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RESUMO 

O surgimento da representação da paisagem para Geografia está ligado à origem da ideia de 
Paisagem e a sua representação enquanto arte pictórica e que remota ao Renascimento, 
iniciado no século XIV na Itália e que se expandiu para o resto da Europa nos séculos seguintes. 
Neste período os olhares dos pintores ganham novas direções e passam a contemplar outros 
elementos da vida, como a Natureza. Além, do desenvolvimento de novas técnicas que vão 
sendo utilizadas na busca de representar algo mais próximo da realidade e, também, com maior 
“impacto visual”. Não ficando restrita apenas aos italianos, a Renascença ganha a Europa e 
passa a também fazer parte dos círculos dos artistas no Norte. Alguns artistas desenvolveram 
um método onde poderia se representar a natureza em uma tela, onde tal representação 
aproximava-se da exatidão científica.  E, a partir do século XVII, a pintura de paisagem passou a 
ganhar o status científico e filosófico de representar o mundo, onde auxiliou na sistematização da 
Geografia Moderna e explicitaremos sua contribuição com a representação do espaço. Há 
também a importância simbólica para a construção de exuberância da natureza tropical no 
imaginário europeu, que vai se difundir para o consciente coletivo ocidental. Neste caso, teremos 
os viajantes que levavam consigo sempre um pintor ou um desenhista, proporcionando uma 
descoberta do mundo através de suas obras pictóricas. Ao trabalharmos com o conceito de 
paisagem, buscamos sua concepção primeira, onde se associa a nascente ciência moderna e 
posteriormente à Geografia, onde esta última está se firmando enquanto área do conhecimento 
dentro do conjunto das ciências. Sendo assim, teremos a representação da paisagem nas artes 
pictóricas o cerne do conceito de paisagem da Geografia.  

PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia, Pintura de Paisagem, Espaço, História do Pensamento 
Geográfico. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Jean-Marc Besse menciona em seu livro Ver a Terra (2006), os primeiros 

debates sobre a paisagem surgem com a subida ao monte Ventoux por Petrarca em 1336. 

Onde, este último colocado diante de um cenário diferente ao que sua visão estava acostumada 

é posto em contato com inquietações de seu interior e levado a reflexões (BESSE, 2006). 

Posteriormente, outros autores após tomarem conhecimento da carta de Petrarca, onde 

ele narra a sua subida ao monte, indagam e debatem o “nascimento da paisagem” para a 

reflexão do que hoje denominamos de ciência geográfica (BESSE, 2006).  



Os historiadores da paisagem há tempos atribuem à carta na qual Petrarca 
faz o relato de sua ascensão ao monte Ventoux um valor inaugural. Com 
efeito, Petrarca, decidindo escalar a montanha para simplesmente fruir da 
vista que pode ser desfrutada do cimo, teria sido o primeiro a encontrar a 
fórmula da experiência paisagística no sentido próprio do termo [...] (BESSE, 
2006, p.2) 

Embora não neguemos que os desenrolares sobre a carta de Petrarca seja de grande 

importância e enriquecimento ao debate sobre o “surgimento” da paisagem, neste artigo 

privilegiaremos os dados, fatos e reflexões que cercam o surgimento da pintura de paisagem 

como ponto central da contribuição ao debate da presença da representação da paisagem na 

Geografia. Pois, entendemos que em muito já esteve à contribuição da escrita e, a 

representação pictórica como outro signo acaba por elevar a discussão a cerca da presença da 

paisagem e as formas de apropriação e desenrolar do pensamento geográfico, assim como, 

contribuir na realização de uma investigação epistemológica da Geografia.  

Foi durante o século XV e XVI como uma forma de ver o mundo externo que a paisagem 

passou a ser uma expressão visual derivada dos pensamentos humanistas renascentista, 

conceito chave no construto do espaço (COSGROVE, 1985, p.46). Logo, se o surgimento da 

representação da paisagem na (e para) a Geografia está ligada ao seu desenrolar nas artes, um 

mergulho na História da Arte é mais do que necessariamente óbvio e é o que se prosseguirá no 

capítulo a seguir.  

 

BREVE HISTÓRIA DA PAISAGEM COMO NASCENTE IDEIA NA ARTE PICTÓRICA.  

A partir do Renascimento, iniciado no século XIV na Itália e que se expandiu para o resto 

da Europa nos séculos seguintes, os olhares dos pintores ganham novas direções e passaram a 

contemplar outros elementos da vida, como a Natureza. Além, do desenvolvimento de novas 

técnicas que vão sendo utilizadas na busca de representar algo mais próximo da realidade e, 

também, com maior “impacto visual”. 

O significado da palavra Renascença é nascer novamente e ela ganha força na Itália do 

século XIV, além de ser atribuída aos artistas considerados bons no período, quando “queriam 

elogiar um poeta ou um artista, diziam que sua obra era tão boa quanto à dos antigos” 

(GOMBRICH, 1979, p.167). Ganha força também pela convicção dos italianos em ressurgir a 

grandeza outrora conquista por Roma, que um dia fora o centro do mundo civilizado. “A ideia de 

um renascimento associava-se na mente dos romanos à ideia de uma ressurreição da ‘grandeza 

de Roma’” (GOMBRICH, 1979, p.167). 



É importante esclarecer que não foi o debruçar sobre as artes gregas que fez surgir o 

Renascimento, mas segundo Gombrich (1979, p.175-176) “a verdade é quase o oposto”, alguns 

artistas “ansiavam com tanta veemência por uma renovação da arte que se voltaram para a 

natureza, a ciência e os remanescentes da antiguidade a fim de realizarem seus novos 

objetivos”.  

A partir de então, a paisagem passa a ser “melhor” trabalhada nas obras com ícones 

religiosos, pois assim o artista poderia tornar a história mais convincente. Um artista de destaque 

foi Albrecht Dürer (1471-1528), que demonstrou empenho com uma “perfeita mestria na imitação 

da natureza [...] como uma melhor maneira de apresentar uma visão convincente das histórias 

sagradas que iria ilustrar suas pinturas, estampas e xilogravuras” (GOMBRICH, 1979, p.264). 

Dürer teve a sua importância, mas foi Peter Bruegel, “O Velho” (1525/1530 a 1569), que 

transforma a pintura de paisagem em um gênero importante. “[…] Peter Bruegel the Elder 

transformed landscape painting into a major genre. Flemish artist soon introduced the landscape 

painting to other parts of Europe” (CAMPBELL, 2003, p.444). 

No século XVI, ocorre a construção da paisagem enquanto pintura, busca-se, 

primeiramente, através das cores “the foreground tended to be brown, the middle distance green, 

and the background blue” (CAMPBELL, 2003, p.444). E nesse momento surgem às paisagens 

idealizadas, e os pintores de grande destaque nesse momento são Claude Lorrain (1600 a 1682) 

e Nicolas Poussin (1594 a 1665).  

Evidentemente, temos inúmeros outros grandes artistas que contribuíram para a 

representação da paisagem como um gênero pictórico. Infelizmente, neste trabalho, devido ao 

“tempo” que temos para discutir nosso tema proposto, torna-se inviável abarcar todos eles. 

Mesmo porque nosso objetivo neste capítulo é demonstrar, embora brevemente, que foi no 

Renascimento que a paisagem vai ganhar destaque e tornar-se um gênero que muito contribui 

para a nossa temática.  

Todo o arcabouço de conhecimento e descobertas que ocorreram no Renascimento, 

devemos destacar também que “pela primeira vez na história o artista tornou-se a perfeita 

testemunha ocular, na mais verdadeira acepção da palavra” (GOMBRICH, 1979, p.180). Pois, 

passavam agora a representar a Natureza como nunca antes realizada.  

Goethe (1749 – 1832), em sua viagem ao sul da Itália (1786) vai afirmar que é lá onde a 

paisagem nasce, e pelas mãos dos artistas italianos que adotam a postura de lançar sobre a 

natureza próxima um olhar carregado de intencionalidades “destacando do conjunto vivo os 



elementos significativos que devem compor a cena, a imagem ou quadro” (BESSE, 2006, p.46). 

Isso acarreta numa troca entre representação pictórica e a natureza. 

É pelo olhar do artista que a natureza se revela numa imagem. No entanto, 
esses pintores, que leram tão bem dentro da natureza, não representaram 
somente uma natureza, mas a “magia” ou o “charme” indissociável da 
Natureza, e, sobretudo, a harmonia entre a paisagem e a sensibilidade 
daquele a quem a paisagem se oferece (BESSE, 2006, p.46). 

Entretanto, não ficando restrita apenas aos italianos, a Renascença ganha a Europa e 

passa a também fazer parte dos círculos dos artistas no Norte. Alguns artistas, como do círculo 

de Brunelleschi, desenvolveram um método onde poderia se representar a natureza em uma 

tela, onde tal representação aproximava-se da exatidão científica. Novamente Gombrich (1979, 

p.178) destaca que as técnicas percorriam “com uma estrutura de linhas em perspectiva e 

construíam o corpo humano através do conhecimento de anatomia e das leis do escorço”. As 

obras neste período já ganham uma nova dimensão em sua concepção visual, uma vez que as 

leis do escorço permite que as pinturas, assim como o desenho de qualquer figura, se 

enquadrem em uma perspectiva dando uma impressão de tridimensionalidade.  

A paisagem vai se realizar enquanto arte pictórica neerlandesa, uma vez que a pintura 

da natureza é oxigenada devido às características socioculturais do momento. No Norte, temos 

não mais a Igreja como principal compradora das artes, mas passaram também a ter 

comerciantes entre outros membros da sociedade como consumidores. Sendo assim, as figuras 

religiosas acabam perdendo espaço, uma vez que também são associadas ao catolicismo, onde 

predomina o protestantismo, tais quadros com imagens de santos não terão vez. “A maior parte 

dos compradores de arte na Holanda preferia assuntos mais próximos da sua própria 

experiência – paisagens, vistas arquitetônicas, naturezas-mortas e cenas do dia-a-dia” 

(JANSON, 1992 p. 533). 

Portanto, a Holanda ganha um grande destaque na consolidação da pintura de 

paisagem, devido ao profícuo campo para seu desenvolvimento enquanto importante gênero 

pictórico entre os demais. Essa forte aceitação está ligado ao fato, como supracitado, este país 

ser fortemente protestante, tendo o movimento romântico encontrado uma forte aceitação. 

O movimento romântico surge em oposição ao Barroco e busca aproximar o homem da 

natureza e esta busca vai oxigenar a pintura da paisagem atribuindo a ela enorme importância, 

primeiramente como uma forma de aproximação e identificação com o mundo natural e depois 

para o conhecimento e apropriação do espaço de terras distantes. Embora tenha sido na 

arquitetura que se teve maior expressão da revivência romântica enquanto busca pela 



aproximação à natureza, foi na pintura que esse movimento se realizou. Isso ocorre devido a sua 

menor dependência da aceitação pública e mais ligada ao “individualismo do artista romântico e 

também às ideias e aos temas literários dominantes” (JANSON, 1993, p. 842). 

A pintura romântica não foi, apenas, essencialmente representativa visualmente, teve 

apoio tanto no passado como no presente da literatura. “Os poetas românticos, por sua vez, 

viram muitas vezes a natureza com os olhos de um pintor. Muitos deles interessaram-se 

profundamente pela teoria e crítica da arte, alguns, principalmente Goethe e Victor Hugo, foram 

bons desenhistas [...]” (JANSON, 1993, p.842). 

E é na Holanda que ocorre uma confluência de ideias e interesses, o protestantismo (em 

especial o calvinismo), o desenvolvimento do capitalismo mercantil (Companhia das Índias 

Ocidentais), o romantismo e a ideia de paisagem. 

O século XVII, para os Países Baixos, representou o apogeu de uma sociedade 

burguesa mercantil, de características culturais bem demarcadas e diferenciadas no cenário 

europeu, especialmente por sua vinculação com o calvinismo militante do século anterior. […] 

Paul Zumthor salienta que o fato de a expressão artística nos Países Baixos ter encontrado 

como veículos preferenciais a pintura, música e a poesia se explica pelas características 

intimistas das relações cotidianas da sociedade neerlandesa, baseadas no núcleo familiar e na 

privacidade das residências burguesas (ZUMTHOR, 1993, p 238-239, apud OLIVEIRA, 2005, p. 

4-5). 

Mesmo tendo expandido às outras localidades como na Alemanha, foi na Holanda no 

século XVII que a Geografia cria relações com a pintura da paisagem utilizando-a em suas 

descrições (geográficas) não apenas meramente ilustrativas, mas como subjetividade, razão e 

estética, como é possível notar nas obras de Alexander von Humboldt (CENE, 2011, p 23).  

 

A IDEIA DE PAISAGEM E A SISTEMATIZAÇÃO DA GEOGRAFIA MODERNA. 

Traçando um panorama no desenrolar do pensamento geográfico, temos na Antiguidade 

Clássica, a geografia como estudo das relações sistemáticas que descrevem a paisagem, sobre 

as premissas de “localizar e sintetizar” para formar o fenômeno regional. Logo em seguida, com 

Estrabão (63 a.C – 63 d.C) teremos um discurso de um todo planetário e, dando um salto no 

tempo, agora já no Renascimento (século XV – XVI), a atualização da geografia estrabiana, 

contribuindo com uma duplicidade ao método, geografia sistemática e geografia regional ou 



geografia espacial, onde num jogo de escala Varenius (1622-1950) vai explicar o mundo com 

uma teoria unitária (MOREIRA, 2009, p.14).  

A paisagem se faz presente nas duas formas sistemáticas de pensar o mundo, a síntese 

se dava através dos estudos de paisagem. Onde se tinha como confluência de ideias, na 

geografia sistemática, um conjunto de diferentes saberes, como a descrição, a biologia, a física, 

afim de “juntar” em um único saber o conhecimento da natureza. Já na geografia regional, a 

diferença destacada em cada paisagem, por diferentes fatores que eram discutidos, permitia 

termos diferentes paisagens, e por sua vez, regiões no globo.  

Posteriormente, sucessivas transformações no século XVIII e XIX permitiram o 

surgimento de diferentes institucionalizações de áreas do conhecimento, bem como seu 

firmamento como Ciência Moderna, e tal status são galgados pela Geografia.  

O século XVIII é conhecido pela riqueza de suas discussões, algumas das 
quais concernem diretamente à geografia, seja pelo novo olhar que foi 
lançado sobre a natureza, o homem e suas relações recíprocas, seja pelo 
estabelecimento das novas regras e princípios que fundam o pensamento 
científico moderno (GOMES, 2000, p. 132).  

 

De acordo com Christofoletti (1982), mesmo mirando sobre o século XVIII para o 

“surgimento” da Geografia Moderna, foi somente no século seguinte que a Geografia passou a 

ter o status de conhecimento organizado. 

Nosso objetivo não é discutir o século que teve mais importância para a Geografia, 

enquanto ciência. Temos como meta estabelecer, antes, os pensamentos que confluíram para a 

sistematização de tal ciência e, assim, demonstrarmos a relação desta com a pintura de 

paisagem. 

Segundo Vitte et al (2009, p.228), a Gênese Moderna da Geografia trata-se da 

integração dos diferentes agentes como a incorporação do romantismo alemão, pano de fundo 

da construção da obra humboldtiana.  

Sobre os diferentes agentes temos ainda, Tathan (1959) apud Moreira (2009, p.3), 

afirmando que o nascimento da Geografia moderna foi alimentado pela filosofia do iluminismo e 

do romantismo alemão. E para uma melhor compreensão, em seguida, Moreira (2009, p.3) 

divide em 3 fases a Geografia, sendo elas: Paradigma holista da baixa modernidade; Paradigma 

fragmentário da modernidade industrial; Paradigma holista da hipermodernidade. 



Do século XVII ao século XIX, teremos na baixa modernidade e o holismo iluminista 

romântico duas figuras centrais, J.R. Forster (1729-1798), geógrafo, e Immanuel Kant (1724-

1804), filósofo, que contribuirão de maneira significativa para a geografia que se concretizará em 

Alexander von Humboldt.  

A construção da obra humboldtiana permitirá a Geografia tomar 

[...] como elemento de sua identificação esta característica assistemática, 
propondo como legitimação de sua especificidade a diferenciação introduzida 
pela perspectiva associativa ou sintética, que trabalha com uma variedade 
enorme de fenômenos estudados, cada um, pelas mais diferentes ciências 
(MORAES, 1989, p.15).  

Tais fenômenos, agora mensurados devido à disponibilidade dos instrumentos técnicos 

e da “imposição” de precisão nas descrições e representações sobre a égide do saber científico. 

Humboldt utiliza de tais técnicas e métodos para “montar” a paisagem, construir suas 

representações pictóricas com cunho científico. 

Além do desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas, novos fatores no âmbito 

social e econômico vão contribuir para a expansão das fronteiras dos conhecimentos dos 

lugares, bem como o desenrolar do pensamento geográfico. Sendo assim, as “condições para 

seu desenrolar foram geradas no longo processo de transição do Feudalismo para o 

Capitalismo, processo esse que implicou o estabelecimento de uma história universal” 

(MORAES, 1989, p.16-17). 

E neste momento, com o avanço do capitalismo mercantil, a cartografia como 

apropriação do espaço se fez de suma importância. Estas transformações ocorrem em 

determinados espaços, que estão ligados ao processo de acumulação primitiva do capital e que 

passarão a sofrer profundas transformações em suas estruturas sociais e políticas (MORAES, 

2000, p. 51-53).   

As grandes navegações eram compostas por inúmeros tripulantes com diferentes 

especializações, como cientistas naturalistas (por si só um “complexo de funções”), pintores, 

cartógrafos etc. Portanto, a apropriação de novas terras e seus recursos (em potencialidade) era 

realizada através da cartografia e da pintura de paisagem. Essas apropriações ao mesmo tempo 

em que propiciava o conhecimento dessas diferentes regiões do globo, criava também símbolos 

da natureza tropical. Ademais, a “descoberta e incorporação de novas terras, as primeiras 

viagens de circunavegação e as expedições exploradoras vão propiciar o estabelecimento de 

uma representação realística do planeta já em meados do século XVII” (MORAES, 1989, p.17). 



Continuando, Moraes (1989), vai dizer que os grandes “descobrimentos” permitiram que 

uma gama de possibilidades contribuíssem para a formação do espaço mundial, sendo assim, o 

ecúmeno, antes restritos as proximidades que cercam o continente europeu passasse para toda 

a superfície terrestre. “Até então, a possibilidade de consciência espacial do mundo limitava-se 

aos espaços restritos das sociedades que empreendiam tal reflexão; a Geografia dos gregos ou 

dos árabes não poderia ir além do espaço de relações em que se transitavam esses povos” 

(MORAES, 1989, p.17). 

Essa primeira apropriação ocorre através da representação, tanto das artes pictóricas 

quanto cartográficas. Artes pictóricas vai proporcionar a criação do imaginário sobre o mundo 

tropical, como também um levantamento dos recursos e belezas aqui encontrados, para além da 

descrição. Já a cartografia permite a criação de limites bem como a localização de tais recursos.  

As técnicas, mais uma vez, associada ao interesse dos cientistas viajantes, assim como das 

grandes potências da época permitiram que eles se lançassem ao mar em buscar de novas 

terras e recursos.  

Com o progresso da exploração colonial, o levantamento de informações das 
particularidades encontradas vai sendo executado de forma cada vez mais 
criteriosa e detalhada; o avanço na apropriação dos territórios alimenta esse 
acervo, onde se vão avolumando os dados sobre numerosas áreas, de 
condições naturais e populações totalmente diferenciadas. [...] A 
possibilidade de uma visão planetária na representação do mundo vem 
somar-se a formação de um cabedal de informações sobre lugares 
singulares localizados nos mais variados pontos da superfície da Terra 
(MORAES, 1989, p.18). 

Entretanto, o conhecimento não ficou restrito apenas aos monarcas e grandes 

comerciantes do período. Graças a literatura científica, cartas publicadas em jornais bem como a 

grande produção pictórica realizada a partir das experiências no mundo tropical, quando não 

aqui mesmo em terras americanas. Permitiram, portanto, que os horizontes da civilização 

ocidental europeia fossem ampliados, consequentemente, o mundo conhecido também passou a 

ser “maior”.  

Para além da descoberta e apropriação simbólica,  

A constituição da economia mundial implicava ir além da simples descoberta, 
remetendo, à necessária apropriação dos novos territórios, sua incorporação 
efetiva ao sistema produtivo do centro difusor. Essa apropriação vai 
ocorrendo lentamente, desagregando os modos de vida locais e colocando 
essas novas áreas, abrangidas pelo avanço, sob o domínio das relações de 
produção engendradas e regidas pelos interesses dos estados europeus 
(MORAES, 1989, p.17-18). 

 



Neste período, a contribuição dada pelo cabedal de informações levantadas e 

sistematizadas, na qual a descrição e representação da física do mundo fornecem subsídios 

empíricos de diferentes áreas proporcionando questões que acabam por contribuir para a 

articulação interna da geografia enquanto ciência. “Na verdade, a Geografia do século XVIII foi 

fundamentalmente a elaboração (padronização, catalogação, classificação) desse material 

acumulado, e representou a base imediata da emersão da sistematização geográfica” 

(MORAES, 1989, p.19).  

Somas as contribuições já discorridas neste capítulo, temos ainda o “embate” do 

pensamento medieval e do pensamento burguês, pois a burguesia para se firmar enquanto 

classe dominante precisa superar as relações feudais. Para isso, os pensadores burgueses 

procuram formular uma concepção racional do mundo associada a adoção de uma postura 

crítica  pois, “como se sabe, é o estímulo principal de qualquer ordem avanço substantivo do 

conhecimento. Além  disso, o caráter hegemônico da proposta que veiculavam, que 

representava a instalação do novo, permitia que os intelectuais burgueses formulassem 

considerações universais” (MORAES, 1989, p.21).  

Associado a esse embate, temos como forma de consolidar o projeto político burguês as 

ciências modernas e, é neste contexto que a sistematização da Geografia ocorre (MORAES, 

1989, p.21). Bem como existia uma busca por uma concepção racionalista do mundo, a pintura 

de paisagem ganha status científico, pois, é através de tais representações que os burgueses 

vão se (re)aproximar da natureza, exercendo um domínio e se apropriando dela 

concomitantemente. Para isso, buscam estabelecer seus limites e ampliar seus conhecimentos 

juntamente com a descrição (escrita) tomam conhecimento da paisagem tropical como recurso e 

como ideia, também tomam para si o conhecimento de tal paisagem através de sua 

representação pictórica.  

Com o desdobrar de seus debates, as questões posta pelo acúmulo de conhecimento 

geográfico vai adquirindo legitimidade social, uma vez que discutem questões que são centrais a 

sociedade e ganha “força a justificativa de se propor um estudo específico de tais preocupações” 

(MORAES, 1989, p.23). 

“[...] De modo geral, a produção filosófica do período (século XVII, XVIII e até meados do 

século XIX) referendou o temário geográfico, fornecendo uma base de autoridade para propostas 

que veiculassem sua discussão unitária e integrada numa disciplina autônoma” (MORAES, 1989, 

p.23). 



 Chegado a esse ponto de nossa breve abordagem sobre o contexto histórico que cerca 

a sistematização da Geografia, que a coloca como figura central de muitas intenções, como a 

unificação alemã, assim como autores de grande destaque (Humboldt e Ritter), o projeto político 

da burguesia em expandir suas áreas de aquisição de recursos direciona os interesses na 

formação da Geografia Moderna. 

 Onde a Pintura de Paisagem, incorporada a essa nascente ciência, proporciona uma 

nova maneira de ver o mundo e expande as terras conhecidas que são apropriadas pelo Velho 

Mundo. Além de estimular diversas investigações por essas diferenciadas regiões do globo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Pintura de Paisagem, por muito tempo foi deixada de lado pelas Ciências Modernas,  

esta encontrando-se em crise, volta ao passado para resgatar o que deixou arbitrariamente 

“esquecido”. Procurando renovar-se e, com o intuito de resolver seus problemas, principalmente 

de sua fragmentação, busca em outras áreas do conhecimento fontes que contribuíram para que 

o pensamento científico continue a se desdobrar. 

 Na busca de um aprofundamento no debate epistemológico da Geografia, resgatamos 

na História da Arte e do Pensamento Geográfico a confluência de ideias que permitiram o 

desdobramento da Geografia enquanto Ciência e, também, como forma de perceber o Mundo. 

Sendo assim, encontramos na pintura de paisagem várias contribuições as nossas reflexões e 

entendimento do conhecimento geográfico como a diferenciação regional, por exemplo. 

 A Paisagem, aos poucos, torna-se símbolo de pertencimento, pois, ao iniciar as 

representações pictóricas com cenas do cotidiano e, estas, por sua vez, tornam-se os mais 

populares entre as representações. A população de determinado lugar assimila aquela paisagem 

pintada ao sentimento de pertencimento, de que aquele lugar os pertence, assim como eles 

pertence aquele lugar. Isso corrobora, futuramente, na criação de uma união de toda a 

população em torno de um ou mais símbolos. E estes símbolos foram (e ainda o são) utilizados 

para construir um sentimento de nação e fixar no imaginário de todos um território pertencente a 

um grupo. Neste momento a unificação da Alemanha se pauta na formação e fortalecimento da 

Geografia para construção da nação germânica.  

 Antes disso, temos o uso das representações na descoberta do Mundo Tropical, bem 

como sua apropriação pelo nascente comercio capitalista. As representações pictóricas serão 

usadas pelos cientistas viajantes com o intuito de uma descrição do mundo natural, 

aprofundando seus conhecimentos do funcionamento do todo, entendido como Natureza. 



Concomitantemente, a criação do imaginário sobre as terras tropicais ocorrem à apropriação dos 

recursos tropicais ali descobertos e representados, mesmo que inicialmente de forma simbólica 

do Novo Mundo pelos europeus.  

 A Pintura de Paisagem incorporada aos métodos de descrição tornam-se, para a 

Geografia, uma rica categoria de análise onde as interações, uma vez representadas podem ser 

estudadas, tanto durante o ato de representar, como posteriormente, numa análise iconográfica 

da construção dos quadros, fornecendo assim uma incomensurável fonte de dados, informações 

e, numa análise mais aprofundada, pode chegar a desvendar a visão de mundo dominante 

naquele momento. 
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