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UMA INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÓGICA NA GEOGRAFIA 
 
 

Amélia Regina Batista Nogueira1

 
 

“É preciso que o pensamento filosófico 

retorne às suas origens dando-se como 

ponto de partida, não mais as opiniões dos 

filósofos, mas à própria realidade”.(E. 

Husserl- La philosophie comme science 

rigoureuse. PUF.1955. p. 77). 

Ao iniciarmos este texto, nos deparamos com uma interrogação: com quais 

perspectivas da Geografia caminharemos visto que, em estudos anteriores, questionamos 

as análises geográficas que transformaram a superfície terrestre em um objeto de reflexão 

que deveria ser analisado apenas em seus aspectos físicos, naturais. Nos incomodava o 

fato do homem, aí, aparecer como mais um elemento da natureza. Duvidamos ainda da 

proposta onde o homem do lugar foi entendido, não mais como elemento natural, mas como 

classe social. Pretendíamos buscar uma outra forma de compreensão da relação homem - 

lugar. 

 Traçaremos uma proposta de retomar o homem enquanto indivíduo, enquanto sujeito que 

está no mundo, portanto, tem dele uma experiência própria, uma experiência de vida. Esta 

proposição tornou-se mais viva em nós ao reler Merleau-Ponty e nos depararmos com uma 

de suas reflexões a respeito do mundo, onde ele enfatiza que “o mundo é não aquilo que 

penso, mas aquilo que eu vivo”2. Esse mundo do qual fala Merleau-Ponty nos levou ao 

mundo da Geografia. A Geografia por nós estudada sempre teve como interesse analisar o 

mundo, embora por longo período este tenha sido tratado mais enfaticamente nos seus 

aspectos físicos e mais tarde nos seus aspectos humanos, onde este humano foi ora tratado 

como mais um elemento da natureza física, ora enquanto classe social que produz um 

espaço a partir de suas relações sociais. 

O homem com suas experiências pessoais do lugar, com suas emoções em relação 

a ele, com suas experiências agradáveis e desagradáveis dele, foi pensado pela Geografia, 

mas logo sufocado pelas críticas de que seria uma análise subjetiva e individual do mundo, 

e à ciência não interessaria. Retornou-se, então, a discussão mais racional, onde o homem 

foi tratado enquanto população, povo, classe, recursos humanos. 

                                                 
1 Professora Doutora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas. 
ab.nogueira@uol.com.br 
2 MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenologia da Percepção. Martins Fontes, São Paulo, 1996I, pág: 
19. 
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Voltamos então à Geografia, que buscou entender o lugar não apenas como 

localização mais como fenômeno experienciado por homens que nele vive. Como escreveu 

Dardel, fomos buscar aquele homem para quem “a realidade geográfica é primeiramente o 

lugar que está, os lugares de sua infância, o ambiente que lhe chama à sua presença”3. 

Tentaremos, portanto, nesse trabalho, fazer uma Geografia que comece pelas experiências 

“pré-científicas”, pelas experiências de quem vive, percebe e constrói os lugares. 

Pensaremos os sujeitos das pesquisas não mais como meros informantes dos dados 

necessários para a pesquisa, mas que sejam também reconhecidos como autores, pois a 

experiência vivida por eles será a principal fonte de interpretação de nossas reflexões. 

Desejamos como fez Merleau- Ponty, pensar que 

 “todo universo da ciência é constituído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar 

a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 

primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual é a expressão segunda”4. 

 O geógrafo Dardel reforçou: “o rigor da ciência não perde nada ao confiar sua 

mensagem a um observador que saiba admirar, escolher a imagem justa, luminosa...”5. 

Essas preocupações combinavam melhor com os filósofos que se debateram com a 

ciência clássica, racionalista, que a ela fizeram uma crítica e demonstraram que antes da 

ciência tem o homem, e que é este quem sempre deu elementos para ela. Husserl alertava, 

 “não convém que a impulsão filosófica surja dos filósofos, mas das coisas e dos 

problemas. Assim, a filosofia, nascendo sobre o solo de uma experiência comum, poderiam 

enfim começar verdadeiramente com um assunto que diz respeito a todos, em vez de ser, 

como o são ainda as “visões do mundo”, a expressão acabada, mas apenas singular, 

portanto, contestável de uma individualidade genial”6. 

Buscamos então os fenomenólogos. Na procura pela compreensão da 

fenomenologia encontramos diversos geógrafos que a partir da década de 50 tentaram 

trazer estas reflexões filosóficas para a Geografia. 

Porém não é objetivo nosso neste trabalho discutir a fenomenologia enquanto 

perspectiva filosófica, pois este debate encontra-se exaustivamente em Husserl, Pfander, 

Geiger, Heidegger, Sartre, Sheler, Dartigues, Lyotard, Hartmam, Ricouer, Merleau Ponty e 

muitos outros. Procuramos somente entender as categorias de análise que aqui iremos 

                                                 
3 DARDEL, Eric,L’Homme et la Terre. Nature de la réalité geographique. Ed. CTHS, Paris. 1990. pág: 
46 (Primeira edição francesa, PUF, Paris, 1952)  
4 MERLEAU-PONTY, op.cit, pág: 19. 
5 DARDEL, op. Cit, pág: 3. 
6 HUSSERL apud  DARTIGUES, André, O que é a fenomenologia. Eldorado, Rio de Janeiro. 1973. pág: 
18 (Ed. Moraes, 13ª ed. São Paulo 1992). 
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fazer uso, sob um olhar fenomenológico, quais sejam: Percepção, mundo, espaço, homem e 

lugar. Para isto nos aprofundamos na leitura de Merleau-Ponty e em especial nos trabalhos 

dos geógrafos que buscaram pensar a Geografia numa perspectiva fenomenológica. 

Trataremos aqui a fenomenologia como, 

“uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, as 

afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está 

sempre “ali”, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste 

em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto 

filosófico”7. 

É com essa visão de ciência que olharemos os cidadãos comuns, sujeitos de nossas 

pesquisas, vendo suas descrições dos lugares como o conhecimento concreto deles, 

reconhecendo suas representações do mundo e dos lugares. Tentaremos interpretar as 

informações dos sujeitos tal como eles nos demonstrarão, e a fenomenologia nos dá 

sustentação para isto, pois ela é a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência 

tal como ela é. 

Retomaremos em nossa compreensão do mundo, a descrição, estratégia de 

entendimento que já foi muito utilizada e rejeitada pela geografia. A descrição aqui 

ressaltada não é apenas do sujeito que pesquisa, mas aquela de quem vive o fenômeno, “a 

reflexão fenomenológica, tenta restituir o vivido em questão, descrevendo –o mais 

adequadamente possível”8. Estas proposições nos levaram a repensar no próprio objeto da 

Geografia, pois esta sempre estudou os atributos desse mundo, que segundo Relph (1978) 

consiste em espaço, paisagem e lugar sem pensar neles enquanto vivido, enquanto 

experienciado pelos homens, a nossa posição aí deve ser a de tentar colocar-nos na 

posição daqueles que estão experienciando o fenômeno no momento da descrição, 

“é necessário excluir as crenças nas explanações e considerações existentes e, 

igualmente, sobre os nossos próprios preconceitos, e tentar colocar-nos na posição 

daqueles que estão experienciando o fenômeno”9. 

Vemos na fenomenologia a maneira de recomeçar essa investigação, pois segundo 

Buttimer10 “a fenomenologia desafia cada indivíduo a examinar sua própria experiência, a 

                                                 
7 MERLEAU-PONTY, op. Cit, pág: 01. 
8 LYOTARD, JEAN-François, A fenomenologia. Biblioteca Básica de Filosofia. Edições 70, Ltda, Lisboa, 
pág:  54. 
9 RELPH, Edward C. As bases fenomenológicas da geografia. In: Geografia, 4(7), pág: 1-25,  Abril 
1978. 
10 BUTTIMER, Anne, Apreendendo o dinamismo do mundo vivido. Transcrito dos Annals of the 
Association of American Geographers, 66 (2): 277-292, Junho 1976. Título do original: “ Grasping the 
dynamism of lifeworld”. Tradução de Neide Piran e Antonio Chistofoletti. In: CHRISTOFOLETTI, 
Antonio (org.) Perspectiva da Geografia. DIFEL, SP. 1985, pág. 185.  
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tornar-se sujeito mais do que objeto de pesquisa e, então, procurar por denominador comum 

na experiência dos outros”. A perspectiva fenomenológica da Geografia deixa de priorizar a 

descrição do mundo físico e humano, para descrever o mundo vivido, onde o físico/humano 

são elementos percebidos e interpretados pelos diversos sujeitos que os experiênciam. 

Entendemos, assim como Dardel que, 

 “explanatória ou descritiva, a geografia permanece profundamente ligada ao real”... 

e em Geografia enfatiza: “é impossível eliminar todo valor moral e estético, ou suprimir 

inteiramente o “ponto de vista “ do qual a realidade geográfica é envolvida, ou apagar a 

subjetividade do sujeito para quem a realidade se torna realidade”.11

 Além de fazer uma minuciosa descrição dos fenômenos pesquisados, a 

fenomenologia busca estudar o mundo vivido valorizando todas as experiências concretas 

do homem com este mundo. Para isto, parte do princípio da intencionalidade (Husserl), onde 

o mundo é incluído na consciência. O mundo passa a existir a partir da inserção do homem 

nele, como “ser no mundo”. “A consciência é sempre consciência de alguma coisa... o objeto 

é sempre objeto-para-um-sujeito, importa descrever neste momento como o objeto é para 

nós.”12 A fenomenologia prioriza, portanto, o ser no mundo. O princípio da intencionalidade 

não separa o sujeito do objeto, o ser do mundo, estes são entendidos na correlação, ser-

envolto-no-mundo ou ainda como interpretou Buttimer, 

 “a noção fenomenógica da intencionalidade sugere que cada indivíduo é o foco de 

seu próprio mundo, ainda que possa esquecer de si próprio como centro criativo daquele 

mundo”. Lembrando Husserl, ressalta: “ cada conhecedor deveria reconhecer-se como um 

sujeito intencional, isto é, como um conhecedor que usa palavras com significação 

intencional- para expor suas intuições objetivas e comunicáveis”13

Entendendo este Ser como o homem e o mundo como o lugar de vida de cada Ser, 

de cada homem, e entendendo ainda, que este homem se constrói nessa correlação Ser-

Mundo, trazemos esta proposição para a Geografia e podemos pensar que o conhecimento 

elaborado nesta relação revela uma “geograficidade”14 em cada sujeito. 

                                                 
11 DARDEL, op. Cit, pág: 120. 
12 HUSSEL,  apud DARTIGUES  op.cit, pág: 18. 
13 BUTTIMER,op. cit, pág: 168. 
14 A categoria aqui e no título desse trabalho não é tratada no sentido dado por Lacoste, onde ele a 
usou como sinônimo de geográfico.  Pensou a geograficidade entendida como conteúdo, tema ou 
fenômeno que ocorrem no espaço e que podem vir a fazer parte das discussões de Geografia. Lacoste 
levanta esta questão ao analisar as críticas feitas por vários geógrafos, inclusive ele, ele mesmo 
reconhece isto, ás obras de Vidal de La Blache, Quadros da Natureza e França de Leste. A primeira, 
por não ter um viés político, apontando apenas uma análise descritiva dos lugares foi considerada 
pela maioria dos geógrafos contemporâneos seus, mais geográfica. Esta análise deu margem  
posteriormente para várias críticas aos trabalhos de La Blache fazendo com que seus trabalhos 
posteriores não chegassem muitas vezes ao conhecimento de outros geógrafos o que aconteceu com   
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 “geograficidade refere-se às várias maneiras pelas quais sentimos e conhecemos 

ambientes em todas as suas formas, e refere-se ao relacionamento com os espaços e as 

paisagens, construídas e naturais, que são as bases e recursos da habilidades do homem e 

para as quais há uma fixação existencial.15” 

Essa “geograficidade” só é possível na relação Ser e Mundo, da qual fala a 

fenomenologia , daí termos nos fundamentado nela para compreender a relação homem-

terra. Debate tão levantado pela ciência geográfica. A terra aqui, sendo vista, para além dos 

seus aspectos físicos, compreendida como lugar de vida. 

A partir do princípio da intencionalidade Husserl traçou o da “redução 

Fenomenológica”, aqui ele percebe a realidade primeiramente como concebe o “senso 

comum”, isto é, como existindo em si, independente de todo o ato de consciência ou como 

ressaltava ainda “é um voltar às coisas mesmas”. Ou como salienta Merleau-Ponty (1962), 

“a redução é uma admiração diante do mundo16”. Este princípio nos remete as experiências 

vividas por cada homem antes das reflexões filosóficas e científicas que recaem sobre eles, 

são resultados do envolvimento do homem com e no mundo. A experiência aqui ressaltada 

é a dos homens que as vivem, as que são resultados do envolvimento dele com e no 

mundo. A redução fenomenológica põe a parte o conhecimento vivido não para desprezá-lo 

mais para compreendê-lo e interpretá-lo, para entender a constituição do mundo a partir do 

ser que o vive e o experiencia. 

“Para ver o mundo e aprende-lo como paradoxo, é preciso romper nossa 

familiaridade com ele, e porque essa ruptura só pode ensinar-nos o brotamento imotivado 

do mundo... É preciso abster-nos do senso comum e da atitude natural, pois como são 

evidentes passam despercebidos, portanto para despertá-los e fazê-los aparecer é preciso 

abster-nos dela17”. 

Outro importante princípio e que vale ressaltar é o da intersubjetividade. Para 

Buttimer a idéia de intersubjetividade é um dos princípios da fenomenologia que pode ajudar 

o geógrafo num diálogo entre a pessoa e o meio “em termos de herança sócio-cultural e o 

papel assumido no mundo vivido de cada dia”. Ela enfatiza ainda que a “intersubjetividade 

sugere a situação herdada que circunda a vida diária”.18

                                                                                                                                                         
a França de Leste. Este texto, descoberto por Lacoste, abordava a disputa entre França e Alemanha 
por Alsácia e Lorena. Esta obra nem se quer foi citada pela história do pensamento geográfico 
francês. Lacoste atribuiu a isto o fato da “geograficidade” encontrada neste artigo ser de caráter 
político. O que não era considerado Geografia.( LACOSTE, Yves, A Geografia isso serve, em primeiro 
lugar, para fazer a guerra. Campinas, São Paulo, Papirus, 1988, pág: 113-119.    
15 DARDEL, op. cit, pág: 42. 
16 MERLEAU-PONTY, op. cit, pág. 10. 
17 MERLEAU-PONTY, op. cit, pág: 01. 
18 BUTTIMER ( 1976), op. cit. pág: 168. 
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 A geografia de Dardel (1990) primava por essa compreensão: pensar a terra, o 

lugar, a partir da percepção de quem a vive. Das coisas que nos parece obvias. 

A fenomenologia, além da filosofia que criticou a ciência cartesiana, tornou-se o 

estudo da constituição do mundo, o que levou os geógrafos a interessarem-se por esta 

concepção filosófica. A fenomenologia foi considerada e criticada como a teoria do sujeito. O 

que os seus críticos não levaram em conta é que não tratava apenas de substituição do 

objeto pelo sujeito, mas de pensar o sujeito enquanto “ser-no-mundo”. Sendo este mundo, o 

“mundo da vida” “não um meio, um mundo de fatos e negócios... mas um mundo de valores, 

de bens, um mundo prático”19 (Husserl, citado por Buttimer), habitado por sujeitos que 

possuem uma relação individual com ele, este na “realidade é o próprio sujeito perceptivo 

que constrói o mundo, mundo em que, no entanto, estar por meio da percepção20”. Pode-se 

aqui também lembrar como salientou Buttimer, em estudos feito por Ballesteros,21 que parte 

de nossas experiências do mundo é experiência social, como o homem está no mundo, 

experienciando-o e se interrelacionando com outros, ele se torna parte de outros e é nessa 

relação intersubjetiva, social, que constrói seus lugares. 

 Buttimer (1979) em outro texto lembra que, 

“a maior parte dos discursos sobre a intersubjetividade ignoram geralmente o espaço 

geográfico, as interações sociais não estão localizadas sobre a terra. No ordenamento social 

por exemplo, tenta-se suprimir as “idiossincrasias” subjetivas utilizando-se dos esquemas 

onde os indivíduos são considerados segundo seus papeis ou suas profissões e não como 

sujeitos humanos”22. 

Foi ainda ela que, em estudo anterior, já citado aqui, trouxe à discussão a questão de 

que “as pessoas nascem dentro de um mundo intersubjetivo, isto é, aprendendo a 

linguagem e os estilos de comportamento social que nos habilita a engajarmo-nos no mundo 

diário”.23

 É momento de restabelecermos nossas relações com os homens dos lugares, para 

melhor compreende-los, senão corremos o risco de pensar a sociedade separada do lugar, 

a-espacializada, e um lugar sem homens, onde as relações entre os lugares passam a ser 

apenas relações técnicas. Neste sentido, as análises feitas sobre as transformações das 

paisagens passam a ser apenas “expressão dos processos sociais e tecnológicos24”. A 

                                                 
19 HUSSERL, E. Citado por Buttimer em op. cit. Pág: 168. 
20 LYOTARD, op. cit, pág: 30. 
21 BALLESTEROS, Garcia Aurora, Geografia y Humanismo.Oikos-tau. Barcelona. 1992, pág: 11.  
22 BUTTIMER, Anne, Le temps,  l’ espace et le monde vécu. L’espace géographique nº 4. 1979, pág: 
248. 
23 BUTTIMER, (1976) op. cit. pág: 169. 
24 BUTTIMER, (1979) pág: 243. 
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crítica de que a fenomenologia era uma teoria do sujeito não se sustentou, pois este sujeito, 

como vimos, não foi pensado apenas como indivíduo que se faz sozinho, mas como o que 

se constrói na relação com os outros e com os seus lugares de vida, numa relação 

intersubjetiva. Como bem colocava o filósofo Marcel, citado por Buttimer, “a existência do 

homem é uma existência em relação ou não é nada”25. 

Lembramos Buero, que 

“com las aportaciones fenomenológicas, el mundo se nos aparece com unos trazos 

muchos más ricos, mucho más variados, y sobre todo, com unas características más 

complejas, donde los cambios no siempre siguem caminos nítidos, directos y absolutos, sino 

plenos de ambiguidades, permanencias y tamices, de manera que la explicación de lo que 

pasa em el espacio está llena de sensaciones psicológicas, conotaciones simbólicas y 

recuerdos de una experiencia colectiva que se resiste a desaparecer con el pasado”26. 

A geografia de Dardel buscou estes princípios, vendo a Terra, o lugar, a partir da 

percepção de quem a habita. Das coisas que nos parece obvias. A partir das relações dos 

homens com as coisas dos lugares que conhecem, que vivem. Nos aventuraremos em 

compreender também, essa relação de existência que os homens têm com os lugares por 

onde circulam. 

GEOGRAFIA E O ESTUDO DO LUGAR 

 Recuperamos os princípios da fenomenologia: descrição, intencionalidade, redução 

fenomenológica e intersubjetividade para fazermos uma ponte com as nossas análises 

geográficas. Vimos que estes princípios apontam uma outra forma de investigar e interpretar 

as coisas, os homens e o mundo. Queremos como fez Merleau-Ponty entender: as coisas, 

os objetos como o mundo físico, natural; os homens a partir do corpo (eu). Sendo o corpo 

utilizado por Merleau-Ponty, para ampliar o entendimento de indivíduo, de sujeito, 

trabalhado pela fenomenologia, diz ele; 

“será preciso despertar a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto 

estamos no mundo por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso corpo. 

Retomando assim o contato com o corpo e com o mundo é também a nos mesmos que 

iremos reencontrar, já que se percebemos com nosso corpo, o corpo é um eu natural é 

como que o sujeito da percepção, do conhecimento27”. 

É na relação intersubjetiva que o lugar vai sendo construído. O mundo é entendido 

por Merleau-Ponty enquanto lugar de vida, enquanto espaço vivido, esse espaço segundo 

                                                 
25 BUTTIMER, (1976), op. cit. pág: 243. 
26 Idem... ibdem,  pág; 244. 
27 MERLEAU-PONTY, op. cit, pág: 278. 
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ele não é o ambiente real ou lógico em que as coisas se dispõe, mas o “meio pelo qual a 

posição das coisas se torna possível28”. O espaço não é o palco dos acontecimentos. Esse 

espaço pode ser compreendido segundo ele de três maneiras: 

1-O espaço espacializado, representado pelo meu corpo e as coisas, suas relações 

concretas segundo o alto e o baixo, a direita e a esquerda, o próximo e o distante podem 

aparecer-me como uma multiplicidade irredutível. Esse seria o espaço físico. 

 2- O espaço espacializante, este só vive por um sujeito que o trace, é o espaço 

traçado, geométrico, é a espacialidade homogênea e isotrópica. 

 Finalmente, a terceira espacialidade, a da experiência do espaço, aquela dada na 

relação do meu corpo com o mundo e com os outros a partir de uma relação intersubjetiva. 

É o lugar produzido no dia a dia na relação de trabalho, de afetividade, de rejeição, de 

circulação, de produção de idéias etc. É com essa concepção que queremos conduzir 

nossas pesquisas. Pois, como já colocamos, partiremos da experiência que os homens 

possuem com os lugares. 

Os debates sobre uma produção geográfica com caráter fenomenológico foram 

tomados por geógrafos de vários lugares. Segundo Dartigues29 já em 1847 William Whewell 

escreveu uma geografia fenomenológica. Se formos buscar aí, poderíamos dizer que já no 

momento de consolidação da Geografia, enquanto ciência, havia uma intenção de 

encaminhá-la numa visão fenomenológica do mundo. Como não conseguimos localizar este 

trabalho de W. Whewell não ousaremos a fazer esta afirmação, contudo, persistiremos na 

investigação. 

O caminho da fenomenologia como princípio norteador do conhecimento geográfico, 

tem como data o ano de 1952, quando o geógrafo Eric Dardel publicou: “Le Homme et la 

terre- nature de la réalité geographique”, apesar de que nos Estados Unidos, Sauer em 

1925, ao inaugurar a Geografia Cultural, parte de algumas categorias fenomenológicas, 

como por exemplo, a introdução na Geografia norte americana de estudos que salientam as 

interpretações do mundo vivido. Sauer (1925) especulou sobre a existência de uma 

fenomenologia da paisagem. Porém, coube a Dardel em 1952 uma visão mais filosófica da 

relação geografia e fenomenologia. Como reconheceu Relph30 foi Dardel quem fez a 

descrição mais completa das bases fenomenológicas da geografia, 

                                                 
28 Idem, ibdem, pág: 328. 
29 DARTIGUES,(1992) op. cit.  
30 RELPH, Edward, op. cit. 
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 “Dardel combina efetivamente o trabalho de fenomenologista, como Heidegger, 

Minkonski e Bachelard, com descrição de experiências geográfica feitas por poetas, 

novelistas e geógrafos como, Sheller, Rilthe, Vidal de La Blache e Martonne31”. 

Dardel, como os fenomenólogos clássicos, criticou a matematização da ciência, a 

naturalização dos fenômenos humanos, e enquanto geógrafo a geometrização do espaço. 

Salientou, 

“o espaço puro do geógrafo não é o espaço abstrato do geômetra: é o azul do céu, 

fronteira entre o visível e o invisível... Geografia sanciona uma fenomenologia do espaço. 

Em certo sentido podemos dizer que o espaço concreto da Geografia liberta-nos do espaço 

humano infinito da geometria ou da astronomia32”. 

Também criticando esta tendência à geometrização do espaço, Buttimer ressalta que 

“descrever o espaço meramente em termos de sua geometria é uma abordagem 

inadequada ao entendimento da experiência humana”. Esta idéia é reforçada por ela ao citar 

Minkowski (1933), que enfatizava: 

 “para nós, o espaço não pode ser reduzido a relação geométrica: a relação que nós 

estabelecemos como se, reduzido a simples papel de espectadores ou cientistas, 

estivéssemos nós próprios fora do espaço. Nós vivemos e atuamos no espaço e nossas 

vidas pessoais, tão bem como a vida social da humanidade, desdobram-se no espaço. A 

vida expande-se no espaço sem ter uma extensão geométrica no sentido próprio da palavra. 

Nós temos necessidades de expansão, de perspectivas, a fim de viver. O espaço é tão 

indispensável quanto o tempo no desenvolvimento da vida”33

Dardel foi sem dúvida o representante do pensamento geográfico que trouxe estas 

discussões tomando como referência à visão fenomenológica de compreensão do mundo. 

Foi contemporâneo dos fenomenólogos que se destacaram, pós-segunda guerra mundial, 

os quais abandonaram a preocupação pelas essências e pela consciência transcendental, e 

se interessavam pela natureza e sentido da existência humana e pelo modo de ser do 

homem e do mundo 34. Dentre estes, podemos destacar filósofos como Martim Heidegger, 

Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, que demonstravam neste momento 

a preocupação em entender a relação existencial do homem com o mundo, o que Dardel 

absorveu e reconheceu como a Geograficidade, categoria já citada por nós, que se refere a 

“um relacionamento definido que liga o homem à terra- uma geograficidade do homem que é 

                                                 
31 RELPH, Edward, op. cit. pág: 02. 
32 DARDEL, op. cit, pág: 35. 
33 MINKOWSKI, Eugene, Lived Time: phenomenological and psychopathological studies. Evanston, 
North westerna univer sity, press, 1933 p. 400. Apud Buttimer (1976), p. 
34 CAPEL,Horacio, Filosofia y ciencia  en la Geografia contemporànea. BARCANOVA. Barcelona. 1988, 
pág. 421. 
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o seu modo de existência e seu destino35”. Dardel inaugura deste modo, uma Geografia 

existencial. 

 A partir da década de 60, geógrafos humanistas anglo-saxões retomaram Dardel, 

resgatando sua obra e apreendendo sua principal discussão, a da relação homem-lugar. 

Sobre ela, nos chamaram atenção para que observássemos que a “situação de um homem 

supõe um espaço onde ele se move, um conjunto de relações de trocas; direções e 

distâncias que fixam de algum modo o lugar de sua existência... a terra como lugar, base de 

sua realização”36. Na França a geografia de Dardel foi abafada pela última tentativa de 

consolidação da Geografia positivista, que através do movimento da Geografia Quantitativa, 

tem no espaço geométrico seu objeto, aí, o planejamento e reordenamento do espaço eram 

prioridade. Por fim foi sucumbida pelo discurso radical marxista que via nela uma filosofia 

subjetivista. Segundo estudo feito por Bailly a Geografia ao longo do século XIX continuou, 

quase sozinha, a evocar as relações dos habitantes com os lugares, por isto “sucumbiu em 

seguida aos discursos economicistas que aparentavam dar respostas melhores a 

sociedade37”. Os geógrafos precisavam dar respostas aos problemas sociais mais amplos e 

gritantes causados pelo capitalismo e encaminhar a sociedade para um movimento 

revolucionário de mudança social. O homem, enquanto indivíduo do lugar foi inserido numa 

classe e pensado a partir dela. Buttimer,38 apresentou também críticas as metodologias que 

se apropriaram de uma linguagem mais política que científica nas interpretações de suas 

problemáticas. 

A perspectiva de Dardel num primeiro momento vai ser reelaborada pela Geografia 

Humanista anglo-saxônica que, segundo Holzer39 está assentada sobre uma base filosófica 

ligada à fenomenologia existencial. Na década de 70 alguns geógrafos franceses, que têm 

Armand Fremont à frente, passaram a pensar o espaço enquanto mundo vivido. Discussão, 

aliás, como vimos, apontada por Dardel em 1952. Ele semeou as primeiras idéias de uma 

Geografia existencial e fenomenológica. Visto que, em toda história da Geografia 

Humanista, como mostra Holzer, nos deparamos com conceitos inaugurados por Dardel, 

quais sejam: o caráter intersubjetivo da apreensão da natureza, os conceitos de lugares 

enquanto lugares de vida, a tentativa de compreensão do mundo através da percepção dos 

indivíduos. 

                                                 
35 Dardel, op. Cit pág: 02. 
36 Idem...ibdem, pág: 19 e 42. 
37 BAILLY, A. S. ET SCARIATI R, L’ Humanisme em géographie In: BAILLY, ª et al. Les Concepts de la 
Géographie humaine,  Armand Colin , Paris, 1998. pág: 213-221. 
38 BUTTIMER, A. ( 1979), op. cit, pág. 243. 
39 HOLZER,Werther. A Geografia Humanista- Sua trajetória de 1950 a 1990. Dissertação de Mestrado. 
URFJ. Instituto de Geociências. RJ, 1992. 
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Reconhecemos em David Lowenthal40, um dos precursores da Geografia Humanista, 

a preocupação com a relação entre o mundo exterior e as imagens que estão em nossas 

cabeças. Em suas proposições, Lowenthal destacou os aspectos subjetivos da relação 

homem-meio. Holzer 41 aponta que a perspectiva de Lowenthal se aproximou da 

fenomenologia, e que ele se esforçou por compreender os mecanismos mentais que dão 

origem a mundos diversos, que a ciência, com sua objetividade, só conseguiu apreender em 

parte. 

 Esta discussão pairava entre os fenomenólogos que criticavam enfaticamente o 

cientificismo e o intelectualismo da época e Lowenthal juntou-se a eles para tentar 

estabelecer as teses para uma nova epistemologia da Geografia. Além dele, importantes 

humanistas como Tuan e Buttimer fundamentaram - se em Dardel. Tuan estuda a relação 

de sentimentos que o homem tem com os lugares, mostrando que o homem percebe o 

mundo com o corpo, com todos os seus sentidos, fez um estudo da topofilia42. Buttimer 

levantou a discussão existencial entre o homem e a Terra, além de divulgar o espaço 

enquanto espaço vivido. Este resgate é visto em várias de suas obras, em especial no texto 

que já citamos anteriormente. 

Os geógrafos humanistas apesar de não terem como fundamentação filosófica a 

fenomenologia, contribuíram insistentemente durante toda a década de 70, adentrando as 

décadas de 80 e 90, para que as bases fenomenológicas não fossem de toda abafadas da 

geografia. Em 1973, Relph defende tese intitulada “The Phenomenon of place”, em que 

aplicou conceitos fenomenológicos no estudo do lugar. Indicou, que as bases 

fenomenológicas da realidade geográfica consistem de três pilares: espaço, paisagem e 

lugares, na medida em que são diretamente experienciados como atributos do mundo 

vivido. Escreve, ainda o brilhante artigo, que aqui já citamos, em que Dardel aparede como 

referência principal, demonstrando como este argumentou sobre a existência das bases 

fenomenológicas da geografia. 

Na França, seguindo os passos de Fremónt43, o de pensar os lugares e as regiões 

como mundo vivido, encontramos, ainda, Gallais, Chevalier, Bertrand e Metton presentes 

em toda a década de 70. Destacaram-se nas décadas de 80 e 90 os trabalhos de Bailly, 

Raffestin e Yves André, que na mesma perspectiva de compreensão da Geografia como 

estudo do espaço vivido inauguram uma Geografia das representações. Todos estes 

                                                 

40 LOWENTHAL, David, Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology. 
In: Annals of the Association of American Geographers. 51(3): 1961, pág: 241-260. 
41 HOLZER (1992), op.cit. 
42 YI-FU, Tuan, Topofilia. Trad. Livia de Oliveira. DIFEL, São Paulo. 1980. 
43 FRÉMONT, Armand, A região, espaço vivido. Trad.António Gonçalves. Livraria Almedina. Coimbra, 
1980.  
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trabalhos, mesmo sem aparecerem enquanto pensamento fenomenológico na geografia, 

apresentam-se repletos de conceitos fundamentados na fenomenologia. Pois todos, a 

despeito de suas diferenças e especificidades, vêm o lugar enquanto atributo do mundo 

vivido e o homem enquanto ser que constrói o conhecimento do mundo e que dá existência 

a ele. 

“O geógrafo é uma pessoa que se interroga sobre a experiência existencial das 

relações com o espaço e os lugares, naquilo que carrega de pessoal, de ideológico, de 

cósmico. A geografia torna-se aqui uma meditação, um espaço de reflexão, uma sabedoria 

igual aos maiores pensamentos quando cada um de nós faz retornar sobre si mesmo, se 

interroga, decide ou faz silêncio...44”. 

 Esta interpretação apontada por Bailly, faz parte dos princípios básicos de uma 

interpretação fenomenológica, o que Dardel já apontava nos meados do século 20. 

Muitos outros trabalhos com viés fenomenológico foram elaborados ao longo das 

últimas cinco décadas. Porém não é objetivo nosso descreve-los aqui, pois alguns deles 

encontram-se em texto de Werther Holzer (1994), que embora não tenha tido como objetivo 

reconstruir a Geografia Fenomenológica, cita os geógrafos humanistas que incorporaram 

esta visão de mundo. A nós, interessou citar os que consideramos mais ligados a 

fenomenologia, sobretudo a fenomenologia existencial, com destaque para os trabalhos de 

Buttimer e mais enfaticamente os de Dardel. 

Nosso trabalho, como aqui já foi enfatizado, tem como objetivo primeiro a valorização 

do conhecimento dos homens comuns para quem o lugar significa não apenas o seu lugar 

de trabalho, mas de moradia, de amizade, lugar de lazer, lugar de vida lugar de mistérios 

naturais. Daí termos retomado os trabalhos de geógrafos ou não que nos dessem elementos 

para compreender e valorizar este saber. 

Em meio a este mistério apresentado pela natureza, os homens vagarosamente se 

envolvem com ela, enfrentam-na e a controlam, é um envolvimento que contém amor, medo 

e desafio. Vimos aí a geograficidade apontada por Dardel sendo construída, o 

relacionamento que liga o homem à terra, “uma geograficidade do homem que é o seu 

modo de existência e seu destino45”. 

A fenomenologia por nós buscada teve em Merleau-Ponty a sua fundamentação, 

aquela fenomenologia que este aponta como “a ambição de uma filosofia que seja uma 

ciência exata, mas é também um relato do espaço, do tempo, do mundo vivido... é a 

                                                 
44 BAILLY, A et alli, op. cit, pág. 214. 
45 DARDEL, op. cit. pág. 02. 
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tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é.46” Essa 

fenomenologia é a que Dardel mais aproximou seus trabalhos. Aquela que vai valorizar as 

experiências vividas. Onde a descrição desse mundo, por quem a vive, vai ser a 

fundamentação e a compreensão da realidade. 

A experiência, da qual temos falado, será aqui entendida como o conhecimento que 

antecipa a filosofia como bem coloca Merleau- Ponty: 

 “A partir do momento em que a experiência é reconhecida como o começo do 

conhecimento, não há mais nenhum meio de distinguir um plano das verdades a priori e um 

plano das verdades de fato, aquilo que o mundo deve ser e aquilo que o mundo 

efetivamente é”47. 

 O mundo é aquilo que eu experiencio e que é experienciado pelo outro. 

Procuraremos, rigorosamente, descrever nas nossas pesquisas geográficas o que nos for 

relatado e representado pelos sujeitos de nossas pesquisas. 

A categoria lugar tem sido pensada por nós, fundamentada em Merleau-Ponty. 

Entendemos ser o lugar, categoria própria do conhecimento geográfico. Merleau-Ponty não 

fala de lugar, mas de mundo vivido, porém deixa claro que este mundo vivido é o lugar onde 

habitam os homens. É preciso reaprender a ver o mundo, diz ele. Eu diria: é preciso 

reaprender a ver o lugar; esta reaprendizagem se dá a partir das histórias narradas por 

quem vive os lugares. 

 “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo (lugar) e nesse sentido uma 

história narrada pode significar o mundo (lugar) com tanta ‘profundidade,’ quanto um tratado 

de filosofia48”... Buttimer vai ainda mais longe e argumenta ‘ mas se queremos compreender 

a experiência do outro- observar o mundo com seus próprios óculos- é necessário entrar em 

diálogo com ele, o convidar a se revelar em seus próprios termos49”. 

Se não for assim, o geógrafo vai olhar com uma visão de turista, salienta Buttimer, 

ultrapassar estes limites é o desafio da Geografia que 

 “enquanto guardar uma linguagem sociológica que deriva de uma experiência 

bastante limitada das sociedades euro-americanas, o geógrafo permanecerá turista, ele 

observará a vida social de fora50”. Como reforça Pocock (1981), “existe um evidente 

                                                 
46 MERLEAU-PONTY, op. cit, pág. 01. 
47 Idem...ibdem, pág. 182. 
48 Idem...ibdem. pág.19. 
49 BUTTIMER, (1979) op. cit, pág. 248. 
50 Idem... ibdem, pág. 248. 
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contraste entre aquele que percebe como visitante, que observa - que vê a cena 

superficialmente - e aquele que está “em casa” e que experimenta o lugar”51

 Esta proposição nos leva a construção de uma geografia do lugar, onde este é 

concebido e interpretado por quem ai vive. Uma geografia que faça parte da vida daqueles 

que o experienciam. 

A partir das proposições de Merleau-Ponty - ver o mundo (lugar) enquanto espaço de 

vida - muitos outros estudiosos das ciências humanas fundamentaram seus trabalhos: 

filósofos, psicólogos, sociólogos, historiadores e geógrafos. Dentre estes destacamos 

novamente Eric Dardel (1952). Pois ele partia sempre da idéia de que os espaços 

geográficos são nossos mundos vividos, eles superam a relação geométrica e natural do 

homem com o lugar. Argumentava que, 

 “a geografia permanece ordinária, discreta, mais vivida que expressa. É por seu 

habitat, pelo ordenamento de seus campos, suas vinhas, de suas pradarias, por seu gênero 

de vida, pela circulação das coisas e das pessoas que o homem exterioriza sua relação 

fundamental com a terra52”. 

 Esta proposição, também, encontramos sustentada em Merleau-Ponty, ele afirmava 

que “não tenho apenas um mundo físico, não vivo apenas no meio da terra, ar e água, tenho 

em torno de mim estradas, plantações, cidades, ruas, igrejas, implementos, um sino, uma 

colher, um cachimbo...53”. 

 Dardel identificou cinco formas de espaço geográfico: espaço natural ou substancial, 

espaço telúrico, espaço aquático, espaço do ar e espaço construído, concluindo que o 

espaço geográfico é “uma fusão desses espaços com os espaços da imaginação e da 

projeção”54. Havendo uma relação intersubjetiva dos homens com todas as coisas que aí 

aparecem, com este mundo cultural existente. 

 Mundo vivido é, portanto, entendido como lugar vivido, lugar de vida, lugar de 

existência. Compreendemos esta particularidade do mundo (lugar), assim como o fez 

Dardel, como ponto de partida da experiência geográfica, 

 “antes de mais nada, há esse “lugar” que não escolhemos, onde as bases de nossa 

experiência mundana e da nossa condição humana se estabelecem. Nós podemos trocar de 

lugares, mudar, mas isso é ainda a procura de um lugar, precisamos de uma base para 

                                                 
51 POCOCK (1981-pag. 342), citado por HOLZER, Werther, O lugar na Geografia Humanista.  In: 
Revista Território. Nº 07, Ano IV, Julho-dez de 1999, pág: 72. 
52 DARDEL, op. cit. p. 47. 
53 MERLEAU-PONTY, op. cit. p. 147. 
54 DARDEL, op. cit. Reedição de  Editions du CTHS. 1990. P. 12. 
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estabelecer nossa existência e realizar nossas possibilidades um aqui a partir do qual 

descobrir o mundo, um acolá para o qual ir55”. 

 Para Dardel, lugar significa muito mais que localização, que espaço onde estão 

colocadas as pessoas e as coisas. Lugar como a extensão da existência humana. 

Após Dardel, alguns geógrafos demonstraram uma certa preocupação com o 

conceito de lugar, enquanto mundo vivido ou espaço vivido, dentre eles, como já citamos 

antes: Yi-Fu Tuan (1983), Betanini (1982), Buttimer (1979), Fremont (1976), Bailly (1998), 

Lowenthal (1961), Relph (1976), Ballesteros (1992). 

 Bailly de forma muito clara resgata o lugar para a geografia, diz ele: 

 “o homem é ator geográfico, o lugar é seu espaço de vida, todas as relações aí se 

misturam num labirinto de ligações veiculando nossos sentimentos, nossas memórias 

coletivas e nossos símbolos... O sentido do lugar reflete a qualidade percebida de um 

espaço... Esse sentido do lugar é essencial na identificação humana... A ausência de 

sentido do lugar, “placelessness”, antítese da identidade humana, é então considerada 

como um entrave ao bem estar dos homens56”. 

 Ao ser tirado do seu lugar o homem se sente perdido, bem como salienta Dardel, o 

homem sente-se “exilado, deslocado, desorientado”. O retorno ao seu lugar para muitos, 

significa o retorno a vida. Se nós temos a pretensão de compreender e interpretar o 

ordenamento espacial que as sociedades dão ao mundo, é preciso percorrer a ‘intimidade” 

dessas sociedades, através da compreensão que cada indivíduo particular e coletivamente 

dará ao lugar em que vive cotidianamente. O indivíduo aqui é bom lembrarmos, “não existe 

como entidade específica, pois significa o social, nem tão pouco a sociedade a título de em 

si coercitivo, pois simboliza com a história individual57”. 

Tuan,58 trata o lugar como um dos conceitos que define a natureza da Geografia, 

sendo este apreendido a partir da experiência que se tem dele. O lugar possui espírito, 

personalidade, diz ele, existe um sentido do lugar, este sentido do lugar é dado pela 

experiência do corpo, que através dos sentidos percebe cada lugar de forma diferente e com 

características específicas. Existe assim um cheiro do lugar, um barulho do lugar, uma 

estética do lugar. Essas experiências tornam o lugar visível. Assim o lugar é dado a partir da 

experiência de cada um, o lugar se apresenta como vivenciado pelos seus habitantes, o 

lugar, portanto, é constituído a partir da experiência que temos dele. Nesta experiência, está 

                                                 
55 DARDEl 1952:56,  citado por RELPH, op. cit, p:56.  
56 BAILLY, A op. cit. p:216. 
57 LYOTARD, op. cit. p: 86. 
58 YI-FU, Tuan  Espaço e Lugar. Trad. Livia de Oliveira. DIFEL, São Paulo. 1983. 
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expressa uma relação, sobretudo, afetiva, emocional, simbólica e mítica com o lugar. Tuan, 

chama atenção para que percebamos que, 

“todos os lugares são pequenos mundos... Lugares podem ser símbolos públicos ou 

campo de preocupação, mas o poder dos símbolos para criar lugares depende, em última 

análise, das emoções humanas que vibram nos campos de preocupação”59. 

 Em todos os trabalhos de Tuan, percebemos a retomada da geografia existencial 

inaugurada por Dardel. Para Tuan, a geografia estuda os lugares sob duas óticas: a do lugar 

como localização e a do lugar como um artefato único. Prioriza a segunda perspectiva. 

Quanto a ótica da localização dizia ele: 

 “lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede de circulação...o lugar 

no entanto, tem mais substancia do que nos sugere a palavra localização: ele é uma 

entidade única, um conjunto “especial” que tem história e significado. O lugar encarna as 

experiências e as aspirações das pessoas. O lugar não é um fato a ser explicado na ampla 

estrutura do espaço, ele é a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva 

das pessoas que lhes dão significado”60

 

Relph (1976), assim como Dardel concebe o lugar como as bases da existência 

humana, acrescenta ainda, que não há limites a serem traçados entre espaço, paisagem e 

lugar, “lugares têm paisagem, e paisagem e espaços têm lugares61”. Considera nesta 

relação o lugar como o mais fundamental porque focaliza espaço e paisagem em torno das 

intenções e experiências humanas. Lugar é o mundo vivido, 

“aqueles aspectos do espaço que nós distinguimos como lugares são singularizados 

porque eles atraíram e concentraram nossas intenções e é exatamente por causa disso que 

eles são colocados à parte do espaço circundante ao mesmo tempo em que permanecem 

como parte dele62”. 

Mas o significado do espaço, e particularmente do espaço vivido, provém dos lugares 

existenciais e perceptuais da experiência imediata, salientou Relph. Nessa análise, Relph 

deixa claro que espaços contêm lugares e que os lugares são os espaços mais “íntimos dos 

homens”. Como Tuan, também reconhece que a localização ou posição não é condição 

necessária ou suficiente para a constituição do lugar, este é enfatizado como o mundo 

vivido, onde o homem mantém uma relação dialógica com ele. 
                                                 
59 YI-FU, Tuan, In: Progress in Geography (6), pp 211- 252, 1974. citado por HOLZER, Werter, in: 
Revista TERRITÓRIO, Rio de Janeiro Ano IV, (7) p:70. 
  Idem ibdem, p. 70.  
61 RELPH, op. cit. p: 16. 
62 Idem...ibdem, p:28. 
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Retomamos ainda Lowenthal, para lembrar que este geógrafo, por sua vez, partindo 

de suas experiências de campo em diferentes lugares, constatou que ao analisar o lugar 

deve-se levar em conta: os aspectos subjetivos contidos neles e o nível de ligação que têm 

os homens com o lugar. Reconheceu, portanto, o lugar como lugar de vida de cada sujeito63. 

Ballesteros retoma a discussão dos geógrafos humanistas e extrai deles o debate 

que levantam quanto ao estudo do lugar. Ela reconhece o valor desses estudos e indica 

vários trabalhos que partem da idéia de que o lugar é um dos conceitos essenciais para a 

compreensão dos estudos geográficos. Entende o lugar como, 

“centro de significados, condição da própria experiência foco de vinculação 

emocional para os seres humanos, contexto para nossas ações e fonte de nossa identidade, 

o conceito de lugar se opõe ao geometrizado espaço abstrato do neopositivismo e, a 

diferença deste, esta pleno de significados e valores, que são inseparáveis da experiência 

de quem os habita, de seus pensamentos e sentimentos64”. 

 Assim o lugar é um importante componente de nossa identidade como sujeito. Os 

homens de muitos lugares são reconhecidos pelas características que levam deles através 

dos componentes culturais: hábito alimentar, linguagem, vestimenta, crenças e etc. Assim o 

lugar circula, migra; as pessoas carregam os lugares consigo. Como vimos no filósofo 

francês Gabriel Marcel, “ um indivíduo não é distinto de seu lugar, ele é esse lugar”, ou 

ainda como percebeu o geógrafo inglês Pocock “na simbiótica relação entre homem e meio 

ambiente, lugares devem ser considerados como pessoas e pessoas como lugares” 65. 

Entre os comandantes de embarcações e muitos ribeirinhos é comum identificarem-se 

afirmando: “eu sou do baixo Amazonas”, “ele é do Alto Solimões”. Cada um desses lugares 

mostra-se diferenciado, apesar de todos possuírem em comum o rio. O que vem se 

contrapor a idéia de mundo único das ciências positivistas. “Cada ser humano possui um 

mundo somente seu, em contraponto ao mundo único objetivo das ciências positivistas”66. 

Acompanhando essas discussões, Buttimer em 1976, escreve um trabalho onde dá ênfase 

ao mundo vivido. Traduzindo a noção de mundo vivido para os fenomenólogos como o lugar 

vivido do geógrafo, argumenta que os fenomenólogos e os geógrafos chegaram a 

conclusões similares sobre a experiência de lugar, embora com caminhos de investigação 

diferentes. Assim, traz para nossas discussões, como fez Dardel, a idéia que Heidegger 

constrói de lugar. Heidegger introduz o termo “dwelling”, sendo esta a noção 

                                                 
63 Trabalho citado por HOLZER, Werther, op. cit. 
64 BALLESTEROS, op. cit. p:11. 
65 POCOCK citado por  MELO, João B. Ferreira, O Rio de Janeiros dos compositores da Música popular 
brasileira. 1928/1991. Uma introdução a Geografia Humanista. Dissertação de Mestrado. UFRJ. 1991. 
pág.  104. 
59 MELO, João B. Ferreira, O Rio de Janeiro dos compositores da Música popular brasileira. 
1928/1991. Uma introdução a Geografia Humanista. Dissertação de Mestrado. UFRJ. Instituto de 
Geociências. DG- 1991.  
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fenomenológica que significa viver harmoniosamente no lugar, sentir-se em casa tanto 

social, ecológica e espiritualmente. Este termo foi traduzido por Chistofoletti (1976), como 

habitação. Buttimer, salienta, porém, que o habitar na concepção heideggeriana, 

 “implica mais do que morar, cultivar ou organizar o espaço. Significa viver de um 

modo pelo qual se está adaptado aos ritmos da natureza, ver a vida da pessoa como 

apoiada na história humana e direcionada para um futuro, construir um lar que é símbolo de 

um diálogo diário com o meio ambiente ecológico e social da pessoa”67. 

 O significado de “dwelling”, provavelmente influenciou Dardel ao procurar 

compreender a “geograficidade” dos homens do lugar. 

 No Brasil, embora não enfaticamente, o estudo sobre o mundo vivido também 

aparece. Há alguns estudos que apontam uma perspectiva de compreender a geografia sob 

um viés da fenomenologia, em que percebe-se a compreensão do espaço enquanto espaço 

vivido. Dentre estes geógrafos destacam-se Silva68, que embora não tenha tido a 

preocupação em elaborar uma discussão do lugar enquanto lugar de vida trouxe ao debate 

a geografia sob o ponto de vista fenomenológico. Assim como ele, Monteiro69 demonstra 

sua preocupação com “as tendências atuais na geografia”, rediscutindo os velhos 

paradigmas e comentando trabalhos de cunho fenomenológicos e existencialistas. 

Mais recentemente, os espaços vividos são reencontrados em trabalhos como o de 

Nogueira, A. (1994), que faz um estudo dos “Mapas Mentais” das crianças, na faixa etária 

de nove a doze anos, em que considera a percepção destas sobre a cidade, dando ênfase 

ao conhecimento adquirido a partir das experiências de cada um com seu lugar de vida70. 

Partiu-se das colocações de Merleau-Ponty a respeito da valorização do conhecimento 

adquirido a partir da experiência de cada ser com o mundo, com seus lugares. Os Mapas 

Mentais foram entendidos como a representação do mundo real, do mundo vivido de cada 

criança. 

 Werter Holzer (1998), defendeu tese onde apresentou um estudo fenomenológico da 

paisagem e do lugar a partir das percepções dos viajantes do século XVI ao Brasil, 

destacando aí sua geograficidade. Em trabalho posterior, retoma as discussões dos 

geógrafos humanistas a respeito do lugar, salienta as perspectivas de Dardel (1952), 

Luckmen (1964), Tuan (1975), Buttimer (1978), Relph (1976), Pocock ( 1981), em todos 

esses autores o lugar ultrapassa as propriedades locacionais, “o lugar encarna as 

                                                 
67 BUTTIMER, (1976), op. Cit. Pág 166. 
68 SILVA, Armando Corrêa, Geografia e Lugar Social.CONTEXTO, São Paulo, 1991. 
69 MONTEIRO, Carlos A. Monteiro de Travessia da Crise ( Tendências Atuais na Geografia), Rev. 
Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, 50 nº especial, p: 127-150. 1988. 
70 NOGUEIRA, Amélia R. B. Mapas mentais: recurso didático no ensino de Geografia. Dissertação de 
mestrado. Orientadora: Maria E. Ramos Simielle. Departamento de Geografia- USP. 1994. 
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experiências e aspirações das pessoas” ( Tuan-1979) o lugar aqui novamente sendo 

interpretado a partir das experiências vividas por quem nele habita. Holzer, como fez 

Buttimer, reforça a possibilidade de a partir de estudos das obras de Heidegger, explorar as 

possibilidades ontológicas do lugar. Assim, trouxe para a Geografia a concepção do 

DASEIN- Ser aí, onde o aí, foi entendido como lugar-mundo. A partir daí a interpretação e 

compreensão dos lugares se dará levando em conta a relação intersubjetiva, Ser-no-mundo. 

Nesta mesma linha de compreensão, Melo (1991) em dissertação, procura, através 

das canções de compositores cariocas, que cantaram a sua relação com o Rio de Janeiro, 

estudar essa cidade. Fundamentando-se também em Tuan, Buttimer e Pocock. O Rio é 

visto enquanto lugar vivido, experienciado, rejeitado, saudado, rememorado. Para isto o 

“lugar de vida” é construído. Melo, tomando uma das proposições levantadas por Tuan que 

afirma “o lugar é uma pausa no movimento”, traz para a discussão a relação espaço e lugar. 

O espaço sendo entendido por ele como “aberto, livre, amplo, vulnerável provocando medo, 

ansiedade, desprezo, sendo desprovido de valores e de qualquer ligação afetiva. Já o lugar 

é fechado, íntimo, humanizado”71. Porém, considera que o espaço pode vir a ser um lugar 

quando for explorado, conhecido, experienciado. Por sua vez, o lugar pode transformar-se 

em espaço, quando este causar no homem tristeza, lembrança de algo ruim. Além desse 

debate, Melo traz ainda uma breve discussão sobre a categoria “PLACELESSNES”, 

deslugar, categoria tratada por Relph para referir-se às paisagens estandartizadas e 

repetidas das cidades. Essas paisagens, segundo Relph, são destituídas de sentido e 

sentimento, de memória. A discussão que Melo propõe a respeito dessas proposições de 

Relph é a seguinte: não poderia esses deslugares virem a ser lugares? 

Mais recentemente Lima (1999), também retoma a proposição de Tuan “lugar como 

pausa no movimento” e como Melo, encara o espaço como o desconhecido, amplo e o lugar 

como, “território demarcado, personalizado, possuidor de uma aura que atrai ou repele, mas 

envolve, protege, resguardando as vivências e as experiências da vida, criando ambiências, 

sendo pausa de movimentos maiores”(153). Lima, respaldada nesta afirmação, faz uma 

leitura geográfica da obra de Guimarães Rosa; Grande Sertão Veredas. A partir dos 

diálogos dos personagens dessa história procura compreender como o sertão é percebido 

por quem nele habita. Acompanhando essa mesma perspectiva, Wanderley & Menezes 

(1999), discutem o sertão brasileiro através das obras de Euclides da Cunha, Ariano 

Suassuma e Guimarães Rosa. 

Outro trabalho recente que trás a preocupação em compreender o lugar a partir do 

conhecimento de quem o experiencia ou experienciou, é o de Costa (1994), que estudou o 

município de Cuniã, situado nas margens do Rio Madeira(Rondônia) valorizando o 

                                                 
71 MELO, op. Cit. Pág.45 
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conhecimento dos ribeirinhos desse lugar. Costa concebe o espaço e o lugar como distintos, 

sendo aqui novamente enfatizado ser o espaço o desconhecido. À medida que este passa a 

ser conhecido, dominado, ele se transforma em lugar, lugar vivido. “Neste momento, o 

espaço rompe por completo com a indiferença, a insegurança, o temor. Já não é mais um 

espaço desconhecido. É algo mais. É a segurança, é o aconchego” (14). Acrescenta a essa 

discussão, o lugar como sagrado. Em Cuniã, percebeu Costa, os mitos das águas e das 

matas são responsáveis pela sua ocupação ou não, pelo seu uso ou não, quando essa 

lógica é rompida pode “acarretar desgraça”, afirmaram alguns moradores ouvidos por Costa. 

Segundo este autor, a crença nos mitos, nas coisas da floresta, é uma forma que os 

ribeirinhos encontram para preservar o lugar. A preocupação dele é em fazer com que 

levemos em conta, nas nossas interpretações do lugar, também, as relações míticas e 

simbólicas deles. 

Não queremos aqui pensar o espaço como algo diferente do lugar. Temos 

interpretado em nossas leituras que espaço e lugar não são coisas distintas, mas também 

não são sinônimas.Vemos que são categorias que estão sendo utilizadas pela filosofia, 

economia, geografia, para situar o homem na terra, vinculando-o a ela, pois “a existência é 

espacial”. (MP-339) O espaço é o “maior lugar possível”, o lugar é o “menor espaço 

possível”. Quando o espaço passa a fazer parte da vida dos homens ele é tratado como o 

lugar, o lugar onde se estar situado. “Ser é sinônimo de ser situado”.(MP- 339). A princípio 

podemos interpretar que ao nascer o homem está situado na Terra, no espaço, que é 

anterior a ele, e é o seu mundo natural. Quando ele começa a ter suas primeiras percepções 

dele, reconhece-o como seu lugar. As crianças sentem-se seguras no colo das pessoas que 

elas já reconhecem, no seu pequeno lugar de descansar, de brincar, na sua casa, no seu 

quintal, na sua rua... Esses espaços são agora lugares de vida, de existência ou espaços 

vividos para outros geógrafos. 

Outros trabalhos poderiam ser citados aqui, pois a geografia vive uma constante 

busca de novos paradigmas que procurem compreender cada vez mais a relação homens - 

lugares. Como nosso texto, não se propõe a esgotar, nem um dos assuntos tratados, 

faremos uma pausa para tentar desvendar outras formas importantes de compreensão do 

mundo e dos homens. 
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