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A pesquisa que vem sendo empreendida tem como tema maior identificar 
tendências da abordagem humanista na geografia do coletivo francófono; com 
intento de avançar no conhecimento, debate e possíveis incorporações de 
bibliografias e discussões. A pesquisa se encaminhou até a tese de André-
Frédéric Hoyaux, que apresenta um quadro de autores francófonos que 
incorporaram a Fenomenologia. Há dois contextos de incorporação, 
observados na tese: a fenomenologia enquanto uma fonte de renovação 
epistemológica ampla (na medida em que não se restringe aos trabalhos 
identificados como humanistas) e a evolução do pensamento de Eric Dardel 
(responsável pela primeira obra de discussão sistemática de uma perspectiva 
geográfica orientada pela Fenomenologia). A proposta atual de pesquisa é 
aprofundar esses dois contextos de incorporação da fenomenologia por 
geógrafos francófonos, começando pela renovação epistemológica. Para isso 
trazemos a discussão de alguns pontos da obra de Guy Di Méo. Filiado à 
Geografia Social (de tradição do materialismo-histórico), o geógrafo traz, 
dentro de seu livro, como o corpo teórico-metodológico orientado pela 
Fenomenologia se alinharia ao corpo teórico metodológico concernente ao 
materialismo-histórico-dialético para explicar as relações entre a escala 
individual e a escala coletiva (social) nas relações entre homem e espaço. Para 
isso, Di Méo traça críticas à Fenomenologia e outra forma de concebê-la 
dentro da Geografia: “[...] d’interpréter le rapport dialectique de (la) conscience 
prise comme source des superstructures avec l’infrastructure économique où elle se 
trouve engagée", em outras palavras, a intencionalidade humana orientada por 
macroestruturas socioeconômicas. Suas reflexões são um ponto importante a 
partir do qual podemos discutir a epistemologia da Geografia, da abordagem 
humanista em Geografia, os pontos de discordância, de concordância, os 
limites e as potencialidades entre fenomenologia e materialismo-histórico-
dialético. 
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