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Resumo 

Este artigo tem por objetivo tecer algumas reflexões sobre a contradição que se 

estabelece como paradigma da Geografia neste início do Século XXI: a atomização da 

Geografia em várias Geografias que, contraditoriamente coexiste com visões de uma 

Geografia mais “holística“, como defendem, sobretudo geógrafos que trabalham com meio-

ambiente ou mesmo com uma Geografia que parta da totalidade (ao lugar), como propõe 

Milton Santos. É de comum constatação a existência de termos como Geografia Humana, 

Geografia Física, Geografia Aplicada, Geografia Escolar, Geografia Real, Geografia 

Institucional, Geografia Acadêmica, caracterizando diferentes “geografias”. Há ainda as 

variações das geografias citadas entre seus espectros de métodos e de ideologias (geografia 

teorética, marxista, humanista, etc.) Diante disto, parece-nos por demais contraditório que 

hajam forças tão empenhadas numa união da Geografia em torno de uma análise cada vez 

mais completa e menos fragmentada do espaço geográfico e, concomitantemente, haja forças 

de igual envergadura mantendo a Geografia fragmentada e/ou não fornecendo métodos, 

conceitos e metodologias que garantam uma Geografia mais “una”, e menos “múltipla”. 

 

Introdução 

Este artigo tem por objetivo tecer algumas reflexões sobre a contradição que se 

estabelece como paradigma da Geografia neste início do Século XXI, especialmente no Brasil 

(de onde, por motivos elementares, temos uma visão possibilitada pela vivência direta): a 

atomização da Geografia em várias Geografias que, contraditoriamente coexiste com visões 
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de uma Geografia mais “holística“, como defendem sobretudo geógrafos que trabalham com 

meio-ambiente ou mesmo diante de uma Geografia que parta da totalidade (ao lugar), como 

propõe Milton Santos. É de comum constatação a existência de termos como Geografia 

Humana, Geografia Física, Geografia Aplicada, Geografia Escolar, Geografia Real, Geografia 

Institucional, Geografia Acadêmica, caracterizando diferentes “geografias”. Há ainda as 

variações das geografias citadas entre seus espectros de métodos e de ideologias (geografia 

teorética, marxista, humanista, etc.) Diante disto, parece-nos por demais contraditório que 

hajam forças tão empenhadas numa união da Geografia em torno de uma análise cada vez 

mais completa e menos fragmentada do espaço geográfico e, concomitantemente, haja forças 

de igual envergadura mantendo a Geografia fragmentada e/ou não fornecendo métodos, 

conceitos e metodologias que garantam uma Geografia mais “una”, e menos “múltipla”. 

Então, a fim de ponderarmos sobre essa contradição e ao sermos confrontados com outras 

contradições, via trabalho e pesquisa na Academia, e, empiricamente, via docência ou via 

trabalhos na chamada “área técnica”, acabamos nos perguntando: será possível que algo possa 

unir todas “as geografias”? Se sim, o quê pode uni-las? Propomos, após um encadeamento de 

reflexões, que este elo tem nome e é antigo conhecido dos geógrafos: o conceito de Paisagem.  

Ao decorrer deste pequeno artigo, (que vale lembrar e frisar, não tem a pretensão de 

esgotar o assunto e, sim, de anunciar superficialmente o início de uma pesquisa e de um 

conjunto de reflexões largamente mais profundas realizadas pelo autor), abordaremos 

algumas idéias e considerações aferidas até o presente momento através de pesquisas 

bibliográficas e, sobretudo, aferições empíricas. 

 

I- Os tipos de Geografia 

O Novo Dicionário Aurélio Século XXI (1999) define primeiramente Geografia com 

uma palavra que vem do grego, geographía, e é a “ciência que tem por objeto de estudo a 

descrição da superfície da Terra, o estudo dos acidentes físicos, climas, solos e vegetações, e 

das relações entre o meio natural e os grupos.” Partimos da definição do dicionário por esta 
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ser, a nosso ver, a mais próxima da Sociedade não necessariamente “iniciada“ nos debates 

acadêmicos da ciência, e, portanto, a que caracteriza muito do que essa mesma sociedade 

espera dos Geógrafos e da Geografia, bem como para demonstrar como essa definição passa 

muitas vezes ao largo dos nossos debates na academia. Isso já cria uma divisão na Geografia: 

a Geografia que a academia produz e reproduz, e a Geografia que a Sociedade tem acesso 

através de documentos triviais como o dicionário. Sob esses termos, a Geografia passa a se 

subdividir em grande escala. No caso específico do Brasil, existe o IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - instituto responsável por uma “geografia oficial”, ou “geografia 

institucional”, ou ainda, como prefere Oliveira (2008), “geografia de Estado” que muitas 

vezes passa ao largo também das “geografias” produzidas na Universidade e vice-versa. Essa 

divisão, que parece se acentuar no pós-1964 (Mamigonian, 2008), vai aguçando uma espécie 

de alienação entre a Geografia, ou ao menos, algumas geografias, e o restante da Sociedade. 

A Geografia que a Sociedade vê no dicionário não é exatamente próxima à que o Estado e os 

meios de comunicação difundem, a do IBGE, nem à que a Academia produz. 

Permanecendo na interface “sociedade-senso comum-geografia”, temos a última face 

que analisaremos aqui: a Geografia escolar. Essa geografia tem se alterado constantemente, 

inclusive em grande consonância com a Geografia acadêmica. Um exemplo disso se dá nos 

PCN´s - Parâmetros Curriculares Nacionais - de Geografia (2000), com forte influência da 

chamada Geografia crítica e do conceito de Espaço geográfico, de Milton Santos. Contudo, 

essa atual geografia escolar, de acordo com nossa experiência docente, parece ser vítima de 

uma resistência de assimilação por parte dos discentes, estes apresentando uma virtual 

inteligência no que tange a relação “geografia-espaço geográfico-seu cotidiano“, mas, ao 

analisarmos suas reflexões em profundidade, percebemos que há ainda muito cristalizada a 

relação simplista “geografia-mapas-topônimos”, e que essa disciplina, a Geografia, não tem 

grande serventia no cotidiano. Há ainda a dificuldade em associar os conteúdos propostos 

(cartografia, clima, vegetação, urbanização, economia) e a análise do que seja o Espaço 

geográfico. Ou seja, aqui a alienação ainda persiste: a Academia produz uma Geografia, a 

escola tenta, ao seu modo transmiti-la, porem com deficiências em concretizar esse objetivo, 

gerando uma segunda, que o aluno parcialmente assimilará e ainda terá de confrontar com a 

do dicionário e com a do IBGE. 
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Abordando especificamente a Geografia produzida na academia, os questionamentos 

em relação à, por exemplo, frase do Aurélio, ganham outras características. Podemos 

questionar, por exemplo: quanto à etmologia da palavra, podemos entender a Geografia como 

a descrição (grafia) da Terra (geo)? A Geografia é realmente uma ciência? (essa pergunta faz 

tanto mais sentido quanto mais os geógrafos se propõem a “refletir” sobre o espaço, em 

detrimento a “estudar” / “pesquisar” o espaço e expor o fruto desses esforços em livros e 

artigos) O que ela realmente estuda, qual o seu objeto de estudo? É realmente o estudo a 

“descrição da superfície da Terra, o estudo dos acidentes físicos, climas, solos e vegetações, e 

das relações entre o meio natural e os grupos.” Essas questões abordaremos em maior 

profundidade a seguir. Há ainda preocupações com os métodos de como se estudar os 

eventuais objetos de estudo da Geografia que oscilam juntos com as próprias concepções de 

quais sejam esses objetos. 

Ainda, antes de avançarmos, cabe, a nosso ver, mais dois questionamentos: qual o 

papel da cartografia, isto é, dos populares mapas, na atual Geografia? Muitos acreditam que 

ela ficou relegada a planos inferiores com a ascensão de novos conceitos na Geografia; e qual 

o papel do profissional geógrafo numa sociedade que não parece ter acesso às informações 

muito seguras sobre suas especialidades? 

 

II- Os objetos de estudo e as Geografias 

 

No item anterior nos abstemos de um debate mais profundo sobre o que chamamos de 

atomização da Geografia, isto é, sua excessiva fragmentação em muitos ramos, na academia, 

nos detendo mais no que podemos chamar de o restante da Sociedade. Agora abordaremos 

algumas divisões aceitas e/ou utilizadas pela academia. Ruy Moreira (2006) nos sugere, 

citando Focault e Boaventura de Souza Santos, que a “razão fragmentária, que desde meados 

do século XIX, com o advento do positivismo, se instala e domina o cenário do pensamento 

científico e filosófico do Ocidente” (Moreira, 2006, p.10), e que a Geografia se apropria dessa 

razão fragmentária pois “o olhar do geógrafo sobre o mundo sugere-lhe, à primeira vista, uma 
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circudância formada por uma diversidade de coisas”. Percebemos então que parece haver uma 

ligação entre a influência positivista, sobretudo no início do que conhecemos como Geografia 

Tradicional2, com o excesso de “coisas” que podem ser observadas. Aliado a isto, Andrade 

(1987) nos adverte que: 

 

 (...) não existem ciências estanques, com objetivos bem delimitados, 
mas uma ciência única que, para facilitar o estudo de determinadas 
áreas, foi dividida, um pouco arbitrariamente, em várias outras, 
compartimentando-se a totalidade. Esta divisão da ciência em vários 
campos do conhecimento foi o resultado tanto do alargamento do 

conhecimento científico (grifo nosso), tornando difícil uma pessoa 
dominar todo o seu campo, como faziam os sábios da Grécia, como o 

domínio da filosofia positivista (grifo nosso), cada vez mais 
proeminente com a expansão do capitalismo, visando formar 
especialistas que entendam o mais profundamente possível de áreas 
cada vez mais restritas.(Andrade, 1987, p.11) 

 

A ligação supracitada acaba por criar assim um campo fértil para a(s) 

fragmentação(ões) que acometeram a Geografia. A primeira, e que podemos considerar a 

mais clássica, é a divisão entre Geografia Humana e Geografia Física. Esse cisma, que é 

firmemente sustentado até hoje, contribuiu e ainda contribui, a nosso ver, para uma relação 

esquizofrênica dos geógrafos com a Geografia, e da Sociedade com ambos. Essa 

“esquizofrenia” se dá, sobretudo, e ainda a nosso ver, sobre os propósitos e objetos de estudo 

da Geografia. 

 

Admitindo-se que a Geografia se inicia na Grécia como uma atividade de descrição da 

Terra (ao menos, etimologicamente falando) ao embarcar na ideologia positivista de se buscar 

a especialização de um conhecimento muitas vezes em detrimento à sua análise global, a 

geografia vai se fragmentando e se distanciando cada vez mais de seu propósito original, e 

                                                           
2
      “Os postulados do positivismo (aqui entendido como o conjunto das correntes não 
dialéticas) vão ser o patamar sobre o qual se ergue o pensamento geográfico tradicional, 
dando-lhe unidade.” (Moraes, 2005) 
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surfando em novos mares de propósitos ideológicos. Percebemos que o propósito de se 

descrever a Terra, e seus métodos, que são presentes em Estrabão, passam pela Idade Média e 

chegam até Varenius, pouco se alteram ao longo do tempo (Moreria, 2006; Varenius). Então 

surgem-nos algumas indagações, tais como: quando a geografia descrevia a terra, o que ela 

descrevia? A geografia ainda hoje tem esse propósito? Se não, em que ponto que a geografia 

deixou de descrever a Terra?  

Primeiro, podemos entender que a Geografia que descrevia a Terra tinha como objeto 

de estudo a Paisagem, afinal, entendendo a Paisagem como um “espaço de terreno que se 

abrange num lance de vista” (Ferreira, 1999), podendo associar então o seu conceito com a 

capacidade do homem de percebê-la através dos sentidos (nessa definição, especificamente, 

com a visão) e assim, por conseguinte, descrevê-la. O conceitos de Paisagem vão, na verdade, 

além dessa simples definição, como abordaremos adiante. Por enquanto, importa-nos 

identificar o fato, então, da estreita ligação entre Paisagem e Geografia. 

As duas perguntas que se seguem serão parcialmente respondidas sem muito 

aprofundamento, devido ao espaço restrito do artigo e às pesquisas ainda em andamento. 

Voltando à questão da divisão da Geografia em Física e Humana, a Geografia vai perdendo 

seu caráter “unitário” (e dando origem a esse caráter dicotômico) à medida que os geógrafos e 

as instituições de geografia vão admitindo essa separação e criando conceitos, propondo 

objetos de estudo e desenvolvendo métodos que priorizam o desenvolvimento de uma das 

duas geografias em detrimento d’A Geografia. 

Daí temos uma Geografia física que “persiste” no estudo das paisagens, 

especialmente, “naturais”, e uma Geografia humana que parte desde o estudo/conceito da 

região, inspirado em Kant, desdobrado em La Blcahe, passando pelo estudo/conceito de área 

em Hettner e Hartsorne (Tathan, 1959 apud Moreira, 2006), voltando ao de região em George 

(George, 1980) com forte concentração nas influências econômicas no conceito, o território, 

como em Raffestin e Oliveira, até culminar, a nosso ver, no conceito de espaço, como em 

Lefebvre e Santos (Santos, 2004). Podemos considerar ainda os conceitos de Paisagem, de 

Jean Tricart, e de Estrato Geográfico, de Gregoryev (Ross, 2005), importantes para a 

Geografia e, aparentemente, mais difundidos na chamada Geografia física. Para cada um 
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desses objetos de estudo foram desenvolvidos e associados diversos métodos e metodologias, 

mas que, majoritariamente, proporcionavam o desenvolvimento de uma ou outra geografia, e 

não a (re) união de ambas. Consideraremos aqui, de forma relativamente arbitrária, mas não 

muito distante da realidade, os objetos de estudo das duas Geografias: a geografia física 

trabalhando com a idéia de que a Paisagem do Estrato Geográfico3 é composta por quatro 

esferas, sendo três inorgânicas (litosfera, hidrosfera e atmosfera) e um orgânica (biosfera), 

onde se leva em consideração o balanço de radiação terrestre, a pressão, a gravidade, o atrito e 

os fluxos de matéria e energia (Strahler & Strahler, 2000); a Geografia humana mostra-se um 

pouco mais pois seus conceitos mais comuns atualmente (território, lugar e espaço) são 

abordados de variadas formas segundo variados métodos e metodologias, cabendo então a nós 

elegermos um (reafirmando a “arbitrariedade”, e informando que essa escolha se dá pelo grau 

de penetração que esses conceitos possuem na geografia acadêmica brasileira), no caso, o 

conceito de Espaço geográfico, de Milton Santos. Esse conceito, definido com um sistema 

indissociável de ações e objetos, fixos e fluxos, apresenta-se como o objeto de estudo da 

geografia, podendo ser analisado através de categorias como a paisagem, o território e o lugar 

(Santos, 2004). Notamos aqui que o espaço geográfico então abarcaria conceitos como 

paisagem, lugar e território em seu seio, dando conta, então, de explicar a totalidade. 

Porem, aqui, nos deparamos com alguns problemas: 

� O conceito de espaço geográfico do Milton Santos pretende abarcar o conceito 

de Paisagem. Os ditos geógrafos humanos aceitam essa idéia, porém, os chamados 

geógrafos físicos não costuma aceita-la (ao menos, a julgar pelo número de referências 

feitas a esse conceito em livros e trabalhos de geografia física).  

                                                           
3
      “(...) estreita faixa onde é possível viver biologicamente e que Grigoriev (1968) 
denominou de ´‘Estrato Geográfico da Terra‘. Essa faixa, segundo ele, é o ambiente que 
permite a existência do homem como ente biológico e conseqüentemente social. Essa camada 
ou estrato é relativamente pouco espessa, pois se estende da baixa atmosfera até a parte 
externa e rígida da Terra, que corresponde à crosta terrestre ou listo fera. O estrato geográfico 
configura-se por um conjunto de componentes do ambiente natural em seu três estados físicos 
(solido, liquido e gasoso), que compreende a costa terrestre e marinha, a hidrosfera, os solos, 
a cobertura vegetal, o reino animal e a baixa atmosfera (troposfera e parte da estratosfera). 
Nesse ambiente de intensa troca de energia e matéria é que foi possível surgir a vida animal e 
vegetal e a evolução do homem como ser animal e social.” (Ross, 2005, p. 10) 
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� Ao analisarmos outros autores de geografia humana, observamos que o espaço 

geográfico concorre fortemente com o território, por exemplo, quanto à posição de objeto 

de estudo da Geografia. 

� Os próprios geógrafos humanos da atualidade parecem também não levar em 

profunda consideração o objeto de estudo e os métodos da geografia física, tornando o 

contrário muito semelhante. 

 

Isso posto, surgem algumas considerações que podem ser feitas: 

 

1- Com esse relacionamento onde, ou se propõe teorias e métodos diferentes paras as 

duas geografias, provocando um desenvolvimento independente de ambas, ou se propõe 

teorias que até estimulem algum tipo de (re) união, mas que carece de métodos melhores e/ou 

mais abrangentes, as duas geografias tendem a se afastar, sendo atraídas por suas interfaces 

com outras ciências, para estas mesmas ciências. O geógrafo físico passa a se reconhecer 

fortemente em profissionais da geologia, engenharias e da biologia, por exemplo, e menos 

com o geógrafo humano. E este, por seu turno, passa a se reconhecer fortemente em 

profissionais da sociologia, da antropologia, da filosofia e da economia, também por exemplo. 

Cria-se assim uma relação de estranhamento entre as duas geografias, num processo que tende 

a se agravar à medida que o “reconhecimento” com suas interfaces for maior que entre as 

próprias geografias, transformando seus objetos de estudo e, conseqüentemente, alterando 

seus objetivos.  

 

2- Isso gera uma geografia escolar confusa, porque, na escola, ela é apresentada como 

uma e “una”. Tanto professores quanto alunos tendem a se confundir: a geografia é uma ou 

duas? Se for uma, porque na academia, que onde se vai buscar as fontes, é considerada dois? 

Se for dois, qual (eu, professor) devo ensinar? A julgar pelos PCN´s e, mais recentemente, e 

aqui no Estado de São Paulo, com o estabelecimento da “proposta curricular do estado de São 
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Paulo” 4, vemos uma concentração maior nos temas da geografia humana5, acentuando a 

imprecisão sobre o que realmente é (e, conseqüentemente, para quê serve) a Geografia. Surge 

então um tipo de terceira geografia: a escolar, que passa a carecer de objetivos claros à sua 

existência. 

 

3- Com a formação dos alunos fragilizada pela pouca clareza no que tange ao objeto 

de estudo da Geografia, lança-se na sociedade indivíduos que não sabem exatamente em que 

situações (e para quê) recorrer à Geografia. Isto é um dos ingredientes que gera o atual estado 

da sociedade, no qual o profissional geógrafo por vezes é marginalizado do mercado de 

trabalho porque seus possíveis contratantes não sabem exatamente para quê contratá-lo. Isso 

irá resultar numa espécie de quarta geografia, a chamada geografia técnica, que, por 

freqüentemente não ter suas necessidades (e, sobretudo, as necessidades do mercado 

capitalista) atendidas nem pela geografia física, nem pela geografia humana (e, tampouco pela 

geografia escolar) passa a se apropriar de teorias de ambas, porem, desenvolvendo métodos e 

metodologias próprias e, inclusive, objetivos próprios. Cabe ainda, neste âmbito discutir a 

pertinência da Lei 6.664 de 26 de Junho de 19796, popularmente conhecida como “lei do 

Geógrafo”. Será que a academia tem fornecido teorias para que o geógrafo possa cumprir 

plenamente a lei? Ou, será que a lei reflete realmente a atividade, os conhecimentos e os 

propósitos do geógrafo e da Geografia (ou seria das geografias?)? Esses questionamentos 

específicos terão de ficar para outra oportunidade, mas, a nosso ver, não devem ser 

desprezados. 

 

                                                           
4
      FINI, Maria Inês. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Geografia. São Paulo: 
SEE, 2008. Este documento pretende, nos dizeres dos responsáveis, propor um currículo para 
os níveis de Ensino Fundamental – Ciclo II e Médio, e, com isso contribuir para a melhoria da 
qualidade das aprendizagens dos alunos. 
5
      Temas como “federação brasileira”, “revolução técnico-científica”, e “blocos econômicos 
supranacionais”, alem de seus correlatos sociais, ditam o conteúdo da proposta. 
6
      Lei que disciplina a profissão de geógrafo. 
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4- Ao analisarmos especificamente o caso brasileiro, encontramos uma quinta 

geografia: a do IBGE. Também se utilizando de algumas teorias “importadas da academia”, 

mas com métodos e objetivos próprios, o IBGE, apesar do nome, não se notabiliza por ser um 

instituto com predominância de geógrafos. Sabe-se que o afastamento entre o IBGE e a 

“geografia brasileira” se deu entre as décadas de 1960 e 1970, em grande parte, por motivos 

ideológicos, especialmente entre os adeptos da geografia “tradicional francesa“, os adeptos da 

geografia “crítica” e os adeptos da geografia “teórico-quantitativa“ (Scarin, 2008).  

 

Cabe-nos então a pergunta: é importante, salutar ou até mesmo possível manter, 

teoricamente, cinco geografias coexistindo, cada uma com seus próprios objetos de estudo e 

objetivos, com seus próprios métodos e metodologias? E, se ao que parece, nenhuma das 

“geografias” parecem preocupadas em “descrever a Terra” (talvez, com exceções nas 

geografias física, escolar e técnica - sobretudo nesta última), porque permanecer com este 

nome, se o mesmo, agora, pouco diz?  

 

A nossa resposta, nesse artigo, é, “não” para ambas as questões. 

 

III- A Paisagem como objeto de estudo e como elo entre as geografias. 

 

Retomando muitas das questões apresentadas ao longo do texto, iremos expor aqui de 

forma sintética, nossas teorias e propostas acerca da Paisagem e da Geografia. Primeiramente, 

entendemos que devemos encarar a geografia como uma ciência. Entendendo ciência como 

“conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente 

acumulados, dotados de universalidade e objetividade que permitem sua transmissão, e 

estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias, que visam compreender e, 

possivelmente, orientar a natureza e as atividades humanas” (Ferreira, 1999), ou, como define 
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Diamond (2006), “ciência é algo muito mais amplo [que um corpo de conhecimentos 

adquiridos através da reprodução de experimentos controlados em laboratórios]: a aquisição 

de conhecimento confiável sobre o mundo”, cremos que a Geografia se encaixe nesses 

termos. Mas, afinal o que ela realmente estuda? Que conhecimentos ela deve adquirir, 

produzir e transmitir? Qual o seu objeto de estudo? Entendendo que os objetos de estudo 

propostos até agora contribuíram mais para o aprofundamento da divisão da geografia, do que 

para a sua unidade, propomos que seu objeto de estudo seja a Paisagem. Mas não apenas a 

paisagem como “conjunto de formas, que, num dado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza” (Santos, 2004), nem 

“herança de processos fisiográficos e biológicos” (Ab´Saber, 2003), ou “a aparência (grifo 

nosso) diretamente perceptível do espaço” (Haggett apud Dolfuss) . Nosso conceito de 

paisagem se aproxima mais aos propostos do Gabriel Rougerie, para quem “a paisagem 

constitui um todo percebido através de vários sentidos, e cujas relações causais, se desejarmos 

compreende-lo, deverão ser deslindadas uma por uma, tal como as interações do complexo 

vivo por ele constituído.” Para esse e outros autores (como Tricart e Deffontaines), o conceito 

de Paisagem sempre está ligado à percepção (ao que percebemos através de nossos sentidos) e 

à compreensão do que constitui o que se percebe.  

Assim, tomamos a liberdade de conceituar a Paisagem como sendo tudo que nos cerca, 

que nos influencia, e que por nós pode ser percebido e influenciado.  Paisagem é ainda, ao 

nosso entender, o resultado de trabalhos recíprocos da Natureza e da Sociedade no Planeta 

Terra. Assim sendo, para a melhor compreensão do conceito proposto, devemos considerar: 

1- Entendemos Sociedade como um “todo” composto por quatro partes 

indissociáveis: a população, a cultura, a política e a economia7. 

2- Entendemos Natureza como todos os processos e fenômenos “não-

sociais”, isto é, processos e fenômenos que obedecem outras lógicas que não as 

sociais (populacionais, culturais, políticas e econômicas), transcendendo a existência 

                                                           
7
     Quanto a esta definição de “Sociedade”, estamos desenvolvendo, em paralelo, 
reflexões e pesquisas, que em breve constituirão artigo específico. 
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das mesmas. Seriam processos e fenômenos naturais: “climas, solos, vegetações”, etc. 

8 

3- Explicitamos “no Planeta Terra” para reforçarmos a noção de que, ao 

menos por ora, os esforços da Geografia devem se concentrar no espaço realmente 

ocupado, passível de poderosa influência da Sociedade e que nos garante a nossa 

existência natural e social: o Planeta Terra. 

4- Acreditamos que a descrição da Terra tenha relação intrínseca com a 

Paisagem (por esta poder ser percebida e, posteriormente, descrita, compreendida, 

explicada), e isso garante um importante certo sentido de identificação entre o nome 

da Geografia e suas atividades. 

5- Em acordo com o item anterior, entendemos que vastas partes do 

mundo (e do território brasileiro em especial) carece de descrições e inventários 

detalhados de suas Paisagens, como também entendemos que o geógrafo é um 

profissional privilegiado em analisar as Paisagens ainda não analisadas, e que aí 

reside um importante mercado de trabalho para o profissional. 

6- Essas descrições podem garantir espaço no mercado de trabalho tanto 

em consultorias ambientais e empresas responsáveis por EIA/RIMA’s9 (sobretudo nos 

essenciais chamados mapas de uso e ocupação do solo, que, ao nosso entender, nada 

mais são do que “retratos” da paisagem) como no próprio IBGE, a fim de gerar dados 

espaciais precisos e em variadas escalas. 

7- Pensamos ainda que, uma geografia que se propõe estudar e, 

conseqüentemente, explicar a Paisagem conforme esta foi por nós conceituada, tem 

um potencial poder transformador se utilizada na escola. Cremos que alunos que 

conheçam tudo que os cercam, que os influenciam, e que por eles pode ser percebido 

e influenciado terão importante autonomia de reflexão e critica, independente de 

reflexões e criticas já propostas/sugeridas/impostas. 

                                                           
8
      Idem. 
9
      Estudos de Impactos Ambientais/Relatório de Impactos ao Meio Ambiente. 
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8- Devemos destacar que, em hipótese alguma, desconsideramos os 

estudos de geografia cujo foco sejam o território, o lugar ou o próprio espaço. Apenas 

entendemos que os dois primeiros permitem tamanha interface com outras ciências 

(notadamente sociologia, antropologia, economia e direito), e o último, ou conta com 

conceituações que podem não dar conta da totalidade geográfica como muitas vezes 

se propõe, ou o objeto é realmente tão amplo que o próprio geógrafo acaba por não 

dar conta, podendo estabelecer uma relação de incompreensão entre sociedade e 

Geografia. 

9- Por fim, consideramos os dois objetos de estudo, que admitimos aqui 

neste artigo como sendo da Geografia Física e da Geografia Humana, como falhos 

tanto em unir as duas geografias, como em suas próprias concepções: a Paisagem dos 

geógrafos físicos tende, não raro, a relativizar o potencial transformador da Paisagem 

que possui a Sociedade, sobretudo em nosso atual período técnico10; e o Espaço 

Geográfico proposto por Milton Santos, apesar de a nosso ver constituir um 

paradigma quando falamos de Sociedade (ainda mais nos termos considerados por 

nós ao definirmos Sociedade), acaba por não ter uma aplicação tão efetiva ao se tratar 

da Natureza, seus aspectos, fenômenos e processos. 

10- Ainda assim, consideramos de total importância a reflexão da Paisagem 

a partir visão abrangente da totalidade espacial, através do Espaço Geográfico. 

 

 Enfim, acreditamos que a conceituação de Paisagem da forma como propomos, ainda 

que em estágio embrionário, possa jogar alguma luz nos questionamentos propostos ao longo 

do texto e que possa, ainda, agir como uma solda entre as “geografias”, ou um elo. A 

Geografia Física se uniria à Humana através da aceitação de que a Paisagem é fruto de uma 

relação indissociável entre os fenômenos e processos naturais e sociais (sendo que estes 

últimos ganham poder de transformação proporcional ao seu estágio técnico), que devem ser 

                                                           
10
      Período técnico este definido como sendo o do meio técnico-científico-informacional 
(Santos, 2004) onde os objetos, por exemplo, possuem grande carga de técnica, 
ciência e informação em suas formas, funções, estruturas e processos. 
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descritos e explicados sob determinados critérios e através de métodos e metodologias 

específicas11, a fim de se reunir “conhecimentos confiáveis sobre o mundo” (especialmente o 

de um recorte espacial pré-determinado). A nosso ver, isso daria uma característica e um 

propósito a estas geografias (agora “unificadas”), e à geografia escolar, que serviria para que 

os alunos tivessem o máximo de conhecimento do mundo/Paisagem à sua volta (garantindo 

uma importante sensação de que a disciplina trata de algo muito próximo dele: o que ele 

percebe, o que o cerca). Com uma característica e um propósito mais consolidado, há uma 

maior probabilidade de as legislações serem mais específicas nas atribuições do profissional 

geógrafo, permitindo assim que o mercado de trabalho (empresas públicas e privadas, IBGE) 

saibam exatamente o que exigir e o que esperar de um Geógrafo (mapas de uso e ocupação do 

solo detalhados, análises de diferentes paisagens, consultorias ambientais, inventários, 

relatórios, etc.) 

 

Resta-nos, dos questionamentos propostos ao decorrer do artigo, tratarmos do papel e 

da relação da cartografia (especialmente a temática) com a Geografia. Moreira (2006) 

considera que “a geografia lê o mundo por meio da paisagem. A cartografia é a linguagem 

que representa a paisagem”, porem diz que “este elo comum perdeu-se no tempo”.  

Entendemos que, admitindo a Paisagem como objeto de estudo da Geografia e conforme 

conceituamos, o elo se (re) estabelece. Moreira defende que após os anos 1950, o espaço, e 

conseqüentemente a paisagem, passou a ter transformações tão rápidas que a cartografia, em 

seus moldes “tradicionais”, não mais consegue representa-a. Contudo, ao nosso entender, com 

o surgimento do Geoprocessamento e de suas ferramentas, a cartografia consegue dar 

representar a Paisagem na mesma velocidade que esta se transforma, acentuando assim não só 

a importância da Paisagem como a da relação entre o geógrafo e a cartografia, especialmente 

na sua “versão” característica do meio técnico-científico-informacional: o geoprocessamento. 

 

                                                           
11
      Os critérios, métodos e metodologias constituem parte importante do conceito propostoa 
para a Paisagem, mas que, também por conta de sua extensão necessitará de um trabalho à 
parte.  
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Considerações Finais 

 

Sabemos que este trabalho está apenas no início e carece ainda de muitos 

aprofundamentos, mas acreditamos que o debate deva ser iniciado de alguma forma, e 

escolhemos este artigo para isso. Detalhes importantes sobre o profissional geógrafo bem 

como de cada uma das “geografias” acabaram não estando presentes, mas certamente não 

foram e nem serão desconsiderados. A importância da AGB também não foi esquecida, mas a 

instituição acabou ficando fora destas discussões pois, a nosso ver, alargaria ainda mais o 

debate, se opondo ao caráter sintético deste artigo.  As propostas de metodologias para o 

trabalho com o conceito de Paisagem também merecerá um espaço maior e até mais 

específico para o aprofundamento das idéias. Reiteramos que o trabalho está no início e 

diversas idéias e conteúdos ainda serão incorporados e removidos afim de se “testar” qual o 

nível de resistência das idéias e reflexões ora propostos. 
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