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Resumo 

 

Dentre os pensamentos mais fecundos e intrigantes do século 20 está a fenomenologia 

existencial do alemão Martin Heidegger. Ela tem sido referendada como matriz do 

pensamento geográfico, especialmente pela Geografia Humanista, que busca a construção de 

uma fenomenologia geográfica. Entre os vários conceitos e idéias que têm norteado esta 

influência, o habitar tem um papel de destaque, por ter permitido, no itinerário intelectual do 

filósofo, uma guinada espacial de sua ontologia. Como o pensamento de Heidegger, em 

especial em termos de uma ontologia da espacialidade, tem servido de matriz do pensamento 

fenomenológico em geografia? Quais suas conseqüências? Quais suas possibilidades? Estão 

são algumas das perguntas que procuro refletir neste trabalho, dentro de um quadro recortado 

de análise bibliográfica: a Geografia Humanista estadunidense. 
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Motivações 

Quais as dimensões próprias do ser? Quais as dimensões próprias da geografia? A 

relação homem-espaço preocupou diferentes filósofos ao longo do tempo, constituindo-se no 

cerne do próprio pensamento geográfico. No entanto, as reverberações das concepções 

filosóficas possuem uma interferência que transforma o discurso e o pensamento filosófico, 

modulando-o à prática científica. 
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A Geografia, ciência até pouco tempo construída sobremaneira a partir da empiria, 

amarga em muitos casos um diálogo raso ou de terceira mão com os filósofos, afetando-se por 

ondas secundárias ou terciárias. As influências diretas do pensamento filosófico nos escritos e 

na prática geográfica são pouco discerníveis, menos pela formação dos geógrafos (tantos com 

profunda e ampla formação) e mais pela prática que por muito tempo alijou o cientista da 

prerrogativa da reflexão teórica. 

Malgrado este hiato, poucos são os filósofos que se dedicam a pensar a Geografia e 

seus problemas fundamentais, tendo os próprios geógrafos, dentro de suas limitações, que 

desenvolver reflexões epistemológicas sobre sua disciplina, fundamentais para sua evolução, 

compreensão e desenvolvimento. Notáveis exceções são os contemporâneos Edward S. 

Casey, Jeff Malpas e Jean-Marc Besse (CASEY, 2001; MALPAS, 1999; 2008; BESSE, 

2006).  

As áreas mais desenvolvidas neste sentido são a metodologia e a epistemologia que, 

apesar das dificuldades, são campos fecundos que têm ocupado, desde a provocante obra de 

Richard Hartshorne, The nature of Geography, de 1939, lugar importante nas preocupações 

dos geógrafos. Esta obra marcou época e retirou definitivamente a Geografia do campo 

exclusivo das ciências empíricas, de síntese e aplicação (HARTSHORNE, 1939). De lá para 

cá muito tem se discutido sobre propósitos, objetivos e o próprio objeto da Geografia, bem 

como seu lugar entre as ciências. 

Infelizmente, no entanto, o mesmo não pode ser dito da ontologia. Ainda que 

tenhamos a mais profunda obra de ontologia geográfica escrita em 1952, ela ainda não 

recebeu nem produziu as repercussões que poderia. L’homme et la terre, de Eric Dardel, 

talvez seja o grande livro esquecido do século XX no pensamento geográfico (DARDEL, 

1952). Embora resgatado do esquecimento absoluto nos anos 1990, sua contribuição à 

ontologia ainda é muito marginalmente utilizada na Geografia.1 

O resultado é que, embora tenhamos reflexões de significado filosófico, carecemos de 

um debate maior sobre a geograficidade do ser-no-mundo contemporâneo, em sua 

fenomenologia espacial fundamente.  

                                                
1 No Brasil, alguns autores têm se aprofundado na leitura de Dardel, inclusive em suas contribuições ontológicas, 
como Holzer (1992; 2001; 1998), Gratão (2002; 2007) e Marandola Jr. (2008a; 2008b). 
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Uma das formas que tem sido buscada para suprir tais lacunas é o diálogo mais 

estreito com o pensamento de alguns filósofos que, mesmo sem terem dedicado atenção 

específica à Geografia, ocuparam-se, no campo da ontologia fenomenológica, com os 

problemas concernentes ao homem e o espaço.  

Entre estes, destaca-se Martin Heidegger que, embora seja comumente considerado 

um filósofo que subjugou o espaço ao tempo (argumento central de sua principal e inacabada 

obra, Ser e tempo) (HEIDEGGER, 2002), trouxe no devir de seu pensar o sentido da 

existência fundado no habitar. Este é a própria expressão da espacialidade do ser, enquanto 

forma de ser-e-estar-no-mundo, poeticamente. Seu pensamento evoluiu em direção ao espaço 

e à linguagem, a partir de um repensar o sentido da ciência, da filosofia e do pensamento. Na 

sua busca incessante de retirar o ser do esquecimento que a metafísica o lançou, Heidegger 

fez revelar o sentido geográfico da espacialidade e, no caminho, anteviu o próprio significado 

da existência na era do império da técnica e da incerteza: nosso mundo. 

Seu pensamento tem sido reconhecido como um dos mais fecundos e importantes do 

século XX, produzindo repercussões nos mais vastos campos do pensamento contemporâneo. 

Como este fecundo pensar influenciou/influencia a Geografia? Quais as implicações de um 

pensamento geográfico projetado a partir de uma matriz heideggeriana? 

Heidegger é um pensador que não entrou nas primeiras reconstruções do pensamento 

geográfico pós-Segunda Guerra Mundial, gestadas principalmente nos Estados Unidos, na 

Inglaterra e na França, por ser alemão e por suas ligações com o início do regime de Adolf 

Hitler. Mas se o pensamento geográfico em geral ignorou a filosofia de Heidegger nos anos 

1950 e 1960, o mesmo não pode ser dito daquele movimento específico que buscou na 

fenomenologia uma matriz filosófica para as reconstruções epistemológicas que ocorriam 

naqueles anos pós-Segunda Guerra Mundial. O que impedia boa parte do mundo anglo-saxão 

de ler Heidegger, a marginalidade geral que seu pensamento experimentou no ensino 

universitário americano nos anos 1950 e 1960, atingiu marginalmente este grupo, talvez pela 

própria importância menor que a dimensão ideológica ocupava entre os geógrafos deste 

movimento.  

O objetivo deste texto é discutir esta incorporação em dois movimentos diferentes. O 

primeiro é o de compreender como os estudos geográficos, de orientação fenomenológica, 

utilizaram o pensamento de Heidegger enquanto matriz epistemológica e ontológica. O 
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segundo movimento é refletir sobre as possibilidades abertas pelo pensamento heideggeriano 

para uma fenomenologia geográfica contemporânea a partir de sua noção de habitar 

(dwelling). 

Como recorte metodológico deste estudo, vou me concentrar nas repercussões e 

incorporação do pensamento de Heidegger no movimento humanista neste grupo de 

geógrafos que originou a Geografia Humanista nos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos. 

Outro capítulo desta história é a incorporação do pensamento de Heidegger na matriz francesa 

do humanismo em Geografia, principalmente a partir de Dardel e nos desenvolvimentos mais 

recentes (pós-1990), aos quais me dedicarei em outro trabalho. 

 

O pensamento de Heidegger na Geografia Humanista estadunidense 

 

A influência do pensamento de Heidegger no movimento da Geografia Humanista é 

mais nítida naqueles autores que buscaram, de forma mais sistemática, bases fenomenológicas 

para a reconstrução epistemológica da Geografia. Mas mesmo nestes, poucos incorporaram 

suas questões ontológicas mais de fundo, restringindo a influência ao uso de conceitos ou 

preceitos específicos. 

Um dos pioneiros a realizar tal incorporação foi Edward Relph, em sua famosa tese de 

doutorado, de 1973, publicada três anos depois como o livro Place and placelessness 

(RELPH, 1976). Embora não tenha incorporado uma perspectiva heideggeriana, conceitos 

como o de habitar foram centrais para construção de sua noção de lugar e o sentido existencial 

ligado a ele. Centra todo seu entendimento de lugar e lar associado às relações que o conceito 

heideggeriano estabelece entre homem, terra, o ser e os deuses, base do cuidado e da proteção 

(HEIDEGGER, 2001). Esta noção foi fundamental para Relph pensar a relação entre 

paisagem e lugar, assim como para dimensionar as várias dimensões do lugar, que envolvem 

o construir tanto quanto a memória, os valores e a própria existência. 

Outros conceitos heideggerianos que Relph utiliza para erigir seu argumento é o de 

identidade e diferença (baseados no ensaio com este título (HEIDEGGER, 1999)), os quais 

oferecem ao autor uma base experiencial de compreensão da identidade dos lugares, 

estendendo-se assim ao binômio autenticidade-inautenticidade, do qual Relph também bebeu 
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de fonte heideggeriana. Este binômio é, na verdade, a espinha dorsal da tese de Relph, o qual 

procura no Da-sein fonte para estabelecer as condições próprias do que Heidegger denomina 

uma existência autêntica. Relph transfere para o lugar estas características, entendendo 

autenticidade como um modo próprio de ser, que implica a liberdade e responsabilidade da 

própria existência humana (RELPH, 1976, p.64). 

Posteriormente, Relph (1985) avança em uma reflexão de cunho ontológico, 

refletindo, a partir de Heidegger e Dardel, as origens fenomenológicas da Geografia. Para 

isso, ele toma a idéia de experiências geográficas de Dardel e a discussão do ser-no-mundo de 

Heidegger, conduzindo esta reflexão às essências geográficas de região, paisagem e lugar. A 

maior preocupação de Relph, neste texto, é dialogar as duas ontologias, uma mais viceral e 

telúrica (Dardel) e outra mais essencial e tecnificada (Heidegger), colocando sérios desafios 

ao equilíbrio entre os entes e o ser, além de uma dificuldade inerente de pesar a experiência 

geográfica do ser-no-mundo na modernidade técnica. 

Anne Buttimer, outra autora que fez parte do início do movimento humanista, também 

faz menção a Heidegger desde suas primeiras contribuições. Apesar de Values in Geography, 

seu primeiro trabalho de maior significância dedicado à temática, não se referir a Heidegger 

(BUTTIMER, 1974), o clássico texto de 1976, Grasping the dynamism of lifeworld, inicia 

fazendo menção ao habitar como conceito central para uma geografia orientada pela 

fenomenologia. Segundo a autora, a humanização da terra pode ser vista como um processo 

pelo qual a Humanidade tem buscado vários estilos de habitar no espaço e no tempo, sendo, 

portanto fundamental para entender a relação homem-lugar. Buttimer destaca que habitar se 

refere ao mundo vivido (Lebenswelt) permitindo uma análise ontológica essencial da 

sociedade a partir das diferentes formas de habitar, seja a cidade, o campo ou a região. 

No entanto, esta primeira menção é mais inspiradora do que epistemologicamente 

fundante de seu pensar ou de uma ontologia geográfica. Buttimer traçará reflexões de maior 

fôlego posteriormente, como no texto Nature, water symbols, and the human quest for 

wholeness, de 1985. Nele, a autora aparte da fecunda noção de habitar em direção ao sentido 

holístico da existência, representado pela quadratura do habitar: a terra, o céu, os mortais e os 

deuses (HEIDEGGER, 2001). Os sentidos da água, enquanto elemento essencial da 

quadratura (e, portanto, do ser) é explorado pela autora a partir da manifestação de sua 

inteireza, em busca de uma compreensão homem-ambiente essencial. 
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A centralidade da noção de habitar é mais evidente quando acompanhamos sua 

incorporação pelas discussões urbanas. Os trabalhos de David Seamon, um arquiteto que se 

doutorou em Geografia (orientado pela própria Buttimer) e tem trabalhado na interface 

urbanismo-geografia-ecologia, mostram como o pensamento de Heidegger fecunda neste 

campo específico de estudo do ambiente em sentido humanista. Segundo Seamon (1993, p.3), 

habitar “provides one conceptual means for considering building as it might sustain and 

mirror the worlds of particular persons, groups and environments.” O trabalho de vários 

arquitetos ou filósofos do urbano tem mostrado como esta 

noção é fecunda para pensar o habitar contemporâneo em 

seu sentido essencial (NORBERG-SCHULZ, 1980; 

HARRIES, 1993). 

Apesar desta riqueza toda e dos avanços que 

podemos identificar na forma como o pensamento de 

Heidegger era utilizado nos anos 1970 e depois, poucos 

estudos efetivamente mergulharam em seu pensar como o 

fez John Pickles, no livro Phenomenology, science and 

geography: spatiality and the human sciences, que considero um dos melhores estudos 

epistemológicos para uma fenomenologia geográfica (PICKLES, 1985). 

Embora não seja uma reflexão específica sobre Heidegger, o autor coloca o 

pensamento do filósofo ao lado dos demais fenomenologistas que ajudaram a construir a 

possibilidade científica da fenomenologia, especialmente Husserl, Merleau-Ponty e Schütz, 

com os próprios geógrafos cientistas sociais que se empenharam no entendimento da 

espacialidade humana. Ele acompanha a superação heideggeriana da fenomenologia 

descritiva husserliana em busca da dimensão ontológica do ser. Para Pickles (1985), o 

questionamento ontológico é o fundamento mais importante do pensamento fenomenológico 

para a Geografia, constituindo-se, igualmente, na sua maior contribuição às ciências humanas, 

situando a Geografia como a ciência regional do espaço.  

Para tanto, a ontologia do Da-sein, o habitar, a diferenciação entre res corpórea e 

extension, assim como seu entendimento da região e do lugar são centrais para este intento, 

são idéias seminais do pensamento heideggeriano que são imprescindíveis para a construção 

Caixa 01: Conceitos heideggerianos 

utilizados por geógrafos humanistas 

estadunidenses 

 

� Da-sein 

� Habitar (dwelling) 

� Ser-no-mundo 

� Identidade e diferença 

� Autenticidade 

� Quadratura do habitar 

� Entendimento do tempo 

� Comportamento – práticas 

corporais 
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de uma ontologia da espacialidade, bem como para uma fenomenologia geográfica 

contemporânea. 

Nos anos 1990, com a difusão maior das obras de Heidegger, traduzidas em mais 

línguas e em maior número, e com a ampliação das fronteiras epistemológicas, suas idéias 

começam a aparecer em estudos de pesquisadores que não estão, necessariamente, 

comprometidos com um projeto fenomenológico, mas que encontram conceitos e noções 

fecundos em seu pensar para elaborar suas próprias questões. Um exemplo é a bibliografia 

que discute o tempo e a temporalidade, e aquela que se preocupa com a dimensão da 

corporeidade, as quais têm recorrido a Heidegger para explorar seu entendimento de tempo e 

as implicações de sua ontologia para o conceito de comportamento e de corporeidade no 

mundo contemporâneo (PILE e THRIFT, 1995; RODAWAY, 1995). Por outro lado, 

Heidegger se torna alvo de busca de fundamentos para pensar o ser-no-mundo na 

contemporaneidade (JONES III, 2001). Razão pela qual exploraremos o sentido e as 

implicações de seu pensamento para compreensão da espacialidade. 

 

A virada para uma ontologia geográfica 

A noção de habitar é mais do que simplesmente morar em um local. Habitamos a casa, 

o bairro, a cidade, a região e, em última análise, a Terra. Nesta leitura, habitar é a expressão 

do próprio ser-e-estar-no-mundo, constituindo-se enquanto fundamento do ser-no-mundo, 

envolvendo lugares, territórios e espaços de vida. Habitar é o próprio Da-sein, implicando um 

conjunto fenomênico de elementos que são mediados pelas ações intencionais e do querer do 

homem. A existência é fundada num habitar, e este marca, demarca e transforma o espaço. 

Muitas formas de habitar só se desenvolvem em certa duração, implicando conhecimento, 

vivência e um envolvimento com a comunidade, a cultura local e o estabelecimento de 

territorialidades. Em vista disto, espaço e tempo são elementos fundamentais do ser-e-estar 

fundado no habitar. 

Como fundamento do ser-e-estar no mundo, o geográfico é dinâmico, assim como os 

lugares e a experiência destes, conforme afirma Martins (2007, p.43): “[...] os entes 

modificam-se, movimentam-se, metamorfoseiam-se, estão em constante fundamento 

ontológico do seu ser, estabelece-se como subjetitividade.” A própria geograficidade é móvel, 

afirma o autor. O movimento se dá pela localização, proximidade, distância, distribuição e 
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extensão. Destes, a proximidade é elemento chave de compreensão do Da-sein em 

Heidegger, funcionando como elemento catalizador dos sentidos espaciais do ser. Ligia T.S. 

Pádua afirma que como o Da-sein está mergulhado na facticidade da vida, o ponto para 

compreensão dessa espacialidade acontece a partir do que é mais próximo na vida cotidiana, 

“[...] tornando as coisas que o cercam referências iniciais e fundamentais para uma 

configuração não apenas de seu próprio lugar – seu espaço de ação –, como também para a 

compreensão de regiões que se estendem para além delas.” (PÁDUA, 2008, p.12-13 – grifos 

do autor). A própria idéia de fenômeno contêm a proximidade, que implica referencialidade 

ao entorno e aos entes. 

Heidegger fala de uma proximidade direcionada, composta pelo distanciamento (o 

distanciar fundado na possibilidade de aproximar ou diminuir distâncias), pela região ou 

circundade (ambiente onde uma coisa particular pode mover-se) e pela orientação (o 

norteador do ser-no-mundo). Essa proximidade direcionada, segundo Pádua (2008, p.60), 

“[...] irá determinar tanto a espacialidade do manual intramundano quanto a do próprio Dasein 

[...].” A autora afirma que essa distância nunca é medida, mas é fundada no uso habitual e, 

entendido como “remoção de distâncias” no lidar cotidiano, expressa a busca pelo aumento 

da velocidade para evitar a perda de tempo no decorrer dessa cotidianidade. “Isso se 

traduziria, principalmente, nos esforços da tecnologia para encurtar distâncias espaciais e 

temporais.” 

A circundade se refere explicitamente à espacialidade, estando associado, no 

pensamento de Heidegger, diretamente a lugar. Este, entendido a partir da direção e do 

distanciamento, ajuda a compreender a espacialidade do Da-sein em Ser e tempo: 

 

A proximidade direcionada ao instrumento significa que ele não ocupa 
uma posição no espaço, meramente localizada em algum lugar [...] O 
local e a multiplicidade de locais não devem ser interpretados como o 
onde de qualquer ser simplesmente dado de coisas. O lugar é sempre o 
‘aqui’ e ‘ lá’ determinados a que pertence um instrumento. [...] A 
condição de possibilidade da pertinência localizável de um todo 
instrumental reside no para onde a que se remete a totalidade de locais 
de um contexto instrumental. (HEIDEGGER, 2002, p.150 – grifos do 
autor) 
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Essa espacialidade nada tem que ver com a localização geométrica, sendo, ao 

contrário, temporal e espacial. Isto porque a existência é movimento interior: 

intencionalidade e volição. Tendemos aos objetos, e eles vêm ao nosso encontro. Nos 

encontramos a partir das ações que tencionamos, que nada mais são do que exercícios do 

querer. São as experiências do querer que nos dão certeza sobre o ser-aí de objetos exteriores à 

consciência. O nosso querer possui uma relação análoga ao ser-assim das coisas, assim como o 

nosso intelecto nos conduz à sua essentia. “As coisas opõem resistência à nossa vontade e ao 

nosso esforço e é nessa resistência que vivenciamos a realidade das coisas.” (HESSEN, 2003, 

p.80). O ser é intencionalidade e volição, não apenas na sua relação com os objetos, mas 

também com o outro. O Da-sein, também traduzido por “ser-aí”, significa “[...] o existir em 

cada caso particular, no aí, no ‘estar sendo’ de cada um.” (PÁDUA, 2008, p.10). Da-sein é, 

portanto, o ser-com, mas não como mera presentificação. O sentido do ser-com revela a 

necessidade ontológica do outro para o ser. O “aí” é o sentido social e temporal da essência do 

ser: sou entre os meus. 

Os outros não significa todo o resto dos demais além de mim, do qual o 
eu se isolaria. Os outros, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior 
parte das vezes, ninguém se diferencia propriamente, entre os quais 
também se está. [...] ‘Com’ e ‘também’ devem ser entendidos 
existencialmente e não categorialmente. Na base desse ser-no-mundo 
determinado pelo com, o mundo é sempre o mundo compartilhado 
com os outros. O mundo d[o Da-sein] é mundo compartilhado. O ser-
em é ser-com os outros. O ser-em-si intramundano destes outros é co-
pre-sença. (HEIDEGGER, 2002, p.170 – grifos do autor) 
 

No contexto de sua ontologia fundamental, esse “aí” implica também a espacialidade 

fática (referente à faticidade), que é definida pela temporalidade. O caráter espacial desse ser-

aí, portanto, é muito frágil em Ser e tempo, embora Heidegger tenha afirmado explicitamente 

que o próprio Da-sein “[...] é ‘espacial’, no tocante a seu ser-no-mundo.” (HEIDEGGER, 

2002, p.152). Essa afirmação, aparentemente clara e direta se enfraquece ao longo da 

discussão e se dilui na importância da temporalidade, embora tenha deixado aberto o caminho 

que será trilhado posteriomente pelo autor. Na verdade, o espaço cresceu gradativamente em 

importância e se manteve como um dos seus temas fundamentais até sua morte. Pádua (2008) 

aponta que mesmo em Ser e tempo, enquanto obra inconclusa, continha os elementos que 

reclamariam o papel do espaço na sua ontologia. Assim, embora alguns autores julguem a 

ontologia heideggeriana excessivamente temporal, o que a afastaria da Geografia ou de uma 
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ontologia espacial (SOJA, 1989), ou promovendo uma ontologia que reduziria o espaço ao 

lugar (MASSEY, 2008), a análise da obra de Heidegger como um todo, em especial de sua 

fase madura, permite não apenas pensar de forma substancial a espacialidade do ponto de 

vista de uma ontologia geográfica, como até repensar Ser e tempo do ponto de vista de suas 

contribuições para a construção dessa perspectiva. 

O foco destas análises é o próprio Da-sein, que posterior a Ser e tempo continuou no 

centro da sua discussão, mas foi reconduzida a seu sentido espacial e temporal. Holzer (1998, 

p.37) movimenta essa concepção para sua metodologia fenomenológica, entendendo-a como 

“[...] a raíz do intercâmbio do ser com o seu suporte; do ser com o mundo; entre os entes, 

humanos ou não; entre as sociedades e as culturas. Ela é, ademais, o ponto de referência sobre 

o qual experimentamos a passagem do tempo; ela é a base sem a qual a história não pode 

acontecer.” 

Pádua (2008) assinala que Heidegger procura ampliar a questão do espaço em relação 

aos limites impostos pelas ciências, principalmente pela geometria e pela física, concebendo-o 

atrelado à interioridade da consciência subjetiva. Tudo o que ocorre depois de Ser e tempo 

constitui uma verdadeira genealogia do espaço, expressa em uma equiparação tempo e espaço 

na própria questão do ser. Assim, questões e conceitos são revistos e têm sua dimensão 

espacial reforçada, expressas pela noção de habitar.  

O conceito foi exposto inicialmente em uma conferência proferida em cinco de agosto 

de 1951, no âmbito dos “Diálogos de Darmstadt”, sobre “O homem e o espaço”, publicada no 

ano seguinte com o nome “Construir, habitar, pensar” (HEIDEGGER, 2001). O conceito 

acompanhou a evolução do pensar a espacialidade do Da-sein, ganhando destaque gradativo a 

ponto de ser considerada o tópico central do pensamento do “último Heidegger”, inclusive no 

que se refere à sua ontologia fundamental (YOUNG, 2000). 

O habitar é a própria essência da relação homem-meio, expressa em sua totalidade 

vivida, em suas ligações com o construir. Heidegger comenta pelo menos quatro sentidos 

básicos que compõe o habitar: (1) construir é propriamente um habitar; (2) habitar é o modo 

como os mortais são e estão sobre a terra; (3) de-morar-se; e (4) resguardar. Habitar não é, 

portanto, simplesmente edificar e morar: envolve o demorar-se (a pausa necessária ao 

envolvimento) e o resguardo tanto dos mortais quanto da Terra. Mais importante, no entanto, 

é que habitar é o modo essencial de ser-e-estar dos mortais sobre a terra, ou seja, a relação 
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homem-lugar é um habitar a partir de um construir. Mas que construir é esse? O construir das 

relações que garantem às pessoas, ao indivíduo, à terra e ao lugar continuarem sendo. Todas 

as atividades que envolvem esse cultivar e esse crescimento estão implicadas no construir 

que, por sua vez, é o próprio habitar. O habitar, portanto, é o modo próprio do homem ser-

e-estar-no-mundo. 

De fato, habitar recebe papel cada vez mais importante na ontologia heideggeriana, 

permitindo agregar significados e sentidos, se impondo “[...] como um conceito da maior 

relevância, reunindo em si os conceitos de espaço, tempo, lugar e o todo das relações que 

neles vão se estabelecendo sob a marca da proximidade.” (PÁDUA, 2008, p.95 – grifo do 

autor). O próprio pensar em Heidegger está relacionado à proximidade e, enquanto tal, ao 

habitar, ao espaço e ao lugar. É um pensar na simplicidade, tendência que dominou seu 

pensamento após Ser e tempo (FOLTZ, 1995). 

Mas de que maneira estaria habitar ligado ao Da-sein? Habitar remete diretamente ao 

Da-sein, constitindo-se num elo fundamental que permite compreender a intencionalidade e a 

volição do ser em sua dimensão espacial e social, dilatando-se a ponto de envolver o que “[...] 

poderia imprecisamente chamar de ‘espaços interiores’ e ‘espaços exteriores’ dessa 

espacialidade que se estabelece a partir do Da-sein.” (PÁDUA, 2008, p.13). O elo para esse 

salto é o demorar-se e o resguardo, os quais, enquanto traços essenciais do habitar, se referem 

ao envolvimento viceral homem-Terra, tal como sugerido por Dardel (1952), ou como na 

concepção de lugar de Tuan (1975; 1977), implicando a permanência e o envolvimento. No 

resguardo está implicado o demorar-se, sendo próprio dele a proteção dos mortais e da terra 

preservando-os do dano e da ameaça. Resguardo é ação positiva de preservar, permitindo o 

crescimento, o frutificar. “Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado 

na liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência.” (HEIDEGGER, 

2001, p.129). É a proteção sublime. 

Essa segurança está relacionada à essência do próprio homem enquanto habita, pois 

“os mortais são, isso significa: em habitando têm sobre si espaços em razão de sua de-mora 

junto às coisas e aos lugares.” (HEIDEGGER, 2001, p.136 – grifos do autor). O Da-sein não é 

descolado de uma narrativa espacial entre lugares, territórios e do próprio mundo circundante. 

Esta é a própria essência do habitar que, por sua vez, é a determinação do ser-homem. “A 

referência do homem aos lugares e através dos lugares aos espaços repousa no habitar. A 
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relação entre homem e espaço nada mais é do que um habitar pensado de maneira essencial.” 

(HEIDEGGER, 2001, p.137). 

Heidegger nos ajuda a abrir caminhos no pensar a situação do ser na sociedade 

contemporânea, em sua geograficidade. Esta se manifesta a partir da ligação íntima habitar-

lugar, enquanto fenômeno geográfico vivido e iluminado pela experiência de uma pessoa, que 

dota o espaço de sentido.  

 

A abertura 

A grande abertura que vivemos hoje em termos do pensar uma ontologia geográfica é 

a maior atenção que tanto filósofos quanto geógrafos têm dedicado, sobretudo a partir do 

pensamento heideggeriano, à essência espacial do ser. Os desenvolvimentos iniciais vistos até 

agora, não apenas na Geografia Humanista estadunidense, aproveitam parcialmente as 

implicações desta ontologia geográfica, embora possamos observar crescente 

desenvolvimento nos anos recentes. 

Estes desenvolvimentos não vêm apenas dos geógrafos humanistas, mas também de 

filósofos têm se proposto ao diálogo. Filósofos como Frank (1986), Arisaka (1995; 1996), 

Villela-Petit (1996), Casey (1998; 2001) e Malpas (1999, 2007), têm reconhecido a 

importância do espaço não apenas no chamado “último” Heidegger, mas têm também 

explorado as possibilidades abertas pelo diálogo ser, espaço e tempo na própria compreensão 

da ontologia fundamental heideggeriana. De fato, esta releitura do pensamento de Heidegger 

é, na opinião de Malpas (2007, p.1) o próprio coração da filosofia heideggeriana. A reflexão 

sobre o lugar, ou do lugar do ser-no-mundo, é central na filosofia e no pensamento social 

contemporâneo (CASEY 1993). E Heidegger é um autor fundamental para esta empreitada. 

O pensamento espacial heideggeriano ainda foi pouco explorado. Muitos manuscritos 

do “último Heidegger”, período em que o espaço, a linguagem e a poesia tomaram conta de 

seu pensar, como resposta às principais questões ontológicas, ficaram disponíveis apenas nos 

últimos anos, com publicações em alemão e no inglês. Este material ainda carece de maior 

aprofundamento e as possibilidades abertas para a geografia são seminais. 

Por exemplo, ainda carecemos de uma reflexão efetivamente ontológica, de fundo, no 

pensamento de Martin Heidegger e suas implicações para a fenomenologia geográfica. Suas 
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contribuições no campo da hermenêutica, da linguagem, da poesia e da arte, assim como sua 

crucial topologia do ser ainda são campos pouco explorados pelos geógrafos. Por outro lado, 

uma discussão que até certo ponto seria mais próxima dos geógrafos, a ciência, a técnica e a 

tarefa do pensamento, também não foram aprofundados pelo pensamento geográfico. 

Aprofundar o “mapeamento” da influência de Heidegger no pensamento 

fenomenológico em Geografia em outros países e períodos, como na França, no Brasil e na 

Inglaterra, é fundamental para ampliar o quadro aqui desenhado e pontuar uma agenda de 

pesquisa e reflexão sobre uma ontologia efetivamente geográfica. 

Heidegger, enquanto matriz do pensamento fenomenológico em Geografia é, portanto, 

crucial nos avanços e luzes lançadas ao longo dos últimos 50 anos, mas é também uma grande 

abertura que nos instiga a perseguir seus caminhos e sentidos inexplorados. 
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