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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).   
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