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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. 
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