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B O que pretendo discutir é como Dardel, com sua obra “O Homem e a Terra: 
natureza da realidade geográfica” (1952/1992) influenciou a geografia cultural 
norte americana, na década de 1970, propiciando o aparecimento da geografia 
humanista. Como método seguirei as “pegadas” que uma leitura hermenêutica 
de alguns textos já clássicos da geografia humanista, escritos por Tuan e por 
Relph, nos oferecem. Em sua busca por alternativas epistemológicas Relph 
recorreu a geógrafos clássicos. Seu objetivo era de discutir a base 
fenomenológica da geografia para ressaltar a importância do lugar como 
conceito geográfico e para isso recorreu também a Dardel e a filósofos como 
Heidegger, Schutz e Merleau-Ponty. Tuan, em suas investigações humanistas, 
recorreu a textos de geógrafos como Humboldt, Sauer, Glacken, Lowenthal e 
Dardel. Munido deste aparato bibliográfico investigava as relações entre 
espaço e tempo e as características do "espaço" e do "lugar". Os temas centrais 
que motivavam as pesquisas dos geógrafos humanistas estavam, certamente, 
contemplados em “O Homem e a Terra”: a relação primordial entre o homem e 
a Terra, as distâncias e direções na formação dos conceitos de lugar e de 
paisagem, todos os aspectos abordados a partir de uma perspectiva 
fenomenológica e interdisciplinar. Dardel, em O Homem e a Terra não dedica 
um capítulo ou item específico para discutir a questão do lugar. Ao contrário o 
conceito permeia o texto como fundamento para a construção de todas as 
relações temporais e espaciais do ser-no-mundo. Podemos concluir  que a 
Geografia Cultural, renovada em Geografia Humanista pelo método 
fenomenológico, é tributária direta em seus temas centrais da geografia 
proposta por Eric Dardel. O que pretendo a partir da análise destes vestígios é 
oferecer subsídios para que possamos avançar em nossas investigações a partir 
de dois aportes extremamente próximos de nossas questões contemporâneas, 
que certamente exigem a construção da ciência geográfica em novas bases.  
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