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O fenômeno religioso acompanha a humanidade desde os tempos mais 
remotos. E as evidências estão materializadas na paisagem através das 
construções de templos e de monumentos, dos rituais, das procissões e da 
produção artística. Os rumos que o homem escolhe seguir, e que irão 
fundamentar a sua forma de ver o mundo, podem sofrer a ação daquilo que ele 
considera como sagrado. E essa dimensão pode estar muito além de um mero 
inventário espacial das construções e dos costumes ou de uma mera dimensão 
doutrinária. O sagrado pode constituir o mundo vivido dos homens. Pode 
influenciar a construção da noção de lugar. Fenômenos naturais e seus 
elementos constituintes como a terra, o ar e a água podem ser apreendidos a 
partir dessa dimensão. Uma espécie de sacralidade do lugar dos homens. Por 
isso, o objetivo dessa pesquisa é investigar esse sagrado, além de sua 
materialidade, como um ente que clama pela transparência do seu ser, e que 
poderá irá iluminar a compreensão da ciência geográfica sobre o lugar, a 
paisagem, o território e o espaço, por exemplo. Nesse contexto, a 
fenomenologia é o recurso mais apropriado para a busca da compreensão do 
sagrado como um elemento de reflexão sobre a noção de lugar. A filosofia 
passa a ser uma ferramenta importante para o geografia. Filósofos 
consagrados como Edmund Husserl e Martin Heidegger serão revisitados. A 
paisagem como um livro aberto construído pelas mãos humanas, será 
interpretada através de uma perspectiva hermenêutica. E geógrafos 
humanistas como Eric Dardel e Yi-Fu Tuan, travarão um diálogo 
epistemológico da geografia, afim de que se possa lapidar as bases teóricas 
dessa pesquisa. Diante de tudo isso, cabe destacar aqui que os elementos 
espaciais visíveis e os não visíveis, servirão de base para os estudos. 
Percepções, representações, discursos, intenções, desejos, expectativas, sonhos 
e todos os sentimentos tipicamente humanos sobre o espaço, poderão ser 
considerados nesta pesquisa. Assim, considera-se que tal estudo possa oferecer 
bases teóricas e metodológicas para um entendimento mais profundo do 
homem enquanto um ser, consciente de sua existência, que atua de sobre o 
espaço. 
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