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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. 
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