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RESUMO 
 
 
 

 
Este trabalho de pesquisa visa apontar brevemente um pequeno 

esboço demonstrativo da Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, suas 

implicações, seu projeto de desenvolvimento no decorrer das décadas em que 

sucederam suas análises filosóficas acerca do mundo, bem como mostrar as 

conseqüências desta, ou melhor, a influência que esta efetuou na Geografia 

Brasileira, destacando três autores que fazem uso da filosofia Merleau-Pontyana a 

partir da noção de percepção, corporeidade e paisagem (respectivamente), no qual, 

Amélia Regina Batista Nogueira (UFAM), Samarone Carvalho Marinho (USP) e 

Ulisses da Silva Fernandes (UFF). Que, para melhor compreendê-los, estes 

romperam com a tradição geográfica brasileira introduzindo uma nova perspectiva a 

esta, portanto. Este trabalho visa também discutir uma síntese da noção de espaço 

em Merleau-Ponty. 

 
Palavras-Chaves: Fenomenologia. Merleau-Ponty. Percepção, Espaço. Geografia. 
Experiência. Mundo vivido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
  

 
This research aims to point out briefly outline a small demonstration 

of the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty, its implications, its project 

development over the decades that followed in their analysis about the philosophical 

world as well as the consequences of this show, or rather the influence that made the 

Brazilian Geography, focusing on three authors who make use of Merleau-pontyan 

philosophy based on the notion of perception, embodiment and landscape 

(respectively), in which, Regina Amélia Nogueira Batista (UFAM) Samarone Marinho 

Carvalho (USP) and Ulisses da Silva Fernandes (UFF). That, to better understand 

them, they broke with tradition by introducing a new Brazilian geographical 

perspective to this, therefore. This work also aims to discuss a summary of the 

concept of space in Merleau-Ponty. 

 

 
 
Key words: Phenomenology. Merleau-Ponty. Perception, Space. Geography. 
Experience. Lifeworld. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
Este trabalho busca discutir como um todo, a influência da Filosofia 

na Geografia, em especial a Fenomenologia. E, para melhor situar o tema em 

questão, cumpre-nos destacar de início que temos como base deste trabalho a 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e para tal, buscamos fazer um breve 

levantamento acerca dos escritos iniciais deste autor. Para tanto, pouco se tem 

estudado – no seio da própria Geografia – o fato desse autor influenciar de modo 

direto e indireto alguns estudos de análises geográficas. 

Aqui debruçamo-nos, por assim dizer, em estudos tanto de filosofia 

quanto de geografia, para melhor compreendermos o encaminhamento do tema em 

análise, de modo que a Filosofia e a Geografia tanto convergem quanto divergem 

em suas pesquisas. E isso nos interessa por sabermos que ambas são possíveis 

mesmo sendo ciências independentes. Mas de fato, uma corrobora em relação à 

outra, visto que ambas estão instituídas no mesmo mundo, no qual nós, seres 

humanos estamos inseridos. 

Nosso trabalho parte da Filosofia para assim compreendermos por 

parte desta alguns aspectos dos estudos da natureza, como o estudo do lugar, por 

exemplo, que desde os tempos remotos (Grécia antiga), já se praticava (Herótodo, 

Estrabão e Ptolomeu).  

O advento da Geografia como ciência deve-se muito ao século XIX1, 

que a partir de então, esta veio a fazer parte do corpo expressivo das ciências 

existentes no mundo. A Geografia, mais precisamente a Geografia Humana, ou 

melhor, a Geografia Humanista Cultural, está veiculada, por seu turno, à Filosofia. 

Por isso cabe-nos evidentemente mostrar que essa ciência não deve seguir – 

apesar de possuir seu próprio método – sem a Filosofia, de modo a assegurar 

satisfatoriamente o desenvolvimento científico. A Geografia necessita da Filosofia, 

do mesmo modo que esta última necessita da Geografia. E essa evidência que 

acabamos de enunciar será mostrada aqui, bem como se verá uma utilizando a 

outra, para assim chegar a um determinado fim que as envolve.  

                                                
1 Foi a partir da segunda metade do século XIX, muito influenciado pelo Iluminismo e pelo Positivismo 
que surgiram os vários saberes da ciência, entre estes, a Geografia. 
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Com efeito, este trabalho busca não o esvaziamento ou o 

esgotamento do tema, mas simplesmente relacionar a Filosofia Merleau-Pontyana a 

partir da fenomenologia com a Geografia como Ciência, em especial, mostrar tal 

relação a partir de alguns geógrafos brasileiros que trabalham com base nesse 

filósofo. Desde já, empenhamo-nos em desenvolver uma breve investigação sobre 

esta relação que nos motiva para tal realização.  

Este trabalho parte de pesquisas desenvolvidas por autores 

brasileiros a fim de mostrar a influência deste filosofo na perspectiva brasileira. 

Autores geógrafos como Amélia Regina Batista Nogueira (UFAM), Samarone 

Carvalho Marinho (USP) e Ulisses da Silva Fernandes (UFF) serão nossos autores 

no qual analisaremos suas teses em que os mesmos fazem uso da filosofia de 

Merleau-Ponty. Bem como partiremos de algumas obras do próprio Merleau-Ponty, 

em especial a Fenomenologia da Percepção (1945). Pois o nosso interesse 

específico é o estudo dessa obra de Merleau-Ponty, cuja importância aparecerá nas 

citações dos geógrafos aqui estudados. De todo modo, buscamos esse meio para 

não ficarmos apenas com interpretações secundárias. Isto é, buscamos fontes 

primárias para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Não obstante, faremos 

apontamentos com o intuito de enriquecer mais o trabalho que aqui se inscreve. 

Todas as referências utilizadas neste trabalho são fundamentais 

para sustentar nossos argumentos no decorrer da pesquisa, pois que, a primeira 

parte do nosso trabalho fora desenvolvida numa perspectiva filosófica, para assim 

trazermos um pouco da filosofia de Merleau-Ponty para o nosso conhecimento. 

Já os trabalhos seqüenciais são de cunho geográfico. Aqui serão 

discutidas três teses de doutorado em Geografia, no qual, essas teses usam a 

filosofia Merleau-Pontyana nas investigações cientificas da própria geografia. 

Os trabalhos geográficos aqui discutidos são de suma importância 

para o desenvolvimento da pesquisa que se segue, de modo a mostrarmos o quão 

relevante são os escritos desse filósofo francês2.  

Do ponto de vista “crítico geográfico”, este trabalho assume uma 

perspectiva nessa direção ao trazer essas discussões para o seio da Geografia 

Brasileira. Pois, “onde há discussão há vida, onde há debate aflora o pensamento crítico, 

onde há polêmica há espaço para o novo, para a criação” (MORAES, 2007, p.131). Bem 

                                                
2 No caso, Merleau-Ponty. 
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como mostrar resumidamente a influencia da filosofia Merleau-Pontyana nos três 

geógrafos estudados por nós (não isoladamente como o são, mas conjuntamente). 

Visto estarem estes geógrafos sendo discutidos num mesmo trabalho. Contudo, 

como dito no início, Merleau-Ponty é pouco discutido cientificamente na Geografia, 

desde já passamos a considerar preponderantemente seus escritos para que 

possamos evidenciá-los. Sendo assim consideramos os mesmos, como ponto de 

partida, para um Novo Momento da Geografia Brasileira. 

Dos principais autores da fenomenologia a partir de Edmund 

Husserl, Merleau-Ponty é o que menos se discute a respeito de sua epistemologia 

na geografia. Cumpre-nos lembrar que há vários trabalhos3 no qual Heidegger e 

Sartre são tratados com bastante importância, entretanto, cabe-nos salientar que 

estes são dignos de méritos na geografia. Todavia, o que se coloca aqui é que não 

devemos recusar ou rejeitar a contribuição de outro autor fenomenólogo, este, 

Merleau-Ponty: sempre buscando romper com as tradições filosóficas e científicas, 

introduzindo algo de novo. E o que foi esse algo de novo?  

Partindo da crítica à Filosofia e à Ciência, com sua sede de 

inovação, este nos deixou um legado bastante rico a respeito da percepção do 

mundo. Muito embora, sua doutrina, por assim dizer, para alguns autores deixou 

muito a desejar e apresente alguns equívocos. Mesmo assim, através da idéia de 

percepção como conhecimento primeiro, este rompeu profundamente com as 

tradições filosóficas e científicas. 

Algumas questões se colocarão, no entanto, não iremos nos prender 

a estas, em virtude de não ser nosso objetivo aqui. Mas que certamente tais 

indagações irão suscitar polêmicas. Vejamos quais indagações culminará em 

polêmicas. 

Porque se prioriza muito mais – na Geografia – alguns 

fenomenólogos como Sartre, Husserl e Heidegger e menospreza-se Merleau-Ponty? 

Porque a um desinteresse deste por parte dos geógrafos? Sua filosofia não tem 

                                                
3 Para situarmos o leitor, citemos algumas referencias de geógrafos que fazem uso da 
Fenomenologia: “Werther Holzer (UFF), Eduardo Marandola Jr. (UNICAMP) (esses são 
Heidegerianos), Maria Helena Gratão (UEL), dialoga com Gaston Bachelar e eu (Amélia Nogueira) 
com Merleau-Ponty. Quem tem estado também presente neste debate é a professora Lívia de 
Oliveira (UNESP de Rio Claro-SP)”. Informação fornecida pela Profª. Drª Amélia Nogueira (UFAM) 
(informação verbal). Dezembro de 2010.  
   Outro geógrafo que faz uso da fenomenologia é Carlos Geraldino (USP), este se considera 
Sartreano. Bem entendido, estes são alguns geógrafos até então de nosso conhecimento que 
utilizam a Fenomenologia nos debates Geográficos. 
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mérito a tal ponto que seja rejeitada pelos próprios geógrafos? Eis algumas 

questões que suscitaram polêmicas. Mas que não pretendemos respondê-las, visto 

não ser nosso propósito. Desde então nos limitaremos a tal abordagem.  

Merleau-Ponty utilizou-se da literatura, da pintura, da linguagem para 

desencadear sua filosofia, porém, aqui iremos nos fixar nas discussões da 

percepção, da corporeidade, experiência vivida e espaço, sem, entretanto recusar 

suas contribuições acerca dos outros meios. Enfatizaremos o papel do corpo e da 

percepção e da experiência no espaço de existência.  

Aqui, o papel do corpo, da percepção e da experiência em relação 

com a Geografia chega-nos com eficaz perspectiva e toma seu lugar em nossa 

discussão. Pois, cada tese estudada por nós evidencia exatamente cada uma 

dessas proposições, enfim. Bem como a noção de espaço que estudaremos no 

último capítulo. 

Como o título do capítulo 1 se inscreve, este é apenas uma breve 

introdução a filosofia de Merleau-Ponty. Doravante4, nos limitaremos a estudar sua 

filosofia na totalidade. Portanto, demos ênfase em nossa pesquisa ao estudo da 

percepção, do corpo, da experiência “vivida” e do espaço (cuja análise é nossa 

pretensão aqui), deixando o estudo da linguagem, da literatura e da pintura - que 

este autor sempre considerou em seus escritos - em aberto. Ou seja, não iremos 

discutir esses temas em nosso primeiro capítulo. 

Pois, procuramos em fechar as discussões acerca da percepção, do 

corpo e da experiência como dito logo acima. Isso, principalmente no capítulo 1. Já 

nos capítulos seguintes todas as discussões levantadas por Merleau-Ponty serão 

enfatizadas sumariamente, entretanto, nos limitaremos à totalidade. 

Parafraseando Merleau-Ponty, “ser é existir no mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 484), advém que, partindo da noção de corpo como “é a figura visível 

de nossas intenções”5, ele busca mostrar que para existir de fato não é suficiente 

apenas ter consciência, mas ter um corpo perceptivo à priori, para depois 

conscientizar-se de que realmente existe. Ele parte primeiramente do mundo da 

percepção. 

Isto, na Geografia dos autores que serão discutidos é fonte de luz. 

Tendo em vista essa noção de percepção Merleau-Pontyana os geógrafos aqui 

                                                
4 Palavra cujo significado é: “de agora em diante” (FERREIRA, 2004, p. 701). 
5 MERLEAU-PONTY apud in CARMO, 2004, p. 35. 
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estudados irão utilizá-la para melhor compreender os seres humanos nos mais 

diversos lugares onde vivem. Por conseguinte, a propósito nosso esta pesquisa, por 

sua vez, trata-se de uma análise breve, pois este trabalho é apenas “introdutório”, 

por assim dizer, em relação ao tema em questão. 

Ademais, o propósito deste trabalho, tem como exigência relacionar 

a Filosofia de Merleau-Ponty com a Geografia. Em suma, o objeto de nosso estudo é 

mostrar a influencia da Filosofia de Merleau-Ponty na Ciência Geografia, em 

especial, de três geógrafos brasileiros (já citados anteriormente) que tenham 

discutido suas pesquisas trabalhando este filósofo. 

De certo, este trabalho está estruturado da seguinte maneira. Há um 

capítulo breve sobre a filosofia de Merleau-Ponty. Outros três capítulos direcionados 

à discussão geográfica em particular, com o intuito de mostrar na seqüência dos 

capítulos como essas teses fazem uso em suas abordagens investigativas da 

filosofia Merleau-Pontyana. E por fim, um capítulo no qual será discutida a noção de 

espaço em Merleau-Ponty, um conceito tão caro a Geografia. 

Cada um dos capítulos de cunho geográfico reserva-se a 

observação da tese de doutorado de cada autor (a) em questão. Dessas teses, duas 

são bem recentes, entretanto, todas merecem atenção, portanto. 

Queremos deixar aqui registrado que a pioneira no Brasil a fazer uso 

da filosofia fenomenológica de Merleau-Ponty dentro da Geografia fora a Professora 

Doutora Amélia Regina Batista Nogueira da UFAM, que desde sua dissertação6 vem 

trabalhando este autor como base para suas discussões acerca da Geografia. E 

recentemente Samarone Carvalho Marinho (USP)7 e Ulisses da Silva Fernandes 

(UFF)8. Todos têm como base em suas pesquisas o mesmo autor, muito embora 

usem também os outros autores fenomenólogos, porém, partindo sempre da 

epistemologia de Merleau-Ponty. 

Por fim, ressaltamos que este trabalho está estruturado em três 

partes, que não quer dizer três capítulos. Uma primeira parte com base filosófica em 

que será discutido uma "breve" discussão a cerca da filosofia de Merleau-Ponty. 
                                                
6 Esta já utilizara o mesmo pensador em: Mapa Mental: recurso didático no ensino de geografia do 1º 
grau. Dissertação de Mestrado. DEGEO-USP. São Paulo. 1994.  
Percepção e Representação Gráfica: A “Geograficidade” nos Mapas Mentais dos Comandantes no 
Amazonas. Tese de doutorado. Departamento de Geografia da USP. São Paulo. 2001. 
7 Um homem, um lugar: geografia da vida e perspectiva ontológica. Tese de doutorado. 
Departamento de Geografia da USP. São Paulo. 2010.  
8 Paisagem: uma prosa do mundo em Merleau-Ponty. Tese de doutorado. UFF. Niterói. 2009. 
 



18 
 

Terá em seu desenvolvimento um capítulo para tal fim. Enfim, frisamos que já na 

segunda parte iremos discutir a influência epistemológica de Merleau-Ponty em três 

geógrafos brasileiros. Salientamos que a segunda parte estará dividida em três 

capítulos, a fim de relacionarmos Geografia e Filosofia, como já mencionado.  

Na terceira parte iremos discutir sinteticamente a noção de espaço 

em Merleau-Ponty, com o intento de trazer essa discussão para ótica da própria 

Geografia. 

No final do trabalho serão feitos alguns apontamentos relevantes 

sobre a importância de tal estudo que fizemos. Procurando não deixar escapar, a fim 

de evitarmos ambigüidades e dicotomias sobre a importância de todo o conjunto que 

compôs introdutoriamente este trabalho. 

Sabemos, por motivos diversos, que os meios que nos levam à 

realização deste não serão fácil como se imagina. Dificuldades aparecerão, uma vez 

que se discutem duas ciências. Poder-se-á até dizer ser impossível seguir adiante, 

mas o mesmo se desprenderá de dogmas vulgares e, só assim atingirá certamente 

o que se pretende. 

Por mais que pareça simples na maneira como está estruturado e no 

seu próprio desenvolvimento, este se apresenta apenas como uma pesquisa 

introdutória para aquilo que se pretende mais adiante. Não sendo complexo e de 

fácil entendimento por parte daqueles que venham a utilizá-lo como uma simples 

referência para tal assunto em debate, este possibilita tal fim.    
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CAPÍTULO 1 

 

Pressupostos fenomenológicos: uma breve introdução à fenomenologia 

de Merleau-Ponty 
 

 
Para que filosofar? 

Para não dar assentimentos às coisas sem considerandos.  

(Merleau-Ponty) 

 

O filósofo é o homem que desperta e fala, e o homem contém em 

silêncio os paradoxos da filosofia, por que, para ser plenamente 

homem é preciso ser um pouco mais e um pouco menos do que 

homem. 

(Merleau-Ponty) 

 

 

 

Maurice Merleau-Ponty, escritor e filósofo líder junto com Jean Paul 

Sartre, do pensamento fenomenólogo na França, nasceu em 14 de março de 1908, 

em Rochefort, e faleceu em 14 de maio de 1961, em Paris. Estudou na École 

Normale Supérieure em Paris, graduando-se em filosofia em 1931. Em 1945 foi 

nomeado professor de filosofia na Universidade de Lyon e em 1949 foi convidado 

para lecionar na Sorbone, em Paris. Em 1952 ganhou a cadeira de filosofia no 

Collège de France. Entre suas obras, encontram-se A Estrutura do Comportamento 

(1942), Fenomenologia da Percepção (1945), Signos (1960), Elogio da Filosofia 

(1953), As Aventuras da Dialética (1955) e outras mais9. 

De início podemos fazer elucidar o que bem colocou Marilena Chauí, 

para que possamos acompanhar com melhor entendimento o que se investigará 

aqui e isso para assim fazermos uma alusão ao próprio autor em questão. Segundo 

esta autora, a filosofia de Maurice Merleau-Ponty não é fácil de se compreender, por 

conseguinte, podemos dizer, não é impossível tal compreensão. Em outros termos, 

a filosofia de Merleau-Ponty é desafiadora. 

                                                
9 Para mais informações consultarem os dicionários de filosofia citados nas referencias bibliográficas. 
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Para que se preze à priori uma simples compreensão fundamental 

do pensamento de Merleau-Ponty é digno de nota mencionar que sua contribuição 

filosófica, por assim dizer, começa – e não por acaso – necessariamente com a 

elaboração de uma pesquisa primeira “já em 1938, no momento de redação d’A estrutura 

do Comportamento” (MOUTINHO, 2006, p. 23), daí em diante sua perspectiva fora 

ampliando incessantemente, passando por outros trabalhos até atingir sua obra 

última e póstuma O Visível e o Invisível (1964), no qual, culminou verdadeiramente 

no triunfo de sua filosofia fenomenológica, que teve influencia - em sua gênese - de 

Edmund Husserl. Mas que no final distanciava-se bastante deste. 

A partir de sua primeira obra10, Merleau-Ponty traçou seu projeto 

filosófico e que se instituiu como uma filosofia interrogativa. “A filosofia de Merleau-

Ponty interroga a experiência da própria filosofia e a cegueira da consciência porque se 

volta para o mistério que faz o silencio sustentar a palavra, o invisível sustentar a visão e o 
excesso das significações sustentar o conceito”. (CHAUÍ, 2002, p. 12). Pois buscava 

questões novas que a metafísica não buscava no seio de suas discussões. Portanto, 

essa maneira de ser, levou-o a interrogar por várias vias possíveis do conhecimento 

a realidade. 

Utilizou-se da literatura, da pintura, da linguagem e fez de tais 

estudos uma filosofia perceptiva e experienciada do mundo vivido, no qual, este 

onde estamos inseridos intensamente. 

Assim como Sartre, ao escrever O Imaginário (1940), em seguida 

escrevera O Ser e o Nada (1943), dando seqüência a uma linha lógica de raciocínio, 

Merleau-Ponty logo que escreveu A Estrutura do Comportamento (1942), sua 

segunda obra se inscreve sobre o título de Fenomenologia da Percepção (1945), 

para assim dar continuidade àquilo que o mesmo já tinha iniciado na obra anterior, 

no caso, à noção de corpo como estrutura. 

É com a Fenomenologia da Percepção em 1945 que vai 

efetivamente aprofundar-se tal noção, de modo que, em A Estrutura do 

Comportamento “a noção de ‘estrutura’ anunciava então uma boa nova” (MOUTINHO, 

2006, p. 23). “Merleau-Ponty usa o termo estrutura como sinônimo de forma” (CARMO, 

2004, p. 77). “A conclusão que Merleau-Ponty pretende extrair daqui é que o 
comportamento tem uma estrutura, que ele é uma forma” (MOUTINHO, 2006, p. 47). “O 

comportamento não é uma coisa, mas também não é uma idéia... ele é uma forma” (Idem, p. 

                                                
10 A Estrutura do Comportamento, publicada em 1942. 
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48). Portanto, “por não ser coisa nem idéia, [...] a estrutura é sentido encarnado. [...] a 

estrutura inaugura uma nova maneira de ver o ser” (CHAUÍ, 2002, p. 229). 

  

A Estrutura... apenas indica a necessidade de uma nova filosofia, mas não 
se desenvolve definitivamente... mas é a Fenomenologia... que vai ocupar-
se de desvelar esse fundo. A Estrutura... apenas indica que ele é de ordem 
perceptiva, mas não chaga a elaborar uma “fenomenologia da percepção”. 
(MOUTINHO, 2006, pp. 23-24)11.  

 

 

Reportamos novamente a Marilena Chauí, pois a mesma colocou 

que compreender a filosofia de Merleau-Ponty não é fácil, contudo, não se torna 

impossível já que, sua filosofia está aberta ao mundo e este autor certamente será 

discutido malgrado sua epistemologia. O “pensamento Merleau-Pontyano é 

interrogativo” (CHAUÍ, 2002, p.12). Por conseguinte, as resistências aí se farão 

presentes, mas não nos impedirão de seguirmos adiante. Ademais, por mais prolixos 

que sejamos, mesmo assim é apenas um breve apontamento introdutório daquilo 

que pretendemos, portanto. 

 

O trabalho filosófico de Merleau-Ponty está empenhado numa interrogação 
permanente da razão e da experiência para conduzí-las a uma 
racionalidade alargada capaz de alcançar o universal não como “universal 
de sobrevôo”, ponto de vista abstrato e exterior ao mundo, mas como 
“universal lateral e oblíquo”, que permite “compreender aquilo que em nós 
nos precede e excede a razão” (CHAUÍ, 2002, p. 197). 
 
 

Cumpre-nos lembrar que, para Moutinho, Merleau-Ponty irá tratar da 

descrição da percepção a partir da segunda parte da Fenomenologia da 

Percepção12. Daí é que o filósofo irá descrever com ênfase o que vem a ser 

percepção a partir do corpo. “Realizar uma fenomenologia da percepção é apenas o 

ponto de partida desse projeto ambicioso” (MOUTINHO, 2006, p. 24) para Merleau-Ponty, 

nos dirá Moutinho. 
“A tarefa geral do primeiro livro”13 de Merleau-Ponty é reformular as 

relações entre natureza e consciência por meio da noção de comportamento” (FERRAZ, 

2009, p. 21). Contudo, não iremos nos ater a essa discussão pelo fato de não ser o 
                                                
11 Grifos do autor conforme o original. 
12 “Reservamos para a segunda parte um estudo mais preciso da percepção...” (MERLEAU-PONTY, 
2006a, nota 67, p. 629). 
13 Op. Cit. 
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objetivo nosso14. Como dito anteriormente, este capítulo visa fazer apontamentos 

breves a respeito da filosofia de Merleau-Ponty, sem, entretanto e, sobretudo, 

detalhar sua filosofia. Apenas conhecer um pouco de sua ontologia15 – que aqui não 

vem a ser discutida na totalidade – para assim termos conhecimento a cerca do que 

trabalharam nossos Geógrafos em questão quando estes fazem uso da filosofia 

Merleau-Pontyana. Portanto, sua obra que será discutida por nós é, Fenomenologia 

da Percepção e não A Estrutura do Comportamento. 

A percepção “... não é um ato pessoal16 [...] ela é anônima”17 

(MOUTINHO, 2006, p. 178)18. Ver-se-á que, se assim fosse não haveria contrastes 

“visuais” – principalmente - de modo que, quando olho algo não efetuo tal 

movimento do olhar por querer, mas simplesmente por esse algo ser perceptivo a 

mim, independentemente do que seja, portanto. É algo que está no anonimato e 

através de meu corpo, como princípio do conhecimento, percebo este objeto. 

A obra de Merleau-Ponty está centrada na percepção. Ele a 

considera a porta de entrada – e de saída – para o mundo exterior, em consonância 

com o dito secular que afirma serem os olhos “as janelas da alma e o espelho do 

mundo” [...] Sua preocupação central é definir que todo conhecimento presente em nossa 

consciência passou primeiro pelas portas de nossa percepção (CARMO, 2004, p. 30).  

Aqui, a discussão em relação à percepção e ao corpo será seguida 

sem se ater apenas a um dos conceitos estabelecido para depois entrar em 

discussão sobre o outro. Tanto a percepção quanto o corpo serão discutidos 

conjuntamente, pois como nos reporta Merleau-Ponty, um não se faz sem o outro, 

ou seja, a percepção só se efetua através de um corpo e todo corpo apresenta uma 

percepção. Em outros termos, um corpo é sempre presente19. Doravante não 

                                                
14 Para situarmos nosso objetivo frente ao que estamos discutindo aqui, cabe-nos frisar que não 
iremos nos envolver na leitura do livro A Estrutura do Comportamento (diferentemente como o 
faremos em Fenomenologia da Percepção, no qual iremos estudá-lo), haja vista ser de interesse 
nosso não discutir o comportamento. Por isso nos limitaremos na leitura desta obra. 
15 “Teoria do ser em geral, da essência do real” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 2008, p. 206-207). “É o 
outro nome da metafísica” (ARANHA & MARTINS, 1986, p. 430). Ver também MORA, José Ferrater, 
2001, pp. 523-532). 
16 “A percepção existe sempre no modo do “Se”. Ela não é um ato pessoal pelo qual eu mesmo daria 
um sentido novo à minha vida” (MERLEAU-PONTY, op. cit. p. 322).  
17 “Toda percepção acontece em uma atmosfera de generalidade e se dá a nós como anônima” 
(MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 290). 
18 Além disso, “a percepção é pois um paradoxo, e a coisa percebida é em si mesma paradoxal” 
(MERLEAU-PONTY, 1990, p. 48). 
19 Aqui, tanto a palavra “presente” quanto “apresenta” são sinônimos de “presença”, pois ao 
referirmos ao corpo, nos indagamos - para melhor compreensão - o que vem a ser um corpo? Pois 
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confundamos este corpo e esta percepção como “representação”, pois Merleau-

Ponty não concede isso em sua filosofia20. 

Diferentemente do que afirma Schopenhauer, que concede o mundo 

como representação,  

 
O mundo é a minha representação. – esta proposição é uma verdade para 
todo ser vivo e pensante, embora só no homem chegue a transformar-se 
em conhecimento abstrato e refletido. A partir do momento em que é capaz 
de elevar a este estado, pode dizer-se que nasceu nele o espírito filosófico. 
Possui então a inteira certeza de não conhecer nem um sol nem uma terra, 
mas apenas olhos que vêem este sol, mãos que tocam esta terra; em uma 
palavra, ele sabe que o mundo que o cerca existe apenas como 
representação, na sua relação com um ser que percebe, que é o próprio 
homem. [...] Nenhuma verdade é portanto mais certa, mais absoluta, mais 
evidente do que esta: tudo o que existe, existe para o pensamento, isto é, o 
universo inteiro apenas é em relação ao sujeito, percepção apenas, em 
relação a um espírito que percebe. Em uma palavra, é pura representação. 
Esta lei aplica-se naturalmente a todo o presente, a todo o passado e a todo 
o futuro, àquilo que está longe, tal como àquilo que está perto de nós, visto 
que ela é verdadeira para o próprio tempo e o próprio espaço, graças aos 
quais as representações particulares se distinguem umas das outras. Tudo 
o que o mundo encerra ou pode encerrar está nesta dependência 
necessária perante o sujeito, e apenas existe para o sujeito, o mundo é 
portanto representação21 (SCHOPENHAUER, 2001, p. 09). 

 

 

Merleau-Ponty procura rejeitar essa idéia sobre o mesmo mundo no qual 

Schopenhauer faz referência dizendo que “o mundo não é minha representação, ele é 

nosso mundo ou, enquanto mediatiza os intercâmbios entre os sujeitos, um intermundo”22 

(DARTIGUES, 1992, p. 62). 

“O mundo não é um objeto no 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 
                                                                                                                                                   
bem, um corpo é aquilo ou algo que ocupa espaço. Porém, bem entendido aqui que o corpo em 
discussão é o “corpo humano”. Mas qual o significado deste termo “presença”? 
    Para tanto, essa presença no qual nos referimos nos retoma um exemplo simples para uma melhor 
compreensão de fato. Mesmo um microorganismo que não vemos ou não conseguimos ver a olho nu 
está naturalmente inserido no mundo por presença, apesar de nossa visão não possibilitar de vê-lo, 
mesmo assim sabemos de sua “presença”. 
   Portanto, o “corpo presente” significa, em nossa discussão, este algo tanto animado quanto 
inanimado, desde que exista e ocupe espaço, ou seja, sua existência é evidente e aceita como real.    
20 Apesar de que na leitura do crítico da filosofia de Merleau-Ponty, Marcus Sacrini A. Ferraz, 
encontramos um observação contundente sobre a percepção como representação. Este nos diz: 
“mais do que efeito do ser exterior, a percepção é, para Merleau-Ponty, representação do mundo, 
quer dizer, exibição de fenômenos que expõem diretamente os eventos pelos quais o mundo existe” 
(Fenomenologia e Ontologia em Merleau-Ponty, p. 38). Diferentemente Moutinho coloca que para 
Merleau-Ponty a percepção, portanto, não é uma simples “representação” (2006, p.84). A percepção 
não está em parte alguma, como uma coisa, senão não poderia fazer as coisas existirem para ela, a 
percepção é apenas pensamento de pensar (Idem e Ibidem, p. 85).  
21 Grifo do autor conforme o original. 
22 Grifo do autor. Optamos por colocar em fonte diferente para destacar. 
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percepções explícitas” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 06). “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 dividí-lo”. (Idem e Ibidem, 

pp. 07-08). Não obstante, “o “mundo” é este conjunto onde cada “parte”, quando a 

tomamos por si mesma, abre de repente dimensões ilimitadas, - torna-se parte total”23 

(MERLEAU-PONTY, 2007, p. 202). 

Para Carmo (2004, p.35), “se quiséssemos dar uma das várias 

definições para a filosofia de Merleau-Ponty, poderíamos chamá-la de “filosofia do corpo”. É 

através dele que se estabelece a nossa existência no mundo”.  

Pois bem, como se observa, as discussões relacionando corpo, 

percepção e mundo não se separam na filosofia Merleau-Pontyana, sendo assim, 

estes termos, por assim dizer, serão discutidos agrupados, ou seja, como 

mencionado anteriormente, iremos tratá-los conjuntamente. Iremos levar adiante, 

contudo, tomando cuidado para não cometermos equívocos, não confundirmos o 

nosso debate.  
“O sujeito de percepção é antes o corpo, não uma consciência” 

(MOUTINHO, 2006, p. 181), de modo ser o corpo que primeiro capta a percepção e só 

depois esta passa à consciência. De todo modo, “a percepção, de uma vez por todas, 

não é um ato pessoal” (Idem, 2006, p. 185). Ela é espontânea na maneira própria de 

ser. 
“O corpo não é automatismo, não pertence à região do em si”24  

(MOUTINHO, 2006, p. 133), independentemente. “Não se trata, portanto de dizer que o 

corpo é animado pela intencionalidade da consciência; ao contrário, trata-se de reconhecê-

lo como dotado de uma intencionalidade original” (Idem, 2006, p. 133). Ou seja, aqui 

podemos inferir que essa intencionalidade original é derivada, bem entendido, por 

estímulos sensoriais. “Daí o verdadeiro motivo pelo qual Merleau-Ponty deve afastar a 

consciência e colocar o corpo como sujeito – pois se trata de afastar uma “intencionalidade 

das representações”, em proveito de uma intencionalidade mais profunda, que outros 

chamaram de existência” (Idem, 2006, p. 135). 

Diferentemente de Sartre que via no corpo de outrem, não a relação 

primeira, mas o encontro com uma estrutura secundária, Merleau-Ponty parte do 
                                                
23 Grifo do autor conforme o original. 
24 “O corpo” aqui discutido é o corpo humano. E entendido aqui o “Em Si” como “Objeto”. E, “Para que 
possamos mover nosso corpo em direção a um objeto, primeiramente é preciso que o objeto exista 
para ele, é preciso então que nosso corpo não pertença à região do “em si”” (MERLEAU-PONTY, 
2006a, p. 193).  Ou seja, é preciso que nosso corpo exista como corpo e não como objeto em ralação 
a tal objeto. 
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corpo como sendo o ponto de partida - o objeto cultural –, o corpo de outrem como 

primeiro vestígio para apreensão do mundo. 

 

Trata-se bem isso para Sartre: de outrem como sujeito consciente, não, 
como para Merleau-Ponty, de outrem como sujeito anônimo... O corpo de 
outrem não é para Merleau-Ponty, como o é para Sartre, “uma estrutura 
secundária”, uma pura contingência, um passado transcendido, para além 
do qual se anuncia um cogito, mas um sujeito. (MOUTINHO, 2006, pp. 202-
203). 

 

 

Apesar de que, aqui o corpo de outrem é referencia partindo do 

corpo próprio de quem ou daquele que percebe. Em outras palavras, a partir do 

corpo de outrem eu tenho a percepção de minha existência concreta. Partindo do 

meu corpo eu percebo o corpo de outrem como principio intrínseco para apreender o 

mundo.   
“A percepção não é um objeto tardio para a experiência. Ela é a forma 

originária e primeira do conhecimento” (CARMO, 2004, p. 41). Esta percepção como ato 

primevo sempre partindo do corpo, como mencionado anteriormente. Sobretudo, o 

corpo sensível como veremos mais adiante.  

Sublinhamos como dito anteriormente “que o corpo de outrem não é 

para Merleau-Ponty, como o é para Sartre, uma ‘estrutura secundária’, uma pura 

contingência, um passado transcendido, para além do qual se anuncia um cogito, mas um 

sujeito” (MOUTINHO, 2006, p. 203) 25. 

Na Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty irá aprofundar a 

noção de percepção, e, no entanto, iremos nos ater a essa obra por considerarmos 

de fundamental importância para a nossa pesquisa. De certo que nosso intuito não é 

desenvolver uma pesquisa filosófica, mas sim geográfica. Não obstante, 

necessitaremos passar pela filosofia Merleau-Pontyana para entendermos o que 

levaram os geógrafos que iremos discutir, a desenvolverem suas pesquisas com 

base neste filósofo. Portanto, não iremos nos prender sobre a história deste autor, 

mas sim fazer apontamentos de seu pensamento no decorrer de sua vida 

acadêmica, por assim dizer. “Neste livro26, a percepção é tratada como uma habilidade 

                                                
25 Diante disso, torna-se evidente que – como queria Sartre, partindo da consciência e, já agora 
fazendo menção à Merleau-Ponty – cairíamos em equívocos, por tratar primeiro da consciência e não 
do corpo como elemento primeiro para o conhecimento do mundo real como o mesmo se apresenta. 
26 Referencia à Fenomenologia da Percepção. 
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natural, cujos padrões de funcionamento em princípio valeriam para todos os sujeitos 

humanos de igual constituição corporal, independentemente da diversidade cultural, uma 

habilidade que ligaria todos esses sujeitos a um mundo único e partilhável” (FERRAZ, 2009, 

p. 44)27. Também “Na Fenomenologia da Percepção, a atividade perceptiva é descrita não 

como um poder ligado à individualidade de cada corpo, mas como um conjunto de 

operações anônimas universalmente partilhadas por todos os humanos de mesma 

constituição psicofisiológica” (FERRAZ, 2009, p. 62).  

Diremos que, como natural a percepção existe independentemente 

da consciência, todavia, para tal realização necessita de um corpo. Pois a percepção 

parte de um sujeito corporal, independentemente do sujeito. 

Consiste aqui que, para Merleau-Ponty, considerando a consciência 

como atributo primeiro do conhecimento, com tal noção seguiríamos em direção a 

equívocos, portanto. E para compreendermos melhor tal hipótese suponhamos 

como exemplo uma criança, cuja natureza ao nascer não oferece já uma 

consciência estabelecida, mas sim um corpo já constituído, em uma palavra, para 

Merleau-Ponty “existir é ser no mundo”28, independentemente se tenha consciência ou 

não. Contudo, primeiro temos um corpo e só depois engendramos uma consciência 

no mesmo, isso, tanto eu quanto outrem, apesar de que temos algo em comum: o 

mundo. 

Para tanto, torna-se relevante retomar o que Carmo considera em 

Merleau-Ponty, (e que, no entanto, já citamos anteriormente), pois este nos diz: a 

filosofia de Merleau-Ponty está centrada na percepção. Ele a considera a porta de 

entrada – e de saída – para o mundo exterior, em consonância com o dito secular 

que afirma serem os olhos “as janelas da alma e o espelho do mundo” (CARMO, 2004, p. 

30). E que, “enfim, sua preocupação central é definir que todo conhecimento presente em 

nossa consciência passou primeiro pelas portas da percepção” (Idem, 2004, p. 31) antes de 

concedermos conscientemente. 

Para compreendermos a realidade do mundo percebido voltemos 

novamente ao exemplo da criança para assim nos familiarizarmos com a perspectiva 

Merleau-Pontyana. 

 
                                                
27 “Meu corpo, que assegura por meus hábitos minha inserção no mundo humano, só o faz 
justamente me projetando primeiramente em um mundo natural que sempre transparece sobre o 
outro. As funções sensoriais e perceptivas depositam diante delas um mundo natural” (MERLEAU-
PONTY apud in FERRAZ, 2009, nota, 25, p. 44). 
28 MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 484. 
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A realidade do mundo é aceita ingênua e simplesmente, como ocorre com a 
criança, que “percebe antes de pensar”. A experiência infantil oferece-nos 
uma visão de certo modo exemplar. Ela denuncia a presença de um mundo 
anterior ao pensamento reflexivo e, justamente por ser anterior à tomada de 
consciência do mundo, permite que entendamos o processo de 
conscientização (CARMO, 2004, p. 37).  

 

 

“É pela percepção, não nos esqueçamos disso, que há para nós coisas e 

outros” (MOUTINHO, 2006, p. 213). “A percepção situa-se no campo aberto do possível” 

(CHAUÍ, 2002, p. 225). Diante dessa discussão o próprio Merleau-Ponty rejeita o fato 

de admitirmos a experiência perceptiva ser constituída por atos de consciência. “O 

filósofo francês não admite a passagem a um nível em que a experiência perceptiva seria 

constituída por atos de consciência” (FERRAZ, 2009, p. 192). 

A percepção é uma verdade intrínseca e sem dúvida29, porém, não 

confundamos com ilusão, embora muitas vezes não conseguimos distinguir as 

coisas percebidas. Mas na medida em que vivemos, estamos presentes na 

existência, somos envolvidos pelas coisas do e no mundo, e, no entanto, 

percebemos. 

 

A percepção nos introduz ao duplo enigma do visível: de um lado, o da 
identidade da coisa sob a pluralidade interminável das perspectivas em que 
é percebida; de outro: o da comunidade do mundo percebido sob a 
pluralidade interminável dos mundos percebidos privados. O Uno e o 
múltiplo, o mesmo e o outro, que coabitam harmoniosamente na percepção 
e no visível, tornam-se paradoxais sob os efeitos da interrogação. O que é 
perceber? (CHAUÍ, 2002, p. 200). 

 

 

Diante desta citação no qual termina com uma indagação, 

observemos o que nos diz Merleau-Ponty a respeito do que é perceber.  

 

Perceber é envolver de um só golpe todo um futuro de experiências em um 
presente que a rigor nunca o garante, é crer em um mundo (MERLEAU-
PONTY, 2006a, p. 399). Perceber é, no sentido pleno da palavra, que se 
opõe a imaginar, não é julgar, é apreender um sentido imanente ao sensível 
antes de qualquer juízo (Idem e Ibidem, 2006a, p. 63).  

 

 

                                                
29 “Ora, há um ato humano que de um só golpe atravessa todas as dúvidas possíveis para instalar-se 
em plena verdade: este ato é a percepção, no sentido amplo do conhecimento das existências” 
(MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 71).   
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Por conseguinte, “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, pp. 92-93). 

Trata-se que, Merleau-Ponty recusa a percepção como recordação. 
“Perceber não é experimentar um sem-número de impressões que trariam consigo 

recordações capazes de completá-las, é ver jorrar de uma constelação de dados um sentido 

imanente sem o qual nenhum apelo às recordações seria possível. [...] Perceber não é 

rocordar-se” (MERLEAU-PONTY, 2006a, pp. 47-48). 

A discussão sobre a percepção se encontra em várias obras de 

Merleau-Ponty, entretanto, nos limitaremos tal discussão em especial apenas em a 

Fenomenologia da Percepção, cuja é a obra principal da ontologia desse filósofo. 

Como um todo, em nosso trabalho de pesquisa, nos fixaremos em citações de 

outras obras do mesmo autor apenas como suporte para reforçar nossas 

argumentações.  

Em suma, “a percepção é portanto uma síntese, e uma síntese temporal, 

não uma revelação instantânea dos objetos” (MOUTINHO, 2006, p. 325). Em outras 

palavras, “o percebido dar-se por perfis” (Idem, p. 94). Não obstante, se quisermos 

entender melhor tal colocação verifiquemos que a percepção não se dar na 

totalidade. Ao passo que, se percebo (para exemplificar) um bloco de concreto, 

apenas vejo uma face deste, pois a outra face está oculta para mim. Bem como 

mencionado logo atrás, às vezes não conseguimos distinguir as coisas em sua 

essência efetiva, portanto. Neste caso voltemos à citação de Marilena Chauí (2002, 

p. 225), “a percepção situa-se no campo aberto dos possíveis”, porém, não na totalidade. 

Bem explícita fora esta mesma autora (Chauí, 2002) quando 

colocara que “o próprio percebido é paradoxal. Por essência, ele é algo que se oferece a 

nós somente por perfis, sempre perspectivo e sempre inacabado, pois as perspectivas são 

inesgotáveis e a percepção implica sempre pontos de vista (CHAUÍ, 2002, p. 199). 

Como explicitado anteriormente na introdução, não iremos discutir a 

filosofia de Merleau-Ponty pela lingüística, muito embora esse tema fora muito 

fundamental eu sua ontologia como nos mostra Chauí (2002). 

 

A linguagem, diz Merleau-Ponty, é o tema universal da filosofia (Chauí, 
2002, p. 17). Merleau-Ponty dedica quase todos os seus textos à 
experiência da palavra, desde as questões trazidas pela lingüística, pela 
lógica e pela psicologia até as pretensões insensatas da filosofia e da 
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ciência de inventar uma linguagem pura e universal. Preocupa-se com as 
várias formas de expressão – a pintura, o diálogo como advento da 
intersubjetividade e, particularmente, a literatura como experiência da 
escrita e da literatura e de sua assimetria fundamental (CHAUÍ, 2002, p. 18). 

 

 

Apesar de importante essa discussão em sua filosofia, no qual o 

próprio Merleau-Ponty discorre na Fenomenologia da Percepção, não iremos 

trabalhar com base na lingüística, mas precisamente sobre o tema da percepção, do 

corpo, e da experiência vivida. Esta experiência, sempre partindo do corpo como 

fonte primeira de todo o nosso conhecimento acerca do mundo. 
“A descoberta merleau-pontyana do corpo como anonimato narcísico e 

reflexão inacabada é, se quiser, a descoberta de uma “subjetividade” inédita, simultânea à 

descoberta da experiência como enlace, cruzamento, abertura sem começo e sem fim. E 

porque experiência e corpo não são comportamentos, não há porque falar em “máquina 

desejante”” (CHAUÍ, 2002, p. 147). Para o nosso filósofo, “deve-se evitar a idéia do corpo 

como máquina ou um relógio, tão cara a Descartes” (CARMO, 2004, p. 84). 

 

Recuperando o corpo do esquecimento a que a filosofia clássica o relegara, 
Merleau-Ponty procura reabitá-lo, e não apenas antropologicamente. Trata-
se muito mais de conhecer no corpo uma fundamentação para todo 
conhecimento. Para que se perceba a importância que ele atribui ao tema, 
basta olharmos para o esquema de sua obra Fenomenologia da 
Percepção30: na primeira parte pensa o corpo iniciando-se pela sensação; 
na segunda parte, as análises levam à investigação do mundo percebido, 
passando pela sexualidade, motricidade e linguagem, para finalmente, na 
terceira parte, alcançar a discussão sobre a consciência, a temporalidade e 
a liberdade (CARMO, 2004, p. 82). 
 
 

A discussão atribuída ao corpo é muito levada em consideração e de 

uma grandeza significante por Merleau-Ponty. É a partir do debate sobre o corpo, no 

qual sua filosofia se prende muito que o mesmo extrai a discussão relacionada à 

percepção e desencadeia as outras análises do real, cujo desenvolvimento verá 

mais adiante, quando passarmos para os capítulos seguintes ao discorrermos sobre 

a noção de espaço e experiência vivida.  

“O corpo é misterioso”31 (CHAUÍ, 2002, p. 179), assim como a 

linguagem, o sensível e a visão são mistérios.  “O corpo é sensível para si” (Idem, p. 

178), neste caso, “o corpo, sensível exemplar que se vê vendo, se toca tocando, se move 
                                                
30 Grifo do autor conforme o original. 
31 “O corpo é enigmático” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 259). 
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movendo, realiza uma reflexão [...] Merleau-Ponty apanha o corpo como dimensão reflexiva 
(Idem, pp. 143-144). Sendo assim, o corpo reflete “aquilo que ele é” (MERLEAU-PONTY, 

2006a, p. 269), ou seja, um complexo perceptivo. 

Muito embora essa discussão se prolongue na Fenomenologia da 

Percepção, em toda sua ontologia encontra-se enraizado as mesmas discussões 

sobre o corpo, a percepção, principalmente, e as experiências do mundo vivido. 

Entre outros termos, são essas análises que nos interessam aqui. 

Para 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”. Para tanto, Merleau-Ponty enfatiza, 
“meu corpo tem seu mundo ou compreende seu mundo sem precisar passar por 

“representações”, sem subordinar-se a uma função “simbólica” ou “objetivante”” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 195). Em outras palavras, não se deve confundir o corpo como um 

simples objeto entre todos os outros objetos existentes. Isto é, “ele não é um objeto 

entre os outros, que resiste à reflexão e permanece, por assim dizer, colocado ao sujeito” 

(Idem, 2006a, p. 270). Apesar de que, se referindo à estrutura metafísica do corpo em 

que, “meu corpo, ao mesmo tempo objeto32 para o outro e sujeito para mim” (Idem, 2006a, 

p. 231), Merleau-Ponty não concebe o corpo como um simples objeto. Ao que 

concerne ao corpo ele enxerga muito mais que isso. O corpo “não é um objeto” (Idem, 

2006a, p. 269) “é um poder de expressão natural” (Idem, 2006a, p. 247). Nisso podemos 

inferir que tanto pela fala quanto pelo gesto ele torna-se um poder de expressão 

natural. Pois como bem colocou Merleau-Ponty “a fala é um gesto” (2006a, p. 250) e só 

se realiza através de um corpo.  

Para Merleau-Ponty (2006a, p. 122) “o corpo é o veículo do ser no 

mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com 

certos projetos e empenhar-se continuamente neles”. 
O corpo é o meio pelo qual me comunico com o mundo, no dizer de 

Merleau-Ponty. “E, finalmente, longe de meu corpo ser para mim apenas um fragmento de 

espaço, para mim não haveria espaço se eu não tivesse corpo” (MERLEAU-PONTY, 2006a, 

p. 149)33. Sendo assim, ele é meu contato direto com o mundo. O corpo nos permite 
“colocar-nos em contato com o outro e com o mundo (CARMO, 2004, p. 82), “e marca 

                                                
32 “Meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros objetos, um complexo de qualidade entre 
outros, ele é um objeto sensível a todos os outros” (MERLEAU-PONTY, op. cit. 2006a, p. 317). 
33 Ver Fenomenologia da Percepção o capítulo: A espacialidade do corpo e a motricidade, onde o 
autor vai discorrer sobre espaço corporal e espaço exterior. 
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presença do mundo em nós” (Idem, 2004, p. 81). E, por conseguinte, “o corpo é posto de 

pé34 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, p. 242). Entendido assim, por intermédio do corpo eu passo 

a conhecer o mundo, embora necessite atribuir para tal conhecimento o valor 

essencial da percepção que me faz envolver intrinsecamente neste, portanto.  

Conforme nosso autor, “não é preciso perguntar-se se nós percebemos 

verdadeiramente o mundo, é preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo que nós 

percebemos [...] O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou 

aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 2006a, pp. 13-14). Deste modo, “segundo Merleau-

Ponty, estamos presos ao mundo” (CARMO, 2004, p. 45), e “o homem nunca é totalmente 

livre porque é um ser-em-situação; está envolvido com o mundo, sua escolha se faz dentro 

de um meio sobre o qual não tem total poder de controle” (Idem, 2004, p. 132). Portanto, “o 

homem é no mundo” (MERLEAU-PONTY, citado por LYOTARD, 1967, p. 58). O homem 

está envolvido com o mundo por intermédio do corpo que lhe possibilita nele habitar. 

Para o nosso filósofo “o corpo é nosso meio geral de ter um mundo” (MERLEAU-PONTY, 

2006a, p. 203) e, para tanto, já que ele faz parte da existência “não se deve dizer que 

nosso corpo está no espaço nem tampouco que ele está no tempo. Ele habita o espaço e o 

tempo” (Idem, 2006a, p. 193)35. E mais, “não estou no tempo e no espaço, não penso o 

espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica a eles e os abarca” 

(Idem, 2006a, p. 195). Quer dizer, meu corpo existe reciprocamente como espaço e 

como tempo. Contanto que, faço presença no mundo através do meu corpo, e, 

estamos no mundo por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso 

corpo. E “se percebemos com nosso corpo, o corpo é um eu natural e como que o sujeito 

da percepção” (Idem, 2006a, p. 278). Não obstante, pode-se dizer que eu sou o meu 

corpo e o meu corpo sou eu36. 

A partir deste ponto observa-se o papel da experiência atuando 

sobre nós, de modo que só depois do corpo apreender as coisas, passamos a 

experimentá-las agora já rememorando, ou seja, a consciência passa a atuar como 

estrutura secundária do conhecimento.   

                                                
34 Grifo conforme o original da edição brasileira. 
35 Palavras, tais como: no, habita, cujo tamanho e formato estão diferentes foram considerados 
conforme o original. Isto é, grifo do autor conforme o original. 
36 Depois desse parágrafo pode-se dizer que “o mundo e eu somos um no outro” (MERLEAU-PONTY, 
2007, p. 121). 
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Tanto o mundo, quanto o corpo e a percepção são possibilidades 

abertas à experiência e que nos permite viver intensamente na existência. Essas 

três proposições discutidas até aqui nos mostram a verdadeira importância da 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty para o estudo do conhecimento. 

Pois bem, como dizíamos, a experiência começa a surgir 

lentamente. E para tal compreensão é só recordar da breve discussão que tratamos 

sobre a criança. A experiência não é inata, ela vai aparecendo de acordo com a 

vivência do indivíduo, muito embora alguns desenvolvam mais cedo do que outros. 
“A experiência é o ponto máximo de proximidade e é o ponto máximo de 

distancia” (CHAUÍ, 2002, p. 140 e 164), e ainda mais, “a experiência é cisão que não se 

separa” (Idem,2002,  p. 163) e só se realiza no ser. Como afirma Merleau-Ponty, “o ser 

é quilo que exige de nós criação para que dela tenhamos experiência” (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 187). Para tanto, a experiência corporal possibilita-me a apreender a unidade 

do mundo, pois eu “não poderia apreender a unidade do objeto sem a mediação da 

experiência corporal” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 273). 

E, para tanto, nossa experiência corrobora para nossa existência e 

nossa existência se confirma no mundo experienciado a partir de nossa presença 

através de nosso corpo. Pois, “seria contraditório que o tato é sem espacialidade, e é à 

priori impossível tocar sem ser tocar no espaço, já que nossa experiência é a experiência de 

um mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 299). Isto é, estamos envolvidos no mundo 

ou, na existência, de tal modo, que não podemos negligenciar deveras37. 

 Assim sendo, buscando compreender Merleau-Ponty, a realidade 

vivida por cada um de nós deve ser evidenciada em toda sua configuração 

existencial para assim serem desvendados os mais temíveis enigmas ou fenômenos 

que existem nas relações humanas. Pois, a vivência é um elemento importante para 

compreendermos as ações e os comportarmos das mais diferentes culturas 

existentes no mundo. “Aquilo que vivemos é e permanece perpetuamente para nós” 

(Idem, 2006a, p. 526) e “o que é apenas vivido é ambivalente” (Idem, 2006a, p. 398). 

Diante do que fora colocado e que tentamos esclarecer de modo a 

buscar compreender a filosofia de Merleau-Ponty e assim encaminharmos para 

                                                
37 Deveras. Palavra cujo significado é: “realmente” (FERREIRA, 2004, p. 668). Como também 
significa “em verdade, de fato” (HOUAISS & VILLAR, 2001, pp. 1025-1026). Para mais detalhes 
consultar ambos os autores. 
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nossa discussão no seio da Geografia, inferimos que a experiência é vivência, em 

uma palavra, “experimentação”38. Aquilo que vivemos intensamente.  

                                                
38 Grifo nosso. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

Discutindo a obra da Profª. Amélia Nogueira a partir da fenomenologia 

de Merleau-Ponty: uma geograficidade das representações 
 

  

Neste segundo capítulo, bem entendido, será discutida a tese de 

doutorado da Profª Drª Amélia R. B. Nogueira (UFAM), no qual a mesma dará ênfase 

aos Mapas Mentais construídos pelos comandantes de embarcações no Rio 

Solimões-Amazonas, por intermédio da percepção, bem como as experiências 

vividas por eles naquele lugar onde os mesmos estão inseridos intrinsecamente.  

É através da percepção que adquirimos o conhecimento sobre o 

mundo. E, não obstante, é a partir desta afirmação que buscaremos compreender a 

tese da Profª  Amélia Nogueira no decorrer deste capítulo que se inicia. 

Para melhor situar-nos na obra em discussão, de início procuramos 

facilitar ao leitor como sua tese está, por assim dizer, ao nosso entendimento, 

estruturada. Isto é, como está dividida por partes, conforme interpretamos. 

Conforme a leitura efetuada, este trabalho nos apresenta os 

seguintes pontos: na primeira parte a autora irá fazer um estudo sobre “Lugar” como 

conceito fundamental da Geografia, porém, partindo da Fenomenologia.  Na 

segunda parte será discutido o que é “Percepção”. Dando seqüência, a terceira 

parte mostrará as experiências vividas “teoricamente” e, na parte última de sua 

pesquisa com os comandantes de embarcações no Amazonas, a autora mostra-nos 

as práticas das experiências vividas por esses comandantes. Sendo assim, cabe-

nos desenvolver um trabalho de pesquisa buscando mostrar como a Profª. Amélia 

Nogueira faz uso da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, em sua pesquisa 

geográfica.  
“É necessário que partamos da realidade dos lugares demonstrada por 

quem os experiencia” (NOGUEIRA, 2001, p. 13) para que possamos compreender 

melhor a relação dos homens com o meio que o envolve. Portanto, para o 
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geógrafo39 “é interessante ver primeiramente os lugares com o olhar de quem nele habita e 

a partir daí olhar o mundo [...] nesta relação dos homens com os lugares” (Idem, 2001, p. 

13).  

Bem entendido, para Nogueira a importância da fenomenologia 

nesta análise da realidade não pode ser negligenciada. Pois que, “foi na 

fenomenologia que navegamos. Nela encontramos um debate que nos leva a valorizar as 

experiências dos sujeitos como principio do conhecimento do mundo” (NOGUEIRA, 2001, p. 

14). E, “a fenomenologia nos dá sustentação para isto, pois ela é a tentativa de uma 

descrição direta de nossa experiência tal como ela se apresenta” (Idem, 2001, p. 21). Não 

obstante, salientemos que há um saber antes do saber cientifico, e esse deve ser 

considerado para assim situar-nos nossa vivência neste mundo no qual estamos 

inseridos efetivamente.  

Baseando-se nas proposições “de Merleau-Ponty a respeito da 

valorização do conhecimento adquirido da experiência de cada ser com o mundo, com seus 

lugares” (NOGUEIRA, 2001, p. 47), nossa autora buscou mostrar como se dá a relação 

dos comandantes de embarcações no Amazonas com seu lugar de convívio40.  

Doravante, sua geografia seguirá na perspectiva da fenomenologia 

de Merleau-Ponty, de tal modo a explicar direta ou indiretamente a idéia de 

pertencimento e identidade local por aqueles que vivem num determinado lugar, 

portanto.   

É através da percepção humana, por assim dizer, que são 

construídos ou representados os Mapas Mentais, porém, sempre considerando as 

relações humanas como ponto de partida para sua interpretação. 

Como vimos no capítulo anterior, a percepção se apresenta 
“enquanto a primeira forma de conhecimento do mundo que nos cerca” (NOGUEIRA, 2001, 

p. 47). Por conseguinte, “o ato de perceber revela o mundo tal qual ele é [...] essa 

percepção do mundo vai se constituir a partir da experiência de cada sujeito que vive o 

mundo” (Idem, 2001, p. 15). E, para tanto, neste capítulo “o mundo vivido será sempre 

entendido como lugar vivido, lugar de vida, lugar de existência” (Idem, 2001, p. 40). E esta 

                                                
39 “O geógrafo é uma pessoa que se interroga sobre a experiência existencial das relações com o 
espaço e os lugares, naquilo que carrega de pessoal, de ideológico, de cósmico”, BAILLY, citado por 
NOGUEIRA, 2001, p. 35. 
40 “A fenomenologia por nós buscada teve em Merleau-Ponty a sua fundamentação” (NOGUEIRA, 
2001, p. 37).  
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particularidade a autora buscou nas análises de Eric Dardel, para assim 

compreender a experiência geográfica.  

Este geógrafo41 ressaltou que, “antes de mais nada, há esse “lugar” que 

não escolhemos, onde as bases de nossa existência mundana e da nossa condição humana 

se estabelecem“42. De todo modo “o mundo é aquilo que eu experiencio e que é 

experienciado pelo outro” (NOGUEIRA, 2001, p. 38).  

Assim como Dardel, Nogueira também se baseou na fenomenologia, 

em especial, na fenomenologia de Merleau-Ponty para desenvolver sua pesquisa. 

Esta enfatizou a relevância deste filósofo em seu trabalho dizendo, “sob um olhar 

fenomenológico, aprofundamos na leitura de Merleau-Ponty” (NOGUEIRA, 2001, p. 21). E 

mais, ao “retomar o homem enquanto individuo, enquanto sujeito que está no mundo, 

portanto, tem dele uma experiência própria, experiência de vida” (NOGUEIRA, 2004, p. 

209), esta retomada “tornou-se mais viva em nós ao reler Merleau-Ponty” (Idem, 2001, p. 

209).  Isto, para que possamos melhor compreender o homem no mundo.  

 

É com essa visão de ciência que olharemos os navegantes do Amazonas, 
os comandantes das embarcações, como são conhecidos, vendo suas 
descrições dos lugares como o conhecimento concreto deles, 
reconhecendo suas representações como as mais exatas possíveis, 
embora construídas sem a precisão (NOGUEIRA, 2001, p. 21).  
 
 

Conforme Nogueira, “nos posicionamos pela Geografia que buscou o 

lugar não apenas como localização, mas como fenômeno experienciado pelos homens que 

nele vive” (2001, p. 19). Desde então a mesma traçou o esboço de sua tese, no qual, 

estamos discutindo neste capítulo. 
“É na relação intersubjetiva que o lugar vai sendo construído. O mundo é 

entendido por Merleau-Ponty enquanto lugar de vida, enquanto espaço vivido” (NOGUEIRA, 

2001, p. 29). Assim sendo, podemos inferir que é a experiência vivida que me faz 

conhecer realmente o mundo. Com isso, a relação ser e mundo se torna evidente 

através da afetividade, por assim dizer, do mesmo com o meio. E, partindo desse 

pressuposto chegamos a geograficidade43 de Dardel. Uma “relação existencial do 

homem com o mundo” (NOGUEIRA, 2004, p. 219). 

                                                
41 Eric Dardel foi o geógrafo que mais se aproximou da filosofia fenomenológica de Merleau-Ponty. 
“Aquela que vai valorizar as experiências vividas. Onde a descrição desse mundo, por quem a vive, 
vai ser a fundamentação e a compreensão da realidade” (NOGUEIRA, 2001, p. 37).  
42 DARDEL, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 41. 
43 Grifo nosso. 
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Geograficidade refere-se às várias maneiras pelas quais sentimos e 
conhecemos ambientes em todas as suas formas, e refere-se ao 
relacionamento com os espaços e as paisagens, construídas e naturais, que 
são as bases e recursos das habilidades do homem e para as quais há uma 
fixação existencial (DARDEL apud in NOGUEIRA, 2001, p. 24).  
 
 

Na relação intersubjetiva o homem vive com os outros homens se 

relacionando de tal modo cujo envolvimento traz-lhes uma significação ampla do 

ponto de vista existencial, portanto. 

O mundo e a experiência são inseparáveis, “o homem e o mundo estão 

inseparavelmente unidos” (BUTTIMER, 1982, p. 186). Portanto, “o mundo é aquilo que eu 

experiencio e que é experienciado pelo outro” (NOGUEIRA, 2001, p. 38).  Em outros 

termos, “o mundo ainda é o lugar vago da todas as experiências” (MERLEAU-PONTY, 

2006a, p. 459). A experiência que temos do mundo se corrobora através do nosso 

corpo, como já citado aqui, pois com o corpo compreendo minha existência no 

mundo44.     

A discussão sobre “Lugar” que encontramos na tese de Nogueira é 

pautada na filosofia Merleau-Pontyana e vai além dos aspectos físicos. 

 

A categoria lugar foi trabalhada por nós, fundamentada em Merleau-Ponty. 
Entendemos ser o lugar, categoria própria do conhecimento geográfico. 
Merleau-Ponty não fala de lugar, mas de mundo vivido, porém deixa claro 
que este mundo vivido é o lugar onde habitam os homens. É preciso 
reaprender a ver o mundo, dizia ele. Eu diria: é preciso reaprender a ver o 
lugar; esta aprendizagem se dá a partir das histórias narradas pelos que 
vivem os lugares (NOGUEIRA, 2001, p. 38). 
 
 

O lugar transcende45 o ser existencial. Pois, “o lugar aqui não é 

compreendido apenas como unidade de localização, mas como o mundo vivido ou espaço 

vivido, na interpretação de outros geógrafos. O lugar é revelado por todos que o 

experienciam através da percepção. Percepção tratada como sendo a primeira forma de 

aquisição do conhecimento sobre o mundo” (NOGUEIRA, 2001, p. 08).  

A experiência expressiva do lugar se efetiva essencialmente na 

vivência, na realidade desse lugar. E para exemplificarmos esta experiência 
                                                
44 “Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em relação ao mundo 
percebido, o instrumento geral de minha “compreensão”” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 315). 
45 Derivado de transcendente; “que ultrapassa nossa capacidade de conhecer” (FERREIRA, 2004, p. 
1975). 
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podemos citar como exemplo que, um (a) turista experiência um lugar 

diferentemente de quem realmente vive ali (um morador local, por exemplo). Diante 

disso, a discussão sobre “lugar” trás consigo a idéia de identidade, idéia de 

pertencimento por parte daquele que vive num determinado lugar, e onde o mesmo 

desenvolve suas experiências, suas habilidades, suas aptidões para com o real.  

Para Tuan, conforme Nogueira (2001, p. 43) “existe um sentido do 

lugar”, ou seja, o lugar tem um sentido. Para tanto, “o lugar é dado a partir da 

experiência de cada um, o lugar se apresenta como vivenciado pelos seus habitantes, o 

lugar, portanto, é constituído a partir da experiência que temos dele. Nesta experiência, está 

expressa uma relação, sobretudo afetiva, emocional, simbólica e mítica com o lugar” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 43).  

Se se quisermos fazer alusão a este autor (Tuan) que também usa 

perspectivas fenomenológicas, o mesmo prioriza o lugar enquanto acesso a 

intersubjetividade dizendo que “o lugar encarna as experiências e as aspirações das 

pessoas”46. Por conseguinte, “lugar é o mundo vivido” (NOGUEIRA, 2001, p. 44)47. Não 

obstante, segundo Nogueira, o geógrafo Lowenthal “reconheceu, portanto, o lugar como 

lugar de vida de cada sujeito” (2001, p. 45). De todo modo, o lugar apresenta em si 

características culturais que o diferencia de outros lugares. Pois “o lugar manifesta-se 

como diferenças e semelhanças, como normalidades e não-normalidades, como igualdade e 

desigualdades” (SILVA, 1986a, p. 99). 

 

Sendo assim, o lugar é parte essencial de nossa identidade, enquanto 
sujeitos. Os homens de muitos lugares são reconhecidos pelas 
características que levam deles através dos componentes culturais: hábito 
alimentar, linguagem, vestimenta, crenças etc. Assim, o lugar circula, migra: 
as pessoas carregam os lugares consigo48 (NOGUEIRA, 2001, p. 45). 
 
 

Deste modo, o lugar possui significados e valores que não se 

separam da experiência de quem o habita. O lugar tem um sentindo. Em suma, o 

lugar é parte essencial de nossa existência. Portanto e, “independente das 

circunstancias, cada pessoa é distintamente ele própria” (LOWENTHAL, 1982, p. 134), 

                                                
46 TUAN, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 44.   
47 Portanto, “o lugar é o mundo da vida, nele se entrecruzam experiências vividas, percebidas de 
vários outros lugares. No lugar percebe-se a presença humana, a inter-relação entre os homens e 
entre estes e a natureza” (NOGUEIRA, 2010, pp. 220-221).  
48 Grifo nosso. Neste sentido, onde quer que se encontrem, “cada pessoa está rodeada por 
“camadas” concêntricas de espaço vivido” (BUTTIMER, 1982, p. 178). 
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assim como cada lugar. Em outros termos, cada lugar possui suas características 

próprias. 

Diante disso, vejamos a seguinte afirmação: “o lugar é uma pausa em 

movimento”49 (TUAN, citado por NOGUEIRA, 2001, pp. 48-49). Com essa afirmação Tuan 

trouxe para a geografia a discussão no qual relaciona espaço e lugar. “O espaço 

sendo entendido por ele como”50 [...] “aberto, livre, amplo, vulnerável provocando medo, 

ansiedade, desprezo, sendo desprovido de valores e de qualquer ligação afetiva. Já o lugar 

é fechado, íntimo, humanizado”51. Não obstante, o lugar seria “o espaço singular” (SILVA, 

1986a, p. 99). O lugar entendido aqui como “território demarcado, personalizado, 

possuidor de uma aura que atrai ou repele, mas envolve, protege, resguardando as 

vivências e as experiências da vida, criando ambiências, sendo pausas em movimentos 

maiores” (LIMA, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 49). Em suma, para Tuan “espaço é mais 

abstrato do que lugar” (TUAN, 1983, p. 06), ou melhor, “o espaço é abstrato e o lugar é 

concreto” (Idem, 2011, p. 17). 

Para Nogueira (2001, p. 51) “a relação entre lugar e espaço é construída 

dialeticamente”.  Por isso ela retoma vários autores para discutir este conceito que é 

essencial dentro da Ciência Geográfica. A mesma salienta que, “não queremos aqui 

pensar o espaço como algo diferente do lugar” (Idem, 2001, p. 50), assim como concebe 

Costa52 que ver “o espaço e o lugar como distintos, sendo aqui novamente enfatizado ser o 

espaço o desconhecido. À medida que este passa a ser conhecido, dominado, ele se 

transforma em lugar, lugar vivido” (Idem, 2001, p. 50). Por conseguinte, “temos 

interpretado em nossas leituras que espaço e lugar não são coisas distintas, mas também 

não são sinônimas. Vemos que são categorias que estão sendo utilizadas pela Filosofia, 

Economia, Geografia, para situar o homem na terra, vinculando-o a ela” (NOGUEIRA, 2001, 

p. 50), e que essa relação se dá no espaço. Pois “o espaço é existencial [...] e que a 

existência é espacial” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 394). 

Buscando compreender melhor a discussão a respeito da relação 

lugar e espaço, Nogueira frisa nesta proposição: “o espaço é o maior lugar possível”53 

(NOGUEIRA, 2001, p. 50) e o lugar como sendo “o menor espaço possível”54 (Idem, 2001, 

                                                
49 “... se pensamos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa 
no movimento torna possível que localização se transforme em lugar” (TUAN, 1983, p. 06). Portanto, 
“o lugar é uma pausa no movimento” (TUAN, 2011, p. 15). 
50 NOGUEIRA, 2001, p. 49. 
51 MELO, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 49.   
52 COSTA, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 50. 
53 SILVA, Armando Correa da. citado por Nogueira, 2001, p. 50. 
54 SILVA, Armando Correa da. citado por Nogueira, 2001, p. 50. 
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p. 50).  Diante destas últimas proposições sobre o espaço e sobre o lugar 

consideramos ter compreendido ambas as proposições. 

Dando continuidade em nossa pesquisa entramos em contato com 

os Mapas Mentais, que se referem “as imagens construídas dos lugares percebidos” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 62). São representações espaciais dos lugares traçados 

mentalmente por todos nós. Isto é, “representações das imagens adquiridas pelos 

sujeitos no seu dia a dia, no espaço de vida” (NOGUEIRA, 1994, p. 65). 

Como dito anteriormente, em sua tese Nogueira enfatiza a as 

experiências vividas para compreensão do mundo. E, como Merleau-Ponty, a 

mesma parte da “percepção como o ato primeiro do conhecimento” (NOGUEIRA, 2001, p. 

74), visto que o homem, ou melhor, “somos no mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 

298). E mais, segundo Dardel, “a percepção não se dá na relação, mas, na inter-relação, 

pois o homem e o mundo não existem separadamente” (NOGUEIRA, 2001, p. 70). É a 

partir da percepção que cada um percebe seu mundo, suas perspectivas, tal como 

ele é. Pois, “a percepção funde tudo porque, por assim dizer, nos comunica uma relação 

obsessiva com o ser, que está perante nós e, todavia, nos atinge interiormente” (MERLEAU-

PONTY, 1998, p. 24). Deste modo, ressaltamos a importância do vivido. Pois, “todo 

conhecimento resulta do mundo da experiência” (NOGUEIRA, 2001, p. 74). 

“O perceber não é tratado como uma capacidade psicológica, mas como 

um ato que acontece no momento que o Ser vai ao mundo. Percebe-se no mundo” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 75). O próprio Merleau-Ponty já alertava-nos para isso quando 

dizia que primeiro eu percebo através do meu corpo55, logo após eu me conscientizo 

daquilo que acabara de perceber. “É preciso entender a percepção como primeiro acesso 

às coisas e o fundamento do conhecimento, que deve ser compreendido na totalidade” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 77). E, não obstante, “percebemos o mundo com todo o corpo” 

(Idem, 2001, p. 78). Pois, “toda percepção é [...] um acasalamento de nosso corpo com as 

coisas”56 (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 429). E não obstante toda percepção se dá na 

existência. Efetua-se por um ser que vive intensamente junto com outros seres 

envolto na mesma existência. 

 Para assegurarmos daquilo que está sendo dito aqui e a fim de 

evitar equívocos de nossa parte, nos convém expressar o que bem colocou Carmo: 

“é a percepção que fornece os dados para a consciência” (2004, p. 90). De certo, “a 

                                                
55 “... corpo o sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 303).  
56 “É por princípio que toda percepção é movimento” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 212). 



41 
 

percepção nos dá acesso a uma certa intimidade da matéria geográfica... a realidade 

geográfica está muito ligada a existência particular”57. Desse modo, “há uma relação 

existencial entre o homem e a terra, uma relação intersubjetiva” (NOGUEIRA, 2001, p. 80). 
E essa relação faz com que possamos transcrevê-la através dos Mapas Mentais, 

entendido aqui como “a representação da forma de como o homem percebe, representa, 

descreve e vive o lugar” (NOGUEIRA, 2001, p. 82.). 

Em sua tese, Nogueira mostra-nos vários autores que trabalharam 

os Mapas Mentais, mas por não termos espaço suficiente nesta nossa pesquisa, não 

tentaremos estudá-los. Apenas vamos nos ater aos Mapas Mentais dos lugares 

vividos, no qual esta autora trabalha. Para esta, “os mapas mentais nos revelam como 

os lugares estão sendo compreendidos” (NOGUEIRA, 2009, p. 125.). “São representações 

construídas inicialmente tomando por base a percepção dos lugares vividos, experienciados, 

portanto partem de uma dada realidade” (Idem, 2009, p. 129). 

 

A discussão das representações, do imaginário e das fantasias dos homens 
conduziram ao interesse pelo estudo dos mapas mentais, distintos dos 
mapas cartográficos que buscam elaborar uma representação objetiva do 
espaço. Os mapas mentais são subjetivos e construídos a partir da 
percepção do espaço; e no âmbito dessa percepção, os homens elaboram 
imagens acerca desse espaço (LENCIONE, 2009, p. 152). 
 

 
Para Nogueira que fixa sua pesquisa sobre a geograficidade dos 

comandantes de embarcações no Amazonas, “a percepção de mundo, de lugar, se dá a 

partir do que eles experienciam” (Idem, 2001, p. 110). Todavia, podemos dizer que a 

percepção de mundo, de lugar se dá como eles (os comandantes de embarcações 

no Amazonas) vivenciam esse mundo e esse lugar. 

O Careiro da Várzea, lugar escolhido por Nogueira, foi o ponto de 

partida que a mesma sustentou - junto com os comandantes de embarcações 

daquela localidade - para elaborar seu trabalho de doutorado, efetuar sua pesquisa 

geográfica, por assim dizer. 

Esta cidade fica às margens do rio Amazonas, localidade de área 

alagada durante a maior parte do ano, conforme vimos ao ler tal tese que estamos 

discutindo. 

E, conforme fora dito anteriormente, “é na relação intersubjetiva que o 

lugar vai sendo construído” (NOGUEIRA, 2001, p. 29), e é 
                                                
57 DARDEL, citado por NOGUEIRA, 2001, p. 80. 
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Na relação intersubjetiva entre natureza do lugar (Careiro da Várzea), e a 
comunidade e o comandante com seu barco, o espaço geométrico perde o 
valor, é ignorado ou nem é levado em conta. A relação de vida, afetiva, 
solidária desses homens é que dá dinâmica para o lugar, fazendo com que 
cada um seja único, seja diferente (NOGUEIRA, 2001, pp. 116-117). 
 

 
Possivelmente a construção desse lugar que vai se constituindo, através da 

intersubjetividade58. 
“Os Mapas Mentais dos comandantes irão mostrar duas presenças 

constantes na dinâmica da vida no Careiro: a dos homens e a das águas. Os relatos e 

mapas dos comandantes deixaram registrados a relação intersubjetiva entre esses 

elementos” (NOGUEIRA, 2001, p. 144). “Através das construções dos Mapas Mentais que 

os comandantes elaboram de suas linhas, visto que, para nós, esse material é fruto da 

experiência deles com o lugar” (Idem, 2001, p. 12), revelam, portanto, “um saber 

importante” (Idem, 2001, p. 12). Um saber fundamental para desenvolver uma nova 

Geografia do espaço, do lugar, por assim dizer. 

Como vimos todos os mapas elaborados pelos comandantes de 

embarcações foram feitos de acordo com as experiências vividas por cada um deles 

no seu cotidiano. De acordo com a jornada de trabalho e conforme o percurso que 

eles seguem todos os dias. Esses mapas que à priori foram construídos 

mentalmente passaram logo depois a serem representados num plano que 

possibilitou a identificação dos mesmos quando comparados com os mapas 

cartográficos objetivos dos mesmos lugares.  

Cada um dos comandantes elaborou seu próprio mapa mental, 

porém, eles só não conseguiam situar esses mapas. Neste momento precisou-se da 

colaboração do profissional que elaborava a pesquisa empírica, entendido aqui este 

profissional a Drª Amélia Nogueira (UFAM). E, para tanto, conforme observamos em 

nossa leitura sobre os Mapas Mentais dos comandantes de embarcações no Rio 

Amazonas, os mapas construídos por estes quando comparados aos mapas 

cartográficos oficiais da área estudada, praticamente não mudam em quase nada 

em relação ao real. Muito embora sejam feitos sem a sistematização informacional. 

                                                
58 Pois “a tendência recente em Geografia, dos estudos fenomenológicos, procurar apreender o 
significado o lugar, por exemplo, para os seres humanos. Isto é, o lugar não é apenas algo que 
objetivamente se dá, mas algo que é construído pelo sujeito no decorrer de sua experiência” (SILVA, 
1986, 55). 
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Como bem observou Nogueira (2001, p. 165), “no mapa síntese que 

organizamos a partir dos Mapas Mentais dos comandantes, chegamos a uma imagem do 

Careiro mais simples de ler, porém, tão reveladora do que é este lugar quanto às 

representações sistematizadas geometricamente e via satélite”. 

Buscando compreender na sua essência, este capítulo procurou 

mostrar que para entender e conhecer bem um lugar é preciso que nos envolvamos 

com esse lugar, para assim tirarmos daí o que ele realmente possui, para que 

possamos nos aprofundar na sua imensidão desconhecida e trazer a luz certamente 

àquilo que o mesmo tem de especial. No qual, sua cultura.  

Pois as relações humanas desempenham um papel fundamental 

para compreendermos o mundo, este como sinônimo de existência. 

Concordamos com Nogueira quando esta nos diz, “acreditamos que 

as nossas pesquisas na Geografia perdem muito em não começar a estudar os lugares ou 

suas áreas de pesquisas a partir dos que pensam sobre eles os seus habitantes” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 161).  Desde então “é necessário que partamos da realidade dos 

lugares demonstrada por quem os experiência, pois estes naturalmente os compreende 

melhor” (Idem, 2001, p. 13) do que aqueles que não o experienciam efetivamente. 

A preocupação demonstrada por esta autora corrobora para o fato 

da geografia estar se distanciando dos debates sobre o que envolve a condição 

humana, efetivamente por suas relações íntimas, afetivas, emocionais etc. Em 

outras palavras, das relações de intersubjetividade59. 
“Os Mapas Mentais, por serem mais do que uma imagem de “sobre vôo” 

porque são representações de quem habita e vive o lugar, nos demonstram que o que neles 

vem representado expressa realmente o lugar como ele é” (NOGUEIRA, 2001, p. 162). 

Portanto, “os Mapas Mentais nos revelam a leitura que cada sujeito faz dos lugares” (Idem, 

2001, p. 164). Do seu espaço de vivência, tal como o bairro, por exemplo. 

Em suma, e, com efeito, acreditamos ter compreendido 

parcialmente, ou introdutoriamente a tese da Profª Drª Amélia Regina Batista 

Nogueira da Universidade Federal Do Amazonas (UFAM). Muito embora, a mesma 

tenha desenvolvido uma Geografia das Representações, entretanto, não nos 

debruçamos - na análise feita aqui por nós - nessa perspectiva. Apenas fizemos uma 

síntese de sua pesquisa de doutorado. 
                                                
59 “... apesar de representarem e narrarem sobre o mesmo lugar, cada um desses, com quem 
convivemos no decorrer desta pesquisa, percebem coisas diferentes ao longo do rio. O que serviu 
para sustentar nossas argumentações de que o conhecimento sobre o lugar possui uma forte carga 
de subjetividade” (NOGUEIRA, 2001, pp. 12-13). 
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Para finalizar este capítulo, ressaltamos que a tese da Profª Drª 

Amélia Nogueira teve uma perspectiva de compreensão da Geografia como estudo 

do espaço vivido, sobre um viés das representações. 
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CAPÍTULO 3 

 

 
A obra de Samarone: uma geografia da vida numa breve discussão 

 
 
 
 

A fim de evitar equívocos de nossa parte, cabe-nos mostrar 

claramente do que se trata este capítulo que nos propomos a estudar, por assim 

dizer. A partir deste iremos discorrer brevemente sobre a tese de doutorado do Prof. 

Dr.  Samarone Carvalho Marinho (USP) para que possamos trazer ao conhecimento 

o valor de uma abordagem significante no qual se encontra sua pesquisa. Em 

síntese, para compreendermos a mesma como um todo, porém, provisoriamente, 

esta está pautada na seguinte ralação: Geografia e Literatura (através da Poesia). 

É com esse intuito que o autor discorre em sua análise cientifica. E 

aqui, nós buscaremos compreender essa dialética entre geografia e literatura, 

entretanto, tendo como base a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty.Para tanto, 

Marinho ressalta que tem na poesia uma fonte preponderante para compreendermos 

a relação do poeta com o lugar. Este nos diz que sua pesquisa procura “alçar a 

poesia como realidade objetivada, fruto da relação do poeta com o lugar” (MARINHO, 2010, 

p. 34).  

No que se refere à geografia da vida, Marinho (2010) assim como o 

fez Nogueira (2001), toma como ponto básico a noção de geograficidade elucidada 

por Eric Dardel. Para assim, desenvolver sua pesquisa. 

De forma explícita, Marinho expõe o espaço de existência pautado 

em Merleau-Ponty, quando este nos diz que “a existência é espacial” (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 339)60, de modo a mostrar-nos como essa discussão levantada por 

esse filosofo trona-se fundamental em sua tese. Portanto, há uma aproximação 

intrínseca e inegável entre geograficidade com o espaço de existência.  

                                                
60 “... que aqui, na incorporação ao nosso corpus, a traduzimos como o espaço de existência 
(MARINHO, 2010, p. 44). 
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O espaço de existência trabalhado por Marinho é o espaço que 

permite ao homem desenvolver suas habilidades cognitivas na existência histórico-

geográfica.  

 

O espaço da realização das objetivações humanas que são, as mesmas, 
sempre a totalização-em-curso61 do ser em sua existência histórico-
geográfica. É nesse espaço de existência que a geograficidade  está 
engajada a participar ativamente no mundo da vida imprimindo, ao primeiro, 
o aspecto relacional  e co-participante na fatura das objetivações [...] O 
espaço de existência surge como condição de realidade das formas 
estéticas ( o poema, o conto) criadas pelo autor, realçando o plano da 
significação objetiva durante o processo de totalização do ser (MARINHO, 
2010, pp. 44-45). 
 
 

Desse modo, como este capítulo pretende discutir a tese de 

Samarone Marinho e cuja mesma queremos compreender brevemente como dito 

logo acima, resta-nos frisar para o qual se evidencie o que dissemos já na 

introdução desta monografia, de que, os geógrafos discutidos por nós fazem uso da 

filosofia de Merleau-Pontyana. Desde então, se corrobora nossa colocação para 

assim compreendermos melhor nossa análise. De que, essa Geografia tratada por 

Samarone Marinho discute a relação geografia e poesia. E, para isso, este autor 

buscou suas fundamentações na filosofia de Merleau-Ponty. Pois na obra 

Fenomenologia da Percepção (1945), o mesmo (Merleau-Ponty) aponta tal 

importância da poesia no mundo da existência, e evidencia este fenômeno com o 

corpo de quem os produz, dizendo-nos: “o corpo do poeta se completa com o poema” 

(MERLEAU-PONTY apud in MARINHO, 2010, p. 45). “Ou seja, abstraindo, é o ato humano 

participativo (o corpo do poeta) nos lugares que libera parcialmente a criação artística (o 

poema) para a outra abertura do mundo da vida” (MARINHO, 2010, p. 45). Por certo, “a 

poesia, assim, é uma transformação da existência na sua maneira especifica de realçar 

sensivelmente a vivencia dessa existência. É experiência criadora que encarna o homem no 

mundo da vida” (Idem, 2010, p. 45). 

Diante dessa afirmação inferimos de certo que a Arte como um todo, 

e neste caso a poesia, é subjetivação objetivada62. Argumento que concordamos 

com Marinho, pois que através disto chegamos há uma verdadeira ontologia daquilo 

que este autor traz em sua obra. Ao passo que, “em nosso trabalho, pincela-se, assim, 

                                                
61 Grifo do auto conforme o original. 
62 “... subjetivo objetivado – a poesia” (MARINHO, 2010, p. 67) 
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um quadro em que a ontologia e a epistemologia são conjugadas pendularmente, num 

vaivém do plano do conhecimento (saber geográfico) ao plano do ser (a perspectiva 

ontológica)” (MARINHO, 2010, p. 31). 

Para que possamos reforçar nossa investigação no fato de termos 

dito que este autor (Marinho) faz uso da fenomenologia de Merleau-Ponty, cabe-nos 

mais uma vez mostrar ao leitor nossa defesa frente à citação corrente. Pois para 

Marinho, este ver no corpo o mesmo que para Merleau-Ponty, o corpo como “o 

núcleo primeiro da existência” (MARINHO, 2010, p. 53)63. E é também com as noções de 

Eric Dardel de geograficidade e W. Benjamim de reminiscência que o trabalho de 

Marinho irá seguir. Para tanto, Marinho nos alerta que seu trabalho é geográfico, 

todavia,  

 

Em vez de buscar na literatura apenas a “personalidade dos lugares” ou a 
conotação de “pertencimento dos lugares” [...] procuramos aqui a 
supracitada relação de objetivação que motivou o registro ontológico da 
gênese da criação artística. Ou seja, buscamos, assim parecem-nos, as 
determinações geográficas [...] das objetivações humanas que, sustentadas 
na relação ser (Ferreira Gullar) <-> existir (Buenos Aires), circunstanciaram, 
em termos relativos, o registro ontológico (MARINHO, 2010, p. 39).   
 

 

Faz uso da literatura para mostrar-nos o quão esta arte tem a nos oferecer como 

abordagem geográfica. Sem, contudo, deixar de considerar as descrições, em 

muitas circunstâncias, das paisagens que permeiam diversos poemas, 

principalmente. 

Em nosso entender, é “geografizando”64 um poema, por exemplo, 

que encontramos a idéia de pertencimento, identidade, tanto por parte dos 

personagens contidos no poema quanto do autor, escritor de tal poema. Há diversos 

trabalhos direcionados nessa perspectiva, sobretudo, quando se trata de descrições 

paisagísticas, mas no momento, iremos nos ater apenas a esse, no qual, nos 

propomos a estudá-lo, por assim dizer. 

Com sua virtuosidade em escrever acerca do tema geografia da 

vida, muito embora prolixo e de maneira concisa, Marinho nos chama atenção para 

o fato da aproximação interessante entre geografia e poesia. De momo a buscar 

                                                
63 “Falamos do corpo: o núcleo primevo da existência” (Idem, 2010, p. 53) 
64 Palavra utilizada por nós para exemplificar ou buscar mostrar os ‘aspectos geográficos contido num 
poema, conteúdos geográficos contidos numa obra de arte’. Ou seja, no caso estudado, ‘captando a 
linguagem geográfica inserida num poema’. 



48 
 

compreender como o homem desenvolve a idéia de pertencimento através de uma 

obra literária. No qual, o artista tratado por Marinho seja Ferreira Gullar e sua obra 

Poema Sujo. 

No decorrer de sua tese, Marinho nos faz apontamentos da 

importância, ao tratar da perspectiva ontológica, de não esquecer a fenomenologia, 

visto ser esta corrente filosófica fundamental para discutir sua pesquisa. “É a Lúckas, 

por um lado, e alguns filósofos da existência – Merleau-Ponty, Sartre e Marcel -, por outro, é 

que recorremos à abertura essencial para o entendimento de um determinado horizonte 

ontológico ao trato com as objetivações humanas. A partir deles, conseguiremos tirar algum 

proveito ao edifício da perspectiva ontológica” (MARINHO, 2010, p. 40). Do mesmo modo, 

nosso trabalho se fundamenta na perspectiva fenomenológica, sobretudo, em 

Merleau-Ponty. 
“A geografia da vida se entrosa com o homem se fazendo existente no 

espaço e no tempo por meio de suas objetivações (o trabalho, a arte, a ciência etc.)” 

(MARINHO, 2010, p. 51). Isto é, tudo se dá no espaço de existência. Neste termo, o 

valor da arte surpreende o próprio homem. Pois, “toda arte consiste em comunicação, e 

descobre-se que ela contém e é contida pelo espaço” (Idem, 2010, p. 51). E que, “da 

existência há que dizer que não se pode apreendê-la sem a experiência”65. Porquanto, “o 

mundo comum a toda essa esfera de significados, de significações objetivas, é o mundo do 

espaço de existência” (MARINHO, 2010, p. 53). 

Como dito anteriormente, Marinho utiliza a noção de geograficidade 

elucidada por Dardel para dar seguimento em sua pesquisa envolvendo geografia e 

literatura. E para tal Marinho é instigante nesse ponto, quando diz-nos: “a 

geograficidade tem consigo o ato humano que promove a totalização-em-curso do ser 

(homem) a se fazer engajamento ativo no mundo das significações objetivas, no existir 

(espaço de existência)” (MARINHO, 2010, p. 55). Aqui, podemos entender essa 

geograficidade como a manifestação direta do ser na existência. Pois, “para Dardel, a 

geograficidade é a geografia primeira a ser vivenciada dinamicamente pelo homem. Seria 

ela, em suas palavras, que promoveria o “encontro inesquecível do homem com a Terra, 

esta participação geográfica ao espaço concreto”” (Idem, 2010, pp. 54-55). 

De forma a deixar bem explícito ao leitor aquilo que estamos 

analisando neste capítulo, é digno mencionar a importância dos filósofos 

existencialistas que se encaixam na abordagem da tese de Marinho. Pois bem, 

                                                
65 L. LAVELLE, citado por MARINHO, 2010, p. 53. 
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conforme o nosso autor, em sua pesquisa o mesmo deixa nítido que o homem 

situado está e é na existência por meio da corporeidade. Para tanto, se fundamenta 

para discutir essa temática, nas observações de Sartre quando fala sobre o homem 

situado66. E, grosso modo, em Merleau-Ponty quanto à corporeidade67. Portanto, o 

autor buscar mostrar a relação do ser-espacial através da corporeidade. 
“É no espaço que o ser-espacial ganha espessura social, o corpo passa a 

se comprometer na práxis, a consciência a encarnar numa materialidade e objetividade 

concretas que definimos como espaço de existência” (MARINHO, 2010, p. 74). Este ser-

espacial, e, o ser situado, no qual Marinho delineia em sua pesquisa “chamá-lo-emos 

de Ferreira Gullar” (Idem, 2010, p. 94). Desse modo, “é ele, o ser-espacial que nos dá o 

entendimento do “espaço como existir”” (SILVEIRA, citado por MARINHO, 2010. p. 74).  

Partindo das observações aludidas por Merleau-Ponty sobre a 

corporeidade, “é assim, investindo a corporeidade no espaço, que, talvez, o homem ratifica 

o seu processo de permanência dinâmica” (MARINHO, 2010, p. 74) no mundo. E desse 

modo, o homem torna-se para com o mundo homem-habitante. Pois, o homem que 

existe é o mesmo que se faz habitante. Conforme Merleau-Ponty “existir é habitar 

(investir) seu próprio corpo [no mundo]”68. 

Assim sendo, Marinho enfatiza a corporeidade como uma relação 

limitante e concreta nesse mundo.  

 

A corporeidade é, pois, uma relação a um só tempo limitante e concreta 
com esse mundo, dando-lhe e reportando ao mesmo, como veremos, a 
transcendência terrena necessária ao estabelecimento de novas e múltiplas 
vivências [...] Não sendo coisa no mundo, mas sim relação com outrem no 
mundo, os sentidos unificados à corporeidade – o corpo em movimento – 
ajudam a entender a relação de intercorporeidade que envolve o circuito 
coletivo de inter-relações do mundo da vida (MARINHO, 2010, pp. 77-78). 

 

 

 Para tanto, “somos o que somos porque somos unos” (MARINHO, 2010, 

p. 78). Ou seja, não nos separamos nem do espaço nem do tempo, em outros 

termos, não nos separamos da existência. 

                                                
66 “É J-P. Sartre que nos apresenta ao homem situado” (MARINHO, 2010, p. 79). 
67 “Interpretando de M. Merleau-Ponty, pode-se falar que é compreendendo precipuamente a 
corporeidade que se compreende o outro, assim como é a corporeidade que o homem está no 
espaço. começa este, aí, a se revelar um ser-espacial” (MARINHO, 2010, p. 73). 
68 MERLEAU-PONTY, Maurice, Signes. 1960, p. 213. Apud in MARINHO, 2010, nota 54, p. 75. 
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A existência histórico-geográfica situa o homem no mundo, 

entretanto, a dialética envolvendo tal ação se faz com o ser-espacial.  

 

Aí, a dialética inevitável entre o que é criado e o mundo da vida nos ajuda a 
compreender que a esse mundo o homem situado pode chegar tanto por 
aquilo que idealiza como formas intuídas e imaginadas pela criação artística 
(p. ex.: a criação literária em prosa e verso, a música etc.) possível à vida, 
quanto pode chegar pelas apreensões onto-epistêmicas, igualmente 
criadas, relativas ao mundo (MARINHO, 2010, p. 81). 

 
 

No bojo do discurso que se faz, por assim dizer, através da arte o 

homem mostra sua expressão criadora69, realizando assim, uma capacidade 

intrínseca do ser-espacial, de sua subjetividade com sua objetividade com e no 

mundo. Sendo assim, “a arte surge para, de certa forma, responder às necessidades dos 

modos habituais” (MARINHO, 2010, p. 82). 

Muito embora um poeta seja um tecelão, pois o mesmo vai tecendo 

as palavras que surgem, e assim compondo seus versos, a poesia o envolve de tal 

modo que por intermédio de um simples poema, o autor não raro, procura advogar 

aquilo que não conseguiria expressar de outra maneira. E é através da arte que o 

homem procura embelezar o mundo no qual está inserido. Tanto quanto faz com sua 

higiene pessoal. 

É através do corpo que o homem é no espaço-tempo histórico-

geográfico, por assim dizer. Contanto que, “o corpo em movimento aparece como o mais 

bruto70 e o primeiro a enlevar os sentidos particulares e múltiplos da forma ontológica que é 

a arte” (MARINHO, 2010, p. 83). Outrossim, “a arte é objetivação específica do homem que 

almeja ora afirmá-lo no cotidiano dos limites corriqueiros, ora renová-lo no cotidiano elevado 

pela sensibilidade. A arte é, assim, objetivação da criatividade humana diante de si e do seu 

próprio mundo significado. É a totalização de si, permanentemente se fazendo” (MARINHO, 

2010, pp. 82-83). 

Para tanto, Marinho nos revela como a poesia completa a vida do 

poeta em ato, vejamos: 

  

A poesia, ela, é uma forma particular de arte que se anuncia enquanto solo 
criativo do ser-espacial e que se pretende unificadora do corpo e do 

                                                
69 Em todo caso, podemos inferir que a arte “é expressão da capacidade criadora do homem” 
VÁZQUEZ, citado por MARINHO, 2010, p. 82. 
70 Grifo do autor. Optamos em mudar a fonte para destacar. 



51 
 

pensamento. Ela estabelece a tensão unificadora inscrevendo o homem no 
mundo e mediando o que há de afirmativo e de negativo nessa presença. A 
poesia, forma de objetivação específica do ser-espacial, afora alguns 
interstícios especulativos, surge, antes de tudo, da relação do homem 
situado com o lugar, o espaço de existência (MARINHO, 2010, p. 84). 
 
 

Diante disto, podemos dizer que a poesia (no caso aqui evidenciado 

especificamente), completa, grosso modo, o autor. Logo, “falamos do poeta, figura que, 

muitas vezes, desagradada com a realidade humana, a vive, tirando do seu contexto a 

matéria de sua criação: a poesia” (MARINHO, 2010, p. 85). Todavia, “a sua criação artística 

não se confunde com o lugar, mas tira deste os germes que propiciam a sua configuração” 

(Idem, 2010, p. 85). E, a poesia, é elaborada “a partir do contexto objetivo com o qual o 

homem situado de defronta” (Idem, 2010, p. 86).  
Conforme L. konder, citado por Marinho, a poesia é “uma 

condensação da experiência, envolvendo simultaneamente elementos intelectuais e 

emocionais” (MARINHO, 2010, p. 87). Desse modo, essa dialética entre razão e 

emoção, se abre, não apenas ao poeta, mas a “todos os homens situados” (Idem, 2010, 

p. 87). Possibilitando “de se realizarem concretamente no mundo vivo” (Idem, 2010, p. 87). 

E é por intermédio da poesia que o poeta vive (no caso Ferreira Gullar) e expressa 

de maneira singular sua vida. De todo modo, o mesmo extrai de si aquilo que está 

depositado no seu ser, ser este, existencial. 

Para tanto, esta compreensão implica a mediação da noção de 

reminiscência. Noção utilizada aqui por nós à mesma que Marinho71, como 
“faculdade que transmite acontecimentos de geração em geração” (MARINHO, 2010, p. 91). 

Contudo, “é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde”72. Em outros 

termos, é do presente existencial que retorno ao meu passado rememorando-o. 

Para isso, o corpo não está isento de tal façanha, pois, “a reafirmação do corpo é uma 

reafirmação da vivencia” (MARINHO, 2010, p. 92,) salienta Marinho. 

Segundo Marinho, o caso de Ferreira Gullar no momento da 

construção do Poema Sujo, querer assiduamente o fato das lembranças de São Luiz 

do Maranhão da década de 1940 no contexto emblemático e contraditório, por assim 

                                                
71 “Seguimos de perto, mas com prudência, os conselhos de W. Benjamin (1994) que, ao utilizar a 
reminiscência como ‘faculdade que transmite acontecimentos de geração em geração, o sujeito 
ultrapassa o dualismo da interioridade e da exterioridade quando na reminiscência é percebida a 
unidade provisória de sua vida na corrente vital do seu passado’” (MARINHO, 2010, nota 63, p. 91)   
72 H. BÉRGSON, citado por MARINHO, 2010, p. 91. 
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dizer, da Bueno Aires de 1970, em pleno exílio na conjuntura da ditadura militar, que 

nesta época situava na América Latina, é fato a ser evidenciado. 

As rememorações vividas por Gullar o fizeram, em certa medida, 

consolidar suas idéias nas páginas que transcreveram o Poema Sujo, cujo conteúdo 

transmite-nos toda uma vida que passara e que ainda estava atentando por viver 

incessantemente por este. 

Os momentos no exílio73 fundamentaram seus escritos, muito 

embora tivesse vivendo um momento de turbulências naquela ocasião, conforme 

nos revelou Marinho.   

Ferreira Gullar redigiu o Poema Sujo durante o exílio na Argentina, 

escrevera entre maio e outubro de 1975 nesta cidade74. E em entrevista concedida a 

Marinho em novembro e dezembro de 2006 o poeta nos revela: “talvez, as razões que 

me levaram a escrever o Poema Sujo75 vieram da necessidade de dizer tudo aquilo que 

poderia ser dito enquanto houvesse tempo” (MARINHO, 2010, p. 95). 

Para Marinho, “Ferreira Gullar habita em corpo e pensamento para existir 

em espaço. O corpo do poeta se completa com o poema” (Idem, 2010, p. 96). Posto isso, 

ver-se-á o quanto a geograficidade no espaço de existência se faz presente na vida 

e na obra desse autor (no caso, Ferreira Gullar). 

Retomando a questão levantada sobre a noção de reminiscência, 

Marinho nos adverte; “quando Gullar se lançou à criação do Poema Sujo foi ao mesmo 

tempo para libertar São Luiz do Maranhão (as vivencias passadas do poeta), a partir da 

reminiscência corpórea em Buenos Aires (as vivencias presente do poeta) e para engendrar 

uma autotelia parcial do mundo poetante em face do mundo da vida” (MARINHO, 2010, p. 

120). 

Esse mundo da vida, tomado no bojo do trabalho que aqui se 

desenvolve quer ser a geografia da vida. Sempre evidenciando e valorizando as 

realidades vividas e experienciadas por quem realmente experimentou-as. 

É através da “espacialidade do corpo próprio” (MARINHO, 2010, p. 128) 

que temos “ a certeza da realização do ato poetante no mundo sensível” (Idem, 2010, p. 

128). Assim sendo, se busca compreender o subjetivo objetivado (o poema).  Este, 

obtido através da experiência vivida, que fundamenta o empírico, portanto. “Para nós, 
                                                
73 “Possivelmente eu não teria escrito o Poema Sujo se não tivesse sido exilado” (GULLAR, citado por 
MARINHO, 2010, p. 136). 
74 “Escrevi o Poema Sujo em 1975, em Buenos Aires, depois de anos de exílio em Moscou, Santiago 
do Chile e Lima” (GULLAR, citado por MARINHO, 2010, p. 99).  
75 Grifo do autor conforme o original. 
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essa experiência única é obtida através da relação de objetivação entre homem e mundo 

que circunstancia a gênese de subjetivo objetivado” (MARINHO, 2010, p.138).  
Como dito anteriormente, é “pela compreensão da corporeidade como 

vivência imediata da consciência e, também, como núcleo primevo da existência” 

(MARINHO, 2010, p. 141) que o mundo escondido em nós mesmos se revela. É pela 

mediação corpórea que o rememorado se faz presente. Aquela (se referindo à 

corporeidade) que parece-nos conhecermos evidentemente na totalidade, mas que 

na verdade não sabemos a totalidade de seu comportamento. Ou seja, não 

conhecemos quase nada de seu comportamento. “É nesta mediação corpórea 

interposta entre a geograficidade e o espaço de existência que a manifestação ontocriativa ( 

o poema) torna-se o solo do homem que se quer se situar” (MARINHO, 2010, p. 141). “É o 

vivido rememorado” (Idem, 2010, p. 140), que se vai tecendo para a concreção vivida 

em ato presente. Isto é, com as recordações manifesto coisas que a vivência 

existencial presente torna-se mais que local, vai além do ser. Com isso, “o espaço de 

existência torna-se meio para as relações entre indivíduos dotados de diversificadas formas 

de solidariedades e sensibilidade” (MARINHO, 2010, p.144), no qual, “o ser-espacial 

imprime relações que tem como meio co-determinante e correlacional para a realização da 

vida, o espaço de existência” (MARINHO, 2010, p. 143). Em outros termos, é por meio 

das rememorações como ser-espacial que podemos trazer para o presente aquilo 

que seria impossível ter conosco no agora sem rememorar. Sendo assim, 

realizamos um ato consubstancialmente de ser existencial através do vivido.  

E é diante desse vivido que procuramos idealizar o mundo no qual 

vivemos. Portanto, como nos afirma Moraes, “não há humanização do planeta sem uma 

apropriação intelectual dos lugares, sem uma elaboração mental dos dados da paisagem, 

enfim, sem uma valorização subjetiva do espaço” (MORAES, citado por MARINHO, 2010, p. 

151). Um mundo em que a geograficidade se torna verdadeiramente a “geografia 

vivida em ato”76. No entanto, “isto mostra que o modo de existência do homem situado é 

espacial” (MARINHO, 2010, p. 155).   

Pontuando a relação geografia e literatura e o ser-espacial autor do 

Poema Sujo – no caso Ferreira Gullar – tem-se que, nesta relação que se faz 

existencial “a cada instante o ser em ato se renova” (MARINHO, 2010, p. 167). Isso, 

principalmente quando o mesmo está envolvido na vida social, em meio à 

                                                
76 DARDEL, citado por MARINHO, 2010, p. 154 
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sociabilidade que o envolve por inteiro e que o faz ser ele mesmo individual77, 

particular no coletivo e singular na pluralidade que o influencia preponderantemente. 

Bem como o faz mudar em algum momento. Neste ponto, Ferreira Gullar se fez um 

pouco disso que acabamos de descrever, pois que, antes e mesmo depois da 

escrita do Poema Sujo sua vida prevaleceu, porém, diferenciada, do ponto de vista 

nosso conforme o enfoque demonstrado por Marinho em sua Tese. 

Entender o complexo do exílio assim como a migração requer 

cuidados por parte do pesquisador. No entanto, a socioespacialidade no qual se 

insere um exilado ou migrante se mostra como desafiador para este. A cultura é 

outra78, os costumes mudam, enfim, é estar em outro mundo, mundo este diferente 

do de origem do recém chegado à nova terra. O lugar vai se fazendo conforme vão 

se passando os momentos. Os laços culturais vão aos poucos se entrelaçando com 

os novos comportamentos. Junto com eles, os traços comuns. 

Quando o poeta Ferreira Gullar nos relata sobre o que sentia ao 

escrever sua obra em análise, este nos revela: “escrevi o poema [Poema Sujo] que era 

a experiência da vida toda; não era só um poema do exílio, mas um poema da memória, da 

perda, da recomposição do mundo perdido e do amor à vida” (MARINHO, 2010, p. 182). E 

mais, para Gullar “a vida não é o que deveria ter sido e sim o que foi” (MARINHO, 2010, p. 

187). 

Diante disso, podemos dizer que através da arte (aqui, em análise, o 

poema) nos transcendemos. Passamos por um momento único na existência, qual 

seja, viver as reminiscências. Em outros termos, passamos a revisitar pela 

rememoração a vida passada. “A memória, como meio de exposição da consciência 

crítica, é o depositário do elo de um lugar com outro lugar. A memória, na obra poética, 

transfigura-se em uma revisitação de um tempo (um presente) à outro (um passado)”79 

(MARINHO, 2010, p. 205). Por sua vez, “a realização poética é meio para que o indivíduo 

torne real a sua passagem do singular contido em si para o universal contido na realidade 

vivida, com a qual o mesmo se relaciona” (Idem, 2010, p. 213). 

Nesse sentido, há uma efetiva dialética entre o homem e sua relação 

direta com o espaço de existência. Por conseguinte, “a escrita poética tem a ver com o 

sentido de resgatar a subjetividade e pô-la à mostra no contorno real da vida humana” 

                                                
77 A individualidade se dá no espaço de existência.  
78 Apesar de que “tudo é cultural em nós” (MELEAU-PONTY, 2007, p. 229). Mesmo assim sentimos o 
peso da outra cultura.  
79 Grifos do autor conforme o original. 
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(MARINHO, 2010, p. 219). O ato de escrever torna possível testemunhar “que aqui 

estivemos e assim fomos” (EDUARDO GALEANO apud in MARINHO, 2010, p. 220). Para 

tanto, como nos informa Armando Correa da Silva citado por Marinho, “o homem não 

existe, isoladamente ou socialmente, sem o espaço que representa e define” (2010, p. 223). 
Esse espaço de existência como um verdadeiro lugar social. Lugar social hodierno80, 

ou seja, a cidade. 

É-nos dado a explicitar –novamente - que a construção, por assim 

dizer, do Poema Sujo se deu na cidade portenha de Buenos Aires. Isto é, a 

importância da cidade no debate em questão é relevante como meio de 

sociabilidade do ser empírico (Ferreira Gullar). E retomando novamente Armando 

Correa da Silva, este nos permite dizer “que viver é continuamente abrir espaço” (SILVA 

apud in MARINHO, 2010, p. 229), para a construção artística e vivência como um todo. 

De forma sutil e consistente podemos afirmar que o homem, em 

especial, aquele que produz, é constantemente envolvido por sua vivência, relações 

experienciadas. E que, todos pensam, muito embora de formas variadas, por sua 

vez, o homem por meio da percepção corporal, como nos reporta Merleau-Ponty, 

apreende as coisas que o corpo próprio percebe, porém, sua intencionalidade 

também se faz presente. Diante desse fato podemos trazer à luz que o homem vive 

perseguindo algo, e é através da poesia que o poeta expressa ou persegue suas 

pretensões, e, “viver sem ter alguma coisa é virtualmente impossível” (ERIC FROMM apud 

in MARINHO, 2010, p. 232). 

Posto este ponto, vemos o quanto a cultura molda a vida humana 

em seu cerne. Pois a questão cultural faz o ser existencial do homem viver conforme 

suas convicções diante a realidade. Mesmo alguns indivíduos estando próximos 

fisicamente, podem, ao mesmo tempo, estarem “distantes sócioculturalmente de outros 

indivíduos” (MARINHO, 2010, p. 241).  
No processo onto-geográfico (geograficidade, espaço de existência, 

vida, etc.), sou participante do mundo, bem como vítima do mesmo. E, com efeito, 

denuncio e anuncio, através da arte (no caso, a poesia) um mundo que estava 

recalcado em mim. É das camadas mais profundas de nosso ser, em conflitos com a 

geograficidade, que surge a subjetivação-objetivada, a saber – a arte (em nossa 

                                                
80 Palavra que significa “relativo aos dias de hoje; atual” (FERREIRA, 2004, p. 1051). 
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abordagem, o poema). E é nesse relacionamento que atingimos o ultrapassamento 

do eu interior para o eu exterior, através da criação artística, extraordinariamente. 

Na esfera de significados fenomenológicos, nossa reflexão acerca 

da existência requer atenção. Como dito anteriormente, é buscando os conteúdos 

geográficos numa obra de arte, isto é, “geografizando”, que encontraremos o elo 

entre Geografia e Literatura. A amálgama entre ambas ajuda-nos na compreensão 

da realidade. Tanto do pretérito81 quando do tempo presente. Nessa relação 

(Geografia e Literatura) podemos encontrar como se dá o envolvimento do homem 

com a terra, em outros termos, como se dá o envolvimento do homem no espaço de 

existência.  

 

No seu aspecto empírico-concreto é querer saber o quanto na vivência, em 
sua dinâmica participativa, um poeta tomou do mundo e dos lugares para a 
elaboração da criação artística, e o quanto esta, garantida a sua autonomia 
parcial, é mais dependente das relações do homem com o mundo 
(MARINHO, 2010, p. 33). 
 
 

Posto isto, vejamos que a existência é espacial como quer Merleau-

Ponty (2006a). Porém, as experiências vividas corroboram para o fato de a 

existência ser no espaço, bem entendido ser este espaço o constituinte do ser. 

Diante disso, então vejamos o que nos diz o poeta Drummond: “como é o lugar por 

onde ninguém passa por ele? Existem as coisas sem ser vistas?”82. 

Conforme nossa linha de raciocínio no decorrer de todo trabalho, 

sempre seguindo os passos da fenomenologia Merleau-Pontyana, isso é algo para 

se refletir. De todo modo, o lugar tratado por nós é aquele vivenciado e 

experienciado por quem nele habita que vive o real. Pois, “não se pode [...] conceber 

coisa percebida sem alguém que a perceba” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 432).  Ou 

então, não se pode conhecer algum lugar sem que alguém a conheça. Para tanto, 

as coisas só existem se forem experienciadas e vistas pelo corpo através dos 

nossos sentidos, haja vista ser os nossos sentidos a porta de entrada e de saída 

para o mundo, e que todos os nossos conhecimentos atravessam os nossos 

sentidos. Muito embora pontue Merleau-Ponty que “tocar não é ver” (2006a, p. 302).  

Porém, isto se dá no espaço de existência, pois, “toda sensação é espacial” 

                                                
81 Neste caso específico significando apenas “passado” (FERREIRA, 2004, p. 1628). 
82 ANDRADE, Carlos Drummond de. A Suposta Existência. 1994, p. 100. 



57 
 

(MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 298). Deste modo, a indagação de Drummond é 

contundente. Diante disto, inferimos que somos aquilo que vivemos. O que nunca vi 

e jamais experienciei para mim não existe. Portanto, “para que percebamos as coisas, 

é preciso que as vivamos” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 436). 

Por falta de espaço e tempo não iremos discorrer mais neste debate, 

sobretudo em se tratando de um questionamento tão contundente como colocado 

acima. Logo, nos limitaremos desde então. 

Numa reflexão que nos permite seguir para uma conclusão, 

parafraseando Merleau-Ponty, assim como a poesia é obra de arte, o corpo pode ser 

comparado não a um objeto físico, “mas antes a uma obra de arte” (MERLEAU-PONTY, 

2006a, p. 208).  Pela corporeidade eu tenho as primeiras significações do poema que 

se objetiva. Junto a essa manifestação, “por meio da geograficidade, a poesia é 

processo de objetivação que escoa no espaço de existência pela corporeidade que lhe dá 

os primeiros significados” (MARINHO, 2010, p. 48). 

Para que possamos sublinhar todas as palavras postas neste 

capítulo e, chagando numa conclusão para não concluir, somos levados a explicitar 

que Geografia a Literatura consomem da mesma fonte: o mundo, a existência em si.  

Uma conclusão para não concluir por ser um tema muito vasto no 

que se refere ao encadeamento das idéias. Sobretudo, quando direcionado à 

Geografia da vida. 

Por fim, o próximo capítulo tende a nos mostrar a discussão da 

Paisagem sobre o viés fenomenológico de Merleau-Ponty, um conceito bastante 

difundido na Geografia. 
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CAPÍTULO 4 

 

 
Apontamentos da obra de Ulisses Fernandes sob influencia da ontologia 

Merleau-Pontyana 
 

 

Assim como feito nos capítulos anteriores, este se inicia do ponto 

que merece, qual seja fazer com que o leitor se familiariza com o tema que iremos 

discutir, sem, entretanto, nos desprendermos de sua originalidade.  Na busca de 

compreender a tese de doutorado do supracitado autor do título deste capítulo, 

(Ulisses Fernandes), iremos discorrer, como apontado, sobre a noção de paisagem 

sobre um viés da ontologia Merleau-Pontyana. Noção esta muito difundida no âmbito 

da Ciência Geográfica.  

Pois bem, a tese de Ulisses Fernandes está estrutura da seguinte 

maneira, conforme observamos ao estudá-la. A primeira parte é constituída de uma 

breve discussão a cerca da noção de natureza. Logo após – seguindo no mesmo 

capítulo – se discute a noção de natureza em Merleau-Ponty. Nesta primeira parte o 

autor discorre esta noção (de natureza) sempre correlacionando à noção de 

paisagem. Na segunda parte é feita uma abordagem relacionando paisagem e 

estética, especificamente à pintura. Já na terceira parte é feito uma abordagem da 

noção de paisagem por meio do olhar, por assim dizer, visto ser através do olhar 

que conseguimos captar a paisagem. Na quarta e última parte será feito uma 

abordagem da paisagem sob o viés da subjetividade, em outras palavras, será 

analisado o visível e o invisível na paisagem, a subjetividade contida na paisagem. 

Com efeito, não iremos descrever a tese na totalidade, ou seja, não iremos seguir a 

discussão conforme a estrutura da mesma (tese). Em outras palavras, iremos fazer 

breves apontamentos discutindo-a, deveras, sobre um viés da ontologia Merleau-

Pontyana. 

De início, podemos ver a Geografia se interagindo com a Filosofia 

para fazer-se realizar uma tese. O trabalho de Ulisses Fernandes é um trabalho de 

Geografia para a Geografia e não outra coisa. “Fundamentar uma tese na obra de um 
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filósofo não pode significar estar o trabalho mais próximo da Filosofia do que da Geografia – 

o que ao menos se intenta é produzir um trabalho de Geografia para a Geografia” 

(FERNANDES, 2009, p.13). 

Conforme mencionado logo a cima, a tese estudada neste capítulo 

começa abordando a noção de natureza, porém, não se separando da noção de 

paisagem, pois, “natureza e paisagem não necessitam obrigatoriamente de apresentações 

em separado, visto ter sido a última a experiência mais definitiva do homem no sentido de 

apropriar-se de um todo no qual se projeta” (FERNANDES, 2009, p.33). Nesse sentido, 

tanto a noção de paisagem quanto a noção de natureza está ambas 

correlacionadas. Visto que “o conceito de paisagem, ao longo da historia do pensamento 

geográfico, dispôs muitas correlações com o sentido de natureza, bem como interagiu na 

necessidade de compreensão da cultura inerente aos distintos grupos humanos” 

(FERNANDES, 2009, p.34). Em geral, a tese estudada está centrada na discussão da 

noção de paisagem. 

Para isso o autor aposta na filosofia de Merleau-Ponty como 

fundamento teórico.  Como veremos, Ulisses Fernandes tem como base concreta 

para fundamentar suas argumentações algumas obras do filósofo francês83. Porém, 

citaremos algumas dessas obras apenas para reforçar nossa pesquisa. 

 

Finalmente, o aporte da filosofia de Merleau-Ponty vem justamente ao 
encontro deste redimensionamento do conceito de paisagem frente à 
Geografia. Se por um lado [...] o conceito avança em sua conotação 
subjetiva atrelada basicamente à Fenomenologia dentre de uma da linha da 
Geografia conhecida como Cultural-Humanística, por outro, o conceito 
perde valor quando diante das concepções naturalista e funcionalista da 
Geografia. E em assim sendo, parte-se para a filosofia de Merleau-Ponty 
com o propósito de se buscar se não um alinhamento entre as duas leituras, 
ao menos um diálogo que as possa aproximar (FERNANDES, 2009, p.43). 
 
 

A paisagem é dinâmica e sempre mantém sua essência, a saber: 

reside no espaço. Porém, não confundamos em sua essência, paisagem e espaço, 

visto que, “paisagem e espaço não são sinônimos” (SANTOS, 2009, p.103). A paisagem é 

o invólucro permeado na existência. A paisagem apesar de ser o exterior, pois “existe 

através de suas formas” (Idem, 2009, p.103), está situada em nosso horizonte e “carrega 

uma carga de emoções humanas” (FERNANDES, 2009, p. 48), tal qual a natureza, e não 

                                                
83 “utilizar-se da obra de Merleau-Ponty é muito mais um fanal do que exatamente um 
destrinchamento explícito da mesma, atrelando-a à Geografia” (FERNANDES, 2009, p. 14). 
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apenas atributos físicos da existência. “A paisagem e natureza são construções 

intelectuais com grande carga de interação” (Idem, 2009, p. 29). E mais, “a paisagem traz 

intrinsecamente a natureza original da qual advém qualquer existência terrena” (Idem, 2009, 

p. 143). Porém, “não cabe ao homem tomar a paisagem, como se fosse propriedade sua” 

(PINCHEMEL, citado por FERNANDES, 2009, p. 52). Não obstante, o homem pode fazer 

da paisagem um elemento de sua intencionalidade. Pois como quer a tese estudada 

neste capítulo, a discussão em algum momento se pauta na noção de paisagem por 

um viés estético, sobretudo, pela arte, em particular, à pintura. Deste modo, o 

homem concebe a paisagem artisticamente, visto ser “a arte a realização objetiva de 

um contato com o mundo” (MERLEAU-PONTY, citado por FERNANDES, 2009, p. 55). 

A paisagem sempre foi discutida pela Geografia, assim como o 

espaço, todavia, não podemos negligenciar tais abordagens no seio desta ciência. “A 

paisagem é um conceito recorrente na abordagem da Geografia desde o momento pioneiro, 

no qual a mesma vem a se configurar enquanto uma ciência moderna” (FERNANDES, 2009, 

p.58). Como dito logo a cima, a paisagem é uma construção humana e “é o discurso 

intelectual no qual principiou a Geografia; a paisagem nasceu enquanto representação de 

uma interação entre o Homem e a Natureza” (Idem, 2009, p. 29).  

Assim como está explícito no capítulo 2 e 3, aqui também iremos 

procurar mostrar a relação do homem com o espaço de existência, como este 

percebe o mundo através de uma leitura da paisagem84. Uma prosa do mundo, 

parafraseando Merleau-Ponty. Na interação entre natureza e paisagem “esta última é 

o objeto direto da representação da primeira” (FERNANDES, 2009, p. 31).  
Em verdade, portanto, “para além de se observar coisas e objetos – e 

interagir com eles – na elaboração da paisagem, está o modo como o homem percebe e 

discorre sobre estes elementos” (FERNANDES, 2009, p. 59). Ou seja, para além do físico 

há as emoções humanas. Neste momento percebe-se o papel da subjetividade, da 

experiência, da vivencia, da afetividade, por assim dizer, atuando. E é por certo que 

“há uma apreciação humana na paisagem” (Idem, 2009, p. 123). Logo, como dito 

anteriormente, as paisagens são dinâmicas, neste caso, heterogêneas no modo de 

ser85. Visto que “as paisagens podem ser interpretadas de formas diferentes, pois estão 

condicionadas ao agrupamento humano que as concebe ou aos que de fora incidem sobre 

                                                
84 Sendo assim, tanto natureza quanto paisagem aparecem “como um texto a comunicar em discurso 
a intenção nela contida” (FERNANDES, 2009, p. 32). 
85 Este ser considerado como Ser-aí, exterioridade. Neste capítulo entendido como paisagem, 
especificamente. 



61 
 

ela” (Idem, 2009, p. 124). A paisagem assim como a natureza são duas apreensões 

“humanas do sensível” (Idem, 2009, p. 33). 

Através da arte, em especial, da pintura, se pronuncia uma 

paisagem daquilo que o homem tem de si para com o mundo86. O mesmo parte de 

seu interior para objetivar sua concepção paisagística do real e, em contato com o 

exterior o pintor, por exemplo, faz jorrar uma paisagem íntima que o envolvia até 

então. E faz notar que a natureza tem uma existência própria e que só lhe cabe 

expressá-la da melhor maneira possível para efetivar o “binômio paisagem-espaço” 

(FERNANDES, 2009, p. 52). 

Bem entendido, “a Natureza [...] tem um interior, determina-se de dentro 

[...] é um objeto enigmático, um objeto que não é inteiramente objeto; ela não está 

inteiramente diante de nós. É o nosso solo, não aquilo que está adiante, mas o que nos 

sustenta” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 04). Não apenas o que está sobre o nosso 

olhar, mas o que nos envolve, está ligado a nós num élan significativo no qual não 

temos como nos desprender da mesma simplesmente por fazermos parte da 

existência. Estamos envolvidos intrinsecamente pela paisagem, tanto quanto pelos 

fenômenos naturais e culturais. Neste momento percebemos que há uma discussão 

relevante entre o que vem a ser paisagem natural e paisagem cultural.      

  Como um todo, segundo Capel as paisagens geográficas seriam 
“os vários aspectos da superfície terrestre, que resultam da atuação dos agentes físicos 

(paisagens naturais), [...] da presença e da multiforme atividade do homem (paisagens 

culturais e humanizadas)” (CAPEL, 1981, p. 346).  Sendo assim, percebe-se que a 

paisagem natural e a paisagem cultural, ou humanizada se dão no “meio 

geográfico”87. A paisagem natural como sendo os variados aspectos da superfície da 

terra, tais como o relevo, a morfologia, por exemplo. “A paisagem natural resulta de 

uma desigual combinação de fatores físicos: geológicos, pedológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos, climáticos e bióticos” (SILVA, 1978, p. 07). Já a paisagem cultural seria 

aquela cuja própria dinâmica se encontra em presença e sobre as diversas 

manifestações humanas, aquelas transformadas “pela ação humana” (FERNANDES, 

2009, p. 42). “A paisagem cultural [...] é também resultado de uma desigual combinação de 

fatores humanos: econômicos, sociais, políticos, e culturais” (SILVA, 1978, p. 10). Por 

                                                
86 Neste sentido tem-se “a paisagem enquanto arte” (FERNANDES, 2009, p. 47). 
87 Considerado aqui como “o meio físico mais os seres vivos na abrangência de suas interações e 
que tem os seres vivos como seu sujeito de formação” (MOREIRA apud in GERALDINO, 2010, p. 90). 
Onde a geograficidade acontece. 
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conseguinte, “a paisagem é uma associação de formas naturais e culturais existentes na 

superfície da terra” (SAUER, citado por CAPEL, 1981, p. 355).  

Bem entendido, a paisagem está contida no espaço de existência88. 

Assim, a mesma se confunde com a natureza. Por isso é discutidos aqui ambos os 

conceitos sem separação, assim como o faz Ulisses Fernandes.  

Por intermédio da pintura podemos verificar uma prosa do mundo da 

paisagem, bem como uma linguagem indireta da mesma. Neste ponto, há sempre 

que considerar a perspectiva por parte daquele que direciona seu olhar. 

Independentemente do que seja tal pintura há sempre uma representação de uma 

visão da paisagem. Paisagem esta, interligada às geograficidades89. 

O poder da arte pictórica fascina.  As imagens transmitidas por uma 

série de quadros, por exemplo, podem fazer com que possamos descobrir nestas, 

àquilo que temos dialogado em nosso trabalho, qual seja, as “geograficidades”. 

A questão do olhar é de suma importância para uma abordagem 

paisagística no que concerne a Geografia. Para tanto, vejamos como Fernandes nos 

coloca isto em debate: “a questão da subjetividade do olhar torna-se vital na apreensão da 

dimensão do conceito de paisagem para o trato geográfico” (FERNANDES, 2009, p. 85). 

Assim o olho torna-se uma ferramenta essencial para a apreensão da paisagem. 

Não obstante, as formas da superfície terrestre (o relevo, por exemplo) independem 

desse olhar. O olhar busca apreender a essência real da paisagem, seu aspecto 

fascinante que mostra-nos a relação homem-meio. Não obstante, “a paisagem 

significa originalmente a restrição do mundo visível ao campo visual que se abre a partir 

deste recorte primordial” (BESSE apud in FERNANDES, 2009, p. 34). Assim sendo, “a 

rigor, a paisagem é apenas a configuração territorial que é possível abarcar com a visão” 

(SANTOS, 2009, p.103). No mesmo tom ressalta Merleau-Ponty dizendo-nos: “mesmo 

no presente, a paisagem é configuração” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 219). 

No cenário desse debate, o geógrafo se ver confuso em inúmeras 

circunstancias, de todo modo, se depara exposto a essa paisagem que o envolve 

totalmente. A paisagem como um todo apresenta seu horizonte, quer nos transmitir 

algo, entretanto, nos limita à totalidade. O fundo de uma paisagem podem nos trazer 

                                                
88 Visto ser a paisagem “espaço geográfico”, conforme GIOVANNETI & LACERDA, 1996, p. 153.                                                                                      
89 “Geograficidade refere-se às várias maneiras pelas quais sentimos e conhecemos ambientes em 
todas as suas formas, e refere-se ao relacionamento com os espaços e as paisagens, construídas e 
naturais, que são as bases e recursos das habilidades do homem e para as quais há uma fixação 
existencial” (DARDEL, apud in NOGUEIRA, 2001, p. 24).  
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a luz à seguinte passagem: “saber não é suficiente, é preciso compreender”90. Isto é, o 

que essa paisagem quer nos transmitir, o que a mesma tem a nos oferecer, etc., 

temos que não apreender apenas, mas compreender. “Experimentar o acordo entre 

aquilo que visamos e aquilo que é dado, entre a intenção e a efetuação” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 200). Assim, numa singela ordem de cores e elementos variados, a 

geograficidade vai de realizando. Vão se formando, por assim dizer, os horizontes 

geográficos91. 

Neste momento a geografia da vida no espaço de existência se faz 

perceber sob uma perspectiva do olhar. Então surge uma passagem interessante do 

filósofo Merleau-Ponty a saber: “pensando bem, o mundo está ao redor de mim, e não 

diante de mim” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 33). Em outras palavras, estou envolto no 

mundo, este me pertence e pertenço a este. Não estou diante do mesmo, estou no 

mesmo.  

Como um todo ver-se um espetáculo direto e indireto da existência 

atuando. Um meio de se situar em torno da vida. Por vezes, um valor real do homem 

em sua geograficidade através da arte, sobretudo, da arte pictórica, ou seja, da 

pintura. Merleau-Ponty vê a paisagem por meio da pintura, todavia, não quer dizer 

que este autor negligencie a paisagem por fora das telas. Pois, sua filosofia prioriza 

a percepção como o primeiro ato, através do corpo, para se valer como sujeito 

diante a paisagem, do mundo, do meio, do espaço, da existência. Visto ser qualquer 

olhar sobre uma paisagem (seja ela natural ou humanizada) “a expressão concreta de 

uma civilização ou de uma variante de uma civilização” (SORRE, citado por CAPEL, 1981, 

p. 356). Neste contexto, as variantes mudam conforme o passar dos tempos, pois 

cada civilização tem um olhar - que melhor lhe convém - sobre as coisas. Assim 

sendo, a paisagem de hoje pode não ser a paisagem de nossos antepassados. 

 

A paisagem que hoje se oferece a determinado grupo humano não 
pressupõe mais o mesmo élan92 do tempo passado, pois como já indicava 
Santos, há uma sucessão de tempos re-construindo sempre a paisagem 
que se oferece ao diálogo com o espaço – mas ao fim, ainda é paisagem, e 
tal qual a lógica estóica do eterno retorno, sempre nasce de si mesma, pois 
reside no espaço, venha a adquirir ela qualquer forma para mais ou para 
menos do original. O mesmo autor reitera que a paisagem sofre com a ação 
avassaladora do tempo e das sucessivas gerações humanas que se 

                                                
90 HENRI BERR, citado por SODRÉ, 1976, p.07. 
91 Entendido aqui como tudo aquilo que possamos alcançar na superfície terrestre através do nosso 
olhar. 
92 Grifo do autor conforme o original. 
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contrapõem a ela, mas sempre se recompondo para [...] manter a sua 
essência, mesmo que venha a interagir com outros significados 
(FERNANDES, 2009, p. 45)93. 

 
 

A qualidade expositiva da subjetividade do olhar transcende o 

homem para outra dimensão de seu ser, no qual, este fica permeado por 

significações que abrange do visível ao invisível, através do olhar nobre em relação 

à natureza. Este olhar nobre que o mesmo busca mostrar por intermédio de suas 

experiências vividas no espaço de existência e interagindo com a Geografia da vida. 

A paisagem “advêm de um interior refletido em algo menos mundano e 

um exterior tramado em síntese de ação humana” (FERNANDES, 2009, p. 153). Neste 

sentido “a paisagem é uma maneira de ver, uma maneira de compor e homonegeizar o 

mundo externo, ou seja, a paisagem está inteiramente ligada ao olhar, as imagens que são 

subjetivas” (DUARTE; MATIAS, 2005, p. 195). Vê-se neste momento a cultura fazendo-

se valer. Uma manifestação humana entre o interior e o exterior efetivamente em 

processo. E, para tanto, conforme Souza, cultura se entenderia por “toda construção 

material e imaterial de um grupo humano”94. Neste contexto, o valor simbólico ganhar 

expressão maior. Pois, “as formas espetaculosas que adquirem os objetos ou o poder 

simbólico deles imanada fazem pressupor ser a paisagem capaz de se fazer valer para além 

daquilo que dela se interpreta” (FERNANDES, 2009, p. 46). 

Bem entendido, a relação no que diz respeito ao espaço, ao mundo, 

a paisagem, a natureza e ao lugar ganham força maior neste contexto.  

Para reforçarmos nossas argumentações no que concerne a 

paisagem geográfica, observemos que “a paisagem é movimento” (DUARTE; MATIAS, 

2005, p. 195). Cujo entendimento torna-se valer. Esse movimento contido no espaço 

de existência, no meio geográfico. Onde este “meio primeiramente é tudo o que há95” 

(GERALDINO, 2010, p. 118).  

Conforme Jean-Marc Besse “a paisagem traduz visual e 

imaginariamente a promoção da Geografia como discurso específico” (BESSE, citado por 

FERNANDES, 2009, p. 52). Ou seja, a discussão acerca da paisagem tem como 

ciência específica, como se pode ver, a Geografia. Contudo, a paisagem é uma 

ferramenta das análises geográficas.  

                                                
93 Muito embora para Max Sorre “as gêneses das paisagens. Tem um passado” (SORRE, 1967, p. 
XIV), e muitas vezes esquecido. 
94 SOUZA, André dos Santos Baldraia. Anotações de aula, 2010. 
95 Grifo do auto conforme o original. 
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Conforme se pôde ver, tanto este capítulo quanto o capítulo 2 e o 

capítulo 3 em geral tratam, por assim dizer, da perspectiva da percepção. Isto é, da 

percepção daquele que vivencia a presença de um fenômeno, experimenta-o em 

sua essência. Bem entendido, espaço e lugar ganham uma maior expressão nestes 

capítulos. Visto que, “expressar o espaço e o tempo em Geografia é realizar a análise dos 

lugares e das relações” (SILVA, 1986a, p. 99). Com efeito, foi basicamente isto que 

realizamos nos referidos capítulos, uma breve discussão sobre as relações no 

espaço vivido96.  

Sublinhamos que os apontamentos aqui feitos foram apenas 

citações diretas e indiretas da tese de doutorado de Ulisses da Silva Fernandes 

(UFF), em torno de uma leitura superficial de sua obra. Bem como, buscamos 

mostrar o papel da arte pictórica, (no caso, a pintura) na filosofia de Merleau-Ponty e 

na elaboração da tese estudada aqui, e como esta abordagem chegou a ser 

discutida no âmbito da ciência geográfica. Como os diálogos deste filósofo (Merleau-

Ponty) podem ser utilizados numa abordagem geográfica. Para tanto, consideramos 

ter feito os apontamentos os mais breves possíveis para se compreender a 

paisagem acerca da ontologia Merleau-Pontyana.  

Seguindo na mesma linha de raciocínio, iremos seguir sem desvios 

de conduta para não perdermos o foco em questão. Isto é, queremos apenas dizer 

que o capítulo seguinte irá tratar indiretamente (assim como o capítulo 1 e o capítulo 

4), da ontologia Merleau-Pontyana. Pois iremos discutir brevemente a noção de 

espaço por Merleau-Ponty. 

 

 

                                                
96 Bem entendido, “o espaço vivido deve, portanto, ser compreendido como um espaço de vida” 
(GOMES, 1996, p. 319). 
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CAPÍTULO 5 

 

Uma síntese da noção de espaço em Merleau-Ponty 
 

 

O problema a ser pesquisado neste capítulo a fim de evidenciarmos 

o que consideramos importante para a Ciência Geográfica, é o “espaço 

geográfico”97, cuja discussão é-nos muito significativa quando se tratando à priori de 

um conceito geográfico. 

Esse espaço geográfico, no qual se torna o nosso problema a ser 

pesquisado e que pretendemos desenvolver uma discussão a respeito, todavia, 

resumidamente, tem como ponto de partida as análises da fenomenologia do filósofo 

francês Maurice Merleau-Ponty como base para a abordagem em questão. Do 

mesmo modo, considerando esse “espaço como lugar das experiências vividas” por 

quem as vivem. Bem como, por sua vez, ser um conceito importante no seio da 

Ciência Geográfica98. 

Partindo da leitura do livro Fenomenologia na Percepção (1945) do 

filósofo Merleau-Ponty, principalmente, no qual consideramos fundamental em nossa 

pesquisa, e cuja discussão acerca do espaço é uma das partes expressiva desta 

obra, nossa pretensão é mostrar sinteticamente o conceito de “espaço” por este 

autor. Muito embora, seja um problema, por assim dizer, demasiado complexo a ser 

debatido. Desde já indicamos ao leitor que nos limitaremos esta discussão à 

totalidade. 

Como objetivo geral de nossa pesquisa, temos como suporte 

necessário o tema que colocamos a ser discutido (Geografia e Percepção: Uma 

interpretação introdutória a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty) e que, 

através deste temário nossa pretensão é buscar compreender a relação entre a 

Filosofia de Merleau-Ponty e a Geografia. Ou seja, a influência que este filósofo fez 

sofrer na geografia. Bem entendido, a Geografia Humana brasileira, por assim dizer.  

                                                
97 Grifo nosso. 
98 O espaço geográfico aqui discutido “é um espaço percebido e sentido pelos homens em função 
tanto de seus sistemas de pensamentos como de suas necessidades” (DOLLFUS, 1982, p. 52). 
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Em nosso entendimento, a geografia como uma ciência 

interdisciplinar99 possibilita-nos compreender a nossa realidade. Pois que a 

geografia – em nosso caso específico - não deve proceder em suas pesquisas sem 

a filosofia, visto ser esta última muito importante para os estudos geográficos100. 

Considerando as “experiências vividas” em certo lugar (espaço) 

onde vivem seres humanos, porém, sempre salientando a importância da cultura no 

qual cada um desses está inserido, torna-se relevante a noção de pertencimento por 

parte daqueles que vivem num dado lugar se identificando através de suas 

percepções experienciadas no espaço de existência. Através da percepção como 

princípio norteador do conhecimento101 o ser humano desenvolve suas aptidões e 

habilidades para com o meio em que vive. É pela percepção que o homem passa a 

ter conhecimento dos fenômenos que aparecem diante de si. Partindo daqui, 

evidenciamos a noção de espaço.  

De todo modo, a filosofia de Merleau-Ponty não deve ser rejeitada 

nas análises geográficas no que concerne a questão da espacialidade, cuja 

importância se colocou como objetivo deste capítulo. Isso em se tratando da 

Geografia Humana, como citado anteriormente.  

Sumariamente, este pequeno esboço a respeito da noção de espaço 

em Merleau-Ponty requer cuidado de nossa parte, simplesmente por não tratarmos 

deste conceito em toda sua ontologia. Apenas em parte. 

Enfim, aqui, nos convém salientar o quanto os escritos deste filósofo 

- em especial a Fenomenologia da Percepção (1945) - é relevante para uma 

abordagem geográfica sob o prisma do espaço vivido e experienciado por quem o 

habita, independentemente de sua cultura. Sobretudo, em se tratando da 

investigação espacial. 

De todo modo, “o filósofo Maurice Merleau-Ponty elaborou um importante 

estudo sobre o espaço, que teve uma grande contribuição no estudo da percepção” 

(PERREIRA; CORREIA; OLIVEIRA, 2010, p. 176). Não obstante, “o espaço não fica 

restrito apenas a visualização, uma vez que nos leva a questionar e a perceber a inserção 

                                                
99 Pois se relaciona com a História, com a Sociologia, com a Economia, com a Antropologia, com a 
Filosofia entre outras. 
100 Em nosso entendimento, “romper o isolamento do geógrafo” (MORAES, 2007, p. 126) no seio da 
própria Geografia é uma meta deste trabalho. Este (geógrafo) não deve deixar de ser Geógrafo 
simplesmente por fazer uso da Filosofia. Fazer Geografia, porém, utilizando-se de outras ciências 
para não ficar isolado como geógrafo, posto ser a Geografia uma ciência interdisciplinar.  
101 Grifo nosso.  
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dos fenômenos em um espaço cheio de idéias abertas e compostas por intuições” (Idem, 

2010, p. 176).    

De acordo com Lima “o maior mérito de Merleau-Ponty tenha sido inserir 

o homem – por meio da percepção, experiência, sensibilidade e outras afecções somáticas 

– no centro de uma contradição secular, com isso tornando o corpo perceptivo um mediador 

de tais antinomias” (2007, p. 66), tais como “sujeito e objeto, tempo e espaço, dentre 

algumas outras” (Idem, 2007, 66). 

O corpo e o espaço implicam mutuamente uma relação de 

reciprocidade como um todo. O corpo é o meio pelo qual me comunico com o 

mundo, diz Merleau-Ponty. “E, finalmente, longe de meu corpo ser para mim apenas um 

fragmento de espaço, para mim não haveria espaço se eu não tivesse corpo” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 149). Para nós, concordamos com Lima que, “nesse sentido, toda 

experiência corporal é por definição e princípio uma experiência espacial” (LIMA, 2007, p. 

67). 

Doravante e deveras; paisagem, território, lugar, região, meio, área, 

habitat, horizonte, lar são partes do espaço geográfico. Isto é, são fragmentos que 

constituem o espaço. Por certo que não se esvazia bem como não se esgota tal 

abordagem. Mas que ressaltamos apenas para aludir simplesmente o que fora 

expresso pelo professor Armando Correa da Silva: “o espaço é pois o maior lugar 

possível” (SILVA, 1978, p. 07) “e o lugar é o menor espaço possível” (SILVA, citado por 

NOGUEIRA, 2001, p. 50).  

Desde já, “tentando romper com a idéia de um espaço único e absoluto, 

propondo um espaço como superfície da existência, apreendido por meio da experiência 

perceptível” (LIMA, 2007, p. 65), Merleau-Ponty compreende o espaço de três 

maneiras, no qual, dois são apreendidos diferentemente e um apreendido 

mutuamente, assim compreendemos. Deste modo, para Merleau-Ponty, “espaço, 

portanto, não é vazio (RELPH, 1979, p. 10), nem um “tipo de éter no qual as coisas flutuam, 

mas o poder universal que lhes permite estarem conectadas” (MERLEAU-PONTY, citado 

por RELPH, 1979, p. 10). 

Para Merleau-Ponty há três maneiras de perceber o espaço, cuja 

importância nos convém analisar por ser um conceito fundamental na Geografia.  

O primeiro seria o espaço especializado102, representado pelo “meu 

corpo e as coisas, suas relações concretas segundo o alto e o baixo, a direita e a esquerda, 

o próximo e o distante, podem me aparecer-me como uma multiplicidade irredutível” 
                                                
102 Grifo nosso. 
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(MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 328). Para tanto, “este seria o espaço físico” (NOGUEIRA, 

2004, p. 217) e, podemos inferir como “espaço natural”, sem dimensão à priori. Pois, 
“o espaço natural e primordial não é o espaço geométrico” (MERLEAU-PONTY, 2006a, 

p.394). 

O segundo seria o espaço espacializante103, no qual, “descubro uma 

capacidade única e indivisível de traçar o espaço” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 328), ou 

seja, “este só vive por um sujeito que o trace, é o espaço traçado, geométrico, é a 

espacialidade homogênea e isotrópica” (NOGUEIRA, 2004, p. 217) e, podemos dizer que, 

construído pelo homem, no qual tem juízo de valor. Isto é, segundo Merleau-Ponty, 
“no segundo, lido com o espaço geométrico cujas dimensões são substituíveis” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 328). 

E, “finalmente a terceira espacialidade, a da experiência do espaço, aquela 

dada na relação do meu corpo com o mundo e com os outros a partir de uma relação 

intersubjetiva” (NOGUEIRA, 2004, p. 217). Ou, “o espaço da experiência, da existência, 

onde as distancias não são medidas apenas por dois pontos, mas pela experiência” 

(NOGUEIRA, 2010, p. 221). Em outros termos, é na relação de afetividade e das 

experiências vividas que os homens têm com o lugar onde habitam que os mesmos 

constroem a terceira espacialidade. Esta terceira espacialidade tida como a 

experiência do espaço, e podemos dizer que é o “espaço de vida, espaço vivido pelo 

indivíduo, realização imediata da existência” (MARTINS, 2007, p. 48).  Posto que “os 

homens não se movem num espaço abstrato, mas sim num espaço concreto e pessoal, um 

espaço vivido mentalmente como modelo da experiência” (CAPEL, 1981, p. 443)104. 

Diante disso, salientemos que o estudo do espaço para Geografia, 

bem como para o homem é pleno de originalidade e de uma riqueza imensa. Visto 

que, "o espaço ‘puro’ do geógrafo não é o espaço abstrato do geômetra: é o céu azul, a 

fronteira entre o visível e o invisível...” (DARDEL, 2011, p. 08)105. 

Tendo colocado estas noções de espaço em jogo, vejamos o que 

nos diz Milton Santos se referindo a esta abordagem feita por Merleau-Ponty. Para 

Santos - quando o mesmo discute a questão da totalidade e da totalização – 

dizíamos, para Santos “uma forma de afrontar o problema é retomar de Sartre a distinção 

                                                
103 Grifo nosso. 
104 No original: “los hombres no se mueven en un espacio en abstracto, sino en un espacio concreto y 
personal, que es un espacio vivido mentalmente modelado a partir de la experiencia” (CAPEL, 1981, 
p. 443). 
105 No original francês: “l'espace pur du géographe n'est pas l'espace abstrait du géometra: e'est le 
blue du ciel, frontière entre le visible et l'invisible...” (DARDEL, 1952, p. 10). 
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entre totalidade e totalização, a primeira sendo o resultado e a segunda o processo” 

(SANTOS, 2009, p. 118). Pois, “será adequado aproximar dessa noção a idéia de “espaço 

espacia-lizante e espaço espacializado”, oferecida por Merleau-Ponty (1945, pp. 281-282) 

na Phénomenologie de la  Perception?”106 (SANTOS, 2009, p. 198). 

Para a Profª Drª Amélia Nogueira, Milton Santos “apenas fez uma 

pequena citação quando questiona se ‘é adequado utilizar a discussão de Merleau-Ponty, 

sobre o espaço espacializado, espaço espacializante’. Análise apontada e criticada por 

Merleau-Ponty que aponta o espaço vivido como o espaço concreto, pois este é resultado 

da experienciação dos homens que o vivem. E este é omitido por Milton Santos”107.  

Embora não seja nosso propósito aqui discutir essa dialética entre 

ambos os autores, apenas citamos para mostrar o quanto essas noções permeiam 

pensamentos de outros intelectuais engajados na perspectiva geográfica, por assim 

dizer. Bem entendido, essa discussão pode ir longe ao que tange Geografia e 

Filosofia, entretanto, nos limitaremos a tal discussão.  

Continuemos a observar a noção de espaço em Merleau-Ponty. 

Como já mencionado anteriormente, o corpo e o espaço se implicam mutuamente e, 

para tanto, “a noção de espaço é uma tensão, é uma experiência carnal prolongada pelo 

nosso pensamento para além dos seus próprios limites” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.42). 
Para este (Merleau-Ponty), conforme a ciência clássica “o espaço é o meio homogêneo 

onde as coisas estão distribuídas segundo três dimensões e onde elas conservam sua 

identidade, a despeito das mudanças de lugar” (MERLEAU-PONTY, 2004a, p.10).     

O espaço neste sentido torna-se um todo sem dimensão, e para o 

qual “torna-se impossível distinguir rigorosamente o espaço das coisas no espaço, a idéia 

pura do espaço do espetáculo concreto que nossos sentidos nos ofereçam” (MERLEAU-

PONTY, 2004a, p.11). Um espaço sem curvatura na estrutura da existência. 

Consubstancialmente, como não podemos distinguir o espaço das coisas no espaço, 

este, em sua essência singular torna-se para nós, seres humanos, um complexo que 

se mescla com toda sua moldura com a paisagem, com o meio, com a natureza. 

Entretanto, chegamos a um ponto no qual Merleau-Ponty faz uma breve referencia 

da percepção do espaço dizendo-nos: “o espaço perceptivo é polimorfo” (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p.170). Em outros termos, o espaço perceptivo é apreendido sob 

diversas formas. 

                                                
106 Grifo do autor conforme o original. 
107 Informação fornecida pela Profª Drª Amélia Nogueira (informação verbal). Dezembro de 2010.  
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O filósofo francês indicando-nos que “o espaço não é o meio (real ou 

lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna 

possível” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 328). Por sua vez, “de acordo com Merleau-Ponty, 

e espaço não é um sustentáculo dos objetos ambientais, sejam eles reais ou lógicos. De um 

lado, torna-se o meio que possibilita a posição destes objetos [...] De outro lado, tudo se 

reporta as inter-relações orgânicas do ser que pensa o seu espaço, caracterizando o poder 

do sujeito sobre a natureza (PERREIRA; CORREIA; OLIVEIRA, 2010, p. 176). isto, através 

do seu conhecimento. 

Neste momento, o agora (o presente) se torna relevante face à 

noção de espaço em que estamos discutindo. Vejamos como esse agora (presente) 

aparece diante nós conforme o seu invólucro perseguido por Merleau-Ponty. Para 

este, “o presente (no sentido amplo, com seus horizontes de passado e de porvir 

originários) [...] é a zona em que o ser e a consciência coincidem” (MERLEAU-PONTY, 

2006a, p. 569). Não obstante, “só existe tempo para mim porque estou situado nele, quer 

dizer, porque me descubro já envolvido nele, porque todo ser não me é dado em pessoa, e 

enfim porque um setor do ser me é tão próximo, que ele nem mesmo se expõe diante de 

mim e não posso vê-lo108, assim como não posso ver meu rosto” (Idem, 2006a, p. 568).   

Se de fato só existe tempo para mim porque estou situado nele, bem 

como me descubro já envolvido nele, o mesmo pode-se dizer do espaço. Pois, em 

todo caso, como já vimos neste trabalho “não estou no tempo e no espaço, não penso o 

espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica a eles e os abarca” 

(MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 195). Em outros termos, “eu pertenço a eles, meu corpo 

combina com eles e os inclui” (MERLEAU-PONTY, citado por RELPH, 1979, p. 08). Em 

todo caso, “cada um de nós está, de fato, esticado e extendido no espaço” (RELPH, 1979, 

p. 08). Bem como, “estamos imersos e prolongados no espaço através de nossas ações e 

percepções” (RELPH, 1979, p. 12). 

O próprio Merleau-Ponty nos direciona para uma abordagem do 

espaço onde há um confronto entre nós mesmos com o espaço como “ser” já 

constituído. 

 

O espaço está assentado em nossa faticidade. Ele não é nem um objeto 
nem um ato de ligação do sujeito, não se pode nem observá-lo, já que ele 
está suposto em toda observação, nem vê-lo saí de uma operação 
constituinte, já que lhe é essencial ser já constituído, e é assim que 

                                                
108 Grifo do autor conforme o original. 
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magicamente ele pode dar à paisagem as suas determinações espaciais, 
sem nunca aparecer ele mesmo (MERLEAU-PONTY, 2006a, pp. 342-343). 

 

O espaço percebido às vezes nos aparece de forma confuso, “como 

algo a ser conhecido, podendo ser uma unidade de valor” (PERREIRA; CORREIA; 

OLIVEIRA, 2010, p. 177). Pois que, “perceber, além de significar é dar valor” (DUARTE; 

MATIAS, 2005, p. 194). Nessa perspectiva a escala aparece como instrumento 

fundamental para entendermos essa unidade de valor do espaço percebido. “Assim, 

para o filósofo109, a escala é uma noção que supõe projetividade110, ou seja, um conjunto de 

configurações, uma sendo projeção da outra, mas que conservam suas relações 

harmônicas” (CASTRO, 2008, p.132).  

Pois, “como já foi indicada acima na referencia a Merleau-Ponty, a escala 

é uma projeção do real, mas a realidade continua sendo sua base de constituição, continua 

nela. Como o real só pode ser apreendido por representação e por fragmentação, a escala 

constitui uma prática, embora intuitiva e não refletida, de observação e elaboração do 

mundo” (CASTRO, 2008, p.133). Sendo assim, “na representação do espaço a escala nos 

remete a percepção, a configuração, a projeção e o significado do que é visível e invisível 

nas relações espaciais” (PERREIRA; CORREIA; OLIVEIRA, 2010, p. 177). 

Para Merleau-Ponty o real é inesgotável e “o mundo ainda é o lugar 

vago de todas as experiências” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 459). Não obstante, para o 

mesmo autor “o exterior e o interior são inseparáveis” (Idem, 2006a, p. 546). Assim sendo, 

a objetividade e a subjetividade se fazem valer no tempo e no espaço. E, por 

exemplo, “se sinto dor ou fadiga em um momento dado, elas não vem do exterior, elas 

sempre tem um sentido, elas exprimem minha atitude em relação ao mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p. 590). Neste ponto podemos dizer que essas atitudes é uma 

maneira do mundo nos chamar atenção. Por conseguinte, este mundo é tido como 

uma dimensão da existência para com o ser.  

Buscando compreender a noção de espaço por um viés filosófico, 

por assim dizer, porém, trazendo para o discurso geográfico, utilizamo-nos do 

exemplo elucidado pelo professor Élvio Martins no qual este nos diz que “a existência 

é uma dimensão do estar-aí do ser” (MARTINS, 2007, p. 35), e, não obstante, o espaço “é 

propriedade fundamental de tudo que existe” (Idem, 2007, p. 35).  

                                                
109 Se referindo à Merleau-Ponty. 
110 “Escala: [...] noção projetiva” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 208). 
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Posto isto, para reforçar nossa argumentação diante nosso trabalho, 

utilizamo-nos ainda outro exemplo deste mesmo autor quando ele nos propõe que 
“retomar os propósitos da filosofia no ambiente da ciência é colocar esta última em 

discussão”111 (Idem, 2007, p. 35). Para tanto, como observou o supracitado autor “não 

existe, propriamente, concepções erradas de espaço ou de tempo” (MARTINS, 2007, p. 37). 

Estes são atributos cognitivos de nossa coerência com o mundo. Assim sendo, este 

capítulo não está salvo de verdades, com também não está salvo de erros. 

Enfim, feito uma breve e rápida discussão a respeito da noção de 

espaço em Merleau-Ponty, cujo significado pode-se evidenciar para o discurso do 

campo do ‘espaço geográfico’ como sendo “a ‘epiderme da Terra’ (J. Tricart)112, isto é, a 

superfície terrestre e a biosfera” (DOLLFUS, 1982, p. 07) e, “acessível aos homens”113 e 

cuja “aparência visível é a paisagem” (DOLLFUS, 1982, p. 08), muito embora, o espaço 

geográfico não seja “apenas o das superfícies, mas tem a ver com profundidade, solidez e 

espessura” (RELPH, 1979, p. 10). Bem como não se reduz apenas as superfícies 

continentais emersas, pois o espaço geográfico considerado como a ‘pele da Terra’ 

engloba os mares/oceanos, rios, lagos, etc. Isto é, superfícies continentais 

submersas. E, como um todo, o espaço geográfico é onde existem seres ocupando 

espaço (Litosfera, Atmosfera e Biosfera), entre estes seres, temos especificamente o 

ser humano114. Dizíamos, após uma breve e rápida discussão sobre a noção de 

‘espaço’ em Merleau-Ponty, gostaríamos de deixar aqui registrado, assim seremos 

precisos em nossa colocação, que, a noção de espaço em Merleau-Ponty 

introduzida na Geografia Brasileira tem como expoente a Profª. Drª Amélia Nogueira 

(UFAM). Decerto, que esta fez uma leitura deste autor (Merleau-Ponty), bem como 

da noção de espaço em sua obra Fenomenologia da Percepção, e a partir daí 

passou a difundir essa noção (espaço) tão preciosa nas discussões geográficas. 

Muito embora não seja este seu único objeto de estudo. 

Tentando compreender a relação homem-mundo115, Nogueira teve a 

necessidade de aproximar-se de uma corrente filosófica, pois que, sem a filosofia, a 

mesma (Nogueira) não conseguiria tal façanha. Para isso, teve que consultar fontes 

                                                
111 No nosso caso, a Ciência Geográfica. 
112 Grifo nosso. 
113 J. GOTTMAM, citado por DOLLFUS, 1982, p. 07. 
114 Pois que “o ser estar sobre um suporte físico” (informação verbal). Informação fornecida por 
Werther Holzer em Setembro de 2011. 
115 Grifo nosso. 
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das mais diversas, até chegar à Fenomenologia, em especial, à fenomenologia de 

Maurice Merleau-Ponty.  

Para tal compreensão, esta (Nogueira) nos coloca a seguinte 

formulação, no qual, consideramos bem interessante quando relacionado à nossa 

discussão. 

 

Traçaremos uma proposta de retomar o homem enquanto indivíduo, 
enquanto sujeito que está no mundo, portanto, tem dele uma experiência 
própria, uma experiência de vida. Esta proposição tornou-se mais viva em 
nós ao reler Merleau-Ponty e nos depararmos com uma de suas reflexões a 
respeito do mundo, onde ele enfatiza que, “o mundo é não aquilo que 
penso, mas aquilo que vivo” (NOGUEIRA, 2004, p. 209). 
 

 
Para tanto, esta mesma autora ainda nos chama atenção sobre este 

fato, da retomada de Merleau-Ponty, quando nos direciona em sua abordagem 

referente à relação homem-mundo: “procuramos somente entender as categorias de 

análises [...] sob um olhar fenomenológico, quais sejam: percepção, mundo, espaço, homem 

e lugar. Para isto, nos aprofundamos na leitura de Merleau-Ponty” (NOGUEIRA, 2004, p. 

209). E, grosso modo, sob esta busca de compreender o mundo enquanto espaço de 

existência, esta discussão chegou a dialogar sobre as noções de espaço e de lugar. 

Daí veio o seu discernimento cognoscitivo sobre a noção de espaço em Merleau-

Ponty. No qual, já vimos neste capítulo, a saber: espaço espacializado, espaço 

espacializante e experiencia do espaço ou, espaço da experiência116.  

Ressalvamos que, conforme visto, a noção de espaço em Merleau-

Ponty requer muita atenção e exige muita intelecção. Sendo assim, exige um nível 

de conhecimento e um nível intelectual que até então força essa temática para outro 

encaminhamento. Qual seja, um outro trabalho bem mais elaborado. Pois este 

debate exige muito esforço do (s) pesquisador (es). E, no momento não estamos 

habilitados para esse fim. Ainda não temos capacidade suficiente para levar esse 

debate há um nível mais elevado. Portanto, este capítulo se ofereceu como síntese 

acerca da discussão sobre a noção de espaço em Merleau-Ponty. Por ora é isso que 

compreendemos. 

                                                
116 Grifo nosso. Na edição espanhola: “espacio espacializado, espacio espacializante e experiencia 
del espacio” (MERLEAU-PONTY, 1994, pp. 258-259). Na edição original francesa: “l’espace 
spatialisé, l’espace spatialisant e expérience de l’espace” (MERLEAU-PONTY, 1945, p. 282). Para 
uma discussão mais detalhada ver na edição brasileira, 2006a, página 328.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Podemos aqui considerar que Maurice Merleau-Ponty foi um 

intelectual filósofo e fenomenólogo que trouxe-nos uma série de coisas novas, um 

saber inovador e pode-se dizer que seu pensamento influenciou não só o mundo 

ocidental, como também todas as partes do mesmo. Sua filosofia coloca elementos 

que até então outros filósofos que o precederam não haviam postos de maneira tão 

ousada como este o fez aparecer. Sendo assim, podemos dizer que este fundou 

uma filosofia da existência. 

Sua filosofia ou, “sua própria obra filosófica também suscitou a reflexão 

de outros pensadores. [...] Não só retoma, sob nova ótica, assuntos já debatidos em outros 

filósofos, como também investiga questões novas, que serão, por sua vez, retomadas pelos 

sucessores. [...] As questões por ele levantadas permanecem para nós como fonte de 

nossas buscas e interrogações mais profundas” (CARMO, 2004, p. 10). 

Como citamos algumas vezes nesse trabalho que a obra mais 

importante de Merleau-Ponty se inscreve Fenomenologia da Percepção (1945) 

convém ressaltar que esta obra fora em muitas ocasiões criticada como sendo uma 

obra de psicologia, muito embora, em boa parte da mesma há realmente muita 

discussão sobre psicologia. Mas mesmo assim, segundo Merleau-Ponty esta não se 

enquadra numa elaboração de psicologia, mas é antes uma ontologia117. 

Vejamos uma passagem de Moutinho (2006) se referindo a essa 

justificativa de Merleau-Ponty.  

 

Em uma nota de trabalho de O visível e o invisível, datada de fevereiro de 
1959, Merleau-Ponty faz um comentário genérico sobre a Fenomenologia 
da Percepção, de 1945: ainda que tenham considerado uma obra de 
psicologia, ela é, na realidade, uma ontologia118. A Fenomenologia da 
Percepção, apesar de ter por objeto a percepção, não se alinharia aos livros 
que, como O imaginário de Sartre, pretendem ser um exercício de 
“psicologia fenomenológica”. Não, ela é um manual de ontologia 
(MOUTINHO, 2006, p. 27). 

 
 
                                                
117 Grifo nosso. 
118 “... dizer que devo mostrar que o que se poderia considerar como “psicologia” (F. da Percepção) é 
na realidade ontologia” (MERLEAU-PONTY, 2007, p.171). 



76 
 

Como vimos, sua filosofia está centrada na idéia de Percepção como 

ato primeiro de todo conhecimento humano. Doravante, sua filosofia culminou por 

influenciar alguns geógrafos – não apenas de sua época como também, 

posteriormente – e que estes passaram a serem usuários ou utilizadores, por assim 

dizer, de sua ontologia passando-os a aplicar em suas análises geográficas. Como 

pioneiro a fazer uso dessa filosofia fenomenológica de Merleau-Ponty temos o 

exemplo da Geografia de Eric Dardel que utilizando a fenomenologia como base de 

para suas pesquisas “primava por essa compreensão: pensar a Terra, o lugar, a partir da 

percepção de quem a vive. Das coisas que parecem óbvias (NOGUEIRA, 2004, p. 215). 

Para tanto, “A geografia de Dardel buscou estes princípios, vendo a Terra, o lugar, a partir 

da percepção de quem a habita. A partir das relações dos homens com as coisas dos 

lugares que conhecem, que vivem” (NOGUEIRA, 2004, p. 216). 

Bem entendido, outros geógrafos também fizeram uso dessa 

fenomenologia Merleau-Pontyana. Contudo, não tivemos espaço e tempo suficientes 

para discutí-los aqui como bem merecem. Apenas fizemos referência a Dardel por 

ser esse o pioneiro que introduziu a fenomenologia nos estudos geográficos. 

Conforme vimos ao ler Nogueira (2001; 2004). Bem como, por esse geógrafo 

aproximar-se bastante da filosofia de Merleau-Ponty, principalmente quando 

sustenta as noções de espaço. Apesar de que os outros geógrafos no qual não 

fizemos citações foram importantes, porém, são poucos conhecidos dentro da 

geografia. Mesmo assim, não ignoramos suas análises fundamentais na própria 

geografia, simplesmente não citamos para não estendermos mais o trabalho em 

questão.  

Para uma abordagem mais aprofundada sobre a filosofia de 

Merleau-Ponty na Geografia ou, a influência que este filósofo fez sofrer na geografia 

humana, ver Uma interpretação fenomenológica na Geografia, texto da Profª Drª 

Amélia Regina Batista Nogueira da UFAM. 

No início do prefácio da Fenomenologia da Percepção Merleau-

Ponty aponta para a importância do conhecimento face à experiência e cita um 

exemplo geográfico dizendo que:  

 

Retornar às coisas mesmas é retomar esse mundo anterior ao 
conhecimento do qual o conhecimento sempre fala119, e é em relação ao 

                                                
119 Grifo do autor conforme o original. 
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qual toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente, 
como a geografia em relação à paisagem – primeiramente nós aprendemos 
o que é uma floresta, um prado ou um riacho (MERLEAU-PONTY, prefácio, 
2006a, p. 04). 
 
 

Muito embora em outras partes desta mesma obra ele faz outras 

citações acerca da geografia. Desde já convém explicitar o quão esta obra 

(Fenomenologia da Percepção) é importante para a geografia, não somente por tais 

citações - e isso é o que menos importa- mas pelo fato evidenciado por Dardel, 

quando este levanta a importância das vivências experienciadas por aqueles que 

vivem em um determinado lugar. Visto essas vivências experienciadas em um 

determinado lugar estarem enfatizadas na obra Fenomenologia da Percepção. 

Servimo-nos aqui dos exemplos de Dardel, principalmente, 

elucidados por Nogueira (2001; 2004) e por Marinho (2010). Bem como, por sua vez, 

ambos os autores nos proporcionou o conhecimento deste geógrafo e outros mais, 

no qual são desconhecidos no âmbito da própria geografia. 

Como se pode observar parece-nos, se assim podemos dizer que 

nosso trabalho conseguiu atingir a primeira etapa daquilo que se pretende mais 

adiante, visto que aqui defendemos a filosofia de Merleau-Ponty como de suma 

importância para a Ciência Geográfica, sem, para isso, desconsiderar outros autores 

fenomenológicos. Por sua vez, este trabalho, é, por assim dizer, desafiador.  Muito 

embora seja apenas uma introdução provisória a respeito do tema. Um trabalho 

preliminar. 

Como visto nas teses estudadas por nós, os três autores trabalham 

na perspectiva fenomenológica120, em especial - usam de algum modo - Merleau-

Ponty como base para suas investigações no âmbito da Ciência Geográfica. Isto, 

sempre relacionado noções desenvolvidas por este filósofo e noções geográficas. 

Para tanto, Amélia Regina Batista Nogueira (UFAM) faz uso da noção de percepção 

e experiência vivida para elaborar sua tese sobre os comandantes de embarcações 

no Rio Amazonas. Samarone Carvalho Marinho (USP) utiliza a noção de corpo para 

defender sua tese, no qual, desenvolve-a sobre a poética de Ferreira Gullar. Por 

último temos Ulisses da Silva Fernandes (UFF) que em sua tese defende, por assim 

dizer, a noção de paisagem vista sob a perspectiva da ontologia Merleau-Pontyana, 

e faz deste ponto vista sua concepção do real. 
                                                
120 Pois “a perspectiva fenomenológica enriquece a Geografia” (SILVA, 1986b, p. 56). 
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O mundo no qual vivemos é permeado de complexidade. Entretanto, 

e de forma surpreendente deparamo-nos nestas considerações finais (que, no 

entanto, não se conclui de maneira alguma), com uma perspectiva, assim 

consideramos, para Um Novo Momento da Geografia Brasileira. Já defendemos isso 

na introdução deste. 

Admitimos que ao ler o artigo do Profº Élvio Martins121 (no qual este 

nos fez recordar das aulas ministradas pelos professores Carlo Eugênio Nogueira 

(Cacá) e André Baldraia)122, tivemos realmente uma notável clareza sobre o que é 

Ciência Geográfica e Geografia. A primeira como sendo o estudo 

sistemático/metodológico das geograficidades (modos de estar do ser, suas relações 

na existência), fazer entender essas geograficidades. Já a segunda é a Geografia se 

fazendo valer, quer dizer, é a Geografia do meio, aquela que independe do homem. 

Assim destacamos a importância deste estudo na elaboração de nossa pesquisa. 

Para que possamos evidenciar a fenomenologia de Merleau-Ponty 

na Geografia, de modo cuja importância sumariamente se buscou demonstrar neste 

trabalho de pesquisa, resta-nos enfatizar suas análises principalmente relacionadas 

à percepção, às experiências vividas, à corporeidade e ao espaço como “o meio 

homogêneo onde as coisas estão distribuídas segundo três dimensões e onde elas 

conservam sua identidade, a despeito de todas as mudanças de lugar” (MERLEAU-PONTY, 

2004a, p. 10)123, conforme já mencionado . Porém, sempre buscando compreender tal 

dinâmica por quem o vivencia na maneira de ser.   De todo modo, este trabalho 

como um todo em sua realização, assim consideramos, se aproxima o bastante da 

chamada Geografia Humanista Cultural, “baseada nas filosofias do significado” 

(SPOSITO, 2004, p. 100), “especialmente a fenomenologia e o existencialismo” (CORRÊA, 

2008, p. 30). Pois as perspectivas destas formam um verdadeiro laço com nosso 

trabalho. 
 “A geografia humanista está assentada na subjetividade, na intuição, nos 

sentimentos, na experiência, no simbolismo e na contingencia, privilegiando o singular e não 

o particular ou o universal e, ao invés da explicação, tem na compreensão a base de 

inteligibilidade do mundo real” (CORRÊA, 2008, p. 30). Por conseguinte, “a geografia da 

                                                
121 Geografia e Ontologia: o fundamento geográfico do ser.  
122 Teoria e Método em Geografia e Geografia Regional, respectivamente. 
123 Feito esta citação acreditamos que: não se organiza o espaço, mas as coisas no espaço. O 
espaço já é e está em si organizado por essência, muito embora pareça em algum momento que o 
espaço esteja desorganizado. Mas o que se organiza são as coisas no espaço e não o espaço. 
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percepção propõe estudos que consideram o mundo percebido, o mundo vivido e o mundo 

imaginado pelos indivíduos” (PERREIRA; CORREIA; OLIVEIRA, 2010, p. 175). 

Em nossa árdua leitura no decorrer da nossa pesquisa buscamos 

captar em cada obra (Tese) estudada, nas entrelinhas, por assim dizer, o 

significado, ou melhor, a filosofia de Merleau-Ponty atuando. Confessamos que 

muitas coisas estavam obscuras e que, grosso modo, já na primeira leitura 

conseguimos trazê-las ao nosso entendimento. Logo, isso resultou em um trabalho 

síntese. Bem entendido, que muitas outras coisas ainda precisam ser desvendadas 

da filosofia Merleau-Pontyana, para só assim compreenderemos melhor a 

dificuldade de se estudar esse autor quando se refere à Ciência Geográfica, em 

particular, à Geografia Humanista Cultural. 

Para tanto, não podemos deixar de colocar aqui como sua filosofia 

não deve ser ignorada e/ou rejeitada no cerne/âmbito da Geografia como Ciência. 

Por conseguinte, suas contribuições são essenciais às análises geográficas. Não 

obstante, podemos considerar que este trabalho se fundamentou nesta perspectiva, 

em buscar mostrar a importância da epistemologia de Merleau-Ponty para 

Geografia. Em geral, buscou mostrar a importância da Filosofia no que concerne à 

Ciência Geográfica. 

Gostaríamos de destacar aqui (para não ficarmos apenas com 

impressões), uma célebre máxima do geógrafo francês Elisée Reclus, no qual este 

faz uma colocação muito rica e satisfatória a respeito das ciências que estudam o 

conceito de espaço e de tempo. E que para nós, consideramos além de 

interessante, muito importante para podermos situar nossos estudos. Este nos diz: “a 

Geografia é a história do espaço enquanto a História é a geografia do tempo”124 (RECLUS, 

citado por ANDRADE, 1989, p. 12). Pois, como já defendido aqui anteriormente, a 

Geografia é uma ciência interdisciplinar. Neste sentido, a mesma não deve seguir 

em suas investigações sem a Ciência Historiográfica, bem como não deve seguir 

sem a Filosofia, Sociologia, Antropologia entre outras.  

Ainda em relação Geografia e História Reclus nos aponta o seguinte 

dizendo-nos que, “se a História começa primeiro por ser “toda geografia”, como disse 

                                                
124 Na edição espanhola: “la Geografia, en sus relaciones con el Hombre, no es más que la Historia 
en el espacio, del mismo modo que la Historia es la Geografia en  el tiempo” (RECLUS, 1906, p. 04). 
Na edição original francesa: “la Geógraphie n'est autre chose que l'Histoire dans l'espace, de même 
que l'Histoire est la Geógraphie dans le temps” (RECLUS, 1905, p. 04). 
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Michelet, a geografia se torna gradualmente “história” pela reação contínua do homem sobre 

o homem” (RECLUS apud in ANDRADE, 1985, p. 57). 

Buscando reforçar nossas argumentações finais neste trabalho de 

pesquisa que realizamos (sobretudo referenciando o capítulo 5), nos sustentamos 

sobre uma afirmação feita por Milton Santos para assim entendermos melhor porque 

fizemos um estudo das três teses, cujos autores são Amélia Nogueira (UFAM), 

Samarona Marinho (USP) e Ulisses Fernandes (UFF), bem como termos discutido 

sucintamente sobre a noção de espaço, um conceito tão caro à Geografia. Vejamos 

o que nos coloca Milton Santos (2008): “resumindo, um pouco em toda parte, os 

geógrafos silenciam sobre o espaço. Algumas vezes também silenciam sobre o trabalho 

inovador de outros geógrafos...”125 (SANTOS, 2008, p. 118). Por isso este mesmo autor 

nos diz que a Geografia se tornou viúva do espaço. Pois, “a geografia acabou dando 

costas ao seu objeto e terminou sendo uma viúva do espaço” (Idem, 2008, p. 119). Além 

disso, conforme Silva “o que aconteceu com o espaço do geógrafo?” (SILVA, 1978, p. 02). 

Com efeito, diante disso podemos dizer que cabe à Geografia ter o 

espaço como objeto de estudo. Outrossim, tendo a Filosofia e outras ciências mais 

como suporte necessário para fortalecer e auxiliar o estudo da perspectiva do 

espaço. 

Por fim, chegamos a este ponto, em que é coerente de nossa parte 

dizer: por mais prolixos que fomos à maneira de ser, apenas sustentamos um 

trabalho síntese, isto é, bem entendido, que toda pesquisa feita por nós 

simplesmente culminou em um breve levantamento das informações a cerca da 

relação Geografia e Filosofia, especificamente Geografia e Fenomenologia.    
Assim sendo, consideramos que, a erudição que compõe o corpo 

expressivo deste trabalho é, com efeito, uma busca de se compreender tal relação. 

Para tanto, é isso que por ora compreendemos. 

 

                                                
125 Para nós, todas as teses estudadas oferecem-nos inovação, por assim dizer, pois cada um dos 
autores procurou mostra a importância da Filosofia dentro da Geografia. Em particular a filosofia de 
Merleau-Ponty. Algo novo na Ciência Geográfica Brasileira. 
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