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EXPERIÊNCIA GEOGRÁFICA: PESQUISA, ABORDAGEM HUMANISTA E REFLEXÃO 

FENOMENOLÓGICA 

 

RESUMO 

Que é Geografia Humanista? Como são suas contribuições ao pensamento geográfico 

acadêmico? Como é possível um conhecimento humanista da realidade geográfica? 

Como se relaciona aos outros horizontes de pensamento geográfico? Como se delineia 

objetos, temas, teorias e métodos dessa perspectiva geográfica? O minicurso tem como 

público-alvo interessados na proposta de reflexão humanista em Geografia, procurando 

abordar essa série de questões. A partir de atividades e discussões, a intenção é clarificar 

e avançar no debate sobre pesquisas de geográfico-humanistas de abordagem 

fenomenológica mediante três momentos: (a) História do Pensamento Geográfico: 

reflexão sobre a inserção e contribuição da Geografia Humanista dentro da Geografia 

acadêmica em geral; (b) Epistemologia da Geografia: conhecer e discutir sobre um dos 

principais aportes filosóficos da orientação humanista em Geografia, a Fenomenologia; 

(c) Teoria e Metodologia: discutir sobre a resiginificação das categorias geográficas 

clássicas (espaço, região, paisagem, lugar e território) em função da Fenomenologia e 

outros aportes humanistas. Com essas etapas de discussão, baseadas em atividades em 

grupo, pretende-se fazer um exercício de propostas de pesquisas, com vistas à 

clarificação de como se delineia uma reflexão humanista em Geografia. 

Palavras-chave: geografia humanista; pensamento geográfico; fenomenologia; 

epistemologia da geografia; pesquisa acadêmica. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Número de integrantes: mínimo de 10 alunos, máximo de 40. 

Material de apoio: 2010 fotocópias, 42 encadernações (previsão de 42 apostilas de 50 

páginas, uma para coordenadora, uma por aluno e uma reserva) 



Infraestrutura: sala de aula equipada com lousa (giz/canetão e apagador), data-show e 

painel para projeção. 

Material para atividades: rolo de papel-manilha, canetões e fita-adesiva (crepe). 

 

INTRODUÇÃO 

Após metade do século XX, na Geografia acadêmica nasceu, se desenvolveu e se 

consolidaram uma diversidade ainda não observada de perspectivas de pensamento. No 

interior dessa diversidade, a Geografia Humanista surgia a partir de coletivos de 

geógrafos interessados nas problemáticas geográficas orientadas por caracteres que 

definem o homem enquanto tal (existência, sentimento, emoção, percepção, memória, 

experiência) (HOLZER, 1992; GOMES, 1996; AMORIM FILHO, 2000; 

MARANDOLA JR, 2005). 

Se podemos compreender o conhecimento geográfico enquanto a ciência que pergunta 

“que espaço é esse?”, buscando os fatores que culminam em sua configuração, podemos 

dizer que a Geografia Humanista procura responder essa questão investigando a 

dimensão humana da relação entre as pessoas e o espaço. Incorpora, portanto, aportes  

filosóficos e teórico-metodológicos relacionados ao Humanismo; com vistas a clarificar 

como caracteres fundamentalmente humanos influem na configuração e devir do 

espaço. 

No Brasil, na década de 1970, a Geografia Humanista surgiu tanto pelas pesquisas e 

traduções de obras precursoras dessa perspectiva de pensamento geográfico  realizadas 

por Lívia de Oliveira, quanto por apresentações e discussões epistemológicas sobre o 

tema, iniciadas por Oswaldo B. Amorim Filho. Desde então, pesquisas e debates acerca 

dessa perspectiva tem sido empreendidos, culminando em uma difusão mais 

significativa da abordagem humanista em Geografia, nos anos 2000.  

Em resposta a essa difusão, tem aumentado o número de geógrafos interessados nos 

temas, assuntos, objetos, procedimentos teórico-metodológicos da Geografia 

Humanista. O minicurso pretende suprir essa demanda. Voltado, sobretudo, para 

geógrafos interessados em conhecer a abordagem humanista em geografia 

(principalmente a partir da base filosófica de maior vulto, a Fenomenologia), o 

minicurso propõe debates sobre o pensamento geográfico, epistemologia e bases 

teórico-metodológicas a partir de atividade de construções de propostas de pesquisas e 

exposições sobre o tema. 

 



OBJETIVOS 

Geral: 

Debater e avançar no conhecimento acerca da abordagem humanista em Geografia 

(sobretudo, a de aporte fenomenológico) a partir de exercícios de construção de 

propostas de pesquisas. 

Específicos: 

 Refletir sobre a inserção, o papel e a contribuição da Geografia Humanista 

dentro do Pensamento Geográfico; 

 Compreender a Fenomenologia enquanto matriz de reflexão acadêmica, dentro 

da Geografia; 

 Debater a resignificação de categorias geográficas a partir da Fenomenologia e 

suas contribuições em problemáticas de pesquisas. 

 

Metodologia 

O minicurso sobre humanismo em Geografia (principalmente a partir da 

Fenomenologia) pretende avançar nessa discussão ao cumprir três etapas: (1) História 

do Pensamento Geográfico: reflexão sobre a inserção e contribuição da Geografia 

Humanista dentro da Geografia acadêmica em geral; (2) Epistemologia da Geografia: 

conhecer e discutir um dos principais aportes filosóficos da orientação humanista em 

Geografia, a Fenomenologia; (3) Teoria e Metodologia: discutir sobre a resiginificação 

das categorias geográficas clássicas (espaço, região, paisagem, lugar e território) em 

função da Fenomenologia e outros aportes humanistas. 

Essas etapas de discussão serão orientadas de dois modos: primeiro, a partir de 

discussões incitadas por atividades propostas pela ministrante do minicurso; segundo, 

por momentos de aula expositiva, onde serão alinhavadas as discussões propostas pelas 

atividades. As atividades e exposições estão organizadas do seguinte modo: 

 Etapa 1 (História do Pensamento Geográfico): divisão da sala em grupos, 

atividade de descrição, debate e transcrição para o papel de experiências 

geográficas pessoais. A partir dessa atividade, levantamento de questões sobre 

que é Geografia, que é conhecimento geográfico válido, quais são as 

perspectivas de pensamento geográfico e o que seria uma pesquisa de 

abordagem humanista. A etapa é fechada com exposição sobre o papel e 



contribuição da Geografia Humanista dentro do contexto geral da Geografia 

Acadêmica. Texto-base: Marandola Jr. (2005). 

 Etapa 2 (Epistemologia da Geografia): a partir de temas, assuntos e objetos de 

pesquisa relacionados à Geografia Humanista e às experiências geográficas 

pessoais transcritas na etapa anterior, refletir sobre a construção e validade de 

conhecimento científico baseado em experiência geográfica pessoal. 

Levantamento de questões sobre que é ciência, como exercitá-la, quais as fontes 

de conhecimento consideradas válidas e por que; com base nessas questões 

apresentar e discutir a Fenomenologia enquanto base de reflexão científica e 

geográfica. Exposição sobre principais fenomenólogos e pesquisas geográficas, 

de cunho fenomenológico, já realizadas. Textos- base: Lowenthal, 1985; Holzer, 

2001. 

 Etapa 3 (Teoria e Método): essa etapa se inicia com debate sobre o que é 

categoria e como identificar cada uma das cinco categorias clássicas da 

Geografia (espaço, região, paisagem, lugar e território). Após esse debate, 

exposição sobre a resignificação dessas categorias por parte da perspectiva 

humanista. O minicurso se encerra com a troca, entre os grupos, das descrições 

de experiências geográficas e o pedido de que os grupos (com base no que já 

fora discutido), formule uma questão de pesquisa e um modo de abordá-la a 

partir da matriz de reflexão humanista, discutindo as categorias geográficas 

cabíveis para tal. Textos-base: Holzer (1997); Mello (2001)  

A apostila entregue a cada aluno conterá a explicitação das 3 etapas de discussão, as 

fotocópias de um ou dois textos base de cada etapa, a bibliografia do curso e outros 

matérias de apoio pedagógico às atividades. 

Com os três momentos de discussão, a intenção é que ao final do minicurso os alunos 

possam ter esquematizado uma proposta de pesquisa de abordagem humanista (com 

cunho fenomenológico). Mais do que formular essa proposta, a intenção é que as 

discussões provocadas por essa atividade promovam o debate e o avanço no 

conhecimento acerca da Geografia Humanista. 
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