-se, que surge a partir de uma consciência 
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experienciada que irá resguardar o presente vivido. Resguardar é conservar a existência onde se 

habita enquanto “aí”, construindo-se a partir do contato com outros entes. Esse contato por sua 

vez é assegurado pelo corpo: 

 

Quando caminho em meu apartamento, os diferentes aspectos sob os quais ele se 

apresenta a mim não poderiam aparecer-me como os perfis de uma mesma coisa 

se eu não soubesse que cada um deles representa o apartamento visto daqui ou 

visto dali, se eu não tivesse consciência de meu próprio movimento. 

Evidentemente, posso sobrevoar o apartamento em pensamentos, imaginá-lo ou 

desenhar sua planta no papel, mas mesmo então eu não poderia apreender a 

unidade do objeto sem a mediação da experiência corporal, pois aquilo que 

chamo de uma planta é apenas uma perspectiva mais ampla [...] (MERLEAU-

PONTY, 1994, p. 273). 

 

Com isso, queremos dizer que: 

 

Em suma, meu corpo não é apenas um objeto entre os outros objetos, um 

complexo de qualidades entre outros, ele é um objeto sensível a todos os outros, 

que ressoa para todos os sons, vibra para todas as cores, e que fornece às 

palavras a sua significação primordial através da maneira pela ele as escolhes. 

Não se trata aqui de reduzir a significação das palavras ‘quente’ a sensação de 

calor, segundo as fórmulas empiristas. Pois o calor que sinto lendo as palavras 

‘quente’ não é um calor efetivo. Ele é apenas o meu corpo que se prepara para o 

calor e que desenha, por assim dizer, a sua forma. Da mesma maneira, quando 

nomeiam diante de mim, sinto no ponto correspondente uma quase-sensação de 

contato, que é apenas a emergência dessa parte de meu corpo no esquema 

corporal total. Portanto, nós não reduzimos a significação da palavra e nem 

mesmo a significação do percebido a uma soma de ‘sensações corporais’, mas 

dizemos que o corpo, enquanto tem ‘condutas’, é este estranho objeto que utiliza 

suas próprias partes como simbólica geral do mundo, e através do qual, por 

conseguinte, podemos ‘frequentar’ este mundo, ‘compreende-lo’ e encontrar 

uma significação para ele (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 317). 

 

A preocupação central está na motricidade do corpo e sua totalidade espacial como 

princípio do conceito de liberdade. Estamos no mundo, dentro desse mundo construímos 

‘pequenos-grandes mundos’ a partir da percepção. Esse mundo “criado” é pequeno no sentido 

físico-material e grande na perspectiva abstrata e ontológica. Imaginemos um apartamento 

pequeno, no qual mal possa caber um sofá confortável para receber as visitas, que embora seja 

pequeno físico-materialmente, este apartamento é meu refúgio do mundo exterior à mim, é um 

lugar de descanso depois de um dia exaustivo. Este apartamento é um lugar seguro, onde sou em 

totalidade. 
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Imaginemos que, em nossas casas, embora grande e confortável, com nossa família, 

enfim, necessitamos de espaços para nós mesmos, e na busca desses espaços dentro desta casa 

grande e confortável nos ancoramos dentro do quarto, ou qualquer outra parte desse imóvel, por 

exemplo. Esses lugares internacionalizados para a estatização espaço-temporal possuem algo em 

comum, são lugares pequenos se compararmos a totalidade, isso nos leva a seguinte reflexão: 

Passamos praticamente nossa vida toda almejando, por exemplo, uma casa grande, espaçosa. 

Então qual a razão nos leva que depois desta conquista, ainda assim, preferimos um lugar 

pequeno dentro dessa totalidade para nos “refugiarmos”? A resposta é simples e complexa ao 

mesmo tempo: amamos a liberdade. 

Espaço é possibilidade e lugar é aquilo que apreende-se desse espaço, isto é, “quando o 

espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” (TUAN, 2013, p. 96).  Quanto maior o espaço, 

maiores serão as possibilidades de ser. Mas isso não significa que ser seja um absolutismo 

existencial, mas um conjunto de dimensões que proporcionam o ente a sempre se reinventar no 

mundo. A liberdade só é no espaço possível de ser: 

  
A habilidade espacial se transforma em conhecimento espacial quando podem 

ser intuídos os movimentos e as mudanças de localização. Andar é uma 

habilidade, mas, se eu puder me “ver” andando e se eu puder conservar essa 

imagem em minha mente que me perita analisar como me movo e que caminho 

estou segundo, então eu também tenho conhecimento. Esse conhecimento pode 

ser transferido para outra pessoa mediante uma instrução explícita em palavras, 

em diagramas e, em geral, mostrando como o movimento complexo consiste em 

partes que podem ser analisadas ou imitadas (TUAN, 2013, p. 90). 

 

À vista disso, a habilidade espacial precede o conhecimento espacial. Toda nossa 

infância, praticamente, é lembrada por momentos no qual estávamos sempre em movimento – 

correndo na rua com os amigos. Esse exemplo demasiadamente simples nos revela uma 

interpretação grandiosa no qual somos sujeitos espacializadores e que desejamos essa liberdade, e 

não existe forma mais genuína de ser livre do que correr na rua com os amigos como se nada 

naquele momento pudesse ser maior que a força de estar-ali, no qual o corpo nesse momento 

toma posse do tempo.  

O ente que possui consciência, encarnado no corpo, deseja essa liberdade desde seus 

primeiros contatos com o mundo. Essa motricidade do corpo é revelada na locomoção, no 

distanciamento e aproximação, e seu velamento remete-se ao inverso disso. Constitui-se então, a 

habilidade espacial, que é um processo em ato, que por sua vez potencializa o conhecimento 



84 

 

espacial. Logo percebe-se que percepção, corpo, espaço e liberdade estão fortemente ligados por 

uma polarização do ente com o mundo circundante. Vejamos isso a partir das palavras de 

Merleau-Ponty (1994):  

 
Ora, para que o objeto possa existir em relação ao sujeito, não basta que este 

‘sujeito’ o envolva com o olhar ou o apreenda assim como minha mão apreende 

este pedaço de madeira, é preciso ainda que ele saiba que o apreende ou o olha, 

que ele se conheça apreendendo ou olhando, que seu ato seja inteiramente dado 

a si mesmo e que, enfim, este sujeito seja somente aquilo que ele tem 

consciência de ser, sem o que nós teríamos uma apreensão do objeto ou um 

olhar o objeto para um terceiro testemunho, mas o pretenso sujeito, por não ter 

consciência de si, se dispersaria em seu ato e não teria consciência de nada 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 318).  

 

Compreende-se que o sujeito é no espaço e o espaço é no sujeito, assim como todos os 

objetos constituinte desta realidade, no ato que “a consciência do ligado pressupõe a consciência 

do ligante e de seu ato de ligação, a consciência de objeto pressupõe a consciência de si, ou antes 

elas sinônimos” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 318). Para que se possa compreender 

geograficamente o conceito de liberdade, é preciso antes de qualquer coisa considerar as 

dimensões ontológicas-existenciais do Dasein no mundo. A consciência encarnada no corpo 

confunde-se com o mundo circundante e seu conjunto de objetos, “portanto, se existe consciência 

de algo, é porque o sujeito não é absolutamente nada, e as ‘sensações’, a ‘matéria’ do 

conhecimento, não são momentos ou habitantes da consciência, elas estão do lado do constituído” 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 318-319). 

O homem é um ser livre e deseja essa liberdade na medida de sua habilidade espacial. 

Ora, somos sujeitos habilidosos, ao ponto de se interpretar que somos essencialmente 

constituídos por uma natureza geográfica, que se manifesta em função de sua pre-sença no 

mundo. É esta ex-istência, esse lançar-se no mundo que nos possibilita à liberdade. Esse gole de 

consciência da existência é um resgate de si nas profundezas desse mundo cada vez mais 

confusamente percebido – pois somos entes habilidosos espacialmente falando: 

 
É no preceder a si mesma, enquanto ser para o poder-ser mais próprio, que 

subsiste a condição ontológico-existencial de possibilidade de ser livre para as 

possibilidades propriamente existenciárias. O poder-ser é aquilo em função de 

que a pre-sença é sempre tal como ela é de fato. Na medida, porém, em que este 

ser para o próprio poder-ser acha-se determinado pela liberdade, a pre-sença 

também pode relacionar-se involuntariamente com as suas possibilidades ela 

pode ser imprópria. De fato, na maioria das vezes e de início, é nessa 

modalidade que ela se encontra. O próprio em função de não é apreendido, e o 
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projeto de poder-ser ela mesma fica entregue ao talante impessoal. Assim, no 

preceder a si mesma, o “si” indica sempre o próprio, no sentido do próprio-

impessoal. Mesmo na impropriedade, a pre-sença permanece essencialmente um 

preceder a si mesma, da mesma forma que a fuga de si mesma na de-cadência 

ainda apresenta a constituição ontológica na qual está em jogo o seu ser 

(HEIDEGGER, 1988, p. 258). 

 

Ser livre é estar lançado ao mundo, e dele fazer sua morada, o habitar genuinamente 

próprio e concebido pela constituição ontológica-existencial. A locomoção é a autenticidade 

genuína do ente que deseja a espacialização, e só a encontra como ser-no-mundo – em contato 

com outros entes. Essa jornada de cada um de nós no mundo é a responsabilidade tomada a partir 

daquilo que é. De forma procedente, afirmo que nossa espacialidade assume muito mais que um 

significado geométrico no espaço geográfico, nossa espacialidade transcendente o espaço 

cartesiano e somente encontra seu descanso no “intervalo” espaço-temporal entre o ente e o 

objeto: 

 
Essa estrutura, porém, diz respeito ao todo da constituição da pre-sença. Esse 

preceder a si mesma não significa uma espécie de tendência isolada num 

“sujeito” sem mundo, mas caracteriza o ser-no-mundo. Pertence a esse ser-no-

mundo, contudo, o fato de, entregando-se à responsabilidade de si mesmo, já se 

ter lançado em um mundo [...] (HEIDEGGER, 1988, p. 256). 

 

A partir desta descrição de Heidegger, entende-se que geograficamente, a liberdade sob 

o aporte ontológico-existencial é antes de qualquer coisa, o comprometimento da forma-conteúdo 

do ente e de suas metamorfoses espaciais enquanto pre-sença, que surgem em razão do contato 

com outros entes que vêm ao encontro dentro do mundo que também desejam poder-ser. Nossas 

lembranças não como mera representativa criativa da evolução racional do homem, mas como 

força motriz de tudo aquilo que sou – é a chave que possibilita o ser sair de sua condição cíclica e 

encarar o mundo abertamente. O ser em sua totalidade existencial só pode ser geograficamente 

em ato.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso surge por uma série de questionamentos referente às 

bases conceituais e epistemológicas na geografia no decorrer do curso. No ano de 2012, quando 

iniciei o curso de geografia na Universidade do Estado do Pará, pude perceber que a geografia 

estava fortemente ligada ao viés positivista e marxista, no qual o primeiro viés dedica-se a manter 

o máximo distanciamento da subjetividade humana, negando muitas vezes a importância das 

vivencias dos indivíduos de determinadas localidades. O segundo viés na geografia condiz na 

explicação das relações sociais a partir do constructo histórico e materialista potencializando uma 

relação dialética/contraditória no espaço geográfico. 

A fenomenologia como procedimento metódico foi pouco mencionada ou 

completamente esquecida durante a trajetória do curso. Entretanto, apesar disto, a geografia no 

transcorrer do curso me proporcionou uma nova visão de mundo e isso não posso negar. No 

entanto, existe uma lacuna que merece ser preenchida no qual é sustentada por uma série de 

fatores determinantes, como a intensa marginalização da fenomenologia e suas contribuições à 

história do pensamento geográfico. E foi somente, repito, somente, no contato com as literaturas 

fenomenológicas de pensadores tanto da filosofia, como Heidegger, Soren Kierkegaard, Jean-

Paul Sartre, Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, quanto da geografia e, sobretudo, na aproximação 

das leituras humanistas dos geógrafos Eric Dardel e Yi-fu Tuan, que pude preencher tal lacuna.  

Por isso, dedico-me nesta pesquisa compreender ontologicamente o Espaço e o Lugar. 

Que embora sejam categorias geográficas, estas a priori, são “categorias” humanas, responsáveis 

pelo sustento das pessoas que as habitam. Poeticamente nós habitamos os espaços, e fazemos 

deles nossas possibilidades intencionais no qual o repouso só é concebido no lugar, nossa casa, 

um local “imóvel” no espaço-tempo, incentivando a compreender que “O espaço e o tempo não 

se apresentam separados” (SILVA, 2000).  

O lugar é absoluto na medida em que eu o concebo enquanto espaço idealizado, e 

sempre que visito parentes distantes, amigos, amores em outros locais, por exemplo, o lugar, o 

meu lugar, sempre estará comigo, como referência de mim mesmo num espaço até então 

“estranho”, não familiarizado. As limitações corporais na casa de um conhecido não surgem 

somente pelo fato da educação formal, mas também pela consciência de que aquele lugar não é 
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minha casa, meu lugar. A motricidade do corpo é limitada em função do não-lugar, que embora o 

suposto conhecido se dedique para suprir meu conforto em sua casa, ainda assim, não é permitido 

a mim ultrapassar meus próprios limites espaciais.  

O homem evolui, e ultrapassa constantemente seus limites físicos, biológicos e 

psicológicos, na medida em que se espacializa no mundo, formando seus lugares e fortificando 

sua existência, haja vista que “não é possível haver existência do corpo e da vida sem o espaço e 

os seus componentes, como não é possível existir espaço, lugar, paisagem ou outro atributo que 

permite a ação humana, sem a experiência do corpo” (CHAVEIRO, 2015, p. 250).   

Acredito que o espaço é geral, sinônimo de possibilidade infinita, e o lugar é o 

particular. Não importa como as pessoas de fora veem meu lugar, não importa o que elas 

acreditam que seja, pois esse lugar é meu, esse lugar sou eu. Neste sentido, a “atitude do corpo 

constitui-se como substância da ação” (CHAVEIRO, 2015), ou seja, é na experimentação do 

espaço por meio do corpo que potencializo minha ex-istência, o próprio Dasein. Eu-estou-no-

mundo, pertenço a um lugar, esse lugar só me pertence em sua totalidade a partir das impressões 

forjadas no cotidiano, e “eis o corpo em ação fundindo ao lugar, em devires sociais, históricos, 

culturais, torna-se corporeidade. A ação constante das corporeidades no lugar corresponde às 

diversas experiências de existir” (CHAVEIRO, 20155, p. 251). 

Na obra Ser e Tempo, Heidegger reflete sobre a estrutura do ser enquanto ser-no-mundo, 

ou seja sua espacialidade, na busca pelo sentido essencial do Dasein, uma busca incessante pela 

verdadeira natureza do ser, onde Heidegger se propõe na busca reflexiva do lugar e/ou localidade 

do ser-no-mundo, nomeando como topologia do ser. Desse modo, “o único ente capaz de estar à 

altura e de fazer em face de tal pergunta era, evidentemente, o homem [...], todavia, para 

Heidegger, nosso existir no mundo pode apenas ser compreendido e interpretado a partir e no 

interior do próprio mundo” (PÁDUA, 2015, p. 196). Esta é uma concepção essencialmente 

geográfica, que compreende o Dasein enquanto conceito chave na geografia.  

Precisamos compreender o Dasein como a priori nos estudos geográficos, elevando a 

um avanço cognitivo na compreensão da verdadeira natureza do espaço. O Dasein sem dúvida 

alguma é o termo ontológico em destaque à geografia, pois é somente pela ex-istência humana e 

suas relações sociais, culturais, éticas e morais que poderíamos então interpretar as 

geograficidade presentes no mundo. É necessário não inverter a causa pelo efeito ao ponto de 

reduzir os sujeitos sociais.  
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Desse modo, destacamos em certa parte do trabalho a questão do distanciamento, a 

proximidade, da motricidade do corpo, que surge para o ser enquanto desejo de suprir distâncias 

(HEIDEGGER, 1988), elas refletem não apenas sua tendência genuína para a proximidade – 

identificado que é com um mundo que se determina basicamente por seus envolvimentos –, mas 

refletem também o “para onde” inerente ao seu estar permanentemente lançado para fora de si 

(PÁDUA, 2005, p. 86). Sendo “o traço mais fundamental da espacialidade humana. Ele traz 

consigo o direcionamento, o orientar-se para algum local ou conjunto de locais. Em nosso agir 

[...] já dispostos segundo nossas necessidades” (PÁDUA, 2015, p. 198-199). 

O espaço geográfico visto de cima, reflexo de uma educação geográfica medrosa, não se 

permiti lançar-se para além da verticalidade acadêmica. O avanço da ciência geográfica depende 

desse libertar-se! 

Com consciência que faço parte da primeira turma de geografia da UEPA/Belém, ainda 

assim, insisto em descrever que em todo meu percurso na Universidade do Estado Pará, percebi 

que o curso carece de referências que valorizem os espaços sensíveis da existência humana. Uma 

geografia ainda muito presa a heranças positivistas, no qual, muitas vezes, criavam-se pedestais 

para Vidal de la Blache e Ratzel
46

, por exemplo, principalmente no que se remete a disciplina 

“História do pensamento geográfico” e a “Geografia humana”.  

É necessário que se introduzam referencias como Martin Heidegger e Merleau-Ponty, 

que influenciaram e ainda influenciam fortemente no pensamento e na trajetória geográfica, 

porém ainda tão marginalizada pela própria academia. Destacando-se como principais 

referências, Yi-fu Tuan, Eric Darde, Edward Relph, Paul Claval, Carl O. Sauer, Werther Holzer, 

Marandola Jr., Lívia de Oliveira, Lígia Saramago, Armando Corrêa da Silva, dentre outros 

grandes nomes da geografia cultural e humanista. 

Negar a fenomenologia e sua contribuição a um ‘novo olhar geográfico’ é pressupor um 

desligamento ético-científico com os espaços vividos, reduzindo as investigações geográficas à 

“coletas de informações”, elevando a concretização de uma geografia geométrica-colonialista. É 

dever do geógrafo enquanto cientista social perceber a importância dos saberes vernaculares, das 

etnogeografias, das geograficidades, possibilitando-se à uma interpretação verdadeiramente 

humanista da realidade espacial.  

                                                 
46

 Não se nega as contribuições destes geógrafos, de forma alguma, mas com intuito de denunciar uma 

geografia que está muito mais preocupada em justificar os homens pelos lugares que os lugares pelos 

homens que os habitam em sua plena autenticidade.  
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Pois bem, no decorrer da concretização deste sonho, ouvir muitas pessoas, professores, 

amigos, conhecidos, enfim, referirem-se à fenomenologia como algo distante e incabível de 

contribuir à geografia um pensamento crítico e pulsante. Neste momento, vinha uma série de 

questionamentos e afirmações: “Para que isso serve à geografia?” “São pouquíssimas 

contribuições que a fenomenologia pode atribuir a geografia”, etc.  

Bom, as únicas palavras que saiam por minha boca eram: Não fui eu que escolhi a 

fenomenologia, nem tampouco ela que me escolheu, eu estava aqui, nós simplesmente nos 

reencontramos.  

Sinceramente, espero que esta breve reflexão acerca do espaço e do lugar; sobre o 

Dasein enquanto elemento chave para os estudos geográficos possam vir a contribuir para uma 

geografia que lute pelos espaços sensíveis da existência humana e servir como base a futuros 

trabalhos mais detalhados acerca destas questões.  
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