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A Fenomenologia é um dos principais esteios filosóficos da perspectiva 
humanista em Geografia. No entanto, no Brasil, as pesquisas orientadas por 
essa corrente filosófica, com o uso e articulação dos seus fundamentos, ainda 
são relativamente poucas. Neste contexto, nossa tarefa tem sido buscar e 
apresentar pesquisas francófonas relacionadas à Geografia Humanista e 
Cultural, nos últimos 20 anos. A primeira etapa desta pesquisa foi o 
levantamento e revisão bibliográficos no periódico L’Espace Geographique (um 
dos principais a expressar as pesquisas geográficas francófonas), nas edições da 
década de 2000. Em um primeiro momento, identificamos uma pluralidade de 
objetos de pesquisa, temáticas e objetivos, especialmente apoiados na teoria da 
representação. Apesar dessa tendência, encontramos três artigos que fogem a 
esse quadro. Estes se caracterizam por apresentar uma filiação explícita à 
Fenomenologia. Os artigos são: Pragmatique phénoménologique des construictions 
territoriales et idéologiques dans les discours d’habitants, de André F. 
Hoyaux; Parcours chorégraphique dans l’espace a-touristique de la baie de Tunis, de 
Francis Rousseaux; e Les travaux et les jours. Histoire naturelle et histoire humaine, 
de Augustin Berque. O primeiro discorre sobre metodologia de entrevista para 
acessar como um habitante pensa o mundo e constrói seu território. No 
segundo, diante do questionamento sobre por que amar determinado lugar, o 
autor explana sobre a organicidade da relação homem-espaço: os lugares se 
abrindo em mundos e inaugurando formas de ser e estar. Por fim, o último 
artigo discute maneiras de forclusion na constituição do ecúmeno, explanando 
sobre como certas relações entre homem e espaço orientam a história e 
evolução humana. A discussão sobre metodologia que operacionaliza a 
abordagem fenomenológica em Geografia (Hoyaux), o ensaio que apresenta 
através da empiria a geograficidade humana (Rousseaux) e o artigo que versa 
sobre a condição humana contemporânea a partir do modo como vivemos e 
tendemos a conceber o espaço (Berque) abrem os horizontes da reflexão 
fenomenológica sobre homem e espaço; contribuindo para o desenvolvimento 
desta perspectiva de pesquisa. 
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