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Resumo 

A geosofia é a proposta de uma geografia do conhecimento, à maneira de uma história, 

ou uma sociologia do conhecimento. Esta coloca em evidência a natureza geográfica da 

existência e da experiência, enfatizando os contextos geográficos de produção e difusão 

do conhecimento. Propomos uma atividade geosófica sobre a geografia humanista no 

Brasil para resgatar, a partir de narrativas biográficas, aspectos pessoais, políticos, 

culturais e geográficos do desenvolvimento deste campo de interesses no país. Para isso 

será composta uma cartografia onde estas narrativas serão mapeadas espaço-

temporalmente, permitindo assim a revelação de aproximações, distanciamentos, 

eventos, lugares e contextos geográficos fundantes da geografia humanista no Brasil.  
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Introdução 

A história do pensamento geográfico é contada a partir dos principais marcos da 

ciência histórica: a macronarrativa, a materialidade dos fatos e a cronologia. Além 

destas tendências, a memória traz uma outra perspectiva em relação à perspectiva dos 

existentes, os sujeitos da história, enquanto um jogo de lembranças e esquecimentos. A 

memória, feita narrativa, estabelece nexos entre eventos, lugares, sentidos e hiatos a 

partir de um ego, o narrador, dando coerência à história a partir de outros elementos que 

a ciência histórica está tradicionalmente atrelada. 

A Geografia Humanista e os estudos fenomenológicos em Geografia no Brasil 

ainda carecem de maior atenção em documentar e resgatar seu desenvolvimento, tanto 

histórico quanto narrativo, e esta é uma das propostas do Grupo de Pesquisa Geografia 

Humanista Cultural (http://geografiahumanista.wordpress.com). Grupo 

interinstitucional que promove pesquisas e atividades ligadas a este campo da geografia, 

procura de um lado avançar na compreensão das questões epistemológicas, ontológicas 

e metodológicas relacionadas à aplicação da fenomenologia na ciência geográfica, e de 

outro investigar a geosofia do próprio campo, enquanto esforço de compreender a 

geografia do conhecimento (WRIGHT, 1947), ou seja, os nexos e sentidos geográficos 

da produção do conhecimento. 

Nesta perspectiva, apesar de bem documentados os processos históricos e políticos 

que afetaram a construção das principais tendências da geografia na segunda metade do 

século XX (AMORIM FILHO, 1976; SANTOS, 1978; SILVA, 1983-84), há um 

significativo silêncio sobre a participação das abordagens humanistas neste processo. 

Propomos, por meio desta geosofia cartográfica, trazer à tona elementos que nos ajudem 

a compreender as conexões, as aproximações, os distanciamentos que marcaram a busca 

de pesquisadores e alunos por alternativas dentro do pensamento geográfico, marcando 

sua militância política, atuação acadêmica e visão de ciência e da Geografia. 

Essa proposta de ESC dá continuidade à apresentada no último Encontro Nacional 

de Geógrafos, em 2010, “Perspectivas fenomenológicas na geosofia”, realizada na 

forma de comunicação coordenada e que comunicou o estágio de desenvolvimento das 

pesquisas até o momento. Neste ano, nossa proposta é ir além da exposição das ideias, 

mas integrar de forma mais efetiva os participantes com esta prática, produzindo 

movimentos de socialização e envolvimento mais significativos. 
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Objetivos 

(1) Resgatar a memória do desenvolvimento da geografia humanista no Brasil a 

partir da experiência biográfica dos participantes da ESC; e 

(2) Produzir uma cartografia geosófica da geografia humanista no Brasil; 

(3) Refletir sobre o desenvolvimento da história do pensamento geográfico no 

Brasil, seus fatores pessoais, políticos, geográficos e culturais por meio dos 

encontros, distanciamentos, tensões e pontos de inflexão revelados pela 

contextualização das narrativas biográficas. 

 

Metodologias 

Utilizando-se da história oral e da narrativa biográfica (HAY, 2005), visando uma 

construção geosófica, cada participante presente narrará seu contato com a geografia 

humanista e a fenomenologia ao redor de um grande mapa (papel craft). A narrativa 

abrangerá autores, leituras, a forma de encontro, a ocasião, o contexto espacial e 

temporal, bem como as impressões iniciais, pré-ideias formuladas e suas transformações 

ou reificações. 

À medida que se desenvolverem as narrativas, o participante grafará no mapa os 

lugares, tempos, conexões, sentimentos e mais o que lhe for desejável. À medida que a 

palavra for passada, lugares e eventos poderão se repetir, criando nexos e conexões que 

ajudarão a identificar nós desta rede de difusão do conhecimento, ou centros de 

formação. 

No final, o resultado será uma cartografia geosófica (ou geosofia cartográfica) da 

própria geografia humanista e da fenomenologia no Brasil, tal como aparece na 

experiência de geógrafos, adeptos ou não desta perspectiva da ciência geográfica. 

 

Dinâmica 

1ª Parte (3h) 

 Apresentação do Grupo de Pesquisa, suas linhas de atuação e propósitos 

 Apresentação da proposta da ESC 

 Início do mapeamento 

2ª Seção (3h) 

 Desenvolvimento do mapeamento 

3ª Seção (3h) 

 Finalização do mapeamento 
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 Discussão do mapa no contexto da construção dos saberes geográficos, suas 

dimensões políticas, contextuais e subjetivas 

 

Material Necessário 

 Projetor multimídia 

 Papel craft 

 Pincel atômico (várias cores) 

 Fita adesiva 
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