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Introdução 

Em 1947, John K. Wright, no seu texto clássico “Terrae Incognitae: the place of 

imagination in geography”, propôs que a imaginação geográfica seja incorporada aos 

estudos correntes da geografia. No cerne desta proposta estava o estudo do 

conhecimento geográfico abordado a partir de todos os pontos de vista, inclusive os 

periféricos, ou seja, o dos não geógrafos. Argumentava ele que se havia muito avanço 

no campo do conhecimento da Geografia, era necessário também construir uma 

Geografia do conhecimento. A este estudo Wright denominou “geosofia”.  

A metodologia e a epistemologia da Geografia foram construídas ao longo do 

tempo principalmente a partir da empiria e, subsidiariamente, de leituras e 

reverberações de segunda ou até terceira mão de sistemas e pensamentos filosóficos. 

Desde os anos 1950 há maior densidade de preocupações teóricas, as quais 

aprofundaram e avançaram este cenário. 

No entanto, o não envolvimento de filósofos com a reflexão propriamente 

geográfica dificulta e onera o peso que os geógrafos têm que carregar na discussão 

teórica. Se isso dificulta a discussão epistemológica, que dizer então da ontológica, 



ainda muito pouco desenvolvida ou discutida na ciência geográfica, assim como em 

outros campos do conhecimento. 

Mesmo que a mais profunda obra de uma ontologia geográfica tenha sido 

publicada em 1952, ela permanece até hoje sem produzir a reflexão e os frutos 

correspondentes a sua envergadura. Trata-se da obra de Eric Dardel, L’homme et la 

terre: nature de la réalité géographique, que lançou bases sólidas para uma geografia 

fenomenológica. 

No entanto, este cenário é mais favorável hoje do que fora anos atrás, pois há um 

número pequeno, mas crescente e produtivo, de filósofos que têm se ocupado em pensar 

a geografia e suas questões do ponto de vista da filosofia, assim como geógrafos que 

têm enfrentado tais espinhosas questões. 

Curioso, ou sintomático, é que a maior parte destes filósofos seja oriunda da 

tradição fenomenológica (o que não é o mesmo quando pensamos nos geógrafos 

dedicados à temática), encontrando na Geografia questões e orientações para 

compreender o lugar, o espaço e o homem na sociedade contemporânea. Entre estes, 

destacam-se Jeff Malpas, Edward Casey e Jean-Marc Besse. 

Estes, no entanto, não são os únicos, e tanto o número quanto a densidade destas 

reflexões tem servido de ânimo e de oportunidade para nós, geógrafos, avançarmos na 

compreensão fenomenológica de nossa ciência, aprofundando em suas matrizes para 

discutirmos as implicações, conseqüências, virtudes e limitações de uma abordagem 

fenomenológica em Geografia. 

O estudo das matrizes é fundamental, pois permite identificar a presença e 

influência do pensamento ao longo do tempo, permitindo tanto o melhor entendimento 

sobre os conceitos quanto a reconstrução e resignificação destes à luz de questões e 

interpretações contemporâneas, sem, em ambos os casos, ignorar ou minimizar a força e 

pertinência da matriz. 

No caso da fenomenologia, é fundamental o estudo das matrizes filosóficas para 

entendermos quão profundamente o pensamento dos diferentes filósofos 

fenomenologistas foram incorporados, de que formas, e produzindo quais implicações e 

conseqüências em termos metodológicos, epistemológicos e ontológicos, projeto com o 

qual nos ocupamos recentemente. 

Esta discussão interessa a todo o pensamento geográfico, mas certamente é no seio 

dos estudos humanistas que ela tem maior ressonância. É por isso que o Grupo de 

Pesquisa Geografia Humanista Cultural, sediado na Universidade Federal Fluminense e 



com membros de diferentes universidades do país, elegeu para si esta temática, 

tencionando aprofundar a discussão e a difusão de perspectivas inovadoras de diálogo 

da fenomenologia nos estudos geográficos. 

Esta temática envolve investigar tanto os vários filósofos que servem de matrizes 

do pensamento fenomenológico em Geografia, tais como Husserl, Merleau-Ponty, 

Heidegger, Schutz, Ricouer, Jaspers, Sartre, Gadamer, entre outros, chegando até os 

desenvolvimentos recentes e a contribuição dos filósofos contemporâneos que, diferente 

de todos os mencionados anteriormente, dão atenção direta e específica à construção de 

um diálogo e reflexão direta com e sobre a Geografia. 

Além disso, o grupo tem trabalhado com conceitos ou temáticas específicas, que 

precisam ser investigadas do ponto de vista da geosofia, ou seja, da geografia do 

conhecimento, permitindo uma compreensão dos fundamentos e das contribuições que 

temas, autores, conceitos e filosofias oferecem à Geografia Humanista contemporânea. 

 

Objetivos 

Esta Comunicação Coordenada tem dois principais objetivos:  

(1) Divulgar os trabalhos e discussões desenvolvidas no interior do Grupo de 

Pesquisa Geografia Humanista Cultural, reunindo interessados na temática 

para colaborar e/ou integrar-se ao Grupo; e 

(2) Avançar na discussão sobre a importância da geosofia enquanto caminho 

metodológico para o pensamento fenomenológico na geografia brasileira. 

 

Metodologias 

A proposta é realizar a exposição das pesquisas que têm sido desenvolvidas pelo 

grupo, na forma de Comunicação Coordenada, promovendo assim o debate conjunto 

das ideias a partir das exposições.  

Além de dois debatedores, a Comunicação contará com outros seis trabalhos que 

servirão de mote para o planejamento e discussão de outros   

 

Expositores 

� A influência de Eric Dardel na construção da Geografia Humanista norte 

americana 

Werther Holzer (UFF) 



� A autenticidade dos lugares a partir de Heidegger 

Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 

� Bachelard telúrico 

Lúcia Helena B. Gratão (UEL) 

� Geografia humanista francesa 

Fernanda Cristina de Paula (Unicamp) 

� Ma e o sentido geográfico para os orientais 

Priscila Marchiori dal Gallo (Unicamp) 

� Mapas mentais e mapas do mundo da vida 

Luiz Tiago de Paula (Unicamp) 
 
 
Debatedoras 

� Lurdes Bertol Rocha (UESC) 

� Amélia Nogueira (UFAM) 
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