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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. 
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