
II Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

01 a 04 de Setembro de 2011 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 19 |

Tributo de Bachelard – Encantação (Poética) da Terra 
 

Lúcia Helena Gratão 
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

lugratao@uel.br 
 
 
O tema a que se apresenta tem o propósito de declarar a encantação (poética) 
da terra como tributo de Bachelard. Como cheguei a esta declaração? 
Procurando aprofundar o conhecimento das matrizes da Geografia Humanista 
Cultural no interior do grupo de pesquisa, dediquei-me ao tema Bachelard na 
Geografia Humanista buscando explorar a contribuição do filósofo francês para 
o pensamento da geografia humanista. Exploração através da leitura de suas 
escritas à luz da fenomenologia da imaginação. Percurso circunscrito por obras 
encantadas de poética, devaneios, sonhos. Viagem permeada de onirismo 
permitindo ao geógrafo o direito de sonhar ao deixar-se levar pelo sedutor 
campo da poética. Permear de dois mundos atravessados por dois humanistas 
franceses abrindo caminho de encantação (poética) da terra. Bachelard, o 
filósofo-poeta-sonhador leva-nos a conhecer o campo encantado da (poética) da 
terra e a sua luz resplandecente não só nos conduz à descoberta da geografia 
fenomenológica, mas, especialmente, ao seu criador, Eric Dardel, um 
humanista historiador-geógrafo. Um ser-professor fundante da geografia 
humanista de base fenomenológica. Esta geografia traçada e permeada de 
sonho - “géographie de revê” como escreve Dardel. Esta geografia que nos 
possibilita decifrar os signos ocultos da Terra. Esta “geografia” que ao pé da 
letra é como escritura. Por ser a inscrição do humano sobre o solo, é um 
sistema de sinais cheios de sentido, ou seja, uma escritura a decifrar e cuja 
significação última remete ao movimento da existência. Esta geografia que 
consagra o espaço geográfico como a expressão material da existência humana 
sobre a Terra. A luz noturna-onírica de Bachelard revelando a essência da 
obra-prima de Éric Dardel. Dois humanistas escavando mundos de sentido 
para o ser humano. Mundos concernentes ao homem. Encontro de dois 
pedagogos humanistas ensinando os devaneios da matéria e a encantação 
(poética) da terra. A ligação visceral do Homem com a Terra – géographicité. 
Tributo de encantação e enraizamento. Perspectiva que surge no interior da 
geografia traçada no livro de Éric Dardel (1899-1967), publicado em Paris em 
1952, intitulado L’homme et La Terre e que acaba de ser publicado no Brasil. 
Tributo ainda maior é o acesso a esta obra-prima pelas mãos-livros-leituras do 
filósofo Gaston Bachelard.  
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