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A sistematização e institucionalização da geografia enquanto ciência é um 
fenômeno relativamente recente, mais precisamente da segunda metade do 
século XIX, no entanto, as bases dessa ciência e o próprio conhecimento 
geográfico é tão antigo quanto o conhecimento filosófico. Os antigos 
pensadores gregos, ao institucionalizarem a filosofia deram um grande salto no 
conhecimento, pois, devido suas categorias racionais possibilitaram o 
nascimento da ciência, consequentemente da geografia. Ao buscarem sentido 
para as ideias de designação do cosmo, da influência do ambiente e do 
ambiente influenciado, trouxeram elementos essencialmente geográficos para 
suas reflexões. Neste sentido é possível afirmar que as bases da ciência 
geográfica, em gênese, estão intrínsecas às reflexões filosóficas de antigos 
pensadores, especialmente os gregos. A proposta que segue neste trabalho é a 
de um levantamento, entre os pré-socráticos, de conceitos, ideias e reflexões 
que já estão presentes nas reflexões da geografia humanista, especialmente 
pela abordagem fenomenológica, mas sem o enlace com os elementos 
primordiais que lhes deram origem, presentes na antiga filosofia grega, e que 
contribuem para pensar elementos como espaço, paisagem, lugar, habitar, 
mundo vivido, etc. Muitos dos conceitos e dos elementos deste pensar 
geográfico são tomados pela geografia de pensadores (filósofos) relativamente 
recentes, no entanto, estes pensadores se substanciaram de outras fontes, por 
isso é importante escavarmos estas camadas buscando o sentido primeiro, a 
essência destes pensamentos, que em sua grande maioria está enraizada no 
pensamento dos antigos pensadores gregos. Como é o caso, por exemplo, do 
próprio conceito de essência, hoje tomado pela geografia humanista do 
pensamento de fenomenólogos e existencialistas, de maneira especial das 
reflexões de Husserl e Heidegger, no entanto, é possível encontrar elementos 
que nos ajudam a pensar esse conceito nas ideias dos pré-socráticos 
“naturalistas” ou filósofos da physis que buscavam o elemento primordial, de 
onde se originam todas as outras coisas. Assim a proposta que segue é uma 
arqueologia de elementos do pensar, é a busca das origens que resultará 
possivelmente em novas contribuições, que ainda possa vir a somar às 
estruturas deste pensamento geográfico humanista fenomenológico, a partir 
do pensamento grego antigo considerado berço do pensamento filosófico e do 
pensamento racional científico. 
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