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Resumo  

A paisagem remete-nos ao processo de institucionalização da geografia como ciência, ciência essa 
que elege a superfície da terra em seus aspectos físicos e humanos como campo de estudo e tem 
importância vital na identificação da Geografia enquanto ciência moderna. A paisagem juntamente 
com região, território, espaço e lugar forma um conjunto de conceitos através dos quais o geógrafo 
objetiva analisar a sociedade, este objeto comum a todas as ciências sociais. O conceito de 
paisagem tem sido tradicionalmente destacado pelo fato de essa ciência procurar definir seu campo 
de estudo nos aspectos e fenômenos que concorrem para modelar, organizar modificar 
materialmente o espaço. A paisagem na geografia sofreu amplas considerações, suscitando um 
caráter polissêmico, conforme o enquadramento epistemológico (clássico, pragmático, crítico, 
fenomenológico). Contudo, o conhecimento da história e da diversidade de ideias que contribuíram 
e que contribuem para a elaboração deste conceito permite uma melhor apreensão dos atuais 
debates em torno da paisagem. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o 
delineamento conceitual da paisagem que perpassa por distintas bases e propostas teóricas no 
âmbito das escolas nacionais e mesmo regionais no século XIX e XX (com destaque a alemã e a 
russa) e busca-se também, fazer uma discussão acerca da abordagem teórico- metodológica dos 
elementos que compõem a paisagem, frente às recentes transformações ambientais, econômicas, 
políticas e culturais. Em que medida essa construção teórico- metodológica apresenta respostas a 
estes novos desafios, sobretudo para a Geografia Física que focaliza os atributos espaciais dos 
sistemas naturais, estudando as interações e combinações entre a sociedade humana e o meio 
ambiente. Demonstra-se que no campo do pensamento geográfico moderno, têm-se buscado novas 
orientações aos estudos da paisagem, possibilitando o estudo do espaço geográfico com a 
incorporação da ação social na interação natural com o potencial ecológico e a exploração 
biológica, transcendendo assim antigas visões utilitárias e descritivas do conceito de paisagem. 
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El paisaje nos lleva a la institucionalización de la geografía como una ciencia, que la ciencia la que elige a la superficie 
de la tierra en sus aspectos físicos y humanos como un campo de estudio y tiene una importancia vital en la 
identificación de la Geografía como una ciencia moderna. El paisaje a lo largo de la región, el territorio, el espacio y el 
lugar forma un conjunto de conceptos a través del cual la compañía tiene como objetivo analizar el geógrafo, este objeto 
común a todas las ciencias sociales. El concepto de paisaje tradicionalmente ha sido puesto de relieve por el hecho de 
que la ciencia trata de definir su campo de estudio sobre los problemas y los fenómenos que contribuyen al modelo, 
organizar modificar sustancialmente el espacio. La geografía paisaje era ampliamente consideraciones, lo que plantea 
un carácter ambiguo, ya que el marco epistemológico (clásico, pragmático, crítico, fenomenológico). Sin embargo, el 
conocimiento de la historia y la diversidad de ideas que han contribuido y contribuyen a la elaboración de este concepto 
permite una mejor comprensión de los debates actuales en todo el paisaje. En este contexto, el presente trabajo tiene 
como objetivo presentar el diseño conceptual del paisaje que se respira en diferentes bases y posiciones teóricas en 
nacional y escuelas incluso regionales en los siglos XIX y XX (sobre todo el alemán y ruso) y un intento también hacer 
una discusión teórica sobre el enfoque metodológico de los elementos que conforman el paisaje, frente a las 
transformaciones ambientales, económicos, políticos y culturales recientes. Hasta qué punto esta construcción teórico-
metodológica proporciona respuestas a estos desafíos, en particular para la geografía física que se centra en los atributos 
espaciales de los sistemas naturales, el estudio de las interacciones y combinaciones entre la sociedad humana y el 
medio ambiente. Se muestra que en el campo del pensamiento geográfico moderno, se han buscado nuevos enfoques 
para el estudio de paisaje, lo que permite el estudio del espacio geográfico con la incorporación de la acción social en 
interacción natural con potencial de exploración ecológica y biológica, trascendiendo así vistas antiguas utilitaria y 
descriptiva del concepto de paisaje. 
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INTRODUÇÃO  
 
O conceito de paisagem não é exclusivo da Geografia, mas sempre teve grande relevância 

para a disciplina, Corrêa e Rosendahl (1998, p.7) afirmam que “a paisagem tem-se constituído em 
um conceito chave da geografia”. A paisagem remete-nos ao processo de institucionalização da 
geografia como ciência, ciência essa que elege a superfície da terra em seus aspectos físicos e 
humanos como campo de estudo e tem importância vital na identificação da Geografia enquanto 
ciência moderna. Nesse sentido Suertegaray (2000 p.13-14) afirma que a Geografia se expressou e 
se expressa suportada por um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados como 
equivalentes. Em sua análise, esses conceitos expressam níveis de abstração diferenciados e, por 
consequência, possibilidades operacionais diferenciadas. 

 A paisagem juntamente com região, território, espaço e lugar forma um conjunto de 
conceitos através dos quais o geógrafo objetiva analisar a sociedade, este objeto comum a todas as 
ciências sociais. O conceito de paisagem tem sido tradicionalmente destacado pelo fato de essa 
ciência procurar definir seu campo de estudo nos aspectos e fenômenos que concorrem para 
modelar, organizar modificar materialmente o espaço. O conceito de paisagem não está isento de 
controvérsia, pois a paisagem na geografia sofreu amplas considerações, suscitando um caráter 
polissêmico, conforme o enquadramento epistemológico (clássico, pragmático, crítico, 
fenomenológico) contudo, o conhecimento da história e da diversidade de ideias que contribuíram e 
que contribuem para a elaboração deste conceito permite uma melhor apreensão dos atuais debates 
em torno da paisagem.  

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o delineamento conceitual 
da paisagem que perpassa por distintas bases e propostas teóricas no âmbito das escolas nacionais e 
mesmo regionais no século XIX e XX (com destaque a alemã e a russa) e busca-se também, fazer 
uma discussão acerca da abordagem teórico- metodológica dos elementos que compõem a 
paisagem, frente às recentes transformações ambientais, econômicas, políticas e culturais. Em que 
medida essa construção teórico- metodológica apresenta respostas a estes novos desafios, sobretudo 
para a Geografia Física que focaliza os atributos espaciais dos sistemas naturais, estudando as 
interações e combinações entre a sociedade humana e o meio ambiente. 

 
ORIGEM EM EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PAISAGEM 

 
A história da construção física e mental da paisagem, entendida como uma forma particular 

de relação entre homem e natureza reconhece diversos inícios. Originalmente a palavra paisagem 
precede a linguagem comum e nas línguas românicas deriva do latim (pagus, que significa país), 
com o sentido de lugar territorial. De modo geral, na Alemanha foi associada à palavra land 
representando um espaço territorial delimitado, ou seja, landschaft e posteriormente o conceito de 
paisagem foi difundido, territorialmente, como landscape na Inglaterra e Estados Unidos, paisaje na 
Espanha, paisage na França, paesaggio na Itália (PASSOS, 1998, p.28).  Paisagem é uma palavra 
frequente no cotidiano da Língua Portuguesa. No Dicionário da língua portuguesa, de Silveira, 
(2007) são encontradas duas definições gerais para paisagem (1) espaço de território que se abrange 
num lance de vista; (2) pintura, desenho ou gravura que representa cenas campestres e urbanas.  

Ao final do século XV, aparece uma segunda concepção do termo paisagem dentro dos 
“cultivadores das artes pictórias” (PASSOS, 1998, p.28). A paisagem é retratada especialmente 
através das pinturas, servindo como pano de fundo às obras de arte. A apreensão da paisagem pelas 
artes gráficas fornece a informação de que existe uma concepção e uma prática que não tem nada a 
ver com a definição de uma entidade objetiva. A paisagem privilegia a subjetividade nas relações do 
homem com seu meio. Antes do século XVIII aparece, na literatura, a intensão de evocar as 
paisagens. Poesia e o teatro apelavam à decoração artificial, simbólicas, místicas ou alegóricas, os 
romances exóticos deste século colocam em cena uma natureza não somente pitoresca, mas também 
precisa autenticada por nomes de espécies de vegetais e animais emprestados dos naturalistas 
(PASSOS, 1998). 



 
 

Nos aspectos da etimologia, a citação mais antiga da palavra paisagem encontrada na 
literatura mundial está no Livro dos Salmos 48:2 originada da palavra hebraica noff, provavelmente 
relacionada etimologicamente a yale-belo (VITTE, 2007).  Essa noção inicial, visual e estética, foi 
adotada em seguida pela literatura e pelas artes em geral, principalmente pela pintura na segunda 
metade do século XVIII. Além do retrato real da beleza da natureza, os pintores e escritores pré-
românticos e românticos, assim como os simbolistas e os impressionistas, retratavam também a 
paisagem como um reflexo da "paisagem interior", dos sentimentos de melancolia e solidão. 

  Aliata e Silvestre (2008), afirmam que, com a fragmentação do mundo clássico, iniciado no 
século XIX a paisagem começa a identificar-se não apenas com uma porção bela da natureza, com 
um gênero pictório, com um fragmento ideal, mas com a natureza em si mesma (p.105). Nessa 
perspectiva Passos (1998), expressa que com a possibilidade de deslocamentos mais rápidos, as 
epopeias coloniais, a aparição e a difusão da fotografia, o papel da imprensa, levam à tomada de 
consciência coletiva da noção comum de paisagem (p.30). A partir daí, o conceito foi sendo 
modificado, especialmente por meio da inclusão de novos aspectos, ora objetivos, ora subjetivos, de 
ordem estética ou afetiva.  

A paisagem dessa forma torna-se o objeto de interesse de vários campos do conhecimento 
filosofia, literatura e geografia e isto prova que nela coexistem as dimensões científicas, 
psicológicas, estéticas. A importância da paisagem para o arquiteto vem da própria multiplicidade 
de sentidos deste conceito e da imensa gama de possibilidades que oferece à reflexão e à ação sobre 
o espaço. No dicionário ilustrado de arquitetura, de Burden (2002), o verbete paisagem é descrito 
como ambiente externo de um sítio, bairro ou região, incluindo sua topografia, árvores e plantas, 
rios e lagos, e o ambiente construído.        

O interesse pela paisagem é antigo na Geografia, ainda no século XVI, a paisagem ganha 
sentido, por meio do conceito landschaft que traz para si um conjunto de elementos observados e 
sua relação com o espaço vivido. Besse (2006), afirma que a paisagem, antes de adquirir uma 
dimensão estética ligada à arte da pintura a partir do século XVI, estava associada à palavra 
landschaft, paese cuja significação é caracterizada pelo sentido territorial e jurídico-político, e sua 
representação ligada à província, à pátria ou à região (p.21). Nesta perspectiva o termo paisagem 
ganha um sentido mais amplo, além da pintura, representando um sentido mais concreto e objetivo. 

A partir da segunda metade do século XVII para a Geografia a paisagem estava associada ao 
horizonte totalizador ou sendo representada num mapa.  Passos (1998), afirma que é a partir do 
século XIX, o termo paisagem é profundamente utilizado na geografia, concebida como o conjunto 
de “formas” que caracterizam um setor determinado da superfície da terra (p.30). O delineamento 
do conceito de paisagem perpassa por distintas bases e propostas teórico-metodológicas no âmbito 
das escolas nacionais e mesmo regionais no século XIX e XX (com destaque a alemã e a russa) e 
com isso a concepção de paisagem vai se ampliando graças a sua própria análise, gerando uma 
diversidade de abordagens. 

 
Escola alemã  
 
A Geografia se institucionalizou na Alemanha e é nesse País que surgem as primeiras ideias 

de paisagem sob um ponto de vista científico. O início das concepções paisagísticas situa-se em 
Humboldt no século XIX. Passos (1998), afirma que as diferenciações paisagísticas que ele 
observava deveriam permitir entender as leis que regem a fisionomia do conjunto da natureza 
(p.31). Humboldt estudou a paisagem em relação à vegetação, considerada por ele como o dado 
mais significativo para caracterizar um aspecto espacial. Na literatura geográfica Alemã foi 
Passarge, o primeiro que usou a denominação “Geografia da paisagem” e propugnou em várias e 
concebidas obras o conceito de “ciência da paisagem”.  

Passos (1998) assinala que a ideia da globalidade da paisagem para Passarge é expressa ao 
afirmar, que não basta para a distinção de paisagens (geomorfológicas) uma divisão estritamente 
climática, mas é preciso recorrer a uma divisão geográfica. Ritter e Kant lançam a visão holística da 
Natureza.  Na segunda metade do século XIX surgia, com Ratzel, na Alemanha uma concepção da 



 
 

Ciência Geográfica que incluiria o homem no estudo da geografia. A contribuição de Ratzel, na 
linha do racionalismo e do positivismo ambiental, insiste sobre as relações causais que interagem na 
natureza (PASSOS, 1998). Karl Troll incorporou ao conceito de paisagem as abordagens 
praticamente contemporâneas da ecologia, ele definiu a Ecologia da paisagem que posteriormente 
denominou Geoecologia.  

 
       Escola soviética 

 
Na ex- União Soviética, a Ciência da Paisagem inicia-se no final do século XIX, suas 

origens conectam-se com as concepções da escola alemã. Desde o final do século XIX, estava 
colocado para o problema da valorização dos vastos espaços das estepes da Ucrânia e da Sibéria 
Meridional. Missões científicas algumas dirigidas por Dokouchaev, aplicaram-se no levantamento 
de informações sobre essas regiões (PASSOS, 1998, p.34). Nessa ocasião Dokouchaev 
contemporâneo de Passarge elabora os fundamentos da Pedologia, apoiado sobre a noção de 
Complexo Natural Territorial. No século XX, desenvolveu-se a cartografia das unidades da 
paisagem, na qual se incluem elementos diversos, especialmente o solo e a vegetação.   

O final da década de 1960 do século XX foi marcado por acontecimentos que ajudaram a 
ciência da Paisagem a passar de sua tradicional sensibilidade à consideração dos complexos 
naturais, às concepções sistêmicas das ciências contemporâneas (PASSOS, 1998). Tais concepções 
conduzem a um novo horizonte epistemológico influenciando diversas áreas de estudos 
relacionados ao meio ambiente. A abordagem sistêmica aparece nos estudos da natureza, já em 
meados do século XIX, contudo, sua disseminação para outras áreas, foi ampliada após a segunda 
guerra mundial, com a teoria geral dos sistemas proposta por Ludwig Bertalanfffy.      

Bertalanfffy (2012), em um conceito mais generalizado em relação à Teoria Geral dos 
Sistemas explica que:  

a Teoria Geral dos Sistemas é uma ciência geral da “totalidade” que até agora era 
considerada como  um conceito vago e nebuloso e semimetafísico. Em forma 
elaborada seria uma disciplina lógico matemática, em si mesma puramente formal, 
mas aplicável à varias ciências empíricas ( p.62).     

 
Na geografia o paradigma sistêmico foi introduzido objetivando fazer uma análise 

integrativa da sociedade com a natureza. E é nessa perspectiva que surge o conceito de geossistema, 
como uma unidade geográfica sistêmica, ou seja, um sistema de base territorial. Na perspectiva de 
Ross (2006), o suporte teórico de geossistema, tanto para os russo-soviéticos como para os 
franceses, está na noção de “paisagem ecológica” introduzida por Troll do final da década de 1930 e 
a ampliação do conceito de ecossistema de Tanley em 1935, desenvolvidos na década de 1940/1950 
(p.28).  

 A abordagem geográfica da “paisagem ecológica” é o estudo da paisagem sob o ponto de 
vista ecológico. O conceito de geossistema foi primeiramente enunciado por Sotchava no início da 
década de 1960. Para Sotchava (1977), os geossistemas são fenômenos naturais, embora os fatores 
econômicos e sociais afetem suas estruturas e peculiaridades espaciais (p.6).  Sotchava apresentou a 
abordagem geossistêmica como um modelo teórico e conceitual destinado a identificar, interpretar e 
classificar a paisagem terrestre, vista como uma classe peculiar dos sistemas dinâmicos abertos e 
hierarquicamente organizados. Dessa forma, o geosssistema é um modelo e um conceito teórico 
aplicável a qualquer paisagem, de qualquer tamanho.  

 
Paisagem e Geografia Tradicional  
 
As contribuições e as ideias apresentadas pelos geógrafos alemães e franceses tiveram 

grande influência no desenvolvimento da Geografia Tradicional, tendo como precursores Alexandre 
Von Humboldt e Carl Ritter. Nesta corrente surgem as primeiras definições do que seria a 
Geografia e qual seria seu objeto de análise, pois no momento de sua sistematização não havia 



 
 

clareza quanto ao objeto de estudo. Quanto aos procedimentos metodológicos adotados destaca-se o 
trabalho empírico e a descrição compartimentada, além do papel de síntese atribuído à Geografia, 
onde esta reuniria as informações obtidas pelas demais ciências. 

A Geografia Tradicional (1870-1950), em suas diversas versões privilegiou o conceito de 
paisagem (CORRÊA, 2008, p.17), tornando-se para determinados teóricos, o próprio objeto dessa 
ciência.  

A paisagem é a fonte de dados, compreendida como o ponto de partida para o entendimento 
das relações entre sociedade e natureza, o observador seria capaz de apreender todos os elementos 
da paisagem, registrá-los e representá-los. Segundo Cavalcanti (1998), a paisagem servia como foco 
de análise tanto para quem defendia ser a Geografia uma ciência em busca da individualidade dos 
lugares (regional) quanto para quem buscava leis e regularidades em diferentes lugares (geral) 
(p.97). Nessa direção, Corrêa (2008), afirma que os debates incluíam os conceitos de paisagem, 
região natural e região paisagem, assim como os de paisagem natural, gênero de vida e 
diferenciação de áreas (p.17-19).   

 
 
 
Paisagem e a Nova Geografia 
 
A Nova Geografia desenvolveu-se procurando buscar um enquadramento maior da 

geografia no contexto científico global (CHRISTOFOLETTI, 1982, p.16). Com a formulação de 
novos métodos de análise que ficaram conhecidos como revolução teorético- quantitativa na década 
de 1950, baseada no positivismo lógico e no raciocínio hipotético-dedutivo, essa “Nova Geografia” 
emergia da crítica à geografia Tradicional, como uma crítica ao método descritivo e como 
afirmação do modelo matemático. Assim, a Geografia Teorético-Quantitativa se baseou em 
algumas características, como o maior rigor na aplicação da metodologia científica- “rigor” no 
conjunto de procedimentos aplicáveis à execução da pesquisa científica, conforme o padrão 
científico da Física, que deveria pautar os procedimentos em outros campos científicos.  
 O surgimento dessa corrente foi impulsionada pelas transformações ocasionadas pela Segunda 
Guerra Mundial nos setores científico, tecnológico, social e econômico, desse modo o instrumental 
geográfico elaborado até o momento não era suficiente para apreender e analisar o espaço 
mundializado, o que exigiu que a Geografia passasse da observação a campo para o uso de técnicas 
mais modernas, tais como o sensoriamento remoto e a computação.  

Nessa corrente de pensamento a atenção se voltou em particular ao espaço onde a noção de 
sistema espacial torna-se primordial e a paisagem foi, entre muitos geógrafos, relegada a um plano 
secundário. Segundo Passos (1998, p.43), aqui a paisagem se coloca mais como um adjuvante do 
que como um objeto de pesquisa em si e por si mesmo. Com as mudanças nos campos sociais e 
científicos o conceito e a simples descrição da paisagem, na abordagem da Geografia Tradicional, 
não mais suprem as necessidades teórico- metodológicas da Geografia. Como corrobora Gomes 
(2009), ao afirmar que a partir dos anos 1950 grande parte dos geógrafos reconhecem a 
insuficiência e a fraqueza das bases teóricas (p.17).   

 
   Paisagem e Geografia Crítica 
 
Na década de 1970 surge a Geografia Crítica, fundada no materialismo histórico e na 

dialética, mantém o espaço como centro das discussões. A Geografia Crítica buscou construir um 
conhecimento que se distanciasse da neutralidade que impregnava a Geografia Tradicional e inserir 
a ciência geográfica num contexto político, econômico e social popular, embasada por fundamentos 
filosóficos de diversas correntes, mas principalmente marxistas.  

 
A Geografia Radical interessa-se pela análise dos modos de produção e das formações 
sócio-econômicas. Isto porque o marxismo considera como fundamental os modos de 



 
 

produção, enquanto as formações espaciais (ou formações econômicas e sociais) são as 
resultantes. As atividades dos modos de produção constroem e geram formações diferentes 
(CHRISTOPOLETTI, 1985, p.27). 

 
O espaço é entendido como sendo produzido pelo homem ao longo do tempo. Segundo 

Santos (2002, p. 153): “O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por 
processos do passado e do presente”. O espaço é o lócus da reprodução das relações sociais de 
produção.  

Na perspectiva da Geografia Crítica a paisagem aparece como ponto de partida para a 
aproximação de seu objeto de estudo que é o espaço geográfico (CAVALCANTI, 1998).  A 
sociedade e o espaço deveriam ser trabalhados a partir de uma formação sócio-espacial que por sua 
vez pode ser considerada como um meta-conceito, um paradigma que contém e está contido nos 
conceitos-chave, de natureza operativa, de paisagem, região, espaço lugar e território (CORRÊA, 
2008, p.23-29). 

 
 
 
Paisagem e Geografia Cultural  
 
Paralelamente à Geografia Crítica, emerge a Geografia Humanista e Cultural. A Geografia 

Humanista é uma crítica à geografia de cunho lógico positivista.    
 

A gênese do novo enfoque cultural, se estende por uns 20 anos, ligada ao aumento 
da insatisfação dos pesquisadores à procura de novas perspectivas, à influencia  
correntes filosófica, a fenomenologia e ao reforço de atitudes cada vez mais críticas 
à ciência em geral e as ciências sociais em particular (CLAVAL, 2009, p.25). 

 
Tem-se assim um novo modo de pensar a Geografia, sob um enfoque cultural, no qual a 

natureza, a sociedade e a cultura são refletidas como fenômenos complexos sobre os quais só se 
obtém respostas a partir de experiências que se apresentam e conforme o sentido que as pessoas dão 
à sua existência. Pelo prisma cultural, a paisagem está referenciada para o sentido de percepção 
espacial. A paisagem nesse contexto torna-se um conceito revalorizado. “a paisagem carrega a 
marca da cultura e serve-lhe de matriz como objeto privilegiado dos trabalhos de geografia cultural, 
sua interpretação é frequentemente ambígua” (CLAVAL, 1999 p. 14). A paisagem também é 
analisada sobre a perspectiva da fenomenologia, apresentando características subjetivas, como é o 
caso da interpretação de Corrêa (2003), que compreende como um produto da ação do homem ao 
longo do tempo constituída de valores, crenças e uma dimensão simbólica. Dessa forma, as 
paisagens falam dos homens que as modelam e que as habitam atualmente, e daqueles que lhes 
precederam; informam sobre as necessidades e os sonhos de hoje, e sobre aqueles de um passado 
muitas vezes difícil de datar (CLAVAL, 1999, p.15).  

As correntes teóricas da Geografia ditas modernas de cunho positivista, dificilmente 
conseguiram romper completamente com as premissas das escolas nacionais ou regionais, ao não 
propor métodos e teorias que fossem absolutamente inovadores. Nessa perspectiva Vitte (2007, 
p.75), afirma que em função da ação do positivismo e da especialização dos vários ramos do saber 
geográfico, o conceito de paisagem como originalmente formulado foi descaracterizado. Com a 
abordagem em uma perspectiva basicamente descritiva-analítica, com explicações mecanicistas, a 
paisagem deixa de ser o resultado de uma conexão entre as esferas naturais e culturais e com isso 
não encontra ou não reconhece sua significação dentro da configuração atual da produção 
geográfica.  

Assim, faz-se o seguinte questionamento: frente às recentes transformações ambientais, 
econômicas, políticas e culturais, como analisar a paisagem nessa perspectiva? Em que medida essa 
construção teórico- metodológica apresenta respostas a estes novos desafios? Sobretudo para a 



 
 

Geografia Física que focaliza os atributos espaciais dos sistemas naturais, estudando as interações e 
combinações entre a sociedade humana e o meio ambiente.  

Para Nascimento e Sampaio (2004/2005), no atual panorama geográfico, a inserção da 
abordagem sistêmica e do geossistema na Geografia Física, tem possibilitado um estudo do espaço 
geográfico com a incorporação da ação social na interação natural com o potencial ecológico e a 
exploração biológica.  

De acordo com Passos 2009, a análise sistêmica ou a “ciência do geossistema”   
 

situada, desde o princípio, fora do domínio das análises fracionárias do meio natural ela 
nasceu de um esforço de teorização sobre o meio natural, o mais banal, natural e global, 
com sua estruturas e mecanismos, tal como existem objetivamente, isto é, mais ou menos 
modificados pelas ações antrópicas, mais independente(pelo menos teoricamente) de todo o 
fenômeno direto e não controlado pela percepção.       

 
A abordagem sistêmica revitaliza então, a perspectiva de integração e de totalidade da 

paisagem geográfica. A ciência sistêmica demonstra que os sistemas não podem ser compreendidos 
através das partes, pois estas não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro 
do contexto do todo do maior (CHRISTOFOLETTI, 2012).  

 
GEOSSISTEMA: UM MODELO INTEGRADO DA PAISAGEM  
 
Apesar do caráter pioneiro de Sotchava, foi a partir dos trabalhos de Bertrand na década de 

1970 que o conceito de geossistema ganhou consistência, atribuindo uma nova interpretação ao 
conceito de paisagem. Segundo Passos 2009, o geossistema serve para designar um “sistema 
geográfico natural homogêneo associado a um território”.  

 
Ele se caracteriza por uma morfologia, isto é, pelas estruturas espaciais verticais (os 
geohorizontes) e horizontais (os geofácies), um funcionamento, que engloba o conjunto de 
transformações dependentes da energia solar ou gravitacional, dos ciclos da água, dos 
biogeociclos, assim como dos movimentos das massas de ar e dos processos de 
geomorfogênese; um comportamento específico, isto é, para as mudanças de estado que 
intervêm no geossistema em uma dada sequencia temporal.                 

 
 Fortemente influenciado por princípios da escola soviética, o geógrafo francês Georges 

Bertrand expôs sua preocupação com a adoção de uma abordagem integrada da natureza tendo 
como ponto de partida o estudo da paisagem. Bertrand insere o estudo da paisagem dentro da 
proposta de uma geografia Física Global. Para ele, a paisagem é: 

 
[...] é uma porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto, instável, de 
elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 
fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução 
(BERTRAND, 1971, p.2). 

 
A proposta de delimitação de Bertrand (1971) referente a escala de análise, tem como 

objetivo apresentar uma tipologia dinâmica da paisagem que represente a hierarquia de seus 
elementos classificando em unidades superiores (zona, domínio e região) e unidades inferiores o 
geossistema, o geofácies e o geótopo.  Conforme Bertrand, 

 
Foi necessário montar todas as peças das unidades globais inferiores à região natural. Após 
numerosos ensaios, forjaram-se 3 entidades novas: o geossistema, o geofácies e o geótopo. 
Estes termos têm a vantagem de não terem sido utilizados, de serem construídos num 
modelo idêntico e de evocar cada um o traço característico da unidade correspondente. Na 
verdade geo “sistema” acentua o complexo geográfico e a dinâmica de conjunto; geo 
“fácies” insiste no aspecto fisionômico e geo “topo” situa essa unidade no último nível da 
escala espacial. (BERTRAND, 2007, p.15). 

 



 
 

O autor, confere a unidade geossistêmica conotação mais precisa, estabelecendo tipologia 
espaço temporal compatível com a escala socioeconômica, enfocando os fatores biogeográficos e 
sócioeconômicos enquanto seus princípios conformadores (NASCIMENTO e SAMPAIO, 
2004/2005 p.169). Por este prisma, a paisagem, aos poucos, vai tomando caráter interdisciplinar. 
Um conceito diagonal ampliado ao conjunto das ciências humanas, adquirindo novas dimensões e 
significados.  As críticas ao geosssitema estão centradas na escala taxionômica de análise, ao criar o 
termo “geossistema” Sotchava o deixou bastante vago e flexível, por este motivo, vários geógrafos 
utilizaram e empregaram o termo com conteúdo, metodologia, escala enfoque diferente. Para Ross, 
2006 a questão do antrópico, na abordagem geossistêmica desde o início também foi 
insuficientemente tratada (p.34).  

Contudo, os estudos geossistêmicos em muito tem colaborado para o entendimento da 
dinâmica e inter-relação da paisagem, a esse respeito Monteiro (2008, p.115), afirma que o 
paradigma geossistêmico é “[...] uma valiosa ideia, uma promissora estratégia, ainda em franca 
elaboração”. Este paradigma faz-se relevante no tocante aos estudos geográficos voltados para a 
natureza, no que concerne à chamada Geografia Física. 
Conclusão 
 

Ao analisarmos a trajetória do conceito de paisagem percebe-se que há na Geografia uma 
multiplicidade de abordagens ao longo do seu desenvolvimento histórico como ciência. No campo 
do pensamento geográfico moderno a paisagem passou da simples análise dos componentes físicos 
que a compõem à inserção da ação social como parte integrante e modificadora da sua realidade, a 
sua complexa multi-dimensionalidade possibilitou em diferentes períodos históricos a compreensão 
dos fenômenos espaciais em uma perspectiva sistêmica enriquecendo sobre maneira a ciência 
geográfica.  

Frente às contemporâneas transformações ambientais, econômicas, políticas e culturais que 
requerem estudos inter-relacionando os aspectos sociais com os ambientais, a geografia lança mão 
do modelo teórico-conceitual, geossistema, que compreende uma combinação especializada onde 
interagem elementos abiótico, bióticos e elementos antrópicos como um caminho metodológico 
capaz de possibilitar o estudo do espaço geográfico com a incorporação da ação social na interação 
natural com o potencial ecológico e a exploração biológica, atribuindo uma nova interpretação ao 
conceito de paisagem. 
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El resumen ha sido enviado satisfactoriamente. 
 
El comité Científico se comunicará con Usted para confirmar su aprobación y otros detalles de presentación. 

 

 

 


