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CURSO  

O pensar heideggeriano a caminho do sentido  

geográfico da espacialidade 

Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 
 

 
 

 Motivações 

Quais as dimensões próprias do ser? Quais as dimensões próprias da 
geografia? A relação homem-espaço preocupou diferentes filósofos ao longo 
do tempo, constituindo-se no cerne do próprio pensamento geográfico. No 
entanto, as reverberações das concepções filosóficas possuem uma 
interferência que transforma o discurso e o pensamento filosófico, 
modulando-o à prática científica. 

A Geografia, ciência até pouco tempo construída sobremaneira a partir 
da empiria, amarga em muitos casos um diálogo raso ou de terceira mão com 
os filósofos, afetando-se por ondas secundárias ou terciárias. As influências 
diretas do pensamento filosófico nos escritos e na prática geográfica são 
pouco discerníveis, menos pela formação dos geógrafos (tantos com profunda 
e ampla formação) e mais pela prática que por muito tempo alijou o cientista 
da prerrogativa da reflexão teórica.  

Malgrado este hiato, poucos são os filósofos que se dedicam a pensar a 
Geografia e seus problemas fundamentais, tendo os próprios geógrafos, 
dentro de suas limitações, que desenvolver reflexões epistemológicas sobre 
sua disciplina, fundamentais para sua evolução, compreensão e 
desenvolvimento. Notáveis exceções são os contemporâneos Edward S. Casey, 
Jeff Malpas e Jean-Marc Besse (CASEY, 2001; MALPAS, 1999; BESSE, 2006).  

As áreas mais desenvolvidas neste sentido são a metodologia e a 
epistemologia que, apesar das dificuldades, são campos fecundos que têm 
ocupado, desde a provocante obra de Richard Hartshorne, The nature of 

Geography, de 1939, lugar importante nas preocupações dos geógrafos. Esta 
obra marcou época e retirou definitivamente a Geografia do campo exclusivo 
das ciências empíricas, de síntese e aplicação (HARTSHORNE, 1939). De lá para 
cá muito tem se discutido sobre propósitos, objetivos e o próprio objeto da 
Geografia, bem como seu lugar entre as ciências. 

Infelizmente, no entanto, o mesmo não pode ser dito da ontologia. 
Ainda que tenhamos a mais profunda obra de ontologia geográfica escrita em 
1952, ela ainda não recebeu nem produziu as repercussões que poderia. 
L’homme et la terre, de Eric Dardel, talvez seja o grande livro esquecido do 
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século XX no pensamento geográfico (DARDEL, 1952). Embora resgatado do 
esquecimento absoluto nos anos 1990, sua contribuição à ontologia ainda é 
muito marginalmente utilizada na Geografia.  

O resultado é que embora tenhamos reflexões de significado filosófico, 
carecemos de um debate maior sobre a geograficidade do ser-no-mundo 
contemporâneo, em sua fenomenologia espacial fundamente. 

Uma das formas que tem sido buscada para suprir tais lacunas é o 
diálogo mais estreito com o pensamento de alguns filósofos que, mesmo sem 
terem dedicado atenção específica à Geografia, ocuparam-se, no campo da 
ontologia fenomenológica, com os problemas concernentes ao homem e o 
espaço.  

Entre estes, destaca-se Martin Heidegger que, embora seja comumente 
considerado um filósofo que subjugou o espaço ao tempo (argumento central 
de sua principal e inacabada obra, Ser e tempo) (HEIDEGGER, 2002), trouxe no 
devir de seu pensar o sentido da existência fundado no habitar. Este é a 
própria expressão da espacialidade do ser, enquanto forma de ser-e-estar-no-
mundo, poeticamente. Seu pensamento evoluiu em direção ao espaço e à 
linguagem, a partir de um repensar o sentido da ciência, da filosofia e do 
pensamento. Na sua busca incessante de retirar o ser do esquecimento que a 
metafísica o lançou, Heidegger fez revelar o sentido geográfico da 
espacialidade e, no caminho, anteviu o próprio significado da existência na era 
do império da técnica e da incerteza: nosso mundo. 

 
Intenções 

O que busco neste curso é um exercício de pensar, procurando seguir o 
caminho do pensamento de Martin Heidegger. Aproveito a abertura deste 
Quarto Encontro para dar um passo atrás, por assim dizer, e pensar a 
ontologia necessária para o fazer geográfico a partir da fenomenologia. Não se 
trata, no entanto, de deixar o tema metodologia de lado. Antes, busco uma luz 
mais forte nas raízes ontológicas de sua construção. 

Para tanto, vamos realizar duas leituras dirigidas que nos permitem 
acompanhar, em dois movimentos, este pensar. O primeiro texto nos conduz 
pelas reflexões heideggerianas sobre a técnica, a ciência e a filosofia: Ciência e 

pensamento do sentido, conferência proferida no dia 06 de Agosto de 1953, 
num pequeno grupo de preparação para o congresso Die Kûnste im 

technischen Zeitalter (“As artes na Idade da Técnica”), ocorrido no Auditorium 
Maximum da Escola Técnica Superior, em Munique. O segundo texto, 
Construir, habitar, pensar, também foi proferido como conferência, no dia 05 
de Agosto de 1951, no âmbito do Darmstädter Gesprächs II (“Diálogos de 
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Darmstadt”) cujo tema geral era “O homem e o espaço”. Este é um dos textos 
de conferências mais citados de Heidegger por sua defesa explícita da 
importância da espacialidade para sua ontologia e suas reflexões sobre o 
habitar e o construir. 

Os dois textos são parte da produção do que se convenciona 
denominar “o último Heidegger”, época do pensamento maduro do filósofo, 
apresentando idéias seminais que foram gestadas ao longo de sua vida. Como 
são textos de conferências, se remetem a grandes obras do autor e delas são 
tributárias ao mesmo tempo em que esclarecem pontos específicos, não raro 
objeto de crítica. 

Ler e discutir em profundidade tais textos é um convite à reflexão sobre 
uma fenomenologia da espacialidade, construída a partir da ontologia 
heideggeriana. 

Que é ser?  
Que é ser-no-mundo?  
Que é espacialidade?  
Que é geografia? 
Que é ser, geograficamente, no mundo?  
Convido-os a pensar estas questões (as quais me faço frequentemente) 

nestas duas manhãs, lendo Heidegger... 
 
 

Programa 

Sexta-Feira, 18 de Setembro de 2009  

� Apresentação 
� Matrizes do pensamento geográfico: Heidegger 
� Heidegger e a fenomenologia 
� A questão ontológica 
� Ciência e pensamento no projeto  

fenomenológico de Heidegger 
 

 
 
 

 

Texto: Ciência e pensamento do 

sentido, 1953. In: Ensaios e 

conferências 

Sábado, 19 de Setembro de 2009  

� Pensamento espacial em Heidegger 
� Construir é um pensar 
� Habitar é ser-e-estar no mundo 
� A casa e a cabana 
� O sentido geográfico da espacialidade, segundo 

Heidegger 
 

 
 
 
 
 

Texto: Construir, habitar, pensar, 
1951. In: Ensaios e conferências 
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