
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE PAISAGEM A LUZ DA NOVA GEOGRAFIA 
CULTURAL 

 
Eixo temático: Teoria, História e metodologia da Geografia.  

Gardênia Baffi de Carvalho – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – 
gardeniabc@hotmail.com. 

Luciene Cristina Risso – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – 
luciene@ourinhos.unesp.br 

 

Na geografia, a década de 1970 se destaca pelo surgimento de novas perspectivas e a 
incorporação de novas matrizes epistemológicas, teóricas e metodológicas, com destaque para a 
fenomenologia, a hermenêutica e, como matriz contrastante a estas, o materialismo histórico e 
dialético (CORRÊA, 2011), que tiveram papéis importantes no desenvolvimento da nova geografia 
cultural, perspectiva a qual este trabalho pretende destacar. Com base nas principais referências 
teóricas da área, o objetivo principal desse trabalho é dissertar a respeito de um conceito muito 
utilizado na Geografia e principalmente no sub-campo da geografia cultural, o conceito de 
paisagem. Sendo possível analisá-lo de diversas formas, é essencial entender e analisar o conceito 
de paisagem sob a visão da nova geografia cultural. Como metodologia do trabalho foi usada a 
revisão bibliográfica, com base na Geografia Cultural clássica e na Nova Geografia Cultural. Como 
resultado desse trabalho, pode-se considerar que houve na década de 1970 uma ruptura com o 
pensamento clássico e tradicional na geografia cultural e no modo de ver, pensar e analisar a 
paisagem, sustentado até então, principalmente, pelo americano Carl Sauer. Neste novo momento, 
na nova geografia cultural, a principal característica assumida pela paisagem é que esta, segundo 
Cosgrove (1998), possui significados simbólicos, e para sua compreensão, é necessária então a 
apreensão desses significados, pois, só assim encontraremos seu sentido. A apreensão desses 
significados se faz necessária, e nem sempre estes são facilmente identificáveis. Por vezes, além de 
fazerem parte da cultura de determinado grupo, que apresenta suas particularidades, os símbolos são 
imateriais, se materializam de alguma forma na paisagem, mas não o enxergamos efetivamente, 
assim, seu entendimento e percepção, se fazem necessários. Por fim, pode-se observar que, a nova 
geografia cultural oferece um campo de estudos fértil e que vem crescendo e ganhando a cada dia 
mais adeptos.  
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Introdução 

Na geografia, a década de 1970 se destaca, segundo Corrêa (2011), pelo surgimento de 
novas perspectivas e a incorporação de novas matrizes epistemológicas, teóricas e metodológicas, 
com destaque para a fenomenologia, a hermenêutica e, como matriz contrastante a estas, o 
materialismo histórico e dialético, que tiveram papéis importantes no desenvolvimento da nova 
geografia cultural, perspectiva a qual este trabalho pretende destacar. 

 Essa renovação do interesse pela geografia cultural ocorre após o auge dos trabalhos de 
tradição saueriana e, posteriormente, a um período de retração, em que, de acordo com Claval 
(2007), os geógrafos hesitaram em dar continuidade a trabalhos fundamentados em perspectivas que 
consideravam ultrapassadas. Com a renovação teórica outros especialistas surgem, como numa 
sucessão, destacando-se autores como Denis Cosgrove, Augustin Berque, James Duncan, entre 
outros. As discussões sobre a paisagem cultural ganham, novamente, espaço e força dentro da 
geografia. Corrêa (2011) chama de heterotópica a combinação de distintas fontes que deram origem 



e fizeram emergir a nova geografia cultural, enquanto Cosgrove & Jackson (2014) sugerem como 
uma possível definição para essa heterotopia emergente, como sendo: 

 

contemporânea e histórica (mas sempre contextualizada e apoiada na teoria); social e 
espacial (mas não reduzida a aspectos da paisagem definidos de forma restrita); urbana e 
rural; atenta à natureza contingente da cultura, às ideologias dominantes e às formas de 
resistência. Para a “nova geografia” a cultura não é uma categoria residual, mas o meio pelo 
qual a mudança social é experienciada, contestada e constituída. (Cosgrove; Jackson apud 
Corrêa; Rosendahl, 2014, p. 136). 

 

 Diante da emergência da geografia humanista e da geografia crítica, segundo Claval (2002) 
na geografia cultural ocorre uma mudança significativa, haja vista que esta deixa de ser tratada 
como um subdomínio da geografia humana, posicionando-se no mesmo patamar da Geografia 
Econômica ou da Geografia Política. A partir desta grande reformulação na década de 1970, as 
décadas seguintes não apresentam uma estagnação, ao contrário, segundo Corrêa (2009), a década 
seguinte configura-se uma nova versão, e em 1990 surgem periódicos especializados, inicialmente 
na França, Inglaterra e Estados Unidos. A revista Oecumene, simboliza a ressurreição, segundo 
Claval (2007), da geografia cultural e suas renovações. No ano de 1993, a geografia cultural ganha 
existência no Brasil, com a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura 
(NEPEC), do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o 
lançamento da coleção de livros Geografia Cultural e do periódico Espaço e Cultura.  Corrêa (2009) 
considera que a partir daí, está plenamente estabelecido no país esse ramo da geografia. É 
importante ressaltar que para Claval (1999), a geografia cultural, como corrente de pesquisa 
específica, mesmo tendo se desenvolvido no Brasil somente após o início dos anos 1990, as 
preocupações culturais estão presentes a maioria dos estudos aqui publicados, desde que a geografia 
tornou-se uma disciplina universitária no Brasil, nos anos 1930. 

 Como vemos, já em 1925, o americano Carl Sauer, um dos precursores da geografia 
cultural, antes de seu declínio e ressurgência, sugeria estudos sobre a paisagem numa visão cultural, 
e como todo autor que inicia um estudo, em seguida aparecem diversas contestações ou mesmo 
produções aprimorando o que já foi feito, neste caso não foi diferente. A emergência da nova 
geografia cultural traz consigo a ruptura com a perspectiva clássica e tradicional, logo, com algumas 
perspectivas sauerianas. É o que observamos quando Cosgrove (2008) nos escreve: 

 
For some, landscape is the principal object of geographical science, to which the great 
twentieth-century American geographer Carl Sauer and many of his students devoted 
lifetimes of field study and teaching. Since Sauer’s death in 1975 a generation of 
geographers has rediscovered landscape, conceptually (COSGROVE, 2008, p. 1). 

 

A ruptura com a visão única e tradicional sobre a paisagem acontece, e segundo Claval 
(2007) começa-se, em meados dos anos 1986, 1987, a se falar de uma New cultural geography, e a 
partir de então, a paisagem passa a ser analisada de forma simbólica.  

 

Objetivos 

Este trabalho tem como principal objetivo realizar considerações, com base nas principais 
referências teóricas da área, a respeito de um conceito muito utilizado na Geografia, o conceito de 
paisagem. Sendo possível analisa-lo de diversas formas, o presente trabalho tem como objetivo 
entender o conceito de paisagem e seu uso sob a visão da nova geografia cultural. 



 

Metodologia do trabalho 

Como metodologia do trabalho foi usada a revisão bibliográfica, com base na Geografia 
Humanística, na Geografia Cultural e na Nova Geografia Cultural. O material utilizado foi retirado, 
principalmente, de artigos publicados no periódico Espaço e Cultura, do NEPEC do Departamento 
de Geografia da UERJ, e nos livros da coleção Geografia Cultural, organizados por Roberto Lobato 
Corrêa e Zeny Rosendahl, destaques da Geografia Cultural brasileira, além de artigos publicados 
em formato digital. 

 

Resultados 

A paisagem se apresenta como um conceito chave na geografia e vem sendo discutida e 
estudada, segundo Schier (2003), desde o século XIX, para o entendimento das relações sociais e 
naturais de determinados espaços. Os fundamentos culturais eram estudados, inicialmente, dentro 
da geografia humana, traduzida por Vidal de La Blache, e o grupo de pesquisadores por ele 
estimulado, como “antropogeografia”. Ratzel também se dedica a esses estudos (CLAVAL, 2007), 
sendo a cultura uma das variáveis mais importantes de sua Geografia Política. Claval (2007, p. 23) 
nos mostra que “Otto Schluter (1872-1959) redige em 1907 uma curta brochura na qual faz da 
paisagem o objeto da geografia humana, o eco que encontra esta publicação é considerável”. 

 Contudo, esta cultura estudada “é sobretudo analisada sob os aspectos materiais, como um 
conjunto de artefatos utilizados pelos homens em sua relação com o espaço” (CLAVAL, 2007, p. 
22), La Blache, assim como Ratzel se preocupavam em descrever e explicar aquilo que viam, assim 
como era o método tradicional de análise geográfica da época. A geografia humana surge como um 
ramo, uma apêndice da geografia física, por isso uma análise mais material e concreta sobre a 
paisagem é realizada. Principalmente os geógrafos alemães ignoravam as dimensões sociais e 
psicológicas da cultura, assim como as que hoje em dia estudamos, embutidas na paisagem. Tempos 
depois, com Carl Ortwin Sauer (1889-1975), a mesma tendência é seguida, segundo Claval (2007) 
para fazer geografia cultural na maneira de Sauer, ter uma sólida formação naturalista, seria de 
grande conveniência. Apesar disso, o autor se consagra nos estudos culturais, e a geografia cultural 
teria sido completamente negligenciada se não tivesse sido celebrizada por Carl Sauer, fundador da 
escola americana de Berkeley (CLAVAL, 2007). E então, o êxito da geografia cultural americana 
começa, trinta anos após os primeiros trabalhos alemães neste domínio (SPENCER, 1978 apud 
CLAVAL, 2007).  

Em meados da década de 1920 a geografia cultural possuía uma visão clássica e tradicional 
sustentada, principalmente, pelo americano Carl Sauer e pela Escola de Berkeley, que baseava seus 
trabalhos no seguinte pressuposto etnológico, segundo Cosgrove e Jackson (2014): 

 

Áreas geográficas distintas (paisagens) podem ser identificadas e descritas através do 
mapeamento dos elementos visíveis da cultura material produzida pelos grupos culturais 
unitários. Inevitavelmente, as paisagens eram identificadas como produtos de sociedades 
estáveis, pré-modernas e predominantemente agrícolas, ameaçadas pelos processos de 
modernização (COSGROVE; JACKSON, 2014, p. 136). 

 

Historicamente, assim como “nacionalmente” (uma vez que se podem observar diferentes 
interpretações e análises de acordo com a nacionalidade, e consequentemente dos valores culturais, 
do geógrafo que realizou o estudo), os estudos e a forma de entendimento da paisagem se 



modificaram. No passado a paisagem era vista, de acordo com Corrêa (1997, p. 50), como “o objeto 
capaz de conferir unidade e identidade à geografia”, mas num período seguinte, esta assumiu um 
papel secundário, sendo deixada de lado pelos principais geógrafos da época, e é então que 
juntamente com a geografia cultural, segundo Cosgrove (1985, p. 45) “landscape fell from favour in 
the 1950s and 1960s”. 

Essa queda dos estudos culturais após a era saueriana se deu, justamente, pelo fato de esta 
cultura ser analisada a partir de objetos, utensílios e equipamentos utilizados tradicionalmente pelas 
diferentes culturas. Em certo momento na história mundial, posterior a Revolução Industrial, com as 
maquinas, o mundo moderno foi aos poucos se homogeneizando, diminuindo as diferenças 
materiais entre as culturas, o que dificultou e em certos casos impossibilitou esse tipo de estudo. É o 
que observamos no texto seguinte: 

 

O interesse dos geógrafos pelos fatos de cultura era encontrado no conjunto de utensílios e 
equipamentos elaborados pelos homens para explorar o ambiente e organizar o seu habitat. 
A mecanização e a modernização introduzem um arsenal de maquinas e de tipos de 
construções tão padronizados que o objeto de estudo é esvaziado de interesse. A geografia 
cultural entra em declínio, porque desaparece a pertinência dos fatos de cultura para 
explicar a diversidade das distribuições humanas (CLAVAL, 2007, p. 48). 

 

 O autor completa ainda que “as técnicas tornaram-se demasiadamente uniformes para deter a 
atenção; são as representações, negligenciadas até então, que merecem ser estudadas” (CLAVAL, 
2007, p. 50), ou seja, com a impossibilidade de estudar as formas, os objetos e as técnicas, a partir 
de então, o que era anteriormente negligenciado nesses estudos, a exemplo do social, psicológico, 
do subjetivo, das representações, passa a então a receber devida atenção. 

 Como mencionado anteriormente, Claval (2007) nos escreve que:  

 

a geografia humana nasceu como um ramo das ciências naturais: isto explica o fato de que 
os geógrafos tenham, por muito tempo, resistido a levar em consideração certas dimensões 
da realidade humana e tenham sido mais sensíveis à diversidade das paisagens que à 
originalidade dos homens e das iniciativas que tomam” (CLAVAL, 2007, p. 52) 

 

 Mas é então, na década de 1970 que o conceito ressurge como conceito chave e é 
novamente valorizado pelos geógrafos, juntamente com a geografia humanística. 

 

Desde que, em 1976, Yi-Fu Tuan propõe falar simplesmente de abordagem humanista, a 
partida está ganha, a nova corrente aparece como um dos componentes indispensáveis de 
toda démarche geográfica. Insistindo sobre o sentido dos lugares sobre a importância do 
vivido, sobre o peso das representações religiosas, torna indispensável um estudo 
aprofundado das realidades religiosas, torna indispensável um estudo aprofundado das 
realidades culturais, é necessário conhecer a lógica profunda das ideias, das ideologias ou 
das religiões para ver como elas modelam a experiência que as pessoas têm do mundo e 
como influem sobre sua ação. (CLAVAL, 2007, p. 53). 

 

Nesta mesma época, surge a nova geografia cultural, e com ela, uma nova abordagem do 
conceito de paisagem. Corrêa (1997) salienta: 



 

Na retomada do conceito de paisagem novas interpretações, novos modos de aborda-la 
emergem, enriquecendo a geografia em seu papel de tornar o mundo mais inteligível. 
Paisagem natural, paisagem cultural, paisagem como vitrine e como matriz cultural, 
paisagem da cultura dominante, paisagem residual, paisagem emergente, paisagem 
excluída, paisagem do medo e paisagem do desespero são algumas das acepções e leituras 
feitas pelos geógrafos [...] (CORRÊA, 1997, p. 50). 

 

 Para aqueles que se interessam pela geografia cultural, a paisagem se torna um fascinante 
objeto de estudo; falando sobre os habitantes atuais e os de outrora, os que modelam e já modelaram 
aquela paisagem, as histórias, os sentimentos e os acontecimentos do passado que se projetam no 
presente. Justamente por lidar com subjetividades, a interpretação das paisagens agora não são tão 
simples e fáceis (CLAVAL, 2007). O conceito agora possui novas implicações que dão mais 
importância a valores, questões humanas, e como escreve Cosgrove (1985, p.45) “the landscape 
concept in geography has recently been adopted by humanistic writers because of its holistic and 
subjective implications”. O autor completa ainda escrevendo: “If traditional geographical studies of 
landscape stressed the outsider’s view and concentrated on the morphology of external forms, 
recent geographical humanism seeks to reverse this by establishing the identity and experience of 
the insider” Cosgrove (1984, p.38), ou seja, se anteriormente estudava-se apenas as formas, agora as 
identidades são estabelecidas, identificadas e analisadas. 

 As mudanças e a renovada retomada dos estudos chegam também ao Brasil, que por sua vez, 
passou por um processo histórico de formação territorial e populacional que fomentou o surgimento 
de uma grande diversidade cultural. Este país pode ser considerado um dos mais ricos e diversos do 
mundo, o que o torna um terreno fértil de estudos para os geógrafos culturais. A colonização 
movimentou povos de todo o mundo, colocando todos sobre o mesmo território, e de acordo com 
Claval (1999), os protagonistas desse movimento são: 

 

a) a das populações indígenas, hoje reduzidas a contingentes mínimos, mas cuja diversidade 
é espantosa, embora os grupos de língua tupi-guarani dominassem no momento da chegada 
dos europeus; b) a das populações trazidas ao Brasil pela escravidão; c) e as oriundas do 
colonizados português. A isto se acrescenta a contribuição dos grupos que imigraram após a 
Independência, obtida em 1822: alemães, poloneses, italianos, judeus da Europa central ou 
oriental, sírios-libaneses, etc (CLAVAL, 1999, p. 9). 

 

Diante dessa realidade nacional, os estudos que possibilitam o conhecimento da dimensão 
cultural do Brasil se multiplicam no final da década de 1930 e apresentam uma enorme riqueza, 
segundo Claval (1999). Ainda de acordo Claval (1999), a respeito dos estudos culturais no Brasil, é 
preciso considerar que: 

 

O terreno sobre o qual se aventura a geografia cultural brasileira não é, portanto, virgem. É 
preciso considerar o que foi realizado. Ao mesmo tempo, convém aproveitar as aberturas 
ligadas à transformação dos pontos de vista geográficos: não cabe mais hesitar em refletir 
sobre as representações. O objetivo da geografia se ampliou. Ele não busca mais apenas 
esclarecer sobre a diversidade regional da terra. Ele procura compreender como os homens 
a vivem e lhe dão sentido. O papel da comunicação na transmissão dos saberes e a 
modelagem das atitudes é admitido por todos. Sabemos o quanto o pensamento simbólico 
permite reduzir ou alongar as distâncias reais (CLAVAL, 1999, p. 22). 

 



 Desta forma, a partir da abertura de novos campos de visão, essa ampliação dentro da 
geografia cultural, os geógrafos brasileiros se interessam nessa nova abordagem, ainda mais com 
um terreno tão vasto para trabalhar e múltiplos caminhos para seguir (CLAVAL, 1999). Como 
referido no texto a cima, o momento não é mais de duvida ou medo com relação a exploração de 
novas representações e modelos. Deste modo, a paisagem constitui um dos principais estudos 
dentro da geografia cultural brasileira e do mundo. 

A ressurgência da temática, que vem com a visão da nova geografia cultural, que ultrapassa 
a visão até então construída, Corrêa (2011) nos deixa claro ter promovido uma ruptura na 
continuidade do conhecimento científico, uma ruptura da visão única de paisagem da perspectiva 
saueriana. Entretanto, é interessante destacar que a geografia cultural a moda francesa, de acordo 
com Claval (2007), não rompe totalmente com os estudos tradicionais, não renuncia ao estudo dos 
aspectos matérias da cultura, ela apenas o aprimora, dando importância agora a outras perspectivas. 
Ainda assim, destaca a importância de Denis Cosgrove neste novo olhar que se estabelece, quando 
escreve que: 

 

A paisagem passa a ser analisada como forma simbólica, sendo a temática, a partir dos anos 
70, resgatada sob um novo olhar. Nesse resgate renovado, Denis Cosgrove teve papel 
crucial graças à qualidade de suas reflexões teóricas e estudos empíricos realizados, 
sobretudo no momento oportuno da ruptura (CORRÊA, 2011, p. 12). 

 

Cosgrove, autor que tem papel importante na nova geografia cultural, em seus trabalhos, 
desconecta a paisagem da visão saueriana, em que esta aparece como resultado da cultura agindo, 
com o tempo, sobre a paisagem natural, a paisagem agora “não é apenas o produto, mas um agente 
ativo que desempenha importante papel na reprodução da cultura” (CORRÊA, 2011, p. 13). Sobre o 
surgimento dessa nova ideia de paisagem Corrêa (2011, p. 12) escreve que “a ideia de paisagem que 
emerge vincula-se à ação prática em um período de transformações na sociedade, envolvendo a 
apropriação e o controle do espaço, incluindo-se as mediações, as representações cartográficas e a 
pintura”. Ainda segundo Corrêa (2011, p. 10), a paisagem se apresenta agora, também como forma 
simbólica, impregnada de valores, e não apenas “forma material resultante da ação humana 
transformando a natureza”, é o que observamos abaixo quando Cosgrove (1984) escreve: 

 

While landscape obviously refers to the surface of the earth, or a part thereof, and thus to 
the chosen field of geographical enquiry, it incorporates far more than merely the visual and 
functional  arrangement of natural and human phoneme which the discipline can identify, 
classify, map and analyse. Landscape shares but extends the meaning of ‘area’ or ‘region’, 
both concepts which have been claimed as its geographical equivalents. As a term widely 
employed in painting and imaginative literature as well as in environmental design and 
planning, landscape carries multiple layers of meaning (COSGROVE, 1984, p. 13). 

 

Neste novo momento, a principal característica assumida pela paisagem é que esta, como 
escreve Cosgrove (1998), possui significados simbólicos, e para sua compreensão, é necessário 
então a apreensão desses significados, pois, segundo Corrêa (2011), só assim encontraremos seu 
sentido. A apreensão desses significados se faz necessária, e nem sempre estes são facilmente 
identificáveis. Por vezes, além de fazerem parte da cultura de determinado grupo, que apresenta 
suas particularidades, os símbolos são imateriais, se materializam de alguma forma na paisagem, 
mas não o enxergamos efetivamente, assim, seu entendimento e percepção, se fazem necessários. 



A Paisagem é constituída de materialidade e imaterialidade. A materialidade constitui as 
formas naturais e sociais presentes, e a imaterialidade é constituída pelos símbolos, identidade, 
memória, modos de fazer, lendas, mitos, etc. Para Cosgrove (1998) a paisagem vai além da 
materialidade, é simbólica, ou seja, é a expressão coletiva da experiência humana, é memória, mito, 
iconografias, etc. Bonnemaison (2002) nos escreve que a paisagem possui geossimbolos, que 
segundo ele, pode ser algo material como um lugar ou um itinerário, que sob a visão de certos 
grupos étnicos, por motivos religiosos, mesmo culturais ou políticos, possuem uma dimensão 
simbólica que fortalece a identidade deste determinado grupo. 

A paisagem, sendo então não apenas um produto resultante da ação do Homem, como nos 
escreve Corrêa (2011), mas também influência à cultura de determinados grupos, de modo geral, a 
cultura se revela na paisagem, através de símbolos. As ações humanas estão dotadas de 
significados, as ações humanas são simbólicas, de modo que estes são transferidos para o meio onde 
vivem e constroem seu modo de vida, assim como influenciam as ações humanas.  

 

In other words landscape denotes the external world mediated through subjective human 
experience in a way that neither region nor area immediately suggest. Landscape is not 
merely the world we see, it is a construction, a composition of that world. Landscape is a 
way of seeing the world (COSGROVE, 1984, p. 13). 

 

Por isso, na visão do geógrafo cultural a paisagem possui um sentido mais complexo, pelo 
fato de seus componentes irem além do que se pode enxergar, além do visível, o que tange à 
imaterialidade, ao simbólico, que nos pede uma interpretação. Sob a visão de um dos principais 
geógrafos culturais, temos a reflexão de que a paisagem, a partir da nova geografia cultural: 

 

passa a ser considerada uma imagem cultural, “um meio pictórico de representar ou 
simbolizar tudo o que circunda o ser humano, então pode ser estudada através de vários 
meios e superfícies: por intermédio da pintura sobre tela, da escrita sobre papel, das 
imagens gravadas em filme, e mesmo da terra, da pedra, da água e da vegetação sobre o 
solo” (DANIEL e COSGROVE, 1987). Cada um desses meios revela significados que os 
grupos humanos atribuem às áreas e aos lugares, e permite relacionar estes significados a 
outros aspectos e condições da existência humana. (COSGROVE; JACKSON, 2014, p. 
137). 

 

Segundo Cosgrove apud Cosgrove & Jackson (2014, p. 139) “a paisagem é concebida como 
a história de um modo de ver e de representar”: 

 

The argument here is that the landscape idea represents a way of seeing – a way in which 
some Europeans have represented to themselves and to others the world about them and 
their relationships with it, and though which they have commented on social relations. 
Landscape is a way of seeing that has its own history, but a history that can be understood 
only as part of a wider history of economy and society; that has its own assumptions and 
consequences, but assumptions and consequences whose origins and implications extend 
well beyond the use and perception of land; that has its own techniques of expressions, but 
techniques which it shares with other areas of cultural practice (COSGROVE, 1984, p. 1). 

 

 De acordo com Berque (1984) apud Claval (2007), as paisagens trazem a marca das culturas 
e, ao mesmo tempo, as influencias. Uma vez que “a visão unitária de Cultura dá lugar á pluralidade 



de culturas, cada uma com suas especificidades de tempo e lugar” (COSGROVE; JACKSON, 2014, 
p. 142), os estudos avançaram e se ampliaram, a riqueza cultural do nosso país e do mundo pôde ser 
valorizada ainda mais e analisada com mais atenção e cuidado. Cosgrove (1985) também nos 
escreve: “Landscape seems to embody the holism which modern humanists proclaim”, no mundo 
moderno as coisas não são como antes, sendo de extrema importância essa acontecida renovação. A 
respeito dos dias atuais, Claval (2007) nos escreve por fim: 

 

Não há compreensão possível das formas de urbanização do espaço contemporâneo e das 
tensões que lhes afetam sem levar em consideração os dinamismos culturais. Eles explicam 
a nova atenção dedicada à preservação das lembranças do passado e à conservação das 
paisagens (CLAVAL, 2007, p. 420). 

 

 Fica claro então a importância dos estudos em geografia cultual, pois como já visto acima, 
seria impossível a compreensão do espaço contemporâneo sem considerar as dimensões culturais. 
Fica claro também, que se não houvesse essa renovação, os estudos atuais estariam prejudicados ou 
ate mesmo não existiriam, pelo fato de cada dia mais, os mesmos hábitos, técnicas e objetos são 
usados no mundo como um todo, independente da cultura. Poucas sociedades ainda conservam suas 
tradições, suas raízes, e são essas as quais denominamos “comunidades tradicionais”. 

 

Considerações Finais 

Desde meados do século XIX observa-se na história do pensamento geográfico a 
importância aos aspectos culturais no estudo do espaço. Com o tempo, e ao considerar a paisagem 
como o principal objeto de estudo da geografia cultural, as concepções vão evoluindo e trabalhos 
mais atuais sucedem trabalhos que para alguns, já possuem uma visão ultrapassada. Foi assim com 
o conceito de paisagem e com a geografia cultural que passa então a se tornar “nova geografia 
cultural”, possuindo concepções mais subjetivas com relação a análise da paisagem, destacando a 
subjetividade embutida nela, que muitos vezes não conseguimos enxergar, mas existem e interferem 
de modo significativo na vida dos habitantes de uma comunidade. 

Comunidades tradicionais são muito estudadas pelos geógrafos culturais de hoje em dia, 
uma vez que a sociedade urbana se homogeneizou de tal forma que um estudo cultural não seja tão 
fácil. Mas é possível, uma vez que se faz necessário para entender o espaço urbano.  

A paisagem nessa nova perspectiva teórica é um tema fundamental dentro da geografia 
cultural, percebe-se um crescimento desses estudos em diferentes centros de pesquisa geográfica no 
Brasil, destacando-se os trabalhos do NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e 
Cultura) da UERJ. Podemos dizer que a nova geografia cultural oferece um campo de estudos fértil 
e que vem crescendo e ganhando a cada dia mais adeptos. 
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