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“Até logo, Niterói” 

 
 

Este é o quinto ano de fundação do Grupo de Pesquisa Geografia 
Humanista Cultural (UFF/CNPq). Apenas cinco anos, mas quanta intensidade 
de atividades, publicações e eventos!  

Desde 2009, quando nos reunimos em Rio Claro, em dezembro, para a 
defesa de Jaqueline (primeira reunião oficial do grupo), foram: 

 7 livros, incluindo O homem e a terra, de Eric Dardel, e as duas 
reedições de Yi-Fu Tuan, Topofilia e Espaço e lugar; 

 6 números da Geograficidade, que se iniciou em 2011, e já publicou 
mais de 60 textos, entre artigos, notas, resenhas e experimentações, 
incluindo cinco traduções; 

 4 seminários nacionais e 4 seminários de trabalho do grupo, 
completando com esta edição, uma sequencia de quatro anos; 

 5 eventos organizados, em Londrina, Campinas e Rio Claro, 
destacando-se as duas edições do Seminário Sabores Geográficos; 

 2 comunicações coordenadas (espaço de socialização de coletivos) nos 
Encontro Nacional de Geógrafos de 2010 (Porto Alegre) e de 2012 
(Belo Horizonte). 

Para lembrar de todas as atividades e seus detalhes, basta navegar pelo 
nosso blog, http://geografiahumanista.wordpress.com/, que tem sido nosso 
principal meio de divulgação e circulação de informações. O blog passou a 
marca de 72.000 visitas, desde novembro de 2009. Quanto à abrangência, o 
Wordpress passou a registrar o país de origem do acesso ao blog em 2012, 
apresentando o seguinte rol de países que visitam nosso blog, em ordem de 
importância: Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Bélgica (entre 
vários outros com menos visitas, de todos os continentes). 

Em 2012 criamos uma fanpage no Facebook 
(https://www.facebook.com/geografiahumanista), que tem funcionado como 
complemento ou repercussão do próprio blog, já estando próximo dos 400 
curtir, o que tem reforçado o sistema de divulgação via Facebook. 

Neste período, foram defendidas 2 teses de doutorado e 3 dissertações de 
mestrado de membros do grupo, além do ingresso em mestrados e doutorados 
e a conclusão de cursos de graduação, de outros. 

Isso tudo só materializa em números e num “currículo” coletivo, que 
expressa a seriedade e dedicação de todos os membros e sua atuação junto a 
suas instituições e no cenário acadêmico local e nacional. A geografia 
humanista remarcou seu lugar na geografia nacional, agora com o rótulo de 
“fenomenologia”, apontando mais uma vez para a pertinência do esforço por 
todos empreendido. 

http://geografiahumanista.wordpress.com/
https://www.facebook.com/geografiahumanista
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Mas é evidente que o maior “resultado” é a qualidade e densidade das 
discussões, que se mostram cada vez mais adensadas. Novos doutores e o 
amadurecimento de todos leva a discussões e desdobramentos nunca dantes 
vislumbrados, mas que com a existência ativa do grupo, se tornam possíveis. 

Expressão disso está no número e densidade dos trabalhos a serem 
apresentados no Seminário de Trabalho. 

Assim, neste ano, ao invés do trabalho de campo, tradicionalmente 
realizado no domingo pela manhã, teremos uma conversa do grupo, para fazer 
uma avaliação destes cinco anos. 

Na sexta, o também já tradicional Seminário Nacional sobre Geografia e 
Fenomenologia contará com colegas estrangeiros e, a estrela maior, uma 
videoconferência com Yi-Fu Tuan. Esperamos que seja um dia especial para 
todos. 

Este deverá ser um “até logo” a Niterói, já que é provável que não nos 
reunamos aqui no ano que vem. Assim, esperamos ter um encontro muito 
especial, lembrando e marcando tantas lembranças que ficaram destes anos,  
poucos mas tão intensos, aqui no Chalé da Escola de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal Fluminense: a casa do Grupo de Pesquisa Geografia 
Humanista Cultural. 

Agradecemos toda a acolhida de funcionários, alunos e professores, mas 
sobretudo desta habitação, deste construído tornado lar, que nos abrigou, e 
certamente ainda nos abrigará no futuro. 

Até logo, Niterói. 
 

 
 

Niterói, 24 de Outubro de 2013.  
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IV Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 
Sexta-feira – 25 de Outubro de 2013  

09h Abertura 

09h15- 

10h45 

Mesa-redonda 1 
Fenomenologia da Paisagem 
Coord. Antonio Carlos Queiroz Filho (UFES) 
Werther Holzer (UFF)  
Vladimir Bartalini (USP) 

Café 

11h-  
12h30 

Mesa-redonda 2 
O rural como lugar, da cultura e da natureza 
Coord. Rita Jaqueline Chiapetti (UESC) 
Virgínia Palhares (UFMG) 
Lúcia Helena Batista Gratão (UEL) 

Almoço 

14h- 
16h00 

Mesa-redonda 3 
Fenomenologia, espacialidade e geograficidade 
Coord. Eduardo Marandola Jr. (Unicamp) 
Renato Kirchner (PUC-Campinas) 
Gustavo Silvano Batista (UFPI) 
Ana Patrícia Nogueira de Echeverri (UNAL) 

Café 

16h15-  
17h30 

Videoconferência 
Space and Place 
Yi-Fu Tuan (Wisconsin-Madison) 

17h30-  
18h 

Lançamentos 
Reedição de Espaço e lugar: a perspectiva da experiência, de  
Yi-Fu Tuan (Eduel, 2013) 

18h Encerramento 
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IV Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa  
Geografia Humanista Cultural  
Sábado – 26 de Outubro de 2013 

8h30- 
10h 

Sessão temática 1 
As artes no geográfico 

Um lugar no tempo e no espaço da Montanha Mágica 
Lívia de Oliveira 
Arte e mito em Susanne Langer: aproximações e apropriações 
geográficas 
Letícia Pádua 
Geograficidade, Imaginário e Memória: Caminhos para o Geográfico na 
Literatura 
Tiago Vieira Cavalcante 

Caminhando com Kenneth White pelo campo da geografia em vista de 
uma poética do mundo 
Lúcia helena Batista Gratão 

Café  

10h15- 
11h30 

Sessão temática 2 
Relicário de temas da Geografia Humanista I 
Memória e Geografia: um cenário das produções e aproximações entre 
campos de estudos 
Juliana Maddalena Trifilio Dias 
O Rural na Geografia Humanista 
Hugo Leonardo Marandola 
Espaço público e abordagem fenomenológica: uma busca por pesquisas 
e contribuições 
Luiz Tiago de Paula 

11h30- 

12h15 

Sessão temática 3 
Relicário de temas da Geografia Humanista II 
Rios Brasileiros na Perspectiva da Geografia Humanista Cultural 

Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti 

Sacralidade e lugar: considerações fenomenológicas sobre o Convento 
da Penha 
Ernandes de Oliveira Pereira 

Almoço 

14h00- 
15h15 

Sessão temática 4 
Explorações filosóficas do pensamento fenomenológico para a 
geografia 

Edmund Husserl: Contribuições à história do pensamento geográfico 
Rafael Bastos Ferreira 
A empatia de Edith Stein na Geografia Humanista 
Virgínia de Lima Palhares 
Explorando as aproximações entre o pensamento de Heidegger e Dardel 
Priscila Marchiori Dal Gallo 
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Café  

15h30- 
17h 

Sessão temática 5 
Mergulhando no pensamento humanista geográfico 
Território: buscando abordagens humanistas e fenomenológicas em 
Geografia 
Fernanda Cristina de Paula 
Ontologia do passado: dos fundamentos do tempo na geografia de 
David Lowenthal 
Thiago Rodrigues Gonçalves 
Ação e intencionalidade na geografia social de Benno Werlen 
Eduardo Marandola Jr. 

 
Domingo – 27 de Outubro de 2013 

9h -12h REUNIÃO GHUM 

Almoço e despedidas 
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Um lugar no tempo e no espaço da Montanha Mágica 
 
Onde estamos, o que é isso 
Aonde nos levou o sonho? p. 788 

 

Lívia de Oliveira 
UNESP – IGCE – Rio Claro 

 

A “Montanha Mágica”, clássico da literatura alemã e universal, é um clamor 
simbólico de um tempo (entre guerras) e um espaço (Europa, aldeia de 
Davos-Platz, nos Alpes suissos), em busca dos labirintos recônditos em um 
lugar (Sanatório Berghof). É um microcosmo social onde tudo se relativiza: 
tempo, espaço e lugar. Para deslindar essa “trama e drama” é preciso se sentir 
doente e se aprofundar no significado da vida e da morte, é mergulhar-se no 
âmago da situação de entre guerras. Tudo se passa em dois planos. Nas 
montanhas, o espaço é o sanatório (a segurança). O hospital (Europa doente) 
alberga pessoas de várias procedências, homens e mulheres de idades diversas. 
Todos a procura de uma cura inatingível, talvez seja a sonhada unidade 
europeia. Estão isolados na montanha que resplandece como uma mágica, se 
destacando da planície, no outro plano, configurado pela guerra, lá embaixo, 
tão distante. O tempo, nas montanhas, é a monotonia, a repetição das 
refeições, dos tratamentos sem fim, do tédio mórbido das tardes lânguidas nas 
varandas. É a espera desesperada do avanço da enfermidade. Enquanto, no 
tempo da “planície” já se ouvem os troares dos canhões, o ruído das bombas 
explodindo, sacudindo a aparente tranquilidade, provocando sobressaltos como 
pesadelos nos doentes acamados em seus catres. O mais marcante é o lugar, 
com a presença constante da febre, dos calafrios, da tosse, da hemoptise. O 
leito do doente é um lugar incômodo, estranho, povoado de fantasmas do 
passado (dos tempos de paz e de saúde), do presente (o espaço sufocante das 
paredes brancas da enfermaria) e do futuro (encarar a persistência da doença e 
das declarações de guerra). O lugar, ontologicamente, é a cama do doente na 
enfermaria que procura se libertar da doença (perda da saúde) e 
epistemologicamente é a presença da tuberculose, da guerra. 

 

Ah, toda essa juventude, com suas mochilas e baionetas, 
com as capas e as botas enlameadas! Sonhando de 
modo humanístico-estético, poderíamos imaginá-la 
num quadro diferente. p. 800 

 

PALAVRAS CHAVES: LUGAR, TEMPO, ESPAÇO 
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Arte e mito em Susanne Langer: aproximações e 
apropriações geográficas 

 
Letícia Pádua 

Universidade de São Paulo - USP 
leticiapadua@gmail.com 

 
 
Grande parte da expressão e comunicação humanas está centrada na 
linguagem falada e escrita. Susanne Langer, filósofa germano-americana do 
século XX, edificou seu pensamento na superação dos limites deste tipo de 
expressão, entendendo a arte – em especial da música – como exteriorização 
máxima de nossa rede de cognição. Pupila de Wittgenstein ela desenvolve e 
extrapola a ideia do indizível criada pelo mestre, entendendo que a arte 
articula formas e pensamentos que a linguagem não consegue alcançar, ou seja, 
a arte alcança o indizível. Langer desafia a teoria da estética, para a autora, o 
simbolismo é o modo de compreender a mente humana. O símbolo e o objeto 
simbolizado guardam uma forma lógica comum: a música, por exemplo, é um 
processo psíquico e suas estruturas tonais possuem similaridade intensa com 
as formas de sentimento – falamos de música em crescendo, atenuação, fluidez, 
arranjo, velocidade, ritmo e paradas, excitação, calma. Inspirada por Cassirer, 
Langer considera que o homem é essencialmente um animal simbólico, ou seja, 
o pensamento simbólico está enraizado na natureza humana. Para a autora, 
todas as formas de atividade humana, incluindo a fala, o gesto, música e 
sacrifício são expressivas, e o trabalho mental de transformação simbólica 
reside na abstração da realidade, e a arte nada mais é que a criação de formas 
simbólicas do pensamento humano. A importância da arte reside em três 
fatores fundamentais: o fato de toda arte ser uma abstração, um reino de ilusão 
criado por nós; a plasticidade da arte que a torna capaz de ser livremente 
manipulada no interesse da expressividade e; a própria expressividade por 
meio da transparência simbólica. Susanne Langer tem uma intensa e 
inexplorada influência na geografia humanista, citada por autores como Tuan, 
Buttimer, Relph e Lowenthal, em grande parte porque sua filosofia insiste na 
característica intelectual de áreas não científicas da vida humana, assim, 
entendendo as expressões artísticas não como meras expressões dos 
sentimentos do presente, mas com símbolos que transcendem o presente. Para 
além de suas ideias e conceitos, é esta permeabilidade na geografia humanista 
que será explorada na pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA, MITO, NATUREZA HUMANA 
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Geograficidade, Imaginário e Memória:  
Caminhos para o Geográfico na Literatura 

 
Tiago Vieira Cavalcante 

Doutorando em Geografia – UNESP-Rio Claro 
tiagogeografia@yahoo.com.br 

  
 
No liame existente entre a Geografia e a Literatura, alguns conceitos, dentre 
muitos, são de grande relevância para a compreensão dos aspectos geográficos 
na literatura. A geograficidade se apresenta como a relação concreta que liga o 
ser humano à Terra, traduzindo a geografia em ato que faz dele um ser-no-do-
mundo. O imaginário é pensado como elemento que une o ser humano às 
representações que ele possui sobre as pessoas e os lugares, uma demonstração 
da subjetividade do indivíduo em relação com a sociedade, sua vida e seu 
mundo. E a memória é, por meio das lembranças e experiências, o guia do ser 
humano na (re) produção de sua realidade, de seu mundo vivido. É diante disso 
que nos concentramos em compreender o valor da geograficidade, do 
imaginário e da memória na apreensão dos conteúdos geográficos nas obras 
literárias. Para isso, com base no geógrafo Bertrand Levy, consideramos o 
aporte biográfico e existencial no exame de textos relacionados à vida e a obra 
da eminente escritora cearense Rachel de Queiroz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFICIDADE-IMAGINÁRIO-MEMÓRIA; BIOGRAFIA E 
EXISTENCIALISMO; RACHEL DE QUEIROZ 
 
APOIO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
FAPESP. 
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Caminhando com Kenneth White pelo campo da geografia 
em vista de uma poética do mundo 

 

Lúcia Helena Batista Gratão 
Doutora em Geografia (FFCHL/USP) 

Professora da Universidade Estadual de Londrina-PR 
lugratao@uel.br 

 
 
Em ensaio anterior sobre Geografia e Geopoética anunciara que Dardel nos 
incita a explorar o campo da geopoética e a descoberta de Kenneth White foi 
desveladora. Depois de longa caminhada pelo campo de leitura com o “poeta 
do mundo” anuncio que a geopoética é mesmo um “campo do grande trabalho” 
a explorar em geografia. Esta geografia que se põe a sair para explorar 
conjuntamente o mundo exterior e o mundo das ideias e desenvolver uma 
“relação sensível e inteligente com a terra”. Esta geografia que se põe a sair 
para explorar o mundo pelo pensamento poético. Esta geografia que vê o 
mundo como uma poética – uma poética do mundo. “Um mundo é o que surge 
da relação entre o ser humano e a terra. [...] O trabalho geopoetico visa 
explorar caminhos desta relação sensível e inteligente com a terra, levando um 
tempo, talvez uma cultura, no sentido pleno da palavra” (WHITE, 1994, p. 
25). No texto inaugural da geopoética, White declara que este é um grande 
movimento para os fundamentos da existência do homem sobre terra. O 
pensamento whitiano é mesmo de unidade fundamental entre o ser e matéria. 
Esse modo de pensar-e-estar-no-mundo é o que nos instiga na geografia. O 
poeta escocês nas suas caminhadas extrai das paisagens e dos lugares a essência 
da geopoética. Com ele caminho para extrair das paisagens e dos lugares a 
essência da geográfica. Juntos, reafirmando a geopoética com o pensamento 
nômade. Nomadismo Geopoetico e intelectual compartilha um propósito tanto 
existencial e intelectual: “O desenvolvimento de um pensamento que vem do 
contato profundo com o mundo à nossa volta” (WHITE, 1997, p. 86. Com esta 
revelação (de geopoeta) encerro esta escrita (de geógrafo) em vista de uma 
aproximação desta “ciência-arte” chamada geopoética (WHITE, 1994, p. 197).   
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOPOÉTICA; KENNETH WHITE; GEOGRAFIA HUMANISTA. 
 

mailto:lugratao@uel.br
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Memória e Geografia: um cenário das produções e 
aproximações entre campos de estudos 

 
Juliana Maddalena Trifilio Dias 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
julianamdias26@gmail.com 

 
A Geografia como uma ciência plural nos permite diferentes leituras e 
enfoques sobre o espaço. Eric Dardel (2011, p.33) nos aponta que “a ciência 
geográfica pressupõe que o mundo seja conhecido geograficamente, que o 
homem se sinta e se saiba ligado à Terra como ser chamado a se realizar em 
sua condição terrestre.” Diante dessa perspectiva quais têm sido os possíveis 
olhares sobre essas ligações entre homem e Terra? Um caminho de 
investigação plausível encontra-se na busca por compreender as relações entre 
sujeitos, suas experiências, o modo como se posicionam no mundo e seus elos 
com os lugares. Investigar tais relações a partir das memórias dos sujeitos tem 
se mostrado como um grande potencial para aproximação com a ciência 
geográfica. O campo da memória a considera como prática individual, social e 
coletiva. Ela se apoia em situações que vivemos, experiências que acumulamos 
e em objetos que despertam nossas relações estabelecidas em algum momento 
e lugar. Essa perspectiva trabalha com a memória a partir de narrativas, entre 
o lembrar e o esquecer como operação que desenvolvemos para que 
selecionarmos coisas do passado. Todavia, a preocupação desse campo não está 
só no ato de lembrar, mas também considerar que nos lembramos daquilo que 
é importante em nossas vidas. Neste sentido, não precisamos de indícios 
porque lembramos pelo afeto, daquilo que para nós pode ser considerado 
sagrado. A memória não é linear, não se dá no tempo cronológico, e sim, no 
tempo ressignificado através da prática rememorada do tempo presente. Mas 
como a Geografia tem se apropriado desta perspectiva? Como a Geografia tem 
incluído o campo da memória na leitura do espaço geográfico? Quais relações 
entre memória e lugar? Como são as aproximações entre memória e 
fenomenologia? A primeira etapa dessa pesquisa pretende apresentar um 
cenário das produções (intercruzadas) sobre memória, geografia, lugar e 
fenomenologia disponíveis no Scielo, anais do ENG (Encontro Nacional de 
Geográfos, ENPEG (Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia), 
ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), 
EGAL (Encontro de Geógrafos de América Latina), ANPEGE (Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia), Association of 
American Geographers e Transactions of the Institute of British Geographers, 
para que a partir desses cenários as próximas etapas de pesquisa e estudos 
possam ser desenvolvidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA; GEOGRAFIA HUMANISTA; LUGAR 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-5661


 

IV Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 
24 a 27 de Outubro de 2013 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 15 
| 

O Rural na Geografia Humanista 

 
Hugo Leonardo Marandola 

Geógrafi (UEL). Professor da Rede Estadual de Educação de São Paulo 
hmarandola@yahoo.com.br 

  
 
Os estudos sobre o rural na Geografia têm uma tradição relativamente 
extensa. Diversos geógrafos se debruçaram sobre esta questão, resultando em 
diferentes abordagens, teorias e conceitos. Tanto é assim que hoje há um 
turbilhão nesses estudos. Muitos autores buscam diferentes abordagens para 
compreender esse fenômeno complexo. Relações de trabalho, sistema 
produtivo, campesinato, urbanidade/ruralidade, movimentos sociais, turismo, 
arte e lazer estão inseridos nestas buscas. No entanto, nota-se que o tema não 
tem recebido grande atenção na Geografia Humanista, tanto que não há uma 
sistematização dos estudos realizados sobre o rural nesta área. Neste contexto, 
o intuito deste trabalho é investigar como o rural é abordado na Geografia 
Humanista. Para tanto, a ideia é partir da leitura dos clássicos da Geografia 
Humanista como Tuan, Relph, Lowenthal e Dardel. É sabido que estes autores 
não se dedicaram ao estudo do rural diretamente. Porém, em seus estudos 
sobre paisagem, lugar ou experiência, aspectos do rural são apresentados. 
Assim, a partir de uma revisão nos “clássicos” da Geografia Humanista, 
propõe-se uma sistematização de como o rural é abordado por esses autores, 
procurando contribuir para a construção do conhecimento numa abordagem 
humanista na Geografia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: RURAL; GEOGRAFIA HUMANISTA; LUGAR 
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Espaço público e abordagem fenomenológica: uma busca por 
pesquisas e contribuições 

 
Luiz Tiago de Paula 

Geógrafo (IG/Unicamp) 
tiagologia@gmail.com 

 
 
Há uma tradição de trabalhos que tratam o espaço público, principalmente a 
sua dimensão urbana. Em grande parte desses estudos, enquanto conceito ou 
categoria de análise, o espaço público é abordado sobre uma perspectiva 
política relacionada aos seus limites conjunturais e instrumentos institucionais. 
Tais aspectos estruturais se preocupam com os usos formais do espaço público, 
um conjunto de leis e ordens. Um dos desafios que tem sido colocado para 
ciências humanas é repensar esses espaços para além de seus princípios 
fundadores, incorporando sua dimensão existencial. Especificamente para a 
Geografia, uma das alternativas para enfrentar esse desafio, segundo alguns 
autores, seria a necessidade de trazer à discussão a questão espacial e os usos 
efetivos dos espaços públicos em sua cotidianidade. Neste bojo, abre-se 
caminhos investigativos para interpretação de elementos intersubjetivos que 
priorizem questões como memória, experiência, identidade, percepção, entre 
outros, estando todos imbricados para compreensões fenomenológicas do 
espaço público da cidade contemporânea. A proposta apresentada aqui é fazer 
um levantamento bibliográfico em diferentes línguas (inglês, português, 
espanhol e francês) que procure trabalhos que discutam espaço público a partir 
de uma abordagem fenomenológica ou que sugerem, ou ainda, tenham traços 
fenomenológicos. A partir deste conjunto recolhido de textos, identificar e 
sistematizar os principais temas de pesquisa, refletir e propor contribuições da 
Geografia Humanista ao assunto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇO PÚBLICO; FENOMENOLOGIA; GEOGRAFIA 
HUMANISTA 
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Rios Brasileiros na Perspectiva da Geografia Humanista 
Cultural 

 
Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti 

Doutora em Geografia (IGCE/UNESP/Rio Claro-SP) 
Professora Adjunta UESC/DCAA/Geografia, Ilhéus-BA 

jaque@uesc.br; j.chiapetti@gmail.com 
 
 
Segundo a perspectiva humanista, a Geografia oferece seu modo de olhar para 
os fenômenos geográficos, no qual são ressaltadas e valorizadas as 
experiências, os sentimentos, a intuição, a subjetividade e a compreensão das 
pessoas sobre o espaço que habitam, buscando compreender e valorizar estes 
aspectos. Quanto à perspectiva cultural, a Geografia tem como objetivo 
entender a experiência das pessoas nos lugares, compreender a significação 
que elas impõem ao espaço geográfico e o sentido dado às suas vidas. Sobre os 
rios como fenômenos geográficos, são vivos, proporcionam a vida e têm muitos 
significados na história da Terra. Seus percursos podem se confundir com a 
vida humana, ou seja, o encontro entre a natureza e o humano... a organização 
do espaço geográfico. Neste sentido, esta pesquisa teórica, com abordagem 
fenomenológica, tem o objetivo de analisar trabalhos resultantes de pesquisas 
teóricas e empíricas sobre rios brasileiros ou que tenham rios envolvidos, 
desenvolvidos na perspectiva humanista cultural, ou seja, que rios foram 
estudados, por quem, como as pesquisas foram feitas, com quais objetivos, 
quais foram suas principais bases teórico-metodológicas, que conceitos e 
categorias geográficas orientaram suas abordagens, quais foram seus aportes 
filosóficos, etc. Não julgamos nem fizemos críticas a estes trabalhos, mas a 
partir deles fizemos uma leitura geográfica, procurando analisá-los enquanto 
suas abordagens teórico-conceituais e metodológicas e, ainda, seus 
pressupostos filosóficos. Junto com os rios, orientamo-nos pelas imagens 
geográficas destes trabalhos, que dão significado às paisagens e aos lugares 
pesquisados. É oportuno considerar que os trabalhos que estão sendo 
analisados em nossa pesquisa estudam/envolvem os seguintes rios brasileiros: 
Nhundiaquara (PR), Amazonas (AM), Araguaia (TO), Jacaré-Pepira (SP), São 
Francisco (PE), rio das Contas (BA) e rio de Ondas (BA). 
 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA TEÓRICA; GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL; RIOS 
BRASILEIROS 

mailto:jaque@uesc.br
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Sacralidade e Lugar: Considerações Fenomenológicas sobre 
o Convento da Penha 

 
Ernandes de Oliveira Pereira 

Graduado e Mestre em Geografia (CCHN/UFES) 
Professor da Faculdade Cenecista de Vila Velha - FACEVV 

Professor da Rede Estadual de Ensino do ES. 
ernandesop@yahoo.com.br 

  
 
Desde 1558, a história manifesta o cantar, o contar e o fazer de um povo, 
intimamente ligado a uma terra abençoada e sacralizada pelas mãos da Virgem 
da Penha, representada pela alvura de um convento encravado na pedra. 
Muitas crônicas, poesias e cantigas, que elevam a imponente sacralidade do 
convento, estão registradas em livros e na memória dos seus devotos. Foi 
assim, através da materialização desta sacralidade em elementos visíveis e não 
visíveis, interferindo consideravelmente sobre a maneira das pessoas 
vivenciarem e habitarem o espaço, que ocorreu o processo de consolidação da 
ideia de lugar. A história popular, as cantigas, as poesias e crônicas, bem como 
os nomes das avenidas, das ruas e dos bairros que se localizam no entorno do 
Convento, são fortes evidências desse processo. Além disso, esta sacralização 
do lugar, emerge das manifestações populares de devoção e fé, como as 
diversas romarias que ocupam as ruas e avenidas que levam até o altar da 
Virgem da Penha. Por tanto, é através da perspectiva filosófica, que cunhou as 
bases epistemológicas da geografia humanista, como as fenomenologias de 
Edmund Husserl, Merleau-Poty e Heidegger, pretende-se compreender a 
lógica (ou a não-lógica) do processo de ocupação dos espaços submetidos a esta 
sacralidade emanada pelo Virgem da Penha. Finalmente, pretende-se 
compreender o processo de construção da noção de lugar sobre estes espaços 
sacralizados, estabelecendo assim uma relação entre sacralidade e lugar. 
Espaços estes, ou lugares estes, que receberam um intenso valor espiritual 
(simbólico) e até mesmo econômico na atualidade, influenciando 
consideravelmente a dinâmica urbana das áreas do entorno do Convento da 
Penha. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FENOMENOLOGIA; SACRALIDADE; LUGAR 
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Edmund Husserl: Contribuições à história  
do pensamento geográfico 

 
Rafael Bastos Ferreira 

Geógrafo pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 
rbferreira.geografia@gmail.com 

  
 
O tema sugerido busca apresentar a influência e a contribuição do pensamento 
de Edmund Husserl à ciência geográfica, ou estritamente, à escola da geografia 
humanista. Considerado o fundador da fenomenologia tendo seu influxo no 
início do século XX, Husserl atualmente vem recebendo uma forte ampliação 
de estudos sistemáticos nas investigações científicas. Isso se deve, uma vez, a 
fenomenologia estar oferecendo para as ciências humanas e, sobretudo, a 
ciência geográfica caminhos pertinentes às possibilidades do conhecimento. 
Sobre alguns pressupostos do pensamento desenvolvido por Husserl, 
geógrafos (humanistas) tem erguido o inquérito da experiência do homem-no-
mundo, o retorno ao mundo da vida e, sobretudo, remetendo ao seu grande 
lema, “voltar às coisas mesmas”, como uma alternativa às questões da teoria e 
do método. Com efeito, algumas indagações apresentam-se: 1) O que tem 
significado este “retorno” para o conhecimento geográfico: caminhos para uma 
ontologia? 2) Como tem sido a contribuição da fenomenologia de Husserl para 
as possibilidades de um método de pesquisa à ciência geografia? Para esta 
tarefa a pesquisa propõe basear-se a partir de algumas frentes interpretativas: 
1) buscar uma fundamentação da fenomenologia de Husserl: pretende-se 
regressar e clarificar a ideia da fenomenologia, objetivando apreender as suas 
argumentações defendidas; 2) estudar os principais teóricos de uma geografia 
pensada fenomenologicamente visando apreender a influência de Husserl no 
pensamento geográfico. Portanto, qual é a dimensão filosófica de Husserl à 
história do pensamento geográfico? Em que medida seu pensamento tem 
contribuído no debate do conhecimento na ciência geográfica? Há uma certeza: 
uma história se escreve/inscreve nestas perguntas. Embora, ela nos remete à 
história, tais perguntas são pertinentes na atualidade para uma geografia que 
nunca abandonou seus amores filosóficos. Falar de geografia e filosofia é 
apresentar contribuições, questionamentos e conquistas; assim sempre se 
conduziu o papel de prelúdio das possibilidades da filosofia para uma tarefa de 
realização nas ciências. É neste vislumbre que se pretende mergulhar. A 
história do pensamento geográfico merece esta dedicação a um filósofo que 
ainda é bem vivo em seu pensamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA FENOMENOLÓGICA; EPISTEMOLOGIA; 
GEOGRAFIA HUMANISTA 
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A empatia de Edith Stein na Geografia Humanista 

 
Virgínia de Lima Palhares 

Instituto de Geociências (UFMG) 
palhares.vi@gmail.com 

 
  
Edith Stein: alemã, judia, fenomenóloga e monja carmelita. Estas 
características marcaram as etapas de vida desta mulher ao longo das décadas 
iniciais do século XX. Stein deixou uma obra extensa e diversificada, 
abrangendo temas como a fenomenologia, a pedagogia, a vida espiritual. A 
busca incessante pela verdade e o que está na essência do ser a despertou para 
os estudos filosóficos. Foi construindo suas bases fenomenológicas sob forte 
influência de Husserl durante o período em que foi sua aluna e, 
posteriormente, assistente, que Stein desenvolveu grande parte de seu 
pensamento filosófico. Sua contribuição filosófico-fenomenológica é expressa 
pelo ser humano. Escavar a interioridade do ser humano, portanto, foi a 
ferramenta utilizada por Stein para aprofundar seu pensamento na 
intersubjetividade e na compreensão da empatia. Na primeira, estão presentes 
as posições que o sujeito assume diante do outro, seus lugares na comunidade, 
enquanto que na empatia ocorre a participação das vivências interiores que 
temos em relação ao outro. Ou, pela empatia indicaremos a experiência do 
outro, nas relações com o outro e o meu eu. Essas noções mostram que a 
pessoa tem a oportunidade de se conhecer e abrir-se ao outro para estabelecer 
uma relação de convivência com a comunidade. Edith Stein desenvolve a idéia 
ao longo de sua obra filosófica que a empatia pode ser verificada quando se 
percebe a situação do outro; a absorção da vivência do outro e o momento em 
que percebo a vivência alheia como própria. Nesta relação com o outro é 
preciso desenvolver o olhar para reconhecer a identidade, perceber que o outro 
possui valores e experiências que não me pertencem, mas ao outro. Enfim, a 
empatia busca a compreensão do outro pelo outro. É sair de si para reconhecer 
o outro. É alteridade! É nesta linha de pensamento que pretendo investigar a 
perspectiva de aproximação do pensamento de Stein sobretudo no que diz 
respeito a empatia, com o olhar do outro pelo outro na Geografia Humanista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EMPATIA; GEOGRAFIA HUMANISTA; ALTERIDADE 
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Explorando as aproximações entre o pensamento de 
Heidegger e Dardel 

 
Priscila Marchiori Dal Gallo 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
priscilamgallo@yahoo.com.br 

 
 

Nossa proposta consiste em uma reflexão sobre a aproximação entre a obra O 
Homem e a Terra: a natureza da realidade geográfica de Eric Dardel e discussão 
desenvolvida pelo filósofo Martin Heidegger em A Origem da obra de Arte, no 
sentido de explorar como a sua argumentação envolvendo as noções de 
verdade e poética sobre a abertura do mundo pode nos ajudar a prospectar o 
pensamento de Dardel a propósito de adentrar a sua concepção sobre a 
geografia. Buscamos identificar no esforço do geógrafo em propor e 
desenvolver uma ontologia geográfica, a partir do entendimento da geografia 
para além da perspectiva institucional e científica, traços do pensamento 
heidegeriano sobre a vinculação ontológica do homem com a terra. Nessa 
busca investigamos a presença da noção de verdade, isto é, a abertura do ser 
das coisas proposta por Heidegger como origem do mundo e o conflito entre 
Terra e mundo presente nesse evento. Em outras palavras, propomos explorar 
se a proximidade entre o pensamento de Heidegger e de Dardel aparece na 
discussão ontológica sobre a origem ou fundação do mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ONTOLOGIA; ARTE; GEOGRAFICIDADE 
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Território: buscando abordagens humanistas e 
fenomenológicas em Geografia 

 
Fernanda Cristina de Paula 

Geógrafa, Mestre em Geografia (IG/Unicamp) 
depaula.fernandac@yahoo.com.br 

 
  
Paisagem, região, espaço, lugar e território, enquanto principais noções 
geográficas, foram relidas dentro da abordagem humanista, sobretudo sob uma 
perspectiva inspirada na Fenomenologia. No entanto, território surge como a 
noção geográfica que menos recebeu atenção daqueles que trabalham com o 
horizonte humanista; esse fato é observável, por exemplo: nos trabalhos de 
precursores como Yi-Fu Tuan, Edward Relph, Anne Buttimer e David 
Lowenthal que quando discorrem sobre uma releitura de temas geográficos 
pela perspectiva humanista, falam sobre lugar, espaço, paisagem e região, mas 
não citam território; temos referências de geógrafos que se dedicaram 
sistematicamente a releitura humanista de uma das noções geográficas (região: 
Armand Frémont; paisagem: David Lowenthal; lugar: Edward Relph; espaço e 
lugar: Yi-Fu Tuan), mas não temos referência de um geógrafo que tenha se 
dedicado de tal forma ao território neste campo. Para compreender e dirimir 
essa lacuna no interior da abordagem humanista, propomos pesquisar em 
detalhe a literatura que verse sobre território do ponto de vista humanista e 
fenomenológico. A intenção é levantar, identificar e sistematizar autores, 
temáticas, tendências, centros produtores e difusores, que por ventura possam 
existir, mas que se mantêm pouco conhecidos. Essa pesquisa deve contribuir 
tanto para descobrir e difundir trabalhos sobre o tema quanto para aprofundar 
a discussão referente ao território do ponto de humanista e fenomenológico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA HUMANISTA; EPISTEMOLOGIA; CATEGORIAS 
ESSÊNCIAS? GEOGRÁFICAS 

mailto:depaula.fernandac@yahoo.com.br
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Ontologia do passado: dos fundamentos do tempo na 
geografia de David Lowenthal 

 
Thiago Rodrigues Gonçalves 

Mestrando em Geografia (PPGG/Unesp – Rio Claro) 
aldurin@gmail.com 

 
 
Em The Past is a Foreign Country David Lowenthal constrói um compêndio que 
logra ser um olhar sobre o passado que considerando todas as implicações de 
um tempo outro, distinto deste em que existimos. Em um percurso rico em 
referências literárias e filosóficas sobre o passado, Lowenthal trafega por três 
“atitudes” perante esse tempo distinto, não-presente: querer, conhecer e alterar 
o passado. Considerados em conjunto, é possível afirmar que Lowenthal trata 
do passado em suas três componentes fundamentais: ontológica, 
epistemológica e pragmática, respectivamente. Conhecer o passado implica 
inevitavelmente em sua alteração, na medida em que ambas as atitudes se dão 
no nível da experiência, mediada pela história e pelas relíquias do passado. Por 
outro lado, a necessidade de (um) passado mira esse tempo presente a partir da 
perspectiva da existência e abre caminho para que, dentro da Geografia 
Humanista Cultural, pensemos em uma ontologia do passado, porque há em 
cada qual o que permanece de um tempo antigo, existencialmente associado ao 
presente e adensado pelas memórias. Como temos do tempo apenas a 
experiência do tempo-vivido, se concordamos com Bachelard e Lowenthal, 
cabe considerar, fenomenologicamente, a emergência de essências 
fundamentais na experiência do mundo para a compreensão dos fenômenos da 
existência, especialmente aqueles possivelmente mediados por um tempo 
passado e por seus significados neste instante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ONTOLOGIA, TEMPO, GEOGRAFIA HUMANISTA 

mailto:aldurin@gmail.com
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Ação e intencionalidade na geografia social 
de Benno Werlen 

 
Eduardo Marandola Jr. 

Professor da Faculdade de Ciências Aplicadas,  
Universidade Estadual de Campinas 
eduardo.marandola@fca.unicamp.br 

 
 
O geógrafo alemão Benno Werlen busca uma geografia social contemporânea 
que supere a visão filosófica de espaço, que o considera ou como substância, ou 
relacional ou como espisteme. Werlen busca uma concepção que supere a 
materialidade (mas sem abrir mão dela), incorporando a subjetividade, 
seguindo para isso a teoria da ação. Sua meta é uma geografia orientada-à-
ação, viva, que tenha na ação o seu sentido primordial, e não o espaço. Para 
tanto, navega pelo objetivismo popperiano em busca de elementos para 
compreender seus três mundos que orientam a ação (mundo dos objetos e 
estados físicos, mundo dos estados, objetos e pensamentos da consciência, e o 
mundo da conjuntura objetiva, respectivamente, modo físico de ser, modo 
mentar de ser e modo simbólico de ser). A partir destes três mundos, identifica 
a natureza objetiva da espacialidade e sua pertinência enquanto ação-orientada 
para sua geografia social. Ao objetivismo de Popper, acrescenta a 
fenomenologia de Schutz (colocada como subjetivismo) e sua concepção 
intersubjetiva da ação, ancorada em três mundos, próximos e distantes de 
Popper: mundo social, mundo subjetivo e mundo físico. De Schutz, Werlen 
utiliza a concepção de intencionalidade, que não diferencia, no curso da ação, 
objetos materiais ou imateriais, concebendo o sujeito corporificado, em ações 
orientadas espacialmente. Estas são compreendidas como condições que 
proporcionam e condicionam as ações – aí a centralidade da intencionalidade. 
A intersubjetividade dá o caráter social, permitindo a comunicação entre os 
mundos físico e subjetivo no mundo social, e vice-versa, perfazendo uma 
geografia social centrada na ação de fundamento fenomenológico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FENOMENOLOGIA DA AÇÃO; ALFRED SCHUTZ; KARL POPPER 
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