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RESUMO 

A história do surgimento do termo paisagem reconhece diversos inícios entre as diversas áreas do 
conhecimento. Cada uma destas áreas oferece especial perspectiva para o termo, assim como relaciona o 
mesmo a diferentes tipos de percepção. As diferentes perspectivas e percepções que este termo incorpora, 
inevitavelmente redundam em diferentes propostas, experiências e análises – sendo um grande desafio 
estabelecer uma epistemologia relacionada à paisagem. O objetivo deste estudo é analisar, sob os pontos de 
vista da Geografia e das Artes, o desenvolvimento histórico do conceito de paisagem na cultura ocidental, 
por entender que a construção histórica deste termo, para estas duas áreas do conhecimento, está 
intimamente ligada. Esta análise, que acontece sob diferentes pontos de vista – cultural, filosófico, estético, 
sociológico, entre outros. Para a Geografia, a paisagem é um conceito norteador, um conceito-chave; para as 
Artes ela é uma representação de espaços que, geralmente tem como conotação o mundo inteiro. Ao lado da 
análise do conceito de paisagem aparece o conceito de natureza, muito mais abrangente e que perpassa 
estas concepções, fundindo-as, separando-as e misturando-as, ininterruptamente, no decorrer histórico da 
construção destes termos. A paisagem, sob o entendimento científico, surgiu entre os séculos XIV e XV, 
simultaneamente ao avanço dos estudos sobre a perspectiva e o uso da técnica de pintura a óleo para as 
Artes. De acordo com alguns autores, esta relação entre a paisagem percebida pela ciência e pela arte, 
exatamente neste momento histórico, não é uma mera coincidência. Isto porque, cientificamente e 
imageticamente, a concepção de paisagem se desenvolveu, tanto para a ciência, como para as artes, como 
consequência, entre outros fatores, de uma forte ruptura com a visão teológica medieval – momento em que 
novas descobertas científicas deram corpo ao projeto de modernidade e sua nova materialidade. Entender e 
analisar estas relações, traz a possibilidade de afirmar que, a paisagem é produzida a partir das diversas 
representações oferecidas pela subjetividade individual e social e pelas peculiaridades culturais, sociais, 
filosóficas e estéticas dos diferentes momentos históricos. Isto significa que, a paisagem, vai além da 
natureza e que por isso jamais poderá se esgotar somente na descrição de suas características materiais. 
Isso significa também ter a possibilidade de entender o homem e o mundo que este habita, sob diferentes 
“perspectivas” e sob uma ampla, profunda e complexa relação no tempo e no espaço. Este trabalho foi 
fundamentado a partir de autores como Ab’Sáber, Milton Santos, Jean-Marc Besse, Heliana Angotti 
Salgueiro, Anne Cauquelin, John Berger, Maurício Puls e, Silvestri e Aliata. 
Palavras-chave: Geografia, Arte, Natureza, Paisagem, Perspectiva. 

 
 
PAISAJE, NATURALEZA, GEOGRAFÍA Y ARTE: RELACIÓN COMPLEJA Y DESARROLLOS, EN 
TIEMPO Y ESPACIO.  
                                                
                                                                               RESUMEN 
La historia de la aparición del término paisaje reconoce varios principios entre las diferentes áreas de 
conocimiento. Cada una de estas zonas prevé término perspectiva especial, en que se refiere a diferentes 
tipos de percepción. Las diferentes perspectivas y percepciones que este término se incorpora 
inevitablemente redundan a las diferentes propuestas, análisis y experiencias - un gran desafío para 
establecer una epistemología relacionada con el paisaje. El objetivo de este estudio es analizar, en los 
puntos de vista de la geografía y de las Artes, el desarrollo histórico del concepto de paisaje en la cultura 
occidental, al entender la construcción histórica de este término, para estas dos áreas del conocimiento están 
íntimamente ligados. Este análisis, que se realiza desde diferentes puntos de vista - culturales, filosóficos, 
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estéticos, sociológicos, entre otros. Por geografía, el paisaje es un concepto guía, un concepto clave, porque 
las Artes es una representación de espacios que por lo general tiene la connotación mundial. Junto al análisis 
del concepto de paisaje aparece el concepto de la naturaleza, mucho más completo y en funcionamiento a 
través de estos conceptos, la fusión de ellos, separándolos y mezclándolos sin interrupción durante la 
construcción de estos términos históricos. El paisaje, en el marco del conocimiento científico ha surgido entre 
los siglos XIV y XV, mientras que el avance de los estudios sobre la perspectiva y el uso de la técnica de la 
pintura al óleo de las Artes. Según algunos autores, la relación entre el paisaje percibido por la ciencia y el 
arte, justo en este momento de la historia, no es una mera coincidencia. Esto se debe, científica y 
imagetically, paisaje diseño se ha desarrollado, tanto para la ciencia y de las artes, como consecuencia, entre 
otros factores, una ruptura brusca con la visión teológica medieval - cuando los nuevos descubrimientos 
científicos dio el cuerpo proyecto de la modernidad y de su materialidad nuevo. Comprender y analizar estas 
relaciones, brinda la posibilidad de decir que el paisaje se produce a partir de las diversas representaciones 
ofrecidas por la subjetividad individual y las peculiaridades sociales y culturales, sociales, filosóficas y 
estéticas de los momentos históricos diferentes. Esto significa que el paisaje, va más allá de la naturaleza y 
por lo tanto nunca se agota sólo en la descripción de sus características materiales. También significa tener 
la capacidad de entender al hombre y al mundo que habita bajo diferentes "perspectivas" y bajo una relación 
de ancho, profundo y complejo en el tiempo y el espacio. Este trabajo se basa en autores como Ab'Saber, 
Milton Santos, Jean-Marc Besse, Willow Heliana Angotti, Cauquelin Anne, John Berger, Maurice y Puls, 
Silvestri y Aliata. 
Palabras clave: Geografía, Arte, Naturaleza, Paisaje, Perspectiva. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenrolar da história da paisagem reconhece diversos inícios em diferentes áreas do 

conhecimento. Cada uma destas áreas oferece especial perspectiva para o termo, assim como 

relaciona o mesmo a diferentes tipos de percepção. As diferentes perspectivas e percepções que a 

paisagem incorpora, inevitavelmente redundam em diferentes propostas, experiências e análises – 

o que repercute em um grande desafio estabelecer uma epistemologia relacionada a este termo. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória do termo paisagem para as áreas da Geografia 

e da Arte por entender que nestas duas áreas esta trajetória se mistura, se sobrepõe, se relaciona e 

se completa, estando ambas, intimamente ligadas (Schenk, 2008). O referencial teórico-

metodológico deste trabalho perpassa, portanto, pela compreensão do conceito geográfico de 

paisagem e, posteriormente pela compreensão do mesmo conceito nas artes, analisando suas 

relações e simbioses. 

Até o século XV, o conceito de paisagem era predominantemente linguístico e de caráter 

religioso, lembrando que a princípio, o mundo – e a paisagem – eram um efeito da palavra, como 

pode ser observado, por exemplo, nas grandes epopeias da Idade Média. Apenas no 

Renascimento, o conceito se materializou na pintura e na utilização da perspectiva, sendo resultado 

da percepção visual na representação imagética da paisagem. Neste sentido, Cauquelin (2007), 

investe na investigação sobre a confusão existente entre os conceitos de natureza e de paisagem. 

Provavelmente, diz a autora, a confusão provenha de uma mesma fonte – a Arte, afinal ela nos 



ensinou a olhar a natureza e assim, a natureza contemplada se transformou em paisagem. O olhar 

se tornou, neste momento, um olhar estético o que implicou numa conexão inseparável entre a 

forma percebida e seu significado.  

Aliata e Silvestri (p. 17, 2008), entendem que a história da construção física e mental da 

paisagem pode ser entendida como uma forma particular de relação entre o homem e a natureza. 

No entanto, os autores acreditam que a trajetória da história da paisagem passou por dois 

momentos iniciais distintos, sendo o primeiro caracterizado pelas pinturas da Antiguidade, quando a 

paisagem era usada como cenário para a figura humana, frisando novamente que na cultura 

clássica a natureza foi tratada fundamentalmente pela palavra. Na segunda fase, na Idade Média, a 

paisagem ficou relegada a um mero elemento simbólico, com pouca relação com a natureza física e 

material. De acordo com Cauquelin (p. 35-43, 2007), o termo e a noção da paisagem surgiram por 

volta de 1415, na Itália renascentista: junto com o Paessagio, italiano, se instalou definitivamente a 

perspectiva e suas leis. Neste sentido a autora, afirma que :  

 
Tomada exclusivamente no contexto da pintura, a paisagem se reduziria, pois, a uma 
representação figurada destinada a seduzir o olhar do espectador, por meio da ilusão da 
perspectiva (...) novas estruturas da percepção foram introduzidas com a perspectiva – esta forma 
simbólica que não se limita ao domínio da arte; ela envolve de tal modo um conjunto de nossas 
construções mentais que só conseguiríamos ver através de seu prisma. Por isso ela é chamada 
de “simbólica”: liga, num mesmo dispositivo, todas as atividades humanas, a fala, as 

sensibilidades, os atos (Cauquelin, p. 35-43, 2007).  
 

Desta forma, a paisagem pode ser considerada um grande elemento articulador e 

simbólico de elementos percepcionais e expressivos que aparentemente transcorrem em separado 

(Aliata e Silvestri, 2008). Assim, a reunião perceptiva no conceito expressa uma nova relação e 

hierarquia entre o percebido e a percepção. Como Cauquelin (2007), Besse (2006), afirma que até o 

final do século XV não se conhecia a paisagem no sentido moderno do termo, mas que depois de 

várias conceituações de território e de país, passou a aparecer em uma nova forma e, em diferentes 

regiões da Europa: em alemão Landschaft; em inglês land ou landscape; em francês pays ou 

paysage; em italiano paesaggio; em português país ou paisagem (Salgueiro, 2000). Neste sentido, 

Berque (apud Schenk, p. 23, 2008) afirma que para a existência do conceito de paisagem nas 

diferentes sociedades, algumas condições tiveram de passar a existir. Por exemplo, estas 

sociedades tiveram que primeiramente ter a representação linguística do termo, em seguida ou 

concomitantemente tiveram de elaborar representações orais e escritas deste termo (com as quais 

poderiam descrever as paisagens) e, por último tiveram de desenvolver as representações 

pictóricas sobre o termo. Para o autor, este conjunto de condições só teria alcançado seu apogeu, 



pelo menos em relação a Europa, no século XV, momento em que a experiência humana lexical 

sobre a paisagem passou a ser ditada também, entre outras coisas, pela arte e sua história (Berque 

apud Schenk, p. 23, 2008).  

Roger (apud Salgueiro, 2000), defende de forma culturalista que a noção de paisagem 

que se iniciou pela percepção contida no olhar se ampliou enormemente a partir do contato com as 

artes em geral – ou seja, através de esquemas de percepção e fruição. Desta forma, afirma que 

esta complexa construção da paisagem, que em última análise, são invenções culturais, podem ser 

analisadas e datadas. Além do mais, o autor acredita que, quando algo é observado passa neste 

momento a ser interpretado hermeneuticamente e consequentemente a ter um significado do qual 

emanam diversos discursos. Assim, é possível afirmar que, a paisagem é produzida a partir das 

diversas representações oferecidas pela subjetividade individual e social e pelas peculiaridades 

culturais, sociais, filosóficas e estéticas dos diferentes momentos históricos. Isto significa que ela vai 

muito além da natureza e por isso jamais se esgotará somente na descrição de suas características 

materiais. 

 

2 O SURGIMENTO DO TERMO PAISAGEM 

 

Segundo Puls (p. 137, 1998), as linguagens artística, científica e cotidiana, apesar de 

serem miméticas, não se confundem. Todas elas refletem a totalidade, mas não a refletem do 

mesmo modo nem refletem o mesmo todo – cada linguagem reflete os objetos a seu modo e por 

isso adquirem estruturas correspondentes aos mesmos. De qualquer forma, todas estas linguagens 

possuem um fundamento comum: carregam um pensamento, ou seja, designam alguma coisa que 

se situa fora delas. A ciência estuda o homem como um momento do mundo – do objeto – assim 

este homem aparece de forma seccionada (Puls, p. 137, 1998). No conhecimento artístico o sujeito 

passa para o primeiro plano – o homem aparece em sua totalidade, como um ser que cria e 

conhece o mundo que o envolve. De qualquer forma, toda linguagem reflete o homem e seu mundo.  

O termo paisagem surgiu simultaneamente para o entendimento cientifico como para a 

área das Artes, entre os séculos XIV e XV. De acordo com Salgueiro (p. 37-53, 2001), esta 

simultaneidade não é uma mera coincidência. Este termo surgiu e se desenvolveu, como 

consequência, entre outros fatores, de uma forte ruptura com a visão teológica medieval. Neste 

momento, velhas certezas idealistas foram solapadas por novas descobertas científicas que deram 

corpo ao projeto da modernidade e sua nova materialidade. O conhecimento científico, como o 

conhecemos é, desta maneira, uma conquista relativamente recente da humanidade mas, a 



natureza, conceito já conhecido nas ideias de Tomás de Aquino, foi desde foi desde sempre o 

material das mais diversas investigações humanas.  

 

2.1 A Paisagem sob o enfoque da Geografia 

 

Com base na reflexão filosófica sobre a natureza pode-se dizer que existe uma íntima 

relação entre os conceitos de natureza e paisagem. De acordo com Greimas (p. 336, 2008), a 

natureza se designa por oposição ao artificial ou ao construído, então, por analogia, poder-se-ia 

dizer que a paisagem natural é oposta a paisagem cultural. Schier (p. 80, 2003), afirma que 

tradicionalmente os geógrafos diferenciam entre a paisagem natural e a paisagem cultural. A 

paisagem natural refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, solo, rios e lagos, 

enquanto a paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações feitas pelo homem, como 

nos espaços urbanos e rurais.  

Para a Geografia, a paisagem é um conceito norteador, um conceito-chave (Côrrea e 

Rosendhal, 1998) que, assim como o conceito de natureza, está atrelado a diferentes momentos 

históricos do pensamento ocidental. Até o século XIX, entretanto, ambos conceitos confundiram-se 

em um só, podendo-se dizer que, para a maioria das pessoas, a precisão conceitual entre estes 

dois termos, até os dias de hoje, não foi ainda estabelecida. Por isso, é extremamente difícil 

discorrer sobre o conceito de paisagem, seja para a Geografia ou para qualquer outra área do 

conhecimento, sem estabelecer um paralelo ao entendimento de natureza e a construção histórica 

deste termo para o homem. Ambas, natureza e paisagem, a princípio unas – se esbarraram, se 

fundiram e se separaram no decorrer histórico da construção dos termos. A Geografia passou por 

este debate na sua epistemologia, tendo a paisagem ocupado diferentes lugares nesta composição 

interpretativa. Assim, o termo mostra que existe claramente uma ligação entre ele e a configuração 

dos diferentes territórios, a associação dos mesmos a um povo e aos seus complexos processos 

culturais, principalmente a partir do século XIX e a época do nacionalismo. Besse (p. 21, 2006), 

explica que o termo paisagem definiu a princípio um sitium, isto é, definiu ao mesmo tempo uma 

posição e uma vizinhança características. O autor, atribui ao século XV, o momento no qual o termo 

passa a ser entendido como um lugar que podia ser definido por vizinhanças, humanas ou naturais, 

e que por ser de extrema objetividade, poderia ser cartografado. Deste modo, através de uma 

complexa relação estabelecida entre a cartografia, a pintura e o uso da perspectiva, um padrão 

espacial ligado a visão e ao imaginário ofereceu legitimidade ao discurso da ciência geográfica 

(Besse, p. 21, 2006). Neste momento, com o esvaziamento religioso, a natureza passou a ser 



representada imageticamente através da paisagem e da cartografia, tornando-se objeto/instrumento 

capaz de captar tempo e espaço na paisagem.  

Marcel (apud Maciel 2002), neste sentido, entende que a paisagem geográfica pode ser 

conceituada como uma configuração espacial composta por formas plurais que constituem um 

conjunto qualificável e descritível uma vez que se trata de uma singularidade morfológica, seja ela 

observada por uma perspectiva subjetiva ou como um espaço concreto. Para este autor, antes de 

qualquer outra coisa a paisagem é, “fato do mundo”. Para Santos (apud Schenk, 2008), o conceito 

de paisagem é muito mais teórico, passando ao largo da fluidez filosófica. Para ele a paisagem é 

um conjunto de formas que exprimem as heranças e representam as sucessivas relações entre o 

homem e a natureza. Trata-se aqui de uma construção transversal, imagem de diferentes tempos, 

sistema material que existe através da coexistência de suas formas e expressa diferentes 

momentos históricos. Christofoletti (1998), caracterizou na paisagem a concepção de conceito-

chave da Geografia – aquele que possibilitou a compreensão do espaço como um sistema 

ambiental, físico e socioeconômico, com estruturação, funcionamento e dinâmica dos elementos 

físicos, biogeográficos, sociais e econômicos. O geógrafo Ab’Sáber (apud Schenk, 2008), assim 

como Santos, traz a tona também, a dimensão de herança contida no conceito de paisagem. Já 

para Suertegaray (2001), a paisagem é um conceito operacional que permite analisar o espaço 

geográfico sob uma dimensão que conjuga elementos naturais e tecnificados, sócio-econômicos e 

culturais. Para esta autora, quando se opta por uma análise geográfica a partir do conceito de 

paisagem, deve-se concebê-la enquanto forma (formação) e funcionalidade (organização): não 

necessariamente entendendo forma–funcionalidade como uma relação de causa e efeito, mas 

percebendo-a como um processo de constituição e reconstituição de formas na sua conjugação 

com a dinâmica social. Neste sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização das 

condições sociais de existência diacrônica e sincronicamente. Nela poderão persistir elementos 

naturais, embora já transfigurados (ou natureza artificializada). O conceito de paisagem, neste 

sentido privilegia a coexistência de objetos e ações sociais na sua face econômica e cultural 

manifesta (Suertegaray, 2001). 

É fácil perceber que na atualidade o termo paisagem, para o pensamento geográfico, 

aponta para o dinamismo da relação intrínseca entre a sociedade e a natureza, sendo a paisagem 

uma forma espaço-tempo de uma representação e, isso na evolução histórica de processos 

materiais. Assim, a própria paisagem é uma imagem de outro elemento “real”: a sociedade e sua 

história.  

Em seu longo percurso no discurso ordenador do mundo a Geografia na tentativa de 



explicar as mais diversas relações e conexões descrevendo, inventariando e diferenciando os 

espaços terrestres a partir da interpretação subjetiva e do contexto histórico, científico e filosófico 

das diferentes épocas (Maciel, p. 99-117, 2002). No entanto, apesar do fato de ser longo o processo 

de construção do pensamento geográfico, e de o conceito de paisagem ter sofrido inúmeras 

alterações durante a produção do mesmo, algo não mudou: o fato de que o homem, antes mesmo 

de ser denominado pesquisador, cientista ou geógrafo, já observava, reunia, comparava, decifrava 

padrões, analisava relações e processos criando conexões entre os fenômenos daquilo que em 

algum momento passou a chamar de paisagem (Maciel, p. 01-02, 2002). Ou seja, o olhar geográfico 

para a paisagem foi construído paulatinamente e paralelamente a diversos processos e fatores, 

inclusive paralelamente ao avanço do conhecimento em diversas outras áreas, sendo o conceito 

relegado ao nível analítico e objetivo. Por outro lado, para Marcel (apud Maciel, 2002), é importante 

frisar que a paisagem – enquanto categoria sintética – foi considerada como entidade concreta e 

apreendida de forma técnica, tendo sido paulatinamente incorporada a afirmação da subjetividade 

do homem e da criação de seu espaço.  

 

2.1.1 Breve histórico da Paisagem Geográfica 

 

Dentre as civilizações antigas, os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de 

conhecimento racional desligado dos mitos e das narrativas. Eles transformaram o pensamento 

religioso em algo rigoroso e conceitual, fazendo nascer a filosofia no século VI a.C. A principal 

preocupação dos gregos era a cosmologia, que buscava o princípio explicativo de todas as coisas – 

a arché – aquilo cuja unidade resumiria a extrema multiplicidade da natureza (Aranha e Martins, 

2005).  Entre os gregos antigos não existia, nem palavra nem coisa semelhante, àquilo que 

chamamos paisagem; a questão de sua existência ou de sua não existência, assim como a sua 

representação, estava completamente ausente, assim, as autoras, corroboram com a ideia de que a 

apresentação da paisagem/natureza, nesta época era puramente retórica e estava orientada para a 

persuasão ou como fundo para desenvolvimentos, cenários para dramas ou evocação de mitos 

(Aranha e Martins, p. 65, 2005). 

Aranha e Martins (2005), explicam que a Idade Média recebeu a herança greco-latina no 

seu entendimento da ciência e manteve as mesmas concepções, apesar das diferenças evidentes. 

Na Idade Média, ficou estabelecido que a razão humana deveria se submeter ao testemunho da fé: 

a ciência se vinculou aos interesses religiosos e se subordinou aos critérios da revelação. 

Entretanto, a partir do século XIV, a Escolástica entrou em decadência – período que foi muito 



prejudicial ao desenvolvimento da ciência porque, se por um lado as novas ideias fermentavam, por 

outro os guardiães da velha ordem resistiam às mudanças de forma dogmática. Exatamente neste 

contexto, revela-se a importância da pintura de paisagens. De acordo com Cauquelin (2007), a 

pintura acabou, neste momento, por funcionar como uma ligação entre dois mundos, o mundo 

celestial e o mundo terrestre, sendo uma ponte de intenso prazer para os olhos como veneração. 

Agora a paisagem poderia ser vista no seu próprio prazer – algo que podia ser visto, imaginado e 

sentido na forma de um análogon da natureza. Assim, com o tempo, a natureza toma o lugar da 

criação de Deus e passa a responder em seu nome. A estrutura pictórica assegurou, de certa 

forma, a continuidade da importância da beleza e da contemplação da natureza durante a Idade 

Média. Schier (p. 81, 2003), afirma também que o surgimento da representação da paisagem, no 

ocidente, assinalou a emergência de um fenômeno social, percebido e operado pela sociedade, 

fazendo surgir as premissas históricas do conceito de paisagem para a Geografia acadêmica 

(Mendonça e Venturi, p. 65, 1998).  

É importante frisar que o método científico como se conhece hoje, surgiu apenas a partir 

da Idade Moderna (Aranha e Martins, 2005), quando a modernidade colocou o homem como 

fundamento do saber e do fazer. Isso se inicia com o Renascimento, ao final do século XIII a 

meados do século XVII (Amaral, 1989). Neste momento histórico, o paradigma medieval estava se 

esfacelando. Amaral (1989), citando Foucault, afirma que “regimes de verdades” que caracterizam 

determinadas épocas podem sofrer grandes reveses e estes reveses estimulariam a quebra de 

paradigmas e criariam o ambiente ideal para o surgimento de grandes rupturas epistemológicas no 

desenvolvimento da ciência. Com certeza, a Idade Moderna foi um ponto de virada neste sentido. 

No final do século XVII, mais precisamente em 1660, nasce a Royal Society, em Londres com o 

objetivo de “promover a filosofia experimental” – os homens, os animais, as plantas, os minerais, o 

cosmos, os elementos, tudo desafiava a curiosidade humana e levava à exploração científica. Pela 

Royal Society passaram praticamente todos os luminares da ciência. Mas, de acordo com Amaral 

(1989), a ampliação da visão da Geografia se deu exatamente quando a epistéme clássica se 

esfacelou e o homem passou a ser observado sob uma posição ambígua: como objeto para um 

grupo de ciências e como sujeito cognoscente para outras. Esta reviravolta provocou uma mudança 

fundamental no desenvolvimento científico – a incorporação do homem como objeto atuante na 

superfície terrestre, tornando possível a aparição das ciências humanas. Para Quaini, (apud Amaral, 

1989), a Geografia Humana moderna nasceu exatamente no século XVIII com a difusão do 

Iluminismo – designado como um período histórico-filosófico, cuja influência se sentiu nos mais 

diversos ramos da atividade humana, caracterizando-se sobretudo pela confiança no poder da 



razão e na possibilidade de se reorganizar radicalmente a sociedade partindo de princípios 

racionais. Para este autor “os novos geógrafos não eram somente os naturalistas, os cartógrafos e 

os topógrafos, mas também e principalmente os “philosophes”, ou seja, os próprios iluministas”.  

Moraes (1998), afirma que os pensadores iluministas foram aqueles que primeiro 

sistematizaram os conhecimentos geográficos. A Geografia foi também, a partir do século XVIII, um 

dos instrumentos fundamentais do capitalismo. Na Alemanha, principalmente Prússia e Saxônia, 

geógrafos se destacaram na formação de conhecimentos e cátedras, como por exemplo, Alexander 

von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1859), (Moraes, 1998). Contrário aos métodos de sua 

época, Humboldt propôs uma Geografia baseada no empirismo racional, com o rigor do 

enciclopedismo francês do século XVIII, abarcando todo o globo terrestre sem privilegiar o ser 

humano. Sua Geografia foi projetada como a parte terrestre da ciência do cosmos e sua maior 

preocupação era que os estudos sobre a natureza não caíssem em um enciclopedismo superficial 

ou em generalizações áridas e dogmáticas. De acordo com Aliata e Silvestre (2008), Humboldt, 

apesar de ter escrito muito em francês e, numa linguagem demasiadamente técnica para a época, 

optou pelas diversas formas iconográficas de descrição que oscilam entre a poesia, a perspectiva 

pictórica e a descrição literária. Assim suas obras têm grande vinculação com a estética. O capítulo 

inicial de sua obra Kosmos, se intitula “Dos graus de prazer que a contemplação da natureza pode 

nos oferecer”. Esta preocupação de Humboldt com a natureza e a contestação aos métodos da 

época se devem a sua formação naturalista e a influência de seu pensamento pelas ideias do 

filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), do poeta e filósofo Johann Christoph Friedrich 

von Schiller (1759-1805) e do escritor Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).  

Humboldt propôs classificações através das ilustrações científicas, seja através das 

aquarelas, das pinturas a óleo ou das gravuras – ele acreditava na simultaneidade de ideias, 

sentimentos e emoções que eram suscitados na observação da natureza e da paisagem. Para 

Schier (p. 81, 2003), esta visão holística da paisagem de Humboldt era associada aos elementos 

diversos da natureza e a ação humana, o que levou a definitiva sistematização da ciência 

geográfica. Seus estudos se concretizaram com suas viagens, no final do século XVIII – as 

ilustrações dos livros, resultado de suas expedições mostram uma noção de paisagem que 

transparece nas imagens. Essas paisagens pretendem educar e informar visando a formação 

humanística além de repassar o conhecimento objetivo (Aliata e Silvestri, 2008).   

Por outro lado, o processo de consolidação do capitalismo europeu, resultou entre outras 

coisas, no descobrimento dos países da América Latina. Destas grandes viagens surgiram os 

“Livros de Viagens” – que foram em seu tempo, amplamente difundidos e popularizados a partir da 



estética romântica naturalista, bem evidenciada por Humboldt (Salgueiro, p. 37-53, 2001). A 

observação da natureza pela Geografia, através de estudiosos como Humboldt induziu a fruição 

emocional e estética da natureza. Alexander Von Humboldt, Carl Ritter e Friedrich Ratzel foram os 

geógrafos que, segundo Damageon (apud Christofolleti, 1982), iniciaram a Geografia Humana 

quando demostraram que entre os fenômenos físicos e os fenômenos da vida existem relações 

constantes de causa e efeito. São eles também, exemplos clássicos de geógrafos que utilizaram o 

conceito de paisagem como método e transcrição de dados sobre áreas distintas do planeta 

(Schier, 2003). 

O Positivismo utilizou o método científico para estudar os fenômenos. Isso incluiu 

principalmente os aspectos biológicos e matemáticos, tornando a realidade regida por leis 

biológicas e objetivada nas ciências naturais reduzida a fórmulas ou modelos matemáticos. A 

corrente Historicista entendeu que a realidade estava em continuo movimento, uma vez que 

constituída, movimentada e articulada pelos homens. Deu, portanto, importância vital à experiência 

vivida, à historicidade e às características da natureza humana – neste sentido fatores não 

mensuráveis influenciariam resultados, como por exemplo, as emoções e a sensibilidade estética, 

não sendo, portanto, possível estabelecer leis rígidas para compreendê-las (Schier, 2003).   

Amaral (p. 60, 1989), explica que todas estas origens epistemológicas, responsáveis pela 

configuração moderna da Geografia, causaram a dupla vinculação entre os domínios do saber 

natural e do saber humano e social. Neste momento surgiram dificuldades conceituais e 

metodológicas que não foram até hoje resolvidas satisfatoriamente. Entretanto, as mesmas 

consolidaram as bases conceituais das abordagens de diversas tendências geográficas 

contemporâneas e nortearam os diferentes métodos de estudo da paisagem. Neste contexto, a 

paisagem apareceu como um conceito integrador para a Geografia, amalgamando posições 

epistemológicas divergentes das outras ciências, traduzindo as interações entre os elementos do 

mundo físico e dos grupos humanos de uma dada área. É possível perceber que para os geógrafos 

do início do século XX, já havia uma preocupação latente com os perigos da ruptura entre a 

Geografia Física e a Geografia Humana e, os estudos da paisagem geográfica, em articulação com 

o modelo regional, atingiram seu apogeu nas duas décadas que se seguiram à Primeira Guerra 

Mundial. Muitos geógrafos, principalmente aqueles que se dedicaram ao estudo da natureza 

procuraram definir o que significava exatamente a ideia de Landschaft na Geografia – aproximando-

se, sobremaneira, das ideias de Humboldt e de sua visão de geossistemas naturais.  

Na Geografia alemã, Siegfried Passarge (1866-1958), usou pela primeira vez a 

denominação “Geografia da Paisagem” e propôs a partir de 1913, o conceito de “Ciência da 



Paisagem” (Schier, 2003). Aqui, Passarge fez a distinção entre as paisagens reais e as paisagens 

ideais, correspondendo a cada uma delas um estudo corológico. No entanto, o grande organizador 

deste conhecimento foi Alfred Hettner (1859-1941) (Schier, 2003). Passarge e Hettner 

fundamentaram o conceito de paisagem como categoria científica compreendendo-a, até os anos 

1940, como um conjunto de fatores naturais e humanos, ligados originalmente ao positivismo, numa 

forma mais estática, onde se focalizam os fatores geográficos agrupados em unidades espaciais. 

De acordo com Sahr e Arantes (Sahr e Arantes, p. 106-135, 2011), Hettner dedicou sua vida à 

reflexão epistemológica da Geografia. Hettner, publicou em 1927, Die Geographie, ihre Geschichte, 

ihr Wesen, ihre Methoden – uma releitura, reelaboração e compilação de seus textos redigidos e 

publicados em diferentes momentos de sua vida. Esta publicação é recheada de reflexões 

metodológicas e mostra a sensibilidade do estudioso para compreender a Geografia de forma 

semiótica. Esta obra,  inclusive faz, no segundo capítulo, um breve mas importante debate sobre a 

relação entre a Geografia, a Estética e a Arte (Sahr e Arantes, p. 114-120, 2011). 

Sahr e Arantes (p. 128, 2011), contextualizam que após a Primeira Guerra Mundial, 

surgiram novas formas de representação do espaço nas artes e nas ciências exatas, posicionando 

a Landschafskunde (Geografia da Paisagem) e a Länderkunde (Ciência Regional) em novos 

contextos. De forma paradigmática isso se percebe também nas linguagens dos proponentes da 

denominada Ästehtische Geographie (Geografia estética), entre eles Schlüter, Passarge, Wilhelm 

Volz e Hans Spethmann. Passarge é o mais conservador entre estes geógrafos e apenas 

“moderniza” sua linguagem sob a influência do nacional-socialismo; definindo o objeto da Geografia 

como Landschaft (paisagem) caracterizando-a, por um lado, como um conjunto de diferentes 

“fenômenos individuais” que se reúnem numa unidade terrestre e, por outro como uma forma 

holística, onde a “constelação e a interpenetração dos espaços e a sua fusão de elementos 

unitários” formam a paisagem – sob clara influência idealista e romântica de Humboldt (Sahr e 

Arantes, p. 128, 2011).   

A Geografia alemã teve grande influência nos EUA e, a obra de Hettner, assim como seu 

posicionamento epistemológico teve ampla receptividade para os estudos geográficos norte-

americanos, apesar de todas as contradições encontradas na mesma (Sahr e Arantes, p. 131, 

2011). Nos EUA, a partir de 1940, há a substituição do termo landscape – que estava até em então 

em uso – sob a influência da Geografia alemã – pela ideia de “região”. A região era definida como 

um conjunto de variáveis abstratas deduzidas da realidade da paisagem e da ação humana. 

Seguindo Hettner, Carl Sauer (1889-1975), geógrafo americano, de descendência alemã, 

acrescentou ao estudo da “morfologia da paisagem” alemã uma dimensão genética. Sauer 



trabalhou intensamente sobre o conceito de paisagem cultural, afirmando ser esta uma paisagem 

natural transformada pelo homem. Sob esta concepção, a paisagem cultural estaria sempre em 

movimento, sua força motriz seria a própria cultura. A Geografia francesa, sob a influência de Paul 

Vidal de La Blache (1845-1918) e Jean Rochefort, conceituou a paysage (ou pays) de forma 

diferente. Já no final do século XIX apontou o relacionamento do homem com o seu espaço físico, 

tendo desta forma uma conceituação muito mais dinâmica que a alemã (Sahr e Arantes, p. 131, 

2011). 

Após a década de 1940, seja por efeito do desafio ambiental posto à Geografia pela 

reconstrução da Europa no pós-guerra, seja pela necessidade de evolução interna com o 

esgotamento do paradigma regional, assistiu-se à decadência dos estudos sobre paisagens e 

regiões, em paralelo com o reforço neo-positivista, para o qual a paisagem tinha pouca importância. 

Passariam a predominar as perspectivas de análise espacial, a busca de modelos preditivos e o 

incremento do recurso a métodos quantitativos (Salgueiro, p. 37-53, 2001). Neste momento, a 

estética formal se dedicou à geometria e a matemática. Não havia mais espaço para uma 

“paisagem pictórica”, criando-se uma forte ruptura entre a arte e a ciência.  

Somente a partir de 1970 renasce, entre os geógrafos, o interesse pelo estudo da 

paisagem, seja na biogeografia (a paisagem como uma parte da superfície da terra), seja na 

geografia humana (acentuando-se a ideia de ser a paisagem um território visto e sentido – cada vez 

mais subjetivo e elaborado pela mente humana) (Salgueiro, 2001). A relação indivíduo-ambiente foi 

colocada em novos termos teóricos e o estudo da paisagem e da paisagem urbana assumiram 

particular destaque, em paralelo com uma maior atenção prestada às ameaças que a exploração 

intensa de recursos provocou. Verifica-se, portanto uma transição na definição de paisagem. Agora 

esta passa do enfoque objetivo (físico/ecológico) para o fenomenal (o modo de ver e a relação 

sujeito/objeto) (Salgueiro, p. 43-44, 2001). 

 A Geografia atual, passou a observar o mundo e o homem por inúmeras perspectivas, 

como por exemplo: a ecológica, a biológica, a humanista, a cultural. O enfoque, desta forma, centra-

se no indivíduo, nas suas práticas e nas representações que este elabora com o mundo exterior, as 

quais condicionam, por sua vez, o próprio comportamento humano. Tanto a Geografia Humanista 

quanto a das Representações diversificaram as fontes de estudo – seja pelas aproximações 

disciplinares ou os métodos de análise, existindo inúmeras formas de abordagem, assim como 

métodos e técnicas que ajudam na produção de pesquisas nestas áreas (Salgueiro, p. 46-47, 2001). 

Existe, entre os geógrafos também uma grande necessidade de decodificar os 

simbolismos e as significações existentes e produzidas nas paisagens. Os estudiosos passam a 



buscar referências no estudo da semiótica, da estética, da religião, das teorias literárias e das 

análises sociolinguísticas para decodificar os sentidos da paisagem. Por outro lado há também 

grande estímulo pelo estudo das paisagens pela necessidade da sua avaliação para efeitos de 

planejamento urbano (Salgueiro, p. 45, 2001). Cosgrove (apud Salgueiro, p. 45, 2001) diz que a 

paisagem é o mundo exterior mediatizado pela subjetividade humana; Tuan (Salgueiro, p. 45, 2001) 

afirma ser ela uma imagem integrada construída pela mente e pelos sentidos humanos; Paul Claval 

(Salgueiro, p. 45, 2001) fala de uma relação sensível e visível com a superfície terrestre (Salgueiro, 

2001).  

Seja como for, o fato é que as abordagens recentes tem valorizado cada vez mais a 

subjetividade inerente das paisagens humanizadas. Muitos autores afirmam que a paisagem só 

existe na medida e segundo o modo como o homem a percebe, traduzindo as crenças e os valores 

das diferentes sociedades. Ela é o repositório das culturas e dos estilos de vida das formações 

anteriores, base da ligação das pessoas aos territórios, fazendo parte da identidade dos indivíduos, 

os quais, inclusive, criam com a paisagem laços afetivos e a tomam como parte de si (Salgueiro, p. 

37-53, 2001). Existe no entanto, dúvidas sobre se há necessariamente que se elaborar critérios 

estéticos para tomar a paisagem sob este ponto de vista. Schier (2003), coloca que a ideia de 

paisagem modernamente perpassa pela avaliação ambiental e estética. Para Salgueiro (p. 37-53, 

2001), é a consideração estética, que permite falar em degradação das paisagens e da necessidade 

da sua recuperação ou qualificação. Para a autora, o acentuar da qualidade estética do território 

permite que algumas áreas sejam entendidas como paisagens e outras não. Esta qualidade estética 

depende não apenas do aspecto intrínseco das paisagens, mas também do olhar que sobre elas se 

dirige, dos domínios dos códigos de apreciação por parte do observador, assim como, das 

transformações e recriações que são produzidas sobre os territórios terrestres. 

 

2.2 A Paisagem sob o enfoque da Arte 

 

Na Arte, a paisagem pode ser conceituada como uma representação imagética de 

grandes e abertos espaços, sejam eles naturais ou alterados de alguma forma pelo homem, pela 

sua sociedade e pela sua cultura e, o homem pode ou não estar contido nas paisagens artísticas. 

Para Aliata e Silvestre (p. 46, 2008), existem algumas definições convencionais para a palavra 

paisagem – esta é geralmente conceituada duplamente: como um espaço exterior ao homem e 

como um olhar particular sobre este espaço. Para os autores, a ideia de paisagem denota sempre 

um cenário e um espectador; sendo consubstancial à paisagem à separação entre o homem e o 



mundo – através de uma ambígua relação, onde o que se olha se reconstrói a partir de perdas, 

recordações, nostalgias e sensibilidade. Não basta, portanto, que exista “natureza”, é necessário 

que exista uma série de valores depositados no cenário e uma série de técnicas desenvolvidas para 

representá-lo e transformá-lo.  

A pintura de paisagens surgiu, na Europa, na passagem da Idade Média para a Idade 

Moderna (Salgueiro, 2001). O aparecimento e a importância deste gênero de pintura, 

intrinsecamente ligado ao uso do léxico, estava atrelado aos estudos históricos, cada vez mais 

aprofundados, da perspectiva – sem a qual, não seria sequer possível conceber a amplitude e 

importância que a pintura de paisagem atingiu no ocidente (Cauquelin, 2007). 

Durante a Idade Média, o uso da perspectiva abandonou quase que por completo 

qualquer lei da óptica e das regras de representação das três dimensões, descobertas em períodos 

anteriores – este fenômeno foi causado por mudanças culturais extremas – a representação da 

realidade e a procura pela beleza, deixaram de interessar ao homem medieval e o espaço 

representado imageticamente foi transformado em algo simbólico e ideal. A Arte medieval não se 

propunha a criar semelhança convincente com a natureza ou a fazer coisas belas: ela queri 

transmitir o conteúdo e a mensagem da história sagrada – e, especificamente neste sentido, talvez, 

a Arte medieval tenha sido mais bem sucedida do que a maioria dos artistas e da Arte realizada em 

épocas anteriores ou posteriores (Gombrich, p. 165, 2008). Assim, o espaço real e seu princípio 

naturalista de um único ponto de vista ficou para trás (Arcas, Arcas e González, p.5-7, 2006). 

Entretanto, a representação pictórica rudimentar da natureza continuou a servir como pano de fundo 

para as figuras ou os animais. A rudimentariedade provinha do fato de que esta arte servia mais 

para “falar” do que para desviar a atenção; seja pela forma, seja pelo conteúdo – que deveria ser 

resumido e objetivo. 

Entretanto, a partir do século XIII, reinventa-se uma certa forma de perspectiva, ainda não 

sistematizada, mas já com alguns elementos que a separa consideravelmente das imagens do 

início da Idade Média (Gombrich, p. 157, 2008). Conforme explica Arcas et al (p. 08, 2006), com o 

fim da pintura medieval e o início da pintura renascentista começam a se desenvolver, cada  vez 

mais tentativas de criar não só a profundidade como também princípios para construção de cenas 

que mais tarde fariam parte das regras da perspectiva. Pretendia-se com uso da perspectiva 

conseguir uma representação objetiva, um método independente do olhar e da mão do desenhista 

(Arcas et al, p. 08, 2006). 

Durante o século XIV, os artistas não mais se contentaram com os detalhes que deviam 

pintar, queriam explorar as leis da visão e, enveredando nestes interesses, teve fim a arte medieval 



e se iniciou a arte renascentista – que se deu de forma bastante gradual. A ideia de renascer 

passou a ganhar terreno primeiramente na Itália (Gombrich, p. 229, 2008). O domínio da ciência e 

do conhecimento da arte ficaram, durante algum tempo, na posse exclusiva dos italianos do 

renascimento, mas a vontade apaixonada de criar uma nova arte, mais fiel a natureza do que tudo 

que se vira até então, inspirou também os artistas da mesma geração no norte europeu. O artista 

cujas descobertas são consideradas mais revolucionárias, nesta época foi Jan van Eyck (1390?-

1441) (Gombrich, p. 236, 2008). Van Eyck aperfeiçoou a técnica pictórica, sendo ele o inventor da 

pintura à óleo. A invenção dele foi algo como a da perspectiva e  constitui um evento inteiramente 

novo. 

A arte, deste período, conquistava cada vez mais a possibilidade de imitar os detalhes da 

realidade ou talvez conquistava cada vez mais a posição de ser o ideal da própria realidade. Muitos 

artistas, em diferentes regiões,  aderiram a técnica da pintura à óleo – entretanto dois devem ser 

especialmente citados: Konrad Witz (1400?-1446?) e Rogier van der Weyden (1400-1464). Konrad 

Witz, pintou em 1444 um retábulo para a cidade de Genebra representando o encontro de São 

Pedro com Cristo, tal qual está descrito no Evangelho de São João (cap. XXI) e, esta pintura talvez 

se trate da primeira representação exata, o primeiro “retrato” de um panorama – de  uma paisagem 

– jamais tentado (Gombrich, p. 245, 2008).  

A pintura de paisagem, passou a ser, a partir do século XV um dos gêneros de 

representação pictórica que mais se utilizou do uso da perspectiva e da técnica da pintura a óleo. O 

vocábulo paisagem, de raiz germânica, foi introduzido pelos holandeses na Inglaterra para 

descrever as representações pictóricas do campo, a partir deste século (Salgueiro, 2001). As 

paisagens paradigmáticas da modernidade ocidental são consideradas a italiana e a inglesa – a 

primeira evoca a lentidão, a permanência; a segunda, a novidade, a invenção. A referência italiana 

domina todo o século que se estende desde os quatrocentos até as primeiras décadas do século 

XIX, quando as certezas do classicismo entraram em crise. Pode-se acompanhar através das 

paisagens produzidas na Itália, por exemplo, uma série de problemas característicos da 

modernidade: o modo aproveitamento do solo, a divisão política da terra, as técnicas de jardinagem, 

a horticultura, os costumes e as tradições, a construção arquitetônica, como também pode-se 

observar os valores simbólicos da mesma e a valoração estética que acompanharam estas 

produções (Aliata e Silvestre, p. 37, 2008) .   

No apogeu do Renascimento, com Leonardo da Vinci (1452-1519), a figura humana deixou 

de ser protagonista para tornar-se um elemento a mais na paisagem. O gênero paisagem evoluiu 

rapidamente, sendo consideradas as realizadas por Ticiano Vecellio (1473-1490) e Tintoretto – 



Jacopo Comin (1518-1594) as mais belas paisagens da história da pintura e que influenciaram 

artistas como El Greco. Foi realista com Masaccio, metafísica com Uccello, geométrica com Piero 

della Francesca, linear e simbólica com Botticelli, fantasiosa e poética com Piero di Cosimo, com 

Mantegna adquiriu o valor de documento histórico, enquanto que com Giovanni Bellini se ateve à 

descrição direta da natureza. É importante também citar o impacto das obras, em especial as 

paisagens de Hieronymus Bosch – realista nos detalhes mas surrealista no conjunto, assim como 

Pieter Brueghel que teve suas paisagens divulgadas por toda a Europa (História e beleza da arte 

paisagem, 2012).  

Entretanto, a descoberta da perspectiva e os estudos da natureza trouxeram novos 

problemas e desafios para os artistas – as normas precisas se converteram em receitas, cada 

novidade incorporada corroeu, desde suas próprias lógicas, a forma artística. No entanto, na 

tentativa de resolver os problemas e desafios os artistas depuraram cada vez mais as técnicas da 

arte e consequentemente da representação pictórica da paisagem – consolidaram também a 

articulação entre ambiente e a representação que se conhece por  paisagem (Gombrich, 2008).  

As obras realizadas na técnica de pintura a óleo tornaram-se cada vez mais uma 

representação da nova forma de viver do homem europeu: um homem confiante na razão e no 

poder de transformar o mundo, um homem que vivia num contexto de emergência de uma nova 

classe social, no desenvolvimento de uma economia capitalista, numa revolução comercial, no 

renascimento das artes, das letras e da filosofia (Berger, 1999). O termo pintura a óleo refere-se a 

mais do que uma técnica – definindo uma forma de fazer arte. A técnica de misturar pigmentos com 

óleo já existia desde a Antiguidade, mas a pintura a óleo como uma forma de arte não nasceu 

enquanto não havia uma necessidade de desenvolver e aperfeiçoar essa técnica, que expressava 

um modo particular de vida para o qual as técnicas da têmpera ou do afresco já não eram mais 

adequadas (Berger, 1999). O que distingue a pintura a óleo de qualquer outra forma de pintura é a 

habilidade especial que ela possui de devolver a tangibilidade, a textura, o brilho, a solidez, daquilo 

que descreve. Ela define o real como aquilo em que se pode por as mãos em cima – pois embora 

suas imagens pintadas sejam bidimensionais, seu potencial de ilusionismo é bem maior do que o da 

escultura, pois ela é capaz de sugerir objetos que possuam cor, textura e temperatura. Os adeptos 

da pintura a óleo herdaram e foram forçados, em sua maioria, a levar adiante os métodos e as 

normas da tradição, entretanto, cada vez que a pintura a óleo viu-se modificada de forma 

significativa, a iniciativa primeira provinha da pintura de paisagem (Berger, p. 91, 1999).  

Para Cauquelin (p. 97, 2007), literatura, pintura e paisagem formaram, a princípio, um 

conjunto indissociável e esta relação alcança o apogeu no século XVIII com o Romantismo. Neste 



movimento a natureza passou a ser uma necessidade física e mental. E a Arte passou a ser aquela 

que aproximava o homem desta natureza, em sua razão e emoção.  

O artista na época do capitalismo encontrou-se numa situação muito peculiar. Com a Arte 

tornando-se também uma mercadoria, a obra de Arte também se submeteu às leis da competição. 

Pela primeira vez na história, o artista aparece com uma personalidade “livre”, o que tornou a arte 

meio romântica, meio comercial. A sociedade pré-capitalista tendia para a extravagância, para o 

gasto amplo e sem controle, para a prodigalidade no divertimento e para a promoção das artes – 

era uma riqueza volátil e centrífuga comparada a riqueza capitalista que demandava constante 

acumulação e concentração, apesar de ter trazido também novos luxos consigo, como a satisfação 

de desejos privados, ostentação da riqueza e de prestígio – a necessidade da Arte passa a ser para 

o embelezamento da vida privada ou como forma de investimento (Fischer, p. 61-63, 2007).  Desta 

forma, percebe-se que o capitalismo libertou a Arte – dando origem a novos sentimentos, novas 

ideias, proporcionando aos artistas novos meios para expressá-la – haviam sido superadas as 

limitações regionais em que costumavam-se formar os estilos e a Arte passou a se desenvolver em 

um espaço de crescente extensão e em um tempo acelerado. Mas, ao mesmo tempo em que o 

capitalismo favoreceu a Arte em seu desenvolvimento – ensejando a produção de grande 

quantidade de trabalhos multifacetados, expressivos e originais; foi também hostil à Arte no sentido 

de reproduzir na mesma suas problemáticas contradições internas – proclamava à liberdade mas 

propunha o trabalho assalariado; subordinava o prometido livre desenvolvimento das capacidades 

humanas individuais à lei das competições capitalistas; enquadrava a multifária personalidade 

humana à estreitas especializações (Fischer, p. 61-63, 2007).  

 Mas os séculos XVII e XVIII, conhecem também a obsessão pela Antiguidade – ocorrendo 

a expansão do conhecimento arqueológico dos lugares míticos. Inicia-se também uma visão de 

mundo contrária ao Classicismo e ao Iluminismo representada pelo Romantismo. Fischer (Fischer, 

p. 61-63, 2007), explica que o Romantismo foi um movimento de revolta e protesto contra o 

classicismo da nobreza, contra as normas e os padrões, contra a forma aristocrática e contra um 

conteúdo que excluía todas as soluções comuns. Para o movimento Romântico, a revolução e as 

atitudes adotadas em face dela como um todo e em face de cada uma das suas fases, é a 

verdadeira chave para a compreensão da mesma.  O que todos os românticos tinham em comum 

era certa antipatia pelo capitalismo; assim, a atitude romântica não podia deixar de ser confusa, pois 

a pequena-burguesia era a própria corporificação da contradição social: ao mesmo tempo que 

alimentava esperanças de abocanhar parte do enriquecimento geral, sonhava com as novas 

possibilidades e olhava para os novos tempos; temia ser esmagada pelo processo, lamentava a 



perda da velha segurança e volta-se frequentemente a olhar para trás – “os bons tempos” (Fischer, 

p. 61-63, 2007). Uma das experiências básicas deste período era a do indivíduo que emergia 

sozinho e incompleto, da crescente divisão do trabalho, da especialização e da consequente 

fragmentação da vida. No mundo capitalista, o indivíduo se defrontava sozinho com a sociedade – 

um estranho no meio de estranhos – um “eu” isolado em oposição ao imenso “não-eu”. Ora disposto 

a conquistar o mundo, ora tomado pelo terror da solidão. A subjetividade do artista e do escritor, 

isolada e voltada sobre si mesma, vendendo-se no mercado sonhava com a unidade perdida, 

projetada pela imaginação, ora no passado, ora no futuro. A tríade dialética – tese (unidade 

original), antítese (alienação, isolamento) e síntese (remoção das contradições, reconciliação com o 

real, identidade sujeito-objeto, paraíso reconquistado) – estava no próprio âmago do Romantismo 

(Fischer, p. 61-63, 2007).   

Chateaubriand, Burke, Coleridge, Schlegel e diversos outros, especialmente entre os 

românticos alemães – repeliram solenemente o Iluminismo; porém Shelley, Byron, Stendhal e 

Heine, cuja visão das contradições do desenvolvimento social era mais profunda, prosseguiram o 

trabalho Iluminista. Em termos de consciência pequeno-burguesa, o Romantismo foi, na filosofia, na 

literatura e na arte, o reflexo mais completo das contradições da sociedade capitalista em 

desenvolvimento. Ronai (apud Salgueiro, p. 38, 2001) afirma que a pintura, neste momento, 

desempenhou um papel determinante na construção dos códigos estéticos de apreciação da 

natureza, valorizando o território também como espetáculo estético e instituindo uma nova forma de 

olhar para o mesmo. É uma época de extrema transição – a paisagem francesa passa do clássico e 

do neoclássico ao impressionismo com Corot e, a partir da década de 1860, os paisagistas Renoir, 

Monet, Cézanne, Manet e Pissarro começam a pintar ao ar livre. Monet foi o representante do 

impressionismo, utilizou da paleta somente as cores puras – uma inovação para a época assim 

como, decidiu dar importância às luzes em suas paisagens, ao contrário de se preocupar com a 

representação da realidade.  

Para a arte, o final do século XIX, início do século XX, marcou o fim da pintura mimética 

da paisagem como ficou conhecida entre 1500 e 1900. A “morte da paisagem”, coincide tanto com à 

evolução da pintura, a revolução industrial e técnica (o surgimento da fotografia, por exemplo), 

como com à amplitude das transformações territoriais. O surgimento do Impressionismo e de todos 

os Movimentos artísticos que o seguiram contrastaram com o ordenamento racional do espaço e do 

tempo que havia acontecido na pintura de paisagem até aquele momento (Hall, 2006). A pintura, 

neste contexto, conhecida como pintura moderna, revolucionou a forma e acabou com as regras de 

ouro da composição dita legítima e assentada na perspectiva linear e de escalonamento de planos 



– o que transformou profundamente a pintura de paisagem. Entre os séculos XIX e XX a paisagem 

transformou-se em à abstração. Paradoxalmente, entretanto, a pintura do século XXI, retoma a 

paisagem, sendo muito comum cenas de paisagens urbanas. Esta pintura passou a ser comumente 

denominada de hiperrealista.  

A reprodução da realidade e das paisagens nas pinturas dos séculos XIX e XX, foi 

esmagada a partir da emergência do capitalismo. O artista de então pode expressar livremente sua 

subjetividade, recuperando em si mesmo os valores que não mais encontrava no mundo – a arte 

passou a ser o retrato das novas estruturas sociais. A própria figura do artista também mudou de 

conceito – passou de observador e “reprodutor” fiel da realidade à um intelectual que reflete sobre a 

mesma (Puls, 1998). Os passos que a arte deu nos séculos XIX e XX levaram ao extremo as 

tensões entre a representação mental – ordem / natureza / mundo – que já estavam postas desde o 

século XVII (Aliata e Silvestri, 2008). É possível ver nesta arte, as rompidas e fragmentadas 

coordenadas de espaço-tempo. Sendo que a moldagem e a remoldagem das relações espaço-

tempo no interior dos diferentes sistemas de representações tem efeitos profundos sobre a forma 

como as identidades características de cada época são moldadas (Hall, 2006). O sujeito masculino, 

representado nas pinturas do século XVIII, no ato de inspeção de sua propriedade, através das 

bem-reguladas e controladas formas espaciais clássicas, no crescente georgiano (Bath) ou na 

residência de campo inglesa (Blenheim Palace), ou vendo a si próprio nas vastas e controladas 

formas da natureza de um jardim ou parque formal (Capability Brown), tem um sentido muito 

diferente de identidade cultural daquele sujeito que vê a “si próprio/a” espelhado nos fragmentados 

e fraturados “rostos” que olham dos planos e superfícies partidos de uma das pinturas cubistas de 

Picasso (Hall, 2006).  

Todas estas identidades estão localizadas no espaço-tempo que Edward Said (apud Hall, 

2006), chamou de “geografias imaginárias” – ou seja “paisagens características”, que dão aos 

indivíduos, dos diferentes tempos, seu senso de “heimat”, de “lugar” ou de“ casa/lar” (Hall, 2006). 
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