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                A ideia desta discussão é fruto de várias reflexões ao pensar o papel 

da ciência e mais particularmente da Geografia diante do mundo. Em relação à 

ciência acompanhamos as discussões dos pesquisadores que reagiram ao 

perceber que a exaltação do cientificismo levou a ciência a pretender dar 

explicação para tudo. Não se trata aqui de querermos rejeitar a ciência, mas de 

fazer uma reflexão que “traga à luz o que está antes de toda a ciência e a que 

toda ciência implicitamente recorre”: o mundo da vida. Queremos aqui pensar a 

ciência também como salientou Merleau-Ponty que “desaprovou a ciência” e 

fez da interpretação do mundo vivido- lugares vividos- seu objeto de reflexão. 

Merleau-Ponty  discutindo a ciência interrogou “se ela (a ciência) tem o direito 

de negar ou excluir como ilusória todas as pesquisas que não procedem como 

ela, por medições, comparações e que não sejam concluídas por leis, como as 

físicas clássicas, vinculando determinadas conseqüências a determinadas 

condições”. (MERLEAU- PONTY, p. 6, 2004).  

               Quanto a Geografia vimos que esta ciência por muito tempo seguiu os 

passos do cientificismo e se limitou a refletir sob a ótica de duas vertentes: a 

positivista e a marxista, debate hoje muito questionado nos encontros nacionais 

e internacionais de geógrafos, embora se tente ainda direcionar as reflexões 

para uma visão tão somente da produção do espaço, sugerindo-se que a 

Geografia deve se “render a História” e que o espaço na Geografia deve ser 

pensado a partir do Estado Nacional. Sabe-se que os lugares são repletos de 

territorialidades que marcam diversas identidades, as fronteiras neste sentido 

são demarcadas pelas festas, religiões, gostos musicais, cada “pedaço” de 

lugar possui múltiplos significados, a fronteira nacional é apenas um deles. 

                Queremos propor outra reflexão para o debate: pensar a Geografia a 

partir das experiências de quem vive, viveu, experiênciou e experiência o 

mundo. O mundo não apenas pensado a partir da produção material da 

história, mas da relação existencial que liga o homem a ele. A partir da 

geograficidade entre os homens e o mundo. Geograficidade no sentido de Erick 

Dardel, a que “ refere-se às várias maneiras pelas quais sentimos e 



conhecemos ambientes em todas as suas formas, refere-se ao relacionamento 

com os espaços e as paisagens, construídas e naturais, que são as bases e 

recursos das habilidades do homem e para as quais há uma fixação 

existencial”. (DARDEL, apud NOGUEIRA, p.213) 

               Tomando esta proposição como referência, compreendemos que 

esses ambientes que conhecemos com tanta habilidade, são os lugares, assim 

pensando retomamos uma das categorias geográficas: o lugar. O conceito de 

lugar foi por muito tempo  objeto de reflexão da ciência geográfica. Desvendar 

os lugares era preocupação das pesquisas geográficas. De forma objetiva os 

lugares eram descritos, localizados e representados. Talvez essa tradição do 

saber geográfico tenha levado La Blache a pensar na ciência geográfica como 

a “ciência dos lugares e não dos homens”. Porém essa mesma proposição 

levou o próprio La Blache a olhar os lugares como resultados dos “gêneros de 

vida,” os modos de vida que os homens exerciam sobre os lugares. 

               Os homens constroem e dão significados aos lugares. Significados 

que para alguns parecem invisíveis, mas para outros carregados de histórias e 

de emoções, o lugar é um mundo de significados organizados, adquiridos pela 

experiência humana, o lugar se mostra a partir do que eu experiêncio e que é 

experienciado pelo outro. A experiência é entendida por Merleau-Ponty como 

conhecimento que antecipa a filosofia. A partir do momento em que ela é 

reconhecida, podemos ver o mundo como efetivamente ele é. 

                Queremos aqui retomar nossas preocupações com o conceito de 

lugar. Em outros trabalhos demonstramos como este conceito apareceu nos 

debates dos geógrafos, ora sendo colocado de lado, ora sendo visto como 

mera localização. Nosso interesse é mostrar que o lugar está para além da 

localização geométrica e racional. O lugar como lócus da vida, da ação 

humana, que ao contrário das intuições lógicas, não é homogêneo, pois é 

resultado da construção por diferentes homens, de diferentes culturas, o lugar 

como evidência do ser mundo. (SILVA, s/p).  Antes de qualquer coisa há um 

lugar de onde nos orientamos e nos situamos. Tuan nos chama atenção quanto 

a ótica da localização, “o lugar tem mais substância 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. Os homens não se movem num lugar abstrato e sim num lugar que é 



concreto e pessoal. 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 lhe dão significados”. Neste sentido fomos buscar 

na filosofia de Merleau Ponty algumas inspirações. Merleau-Ponty não fala de 

lugar, mas do mundo vivido, entendemos que este mundo vivido é o lugar onde 

habitam os homens. É preciso reaprender a ver o mundo, diz Merleau-Ponty, 

nós diríamos é preciso reaprender a ver o lugar e esta reaprendizagem se dá a 

partir das histórias narradas por quem vive os lugares. (NOGUEIRA, 2004,  

p.224) 

                Dentre muitos trabalhos  de Geografia que concebem a idéia de lugar 

enquanto construído a partir da experiência vivida é fundamental destacar Erick 

Dardel e Yi-Fu Tuan. Dardel embora fundamentado em Heidegger, como 

fenomenólogo aproxima-se de Merleau-Ponty quando preocupa-se com o 

exagero da geometrização do espaço e dos lugares. Dardel partiu da 

proposição de que os espaços geográficos são nossos mundos vividos, eles 

superam a relação geométrica e natural do homem com o lugar.  Os elementos 

da natureza tem significados simbólicos para cada homem, cada cultura. O 

lugar é pleno de intenções e de valores. Não tem como geometrizar o mundo, 

os lugares podem ser perto ou longe independentemente da distância 

geométrica que os separa (NOGUEIRA). Dardel (1990) salientou que lugar 

significa muito mais que sentido de localização, mas tipo de experiência e 

envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança.  Assim 

como Dardel, Ballesteros entende que “o conceito de lugar se opõe ao 

geometrizado espaço abstrato do neopositivismo e, a diferença deste, está 

pleno de significados e valores, que são inseparáveis da experiência de quem 

os habita, de seus pensamentos e sentimentos”. (BALLESTEROS, apud 

NOGUEIRA, 2001 ) A experiência do mundo-lugar está ligada a forma como se 

percebe o mundo. A experiência aqui ressaltada é a dos homens que as vivem, 

as que são resultados do envolvimento dele com o mundo. (NOGUEIRA, 

2001). Merleau-Ponty ressalta que “todo o conhecimento resulta do mundo da 

experiência”. 

                  Mundo vivido é, portanto o lugar vivido, lugar de vida, lugar de 

existência, da experiência, um pedaço do mundo que diz quem somos como 

somos como vivemos como nos inter-relacionamos com a terra e seus homens, 



um pedaço do mundo carregado de significados existenciais e simbólicos. 

Lembrando Dardel, 

 

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

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

lugares, mudar, mas esse é ainda a procurar de um lugar, precisamos de uma base para 

estabelecer nossa existência, e realizar nossas possibilidades, um aqui a partir do qual 

descobri o mundo, um acolá para o qual ir”. (DARDEL,  apud NOGUEIRA 2011,p. ) 

 

              Desta forma compreendemos como o filósofo Merleau-Ponty, que ser 

é estar, os lugares são as imagens dos homens que os vivem, os representam. 

Os lugares estão encarnados nos homens e estes traduzem no cotidiano o que 

é o lugar, revelando uma relação existencial entre eles e o lugar. Nossa 

preocupação é compreender o ser-no-mundo, entender às múltiplas maneiras 

que o ser humano vive e pode viver.  Lugares são a extensão da existência 

humana, são os homens que dão sentido aos lugares, aí estão misturados 

sentimentos, memórias individuais e coletivas, como salientou Bailly: “esse 

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

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

como entrave ao bem estar dos homens”. (Bailly apud NOGUEIRA, 2004,  p. 

226).  

                Neste sentido ao ser tirado do lugar, o homem sente-se exilado, 

deslocado, desorientado. O retorno ao seu lugar para muitos significa o retorno 

à vida, um lugar é sempre um onde particular, delimitado com uma identidade 

própria construída ao longo de um tempo. Esta identidade é partilhada, muito 

estreitamente com os sujeitos que nele vivem e o experiênciam.  No Amazonas 

um comandante de embarcação e morador de uma comunidade ribeirinha ao 

falar de seu prazer em estar no rio, narrou que tentou morar na cidade, mudar 

de trabalho, mas se sentiu como “um peixe fora d’água”, então voltou para o 

seu lugar, a comunidade e sua “ linha de navegação”, aqui o trecho do rio por 

ele percorrido. (NOGUEIRA, 2001). 

           Compreendemos com isto que quando os homens falam de seu lugar, 

não se referem a um objeto, a uma área, a uma porção da terra, mas se 

referem ao lugar enquanto parte de uma existência, “pedaço” de mundo que é 



concreto e pessoal, percebido e vivido, modelado pela experiência. 

(NOGUEIRA, 2009). Segundo Merleau-Ponty esse mundo-lugar- é revelado 

pela percepção “o mundo da percepção, isto é, o mundo que nos é revelado 

por nossos sentimentos e pela experiência de vida, parece-nos à primeira vista 

o que melhor conhecemos, já que não são necessários instrumentos nem 

cálculos para ter acesso a ele e, aparentemente, basta-nos abrir os olhos e nos 

deixamos viver para nele penetrar”. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 02)  

             Yi-Fu Tuan (1983) nos fez refletir sobre as experiências íntimas com o 

lugar, este autor não concebe aqui o lugar sem os homens, nos faz refletir 

sobre a possibilidade de que a relação que se estabelece com o lugar é 

resultado também da relação que se estabelece com os homens que aí 

habitam. Yi-Fu Tuan salienta 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.” O que nos prende aos lugares não são apenas as paisagens deste, 

o fato de ter um bom clima, um lindo rio e um belo mar, ser uma cidade com 

boas praças, eficiente sistema de saúde, educação, transportes. Nossa 

intimidade com o lugar deve-se, contudo a nossa relação com as pessoas do 

lugar.  

                   Merleau-Ponty chamou atenção para a nossa experiência com o 

mundo, com os lugares, aquela dada na relação intersubjetiva entre eu e o 

outro e entre nós e os lugares. Merleau-Ponty nos leva a refletir sobre a 

experiência do espaço que é dada na relação do meu corpo com o mundo e 

com os outros a partir de uma relação intersubjetiva, está posto em evidência o 

mundo da experiência humana. Seguindo Merleau-Ponty nos aventuramos a 

dizer que o lugar é o mundo da vida, nele se entrecruzam experiências vividas, 

percebidas de vários outros lugares. “No lugar percebe-se a presença humana, 

a inter-relação entre os homens e entre estes e a natureza. Não devemos olhá-

lo como se estivéssemos fora dele, devemos isto sim, perceber nossa condição 

de sujeito que está no mundo e que tem dele uma experiência.” (NOGUEIRA, 

2010 ) 

                Para Merleau-Ponty o espaço não pode ser entendido de forma 

fragmentada, deve ser entendido na sua totalidade, porém reconhece que cada 

experiência com o espaço é única, fruto da existência, da relação que cada ser 



tem com o seu lugar que é singular. Merleau-Ponty ressalta, “não se tem o 

direito de nivelar todas as experiências em um só mundo, todas as 

modalidades da existência em uma só consciência”. Pensamos a partir dessa 

proposição de Merleau-Ponty que os lugares refletidos pela Geografia serão 

compreendidos a partir da experiência que cada sujeito ou cada grupo tem 

dele. Dessa forma o lugar deve ser pensado em todas as suas dimensões, dos 

significados simbólicos, míticos, à sua dimensão material, visível. (NOGUEIRA, 

2010, p.221). Cada ser constrói uma relação de intimidade com os lugares, 

cada lugar tem um significado, para uma criança pequena o colo da mãe é sua 

segurança, representa carinho, cuidado, proteção, seu lar. Lar não apenas no 

sentido da casa construída de forma material, mas no sentido da referência 

existencial, na relação afetiva e íntima com os outros que tornou o lugar cheio 

de significados, bons ou maus. 

               Yi-Fu Tuan lembra que “os jovens namorados moram um no olhar do 

outro. Não se sentem mais presos as suas coisas e as localidades, deixam 

suas casas e fogem para casar” ( TUAN, 1983, p. 154). Ainda partindo do 

pressuposto de que o lugar é representado pelas pessoas que os habitam, 

Tuan lembra ainda que os “velhos casais”  se relacionam aos lugares ligados 

as pessoas, nesses lugares ficam ligados uns aos outros. Os idosos, continua 

Tuan, não querem sobremaneira por muito tempo à morte de seu companheiro, 

mesmo sem condições materiais para continuar vivendo. Na ausência do outro 

os lugares podem tornar-se sombrios, tristes. Goethe chamou atenção de 

Humboldt para que ao descrever as paisagens e os lugares não se deixasse 

influenciar pelo seu “estado de espírito”, pois Humboldt costumava ausentar-se 

da Alemanha, de sua família e companheiros por meses. Humboldt reconheceu 

a preocupação do amigo e teve rigor em suas descrições. Santo Agostinho 

quando da morte de um grande amigo em sua angustia escreveu: 

 

“Meu coração estava agora dilacerado pela dor e para todos os lados que eu olhasse só via a 

morte. Meus lugares familiares tornaram-se cenários de tortura para mim e meu próprio lar 

tornou-se um sofrimento. Sem ele, tudo que fizemos juntos tornou-se uma experiência 

insuportavelmente dolorosa. Meus olhos continuam procurando-os sem achá-lo. Odeio todos 

os lugares onde costumávamos nos encontrar, porque eles não podem mais me dizer: Olhe aí 

vem vindo ele, como fazia antes”. (Santo Agostinho, apud Tuan, 1983, p.155).  

 



               Percebe-se que o valor, o significado do lugar, depende de uma 

relação humana particular, o lugar vazio de pessoas não tem significado 

histórico e cultural.  Os homens e os lugares se co-pertencem. “ O ser humano 

experimenta um primordial espacializar-se, que é o sentir-se próximo ou 

afastado de algo ou alguém”. ( SILVA s/p) Desta forma um único lugar, tem 

múltiplos sentidos e significados que vão da relação individual à coletiva, além 

de serem constituições materiais são também simbólicas. Da relação do “eu” 

com meu corpo (o particular) e do eu com o outro numa dimensão coletiva-

cultural. 

                Os lugares no mundo têm cor, cheiro, barulho e forma, cada 

experiência com ele mostra um pouco de como ele é e está sendo. A 

montanha, o mar, o céu, a floresta, a água, as praças, os monumentos, os 

palácios, as cidades não se traduzem apenas pela sua forma material, mas 

também simbólica e imaginária. (NOGUEIRA, 2010, p. 223). Cada homem ou 

cada grupo ver o mundo a partir de seu grau de “intimidade” com ele. “Lugares 

são nossas autobiografias inconscientes, refletindo de uma forma tangível, 

visível, nossos gostos, valores e aspirações”. (LEWIS, 1979 apud CARNEY, 

2007, p. 128). As pessoas criam e marcam os lugares de acordo com seu 

conhecimento específico, graus de tecnologia, desenvolvimento histórico e até 

mesmo fantasias. “Os lugares são núcleos de valor, que atraem ou repelem em 

graus variados os indivíduos e os grupos”. (WANDERLEY e MENEZES, p. 174, 

1999). 

                Não apenas Tuan, mas Relph (1976), Meiny, Lewis (1979), Buttimer 

e Seans, Richardson (1989), Entrikin (1991 a 1996) e outros importantes 

pesquisadores observaram “que o relacionamento de pessoas e lugar é 

recíproco, uma simbiose pessoas-lugar...(...) Ë através dessas interações 

pessoas-lugar que desenvolvemos uma profunda associação psicológica com 

um lugar ou nação” ( CARNEY, 2007, p.127). As pessoas nos ligam aos 

lugares, mas podem também nos distanciar deles. Uma praça pode ser um 

lugar de encontro, mas também de despedida, um mesmo lugar está em 

constante resignificação.  Pensar os lugares nos leva ainda a refletir que na 

relação entre os homens de diferentes lugares existe uma relação de 

preconceitos, de aversão ao estrangeiro e ao lugar de onde este tem origem. 

Ao longo do tempo criou-se estereótipos que marcaram pessoas e seus 



lugares, “o estereótipo é uma espécie de esboço rápido e negativo do que é o 

outro. Uma fala reducionista em que as diferenças e multiplicidades presente 

no outro são apagadas em nome da fabricação de uma unidade superficial, de 

uma semelhança sem profundidade” ( ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p.13). 

Os lugares dão identidade as pessoas, essa identidade pode levar a adjetivos 

como bom, mal, feio, bonito, sujo, branco, preto, índio, amarelo, levando cada 

um a ser olhado como o “outro”, o estranho àquele lugar, passando a ser 

rejeitado. 

               O enraizamento do homem com o lugar produz uma territorialidade 

que é refletida no corpo. Não é mais apenas o homem que anda, o lugar anda 

com ele, os diferencia dos outros, essa diferença muitas vezes é tratada com 

preconceito,  

 

 “o preconceito quanto à origem geográfica é justamente aquela que marca alguém pelo 

simples fato deste pertencer ou advir de um território, de um lugar, de um espaço, de uma vila, 

de uma nação, de um país, de um continente considerado por outro ou outra quase sempre 

mais poderoso ou poderosa, como sendo inferior, bárbaro, selvagem, atrasado, 

subdesenvolvido, menor, menos civilizado, inóspito, habitado por um povo cruel, feio, 

ignorante, racionalmente ou culturalmente inferior ( ALBUQUERQUE JUNIOR,2007, p.11). 

 

               A repulsa ao lugar está intimamente ligada ao homem. O migrante, 

embora tenha vivido por muito tempo em um lugar estranho ao seu, numa outra 

cidade, região ou país, mesmo estando adaptado a este novo lugar, sempre se 

direcionará ao seu “lugar”como seu verdadeiro lar. É comum ouvirmos de quem 

migra quando fala de seu território: “ lá em casa”, “na minha terra”.  “ Longínquo 

no tempo e, ao mesmo tempo, próximo, interiorizado, o lugar do passado, 

altamente significativo para o indivíduo ou para os grupos sociais, pode ser 

desprovido de notoriedade para os outros, entretanto, para a pessoa atada por 

laços topofílicos  ao passado, persiste como símbolos de identificação  

imorredoura” (Tuan: 1980. MELO, 2001, p.94). 

               A ligação do migrante com o lugar é territorializada no dia a dia 

através dos hábitos culturais que é cultivado, a partir da fala, da comida, da 

relação de amizade que se estabelece com outros migrantes, muitos vindo do 

mesmo lugar. Vimos hoje espalhados pelo Brasil os Centros de Tradição 

Gaucha, Nordestina. Os restaurantes, japoneses, árabes, italianos, 



portugueses, mexicanos etc. Essas ações muitas vezes são interpretadas por 

quem “’é do lugar” como ato de rejeição pelos “de fora”, criando-se assim uma 

fronteira interna que separa as pessoas que são “daqui” das que são de “lá”. 

“Nesse sentido o lugar é mais que um espaço ou uma paisagem, nele estão às 

raízes de seus moradores, a razão da existência desse espaço”. (RELPH, 

1972, p. 9). Constroem-se assim múltiplas territorialidades em um mesmo 

lugar. A pesar do mundo globalizado, onde poderíamos promover uma troca de 

saberes entre as diversas culturas e um maior respeito ao “diferente” ao outro, 

vê-se agravando as questões de xenofobia. O migrante é sempre o outro, “está 

estampado na cara que não é daqui” anuncia-se muitas vezes com carga de 

preconceito e rejeição. O que se vê aí e a impossibilidade de existência de nós-

no-mundo. 

                 Trazer a tona a discussão do lugar enquanto lócus da existência, da 

produção da vida, possibilita o geógrafo a pensar a problemática atual da 

convivência humana em meio a um mundo de lugares tão diferenciados. 

Diferenças de paisagens e de homens. Queremos compreender os diversos 

lugares que dão a dinâmica social, cultura e territorial as cidades, as regiões, 

aos territórios. Queremos falar dos lugares enquanto a essência do espaço. 

               Pensar ainda os lugares para além da localização nos permite 

entender os lugares do outro, pelo outro. Ver o lugar a partir dos olhos de quem 

viveu, vive e experiência o lugar, desta forma não corremos o risco de ver a 

partir dos nossos valores, do nosso “estado de espírito”, de nossa visão de 

mundo, correndo o risco de construir uma imagem distorcida dos lugares. O 

lugar deve ser compreendido na sua dimensão não apenas material, mas 

também simbólica, compreender que os lugares expressam a relação entre 

estes e seus habitantes, esta relação tem uma dimensão psicológica e sócio-

psicológica.                              

 

“Exprimem-se por meio de práticas e habilidades que não são       completamente verbalizadas, 

mas que relutam de uma atividade mental, estruturam-se pelas preferências, conhecimentos e 

crenças que são objeto de discussão e de uma reflexão sistemática... A vida dos indivíduos e 

dos grupos se organiza no espaço, nele se imprimem e nele se reflete”. (CLAVAL, 2001, p. 40). 

 



               Pensar o lugar assim é entendê-lo nas suas dimensões subjetivas, 

onde se rompe com o pressuposto de que o habitante do lugar é, mas um dado 

estatístico. A interpretação do lugar enquanto lócus do ser-no-mundo nos leva 

a valorização do conhecimento dos homens para quem o lugar significa espaço 

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

significados míticos e religiosos. Neste sentido a valorização das experiências 

vividas, será o ponto de partida para a compreensão e interpretação dos 

lugares. 
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