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Resumo 

A geografia intensificou seus estudos de acordo com os acontecimentos de períodos de nossa 
história e contextualiza diferentes opiniões no que se refere ao processo histórico, cultural, político, 
econômico e social. Neste sentido, o foco central da pesquisa é destacar a geografia cultural e 
humanista, as duas correntes do pensamento geográfico que são tendências, no que tange seus 
objetos de estudos e processos diante de uma evolução de paradigmas. Metodologicamente a 
pesquisa foi realizada em etapas: no primeiro momento realizou-se a operacionalização dos 
conceitos, através do resgate teórico sobre a temática em questão; no segundo momento mapearam-
se alguns autores importantes sobre a temática proposta e na última etapa, interpretação dos 
resultados. Contudo, é importante destacar que essas correntes dá a Geografia uma maior força em 
se manter como a ciência que relaciona tudo com todos e todos com tudo. As adaptações que sofreu 
e ainda sofre, são consequências de uma sociedade globalizada de diferentes espacialidades, que 
valoriza a diversidade local e também individual. 

Palavras-chaves: Geografia Cultural; Geografia Humanista; Tendências.  

 

Resumen 

La ciencia geográfica intensificó sus estudios de acuerdo a los acontecimientos de los períodos de 
nuestra historia y contextualiza diferentes opiniones con respecto al proceso histórico, cultural, 
político, económico y social. En este sentido, el foco central de la investigación es poner de relieve 
la geografía cultural y humanista, las dos corrientes de pensamiento que son tendencias geográficas, 
con respecto a sus objetos de estudio y procesos ante una evolución de paradigmas. 
Metodológicamente la investigación se realizó en etapas: en un primer momento fue la 
operacionalización de los conceptos, a través de la revisión teórica sobre el tema en cuestión; la 
segunda etapa se trazó algunos autores importantes en el tema propuesto y tercer paso, 
interpretación de los resultados. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que estas corrientes 
da mayor fuerza a geografía a permanecer como la ciencia que relaciona todo con todos y cada uno 
con todo. Los ajustes que sufrieron y aún sufre, son consecuencias de una sociedad globalizada de 
diferente espacialidad, que valora la diversidad local y también individuales. 

 

Palabras clave: Geografía Cultural; Geografía Humanística; Tendencias. 

 



INTRODUÇÃO 
 
 
A Geografia desde sua gênese convive com conflitos teóricos e metodológicos que abarcam 

grande parte da sua estruturação enquanto ciência. Dessa forma, cada olhar do pesquisador que 
conta sua evolução é diferente em determinadas fases de seu processo de afirmação, e resultado da 
heterogeneidade de visões, gera um mútuo e constante debate.  Em níveis gerais, a ciência 
geográfica intensificou seus estudos de acordo com os acontecimentos de períodos de nossa história 
e contextualiza diferentes opiniões no que se refere ao processo histórico, cultural, político, 
econômico e social. Neste sentido, o foco central deste artigo é destacar a geografia cultural e 
humanista, as duas correntes do pensamento geográfico que são tendências, no que tange seus 
objetos de estudos e processos diante de uma evolução de paradigmas. A geografia cultural e 
humanista surgem concomitantemente em meados da década de 70, juntamente com a geografia 
radical, corrente geográfica fundamentada no materialismo histórico e dialético.  

Ressalta-se que ao contrário dos geógrafos críticos, os humanistas e culturais buscaram de 
imediato analisar a relação sociedade X natureza através da valorização de categorias de análises 
como o lugar e paisagem enquanto conceitos-chave. 

 
 
EVOLUÇÃO DA GEOGRAFIA CULTURAL 
 
 
A Geografia Cultural atualmente apresenta-se como uma das formas de interpretar e analisar a 

organização/reorganização espacial. Ela é considerada uma tendência que resulta de modificações 
importantes, reflexo das mudanças no contexto sócio-espacial consolidando-se como temática 
relevante e vinculada as questões atuais e pertinentes para o estudo da cultura como um agente 
transformador do espaço. Considerando as fases e autores contribuintes na evolução da geografia 
cultural, destacam-se grandes nomes que são referências até os dias de hoje nesta tendência. 

Os estudos intrínsecos à Geografia Cultural devem considerar primeiramente como pilares 
conceituais três países, nos quais surgiram e desenvolveu-se as pesquisas relativas a esta temática. 
Neste sentido, destacam-se: a Alemanha, com Friedrich Ratzel (1844-1904), a França, com Paul 
Vidal de La Blache (1845-1918) e os EUA, com Carl Sauer (1889-1975). 

A Geografia Cultural idealizada por Ratzel inclui a cultura, mas esta é analisada sob os 
aspectos materiais: artefatos usados pelo homem na sua relação com o espaço. A cultura tem uma 
abrangência política na sua obra, há uma preferência das sociedades pelo espaço, onde o Estado 
exerce papel central. (BEZZI, 2005). 

Pode-se dizer que, nesta primeira Geografia Cultural enfatizaram-se as paisagens como 
expressão dos grupos étnicos, onde se assimilava a dimensão cultural da paisagem. A atenção 
voltava-se para a parte material da cultura (utensílios e técnicas), no entanto, desconsideravam-se os 
conhecimentos e valores na evolução da ciência geográfica. 

Friedrich Ratzel, eu sua obra “A Geografia do Homem (Antropogeografia)”, traz uma 
reflexão sobre a Antropogeografia, que nada mais é do que a geografia do homem. Destaca também 
diferentes autores os quais contribuíram significativamente com a ciência geográfica no período 
tradicional, onde trata da evolução dos conceitos (em um caráter interdisciplinar) relativos a 
influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade, ou ainda, das condições que a 
natureza impõe à história. Para o autor alemão, as diversidades das condições ambientais 
explicariam, ou tentariam explicar a heterogeneidade dos povos, pois a essência da humanidade 
seria a natureza, onde as sociedades se desenvolveriam através dos elementos naturais. Neste 
sentido, sua principal preocupação é o desenvolvimento e distribuição dos povos sobre a superfície 
terrestre.1  

                                                           
1 Ver: RATZEL, Friedrich. Geografia do Homem (Antropogeografia).  Turim, Fratelli Bocca, 1914. 



 Ressalta-se a influência de um segundo país para a evolução da Geografia Cultural: os EUA. 
Carl Sauer, fundador da Escola de Berkeley, dinamizou a Geografia Cultural estadunidense cerca de 
trinta anos após os primeiros trabalhos alemães.  

Para o autor, a geografia trata da inter-relação dos grupos culturais com o sítio, que se 
exprime nas diversas paisagens da Terra, sendo a Geografia o que se vê na Terra (concepção 
material), portanto, também ignorando as dimensões subjetivas da cultura. (BEZZI, 2005). 

Sauer contribuiu significativamente para os estudos culturais uma vez que evidenciou a 
categoria paisagem como um dos seus conceitos chaves. Para ele, a paisagem geográfica era o 
resultado da ação da cultura, ao longo do tempo, sobre a paisagem natural. Para enfatizar esta ideia, 
destaca-se Ducan (2003, p.81), quando fala que Sauer concebia a cultura  

 
[...] como uma entidade supra-orgânica, com suas próprias leis, pairando 
sobre os indivíduos, considerados como mensageiros da cultura, sem 
autonomia. A cultura era assim, concebida como algo exterior aos 
indivíduos de um grupo social; sua internalização se faz por mecanismos de 
condicionamento, gerador de hábitos, entendidos como cultura. [...] nesta  
visão não havia conflitos, predominando o consenso e a homogeneidade 
cultural.  
 

Nesta concepção é possível dizer que, a geografia cultural proposta por Sauer e a escola de 
Berkeley ao invés de estudar regiões pré-determinadas baseando-se em classificações ambientais, a 
colocou seu interesse nas paisagens culturais, destacando essa categoria como fator determinante na 
construção da sociedade.  Sauer, ao contrário da antropogeografia de Ratzel, valorizava as relações 
entre o homem e o ambiente, concebendo a paisagem como um habitat e rompendo com as 
premissas que traziam esse conceito em uma perspectiva formal, funcional e genética. 

Sauer considerava as questões sobre o mundo vivido, como um dos pontos de partida 
fundamentais dentro da perspectiva geográfica, isto é, o espaço diante da organização social 
(indivíduo), a partir de suas influências culturais. Afirmava que cada indivíduo atua no processo de 
significação da realidade a partir de suas concepções e visões de mundo. Com isso, observa-se uma 
relativa influência fenomenológica em seus estudos, muito embora esse autor não tenha se dedicado 
aos estudos fenomenológicos de forma mais aprofundada. 

Uma terceira concepção, ou seja, a de La Blache deve ser considerada. Para o autor, a 
Geografia tinha como preocupação analisar e explicar as relações entre os grupos humanos e meio 
ambientes que habitavam, assim como sua adaptação às condições ambientais. 

La Blache nunca falou em cultura, mas as ideias culturais tinham foco central em sua 
pesquisa. Para ele, os migrantes transportavam consigo seus hábitos, através da técnica, com 
possibilidade de inovação, daí o possibilismo geográfico, mais a força do hábito. (CLAVAL,1999). 

La Blache considerava a materialidade e a imaterialidade da cultura e ao evidenciar a 
categoria de análise gênero de vida, enfatizava a elaboração das técnicas (material) e os hábitos 
(imaterial) de um determinado grupo. 

La Blache traz em seu texto “As condições geográficas dos fatos sociais”, uma descrição 
da caracterização de diferentes tipos de habitações referentes à posição, traços físicos de 
determinados povos. Segundo ao autor é partir desta fixação de cada povo, que se constrói o 
princípio de cultura e etnografia. Ele faz um giro ao redor do mundo para encontrar os diferentes 
níveis de desenvolvimento e até que ponto a posição geográfica e o meio físico ainda influenciam 
na ampliação de cada região. Para ele, a cultura pode ser a chave de significação de cada 
povo/grupo, pois ela pode tanto atrasar, quanto ajudar no crescimento.  

Ao longo do texto o autor francês vai reafirmar sua questão destacando que é simples indicar 
casos de correlação íntima entre um fato geográfico e um fato social, pois suas considerações giram 
em torno da tradução da vida geográfica do globo na vida social do homem. Ele não fala 
explicitamente sobre o possibilismo geográfico, que contrapõem o determinismo de Ratzel, mas faz 
algumas menções que deixa claro sua posição quanto a este paradigma. Ele coloca o homem como 



um ser ativo, que sofre influência do meio, mas que também atua sobre este, transformando-o, e 
essas ideias originam o paradigma possibilista. La Blache também evidenciou em seu texto uma 
relação da paisagem com a fixação do ser humano, ou seja, do mesmo modo que a posição, os 
traços físicos de um lugar se imprimem profundamente no estado social. Diante dos novos 
paradigmas, Claval (2001, p. 36) destaca 

 
A modernização da geografia cultural herdada do final do século XIX 
delineia-se no final dos anos 1950 e no decorrer da década seguinte. Os 
geógrafos deixaram de se considerar naturalistas. Não mais hesitam em 
abordar as decisões humanas e a lógica que preside as escolhas que delas 
procedem. 

 
Desse modo, enfatiza-se que a Geografia Cultural necessitou, a partir da década 1970, de uma 

renovação em virtude das críticas sofridas, entre elas, sua visão de cultura supra-organica, e seus 
estudos desvinculados com as transformações da sociedade e do espaço na época (guerra fria, 
desigualdade social, concentração de renda, entre outros). Para Claval (2001, p.40) 

 
Adotando essa perspectiva, a geografia humana ganha em profundidade. 
Seu propósito não é mais partir do espaço e da paisagem para estudar suas 
especificidades e a maneira pela qual são diferenciadas regionalmente. De 
agora em diante, trata-se de compreender como a vida dos indivíduos e dos 
grupos se organiza no espaço, nele se imprime e nele se reflete. 

 
Cabe ressaltar, que esse processo de renovação, sofreu diversas influências dentre as quais a 

própria tradição saueriana e o legado vidaliano, as filosofias do significado (fenomenologia) o 
relacionamento com as humanidades e a Geografia Social. (CORREA; ROSENDAHL, 2003). 

No Brasil, a Geografia Cultural, teve incorporação tardia e seus estudos já se orientaram por 
um corpo teórico renovado. As pesquisas brasileiras nesta linha de pensamento datam de meados da 
década de 1990 e, encontra no Brasil um excelente campo de pesquisa. Nessa linha de raciocínio, 
Bezzi (2005, p. 103) destaca que 

 
Tal fato deve-se, basicamente, a heterogeneidade cultural brasileira, fruto de 
longos processos de povoamento e colonizador. A Geografia Cultural tem, 
no País, uma extensa gama de “problemáticas” a serem pesquisadas, 
oriundas do mosaico étno-cultural que forma a cultura brasileira. 

 
O principal conceito a ser utilizado dentro desta vertente geográfica é o de paisagem. Segundo 

Corrêa (2007, p.179-180) 
 

A paisagem constitui parte do conjunto compartilhado de ideias, memórias e 
sentimentos que une uma população. [...] A paisagem urbana, por outro 
lado, ao ser meio de comunicação da identidade social e étnica, torna-se um 
relevante elemento do processo de reprodução social... [...] A paisagem 
residencial está, em realidade, impregnada de sentimentos e simbolismos. 

 
Nas palavras de Corrêa, ele destaca os diferentes tipos de paisagem sempre ressaltando que 

independente de seu tipo, os símbolos sempre estarão presentes, inseridos material ou 
imaterialmente.  

Por tanto é necessário compreender que a esta vertente da ciência geográfica é uma tendência 
que resulta de modificações importantes, reflexo das mudanças no contexto sócio-espacial 
consolidando-se como temática relevante e vinculada as questões atuais e pertinentes para o estudo 
da cultura como um agente transformador do espaço.  



 
 
A Geografia Cultural, como uma tendência importante e renovada a partir da década de 1970 

consolida-se como um vasto campo de estudos no Brasil, devido aos diferentes grupos culturais 
fixados no país. Desse modo essa tendência mostrou-se mais importante no espaço brasileiro a 
partir de meados da década de 1990, tendo como principais difusores os geógrafos Roberto Lobato 
Corrêa e Zeny Rosendahl, através do periódico Espaço e Cultura.  
 
 
A VERTENTE HUMANISTA NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA  
 
 

A Geografia Humanista procura um entendimento do mundo humano 
através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu 
comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a 
respeito do espaço e do lugar (TUAN, 1982). 

 
 
 A Geografia Humanista, como tendência, surge e apresenta novas formas de investigação ao 
pesquisador. Ela nasce pela indigência de inovações e distintas problematizações que são postas no 
cotidiano, direcionando fatos geográficos mais significativos na atualidade e que exigem novas 
perspectivas de interpretação; vem para trabalhar com a experiência, ou seja, o espaço vivido e 
existencial do individuo, destacando a emoção vivida e principalmente os valores que o indivíduo 
adquire no cotidiano. 
 A tendência em questão é uma corrente geográfica que pesquisa as experiências das pessoas 
e grupos em relação ao espaço com o objetivo de compreender seus valores e comportamentos. Têm 
como base teórica, autores como  Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer, e Edward Relph os quais trabalham 
com teorizações referentes a esta temática. Na visão dos geógrafos dessa corrente, como Tuan, se as 
abordagens humanistas da ciência procuram ser meios de autoconhecimento para o homem, a 
contribuição particular da geografia nesse trabalho está na pesquisa dos muitos tipos de percepção, 
valores e atitudes relativos ao espaço e à natureza.2 Para tanto, considera-se dois conceitos 
fundamentais da geografia humanista: espaço vivido e de lugar. 
 Um dos maiores destaques na construção da geografia humanista enquanto corrente da 
ciência geográfica, está a dissertação de mestrado de Werther Holzer, onde ele destaca a 
consolidação da Geografia Humanista como disciplina. Ao longo do primeiro capítulo de sua tese, 
ele conceitua o método fenomenológico e sua proposta dentro dos estudos humanistas. Autores 
como Relph,  Tuan e Buttimer são muito referenciados em seu texto, tornando-os pilares basilares 
na conceituação sobre o tema. 
 Ainda em seu texto Holzer faz uma ligação da geografia humanista com a geografia cultural, 
destacando o “lugar” como principal categoria de análise. Para ele, a geografia humanista é 
resultado de um longo processo de renovação e revisão dos conceitos e base filosófica da geografia 
cultural e histórica norte-americana. Neste sentido, a base fenomenológica-existencialista (método 
de abordagem da geografia humanista) serviu para reunir o coletivo renovador da geografia cultural 
e histórica em torno de uma denominação a geografia humanista. O reconhecimento desta tendência 
se solidificou a partir de estudos relacionados a percepção e subjetividade de grupos culturais 
atrelados à paisagem. Desta forma, o autor termina seu texto enfatizando que restava o 
reconhecimento oficial desta tendência nos estudos geográficos.  

                                                           
2  Ver em: Yi-Fu Tuan. Geografia humanística. In: Antonio Christofoletti. (Org.). Perspectivas da geografia. São 
Paulo: Difel, 1982. 
 



 O conceito chave da geografia humanista se estrutura em um pilar fundamental: lugar, o 
qual estará diretamente atribuído ao mundo-vivido. Considerando as palavras de Suertegaray (2005, 
p. 30) 
 

[...] o espaço é vivido, experienciado. A superfície limitante do espaço 
experienciado é a paisagem. Finalmente temos o conceito de lugar; este 
constitui o centro de significados expressando, não só a localização, mas o 
tipo de experiência com o mundo. [...] O mundo vivido é o mundo dos 
espaços interrelacionais, ou seja, conectam-se no mundo vivido as 
dimensões natural, social e cultural.  

 
Ou ainda nas palavras de Relph (1976, p.12) 
 

A estrutura intima do espaço tal qual nos aparece em nossas experiências 
concretas de mundo como membros de um grupo cultural. Ele é 
intersubjetivo e, portanto, permeia todos os membros daquele grupo, pois 
todos foram socializados de acordo com o conjunto de experiências, signos 
e símbolos.  

 
 
 O mundo vivido é considerado por Buttimer (1982) como uma peça fundamental na relação 
entre a geografia e a fenomenologia. Desta forma, ela avalia em seus estudos a intersubjetividade, 
onde destaca que 
 

[...] a intersubjetividade sugere a situação herdada que circunda a vida 
diária. Pode também ser compreendida como um processo em movimento, 
pelo qual os indivíduos continuam a criar seus mundos sociais 
(BUTTIMER, 1982, p. 182). 
 

 Para tanto, considera-se que o espaço se torna lugar quando experienciado, onde passa a ter 
a dimensão do vivido, ou seja, a escala de valores da experiência individual e/ou coletiva. O lugar 
agrega valores, e o espaço é sem referências, porém eles dependem de quem o vivencia. Na 
concepção de Relph (1976, p.41) 
 

[...] uma relação profunda com os lugares é tão necessária, e talvez tão 
inevitável, quanto uma relação próxima com as pessoas; sem tais relações, a 
existência humana, embora possível, fica desprovida de grande parte de seu 
significado. 

 
 Na concepção de Tuan (1979, p. 387) 
 

"[...] o lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede de 
circulação; [...] o lugar, no entanto, 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 aspirações das 
pessoas. O lugar não é só 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 significado."  

 
 
 A categoria de análise lugar, como objeto de estudo da vertente humanista é vista como um 
espaço cheio de simbologias e sentimentos agregados a determinado sujeito e também a grupos. As 



modificações que o “espaço sofre para se tornar um lugar” são referentes as experiências que ali 
estiveram e que ficaram na memória sendo boas ou ruins. Neste sentido, destaca-se a obra de Tuan 
“Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente”, onde o autor vai 
ressaltar os sentimentos de apego das pessoas ao ambiente natural ou construído. Já em sua obra 
“Paisagens do medo”, ele destaca os sentimentos subversivos, pois não é necessariamente que o 
indivíduo armazena em sua memória, boas lembranças de determinado lugar, e quando isso 
acontece, Tuan propõe um sentimento de Topofobia. 
 Os estudos atrelados a esta tendência são restritos em comparação a vertente cultural, uma 
vez que a filosofia norteadora da humanista, a fenomenologia, tem como objetivo, dar visibilidade a 
fenômenos espaciais que são percebidos no espaço. A fenomenologia pode ser considerada 
sinônimo de percepção. A fenomenologia, segundo Christofoletti (1982, p. 22) 
 

[...] preocupa-se em analisar os aspectos essenciais dos objetos da 
consciência através da supressão de todos os preconceitos que um indivíduo 
possa ter sobre a natureza dos objetos, como os provenientes das 
perspectivas científica, naturalista e do senso comum.  

 
  

Como a fenomenologia discute o percebido, o vivido, através do sentido e 
subjetivamente concebido. Pode-se depreender que estes fundamentos – já 
identificados por alguns geógrafos humanistas, fenomenológicos e da 
percepção podem enriquecer a construção epistemológica e metodológica da 
geografia, principalmente no que diz respeito a categorias como lugar, 
espaço vivido e paisagem, dinamizando até outros fundamentos da ciência 
geográfica. (CORREIA, 2006, p. 69). 

 
 
 Contudo, paisagem, espaço e o lugar são os conceitos centrais da geografia. Estas categorias 
são vistas pelo positivismo através da análise da organização espacial, e para os humanistas elas 
assumem outras características. Espaço e lugar são termos familiares e complementares: o que 
começa como espaço indiferenciado acaba assumindo a configuração de lugar, ao conhecermos e o 
dotarmos de valor (TUAN, 1983). 
 A corrente humanista chega à geografia com grandes perspectivas, e com ela traz novas 
metodologias e conceitos a serem explorados pela ciência geográfica. As questões fenomenológicas 
são contribuições fundamentais de filósofos contemporâneos importantes como Husserl, Heidegger, 
Merleau-Ponty e Sartre. Com esta tendência, abriram-se novos olhares e discussões em termos 
conceituais (espaço, território, lugar, paisagem), de método e temáticas. Ela vai se interessar por 
valores, significações, sentimentos, símbolos, subjetividades de indivíduos, grupos e de 
comunidades, considerando suas relações com o lugar onde vivem. Neste contexto, a noção de 
espaço assume novos contornos conceituais, passando a ser concebido como presente e vivido.  
 A Geografia Humanista no Brasil ainda é incipiente em relação à vertente cultural, porém há 
diversos pesquisadores de diferentes instituições que trabalham com as temáticas envolvendo a 
mesma, difundindo-a como vertente do pensamento geográfico atual. Nas palavras de Gratão (2002, 
p.24). 
 

[...] A Geografia Humanística não é só um ‘(per)curso alternativo’ [...] ela 
tem outras buscas...outros sentidos...É como seguir um novo caminho... 
Outros olhares... Outros significados... Outras paragens... Outras travessias... 
É uma outra viagem.  
 

 Neste sentido, ela ainda é discutida por um grupo que é relativamente reduzido em relação a 
outras perspectivas de estudo geográfico. Entender o processo de transformação da paisagem, do 



espaço, do lugar a partir da percepção não é uma tarefa fácil, pois a corrente humanista é baseada 
em conhecimentos do próprio homem, ou seja, conjuntos compostos por sentimentos e valores do 
sujeito/grupo. 
 Enquanto as preocupações epistemológicas referentes a tendência humanista, está aquela 
relacionada ao seu método de analisar os fenômenos. Como ela não segue uma linearidade 
metódica, sua estrutura de cunho qualitativo é aberta, deixando o pesquisador livre para introduzir 
novas formas de se aplicar o método. É assim que ela consegue se fixar enquanto disciplina 
acadêmica, pois suas irregularidades metodológicas podem ser ajudar na descoberta de novos 
paradigmas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Considerando todas as fases da ciência geográfica, aconteceram sucessivas rupturas que 
ocasionaram na discussão do objetivo da geografia, porém não há limites nos estudos da mesma, 
uma vez que sua abordagem é aberta e sistêmica, facilitando a interdisciplinaridade como forma de 
contextualização. A geografia está se encaminhando para discussões além de suas teorias, pois o 
espaço é a categoria de análise que abrange todos os fenômenos do mundo, e é nele que a sociedade 
se define enquanto transformadora ou criadora de espaços, reforçando suas relações e 
representações sociais. 
 A Geografia Cultural passou por diferentes transformações teóricas durante sua evolução. 
Sauer e La Blache enfatizaram a paisagem como categoria de análise desta tendência, salientando 
os elementos materiais e imateriais que a constituem. Esta vertente da ciência geográfica vem para 
apresentar uma maior compreensão das peculiaridades espaciais de cada grupo social 
materializados na paisagem.  
 Já a Geografia Humanista vai aparecer como tendência nos estudos geográficos, atrelados a 
geografia cultural. Ela é a corrente da geografia que pesquisa as experiências do indivíduo e grupos 
em relação ao espaço com o objetivo de entender seus valores e comportamentos. Os autores em 
que Holzer contempla como Tuan, defendem a ideia de que se as abordagens humanistas da ciência 
procuram ser o meio de autoconhecimento para o homem, a contribuição particular da geografia 
nesse trabalho está na pesquisa dos diferentes tipos de percepção, valores e comportamentos 
relativos ao espaço e à natureza. 
 As duas correntes destacadas aqui, estão diretamente relacionadas e apenas diferem em 
alguns pressupostos que também serão ressaltados. De modo geral, as possibilidades de estudos 
mediante a inserção de seus paradigmas em determinadas temáticas seguem caminhos diferentes, 
porém com a mesma finalidade: relacionar o homem com o espaço. Como são tendências, ainda há 
muitas objetivações a serem descobertas em suas análises dentro do campo geográfico, pois o 
espaço está em constantes transformações, criando e reciclando conceitos e paradigmas para se 
adaptarem a novas formas de interpretações.  
 As tendências alternativas do pensamento geográfico caminham juntas, apesar de seus 
métodos e concepções que ainda estão sendo discutidos, divergirem em determinados campos de 
estudos. Porém, elas valorizam o homem como principal transformador do espaço, ressaltando seus 
códigos tanto materiais quando imateriais, influenciando na construção da sociedade.  
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