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Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num dado 
momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 
homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. 

A palavra paisagem é freqüentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. 
Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. A 
rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a 
visão. Assim, quando se fala em paisagem, há, também, referência à configuração territorial e, 
em muitos idiomas, o uso das duas expressões é indiferente. 

A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais - concretos. Nesse sentido a paisagem 
é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal. O 
espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, uma situação única. Cada 
paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-objetos, providas de um 
conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas formas-
objetos. Por isso, esses objetos não mudam de lugar, mas mudam de função, isto é, de 
significação, de valor sistêmico. A paisagem é, pois, um sistema material e, nessa condição, 
relativamente imutável: o espaço é um sistema de valores, que se transforma 
permanentemente. 

O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu uso, é um conjunto de 
mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a sociedade, em um dado momento, 
atribui a cada pedaço de matéria, isto é, cada fração da paisagem. 

O espaço é a sociedade, e a paisagem também o é. No entanto, entre espaço e paisagem o acordo 
não é total, e a busca desse acordo é permanente; essa busca nunca chega a um fim.  

A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém 
coexistindo no momento atual. No espaço, as formas de que se compõe a paisagem preenchem, 
no momento atual, uma função atual, como resposta às necessidades atuais da sociedade. Tais 
formas nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de sociedades sucessivas, mas só as 
formas mais recentes correspondem a determinações da sociedade atual. 

Segundo C. Reboratti (1993, p.17) "a paisagem humana é uma combinação de vários tempos 
presentes". Na verdade, paisagem e espaço são sempre uma espécie de palimpsesto onde, 
mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações se superpõe. O espaço 
constitui a matriz sobre a qual as novas ações substituem as ações passadas. É ele, portanto, 
presente, porque passado e futuro. 

Paisagem e espaço participam da condição daquelas coisas com "duplo rosto", a que se refere 
François Ricci (1974, p. 132). Diante delas, corremos o risco de não distinguir essas duas faces 
ou de separá-las de tal modo que acabamos por apenas considerar uma só face de cada vez. A 
operação só pode ser levada a bom termo quando "a face ignorada, mas não abolida, vem se 
impor, como face escondida sob a face reconhecida". 



Tal preocupação já havia sido expressa no primeiro número da revista Espaces-Temps (n.° l, 
1975, p. 26) em um artigo intitulado "La Géographie aux Champs", onde o autor (ou autores) 
pede que sejam distinguidos "a paisagem percebida, cujo único elemento de unidade é o homem 
que percebe, e o espaço significativo de um fenômeno". Mas a idéia não parece ter prosperado, 
seja porque o espaço banal é freqüentemente negligenciado (fala-se mais no espaço de um 
fenômeno do que no espaço de todos os fenômenos), seja porque a herança epistemológica da 
geografia constitui um obstáculo a um tratamento não dualista do problema 42. E Pierre George 
(1974, p. 7) considera essa noção de paisagem, tal como utilizada correntemente, como "uma das 
ambiguidades da geografia, ciência bifronte, sempre tentada pela pesquisa das fontes da 
realidade que ela deve estudar". 

O espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que formam a paisagem tivessem 
uma vida própria, podendo assim explicar-se por si mesmos. Sem dúvida, as formas são 
importantes. Essa materialidade sobrevive aos modos de produção que lhe deram origem ou aos 
momentos desses modos de produção. Mas, como lembra Baudrillard (1973, p. 16), "a única 
coisa que nos dá conta do real não são as estruturas coerentes da técnica, mas as modalidades de 
incidência das práticas sobre as técnicas ou, mais exatamente, as modalidades de obstrução das 
técnicas pelas práticas". 

Só por sua presença, os objetos técnicos não têm outro significado senão o paisagístico. Mas eles 
aí estão também em disponibilidade, à espera de um conteúdo social. Marx já dizia que "a 
economia política não é a tecnologia" (Grundrisse, Caderno M.). Se o homem, por seu trabalho - 
enquanto produtor, residente ou ocupante ocasional - não transmite vida à coisa, essa vida da 
qual somente ele é detentor, o objeto permanecerá sempre como tecnologia, e não como 
economia. Assim como as forças materiais naturais não se tornam produtivas senão pelo trabalho 
humano, no dizer de Jakubowsky (1971, p. 60), o mesmo se passa com as forças materiais 
sociais, criadas um dia pelo homem mediante o processo da produção, presente ou passada. 
Korsch (1967, p. 273, Ap. II) lembra a citação de Marx (nos Manuscritos Econômicos e 
Filosóficos) da frase de Pecquer, "que falava da virtude mágica da fecundidade comunicada ao 
elemento morto da matéria pelo trabalho, isto é, pelo homem". Numa perspectiva lógica, a 
paisagem é já o espaço humano em perspectiva. 

Durante a guerra fria, os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar da produção de um 
engenho, a bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana em uma dada área, mas 
preservando todas as construções. O Presidente Kennedy afinal renunciou a levar a cabo esse 
projeto. Senão, o que na véspera seria ainda o espaço, após a temida explosão seria apenas 
paisagem. Não temos melhor imagem para mostrar a diferença entre esses dois conceitos. 

Ao nosso ver, a questão a colocar é a da própria natureza do espaço, formado, de um lado, pelo 
resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro lado, animado 
pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade. Paisagem e 
sociedade são variáveis complementares cuja síntese, sempre por refazer, é dada pelo espaço 
humano. 

Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, transformam a 
organização do espaço, criam novas situ ações de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de 
partida para um novo movimento. Por adquirirem uma vida, sempre renovada pelo movimento 
social, as formas - tornadas assim formas-conteúdo - podem participar de uma dialética com a 
própria sociedade e assim fazer parte da própria evolução do espaço. 



O seu caráter de palimpsesto, memória viva de um passado já morto, transforma a paisagem em 
precioso instrumento de trabalho, pois "essa imagem imobilizada de uma vez por todas" permite 
rever as etapas do passado numa perspectiva de conjunto. O autor dessas palavras, o historiador 
Marc Bloch (1974, p. 49-50), é, por assim dizer, um dos criadores dessa geografia retrospectiva 
da qual F. Braudel (1949) nos dá um modelo definitivo em seu livro La Mediterranée. 

M. Bloch nos põe em guarda contra o risco de querer impor essa imagem - oferecida pela 
paisagem - "a cada etapa do passado". O que temos diante de nós são apenas fragmentos 
materiais de um passado - de sucessivos passados - cuja simples recolagem não nos ajuda em 
muito. De fato, a paisagem permite apenas supor um passado. Se queremos interpretar cada 
etapa da evolução social, cumpre-nos retomar a história que esses fragmentos de diferentes 
idades representam juntamente com a história tal como a sociedade a escreveu de momento em 
momento. Assim, reconstituímos a história pretérita da paisagem, mas a função da paisagem 
atual nos será dada por sua confrontação com a sociedade atual. 

Enquanto simples materialidade, nenhuma parte da paisagem tem, em si, condições de provocar 
mudanças no conjunto. Conforme nos indicou Isachenko (1975, p. 635) "mesmo se todos os 
componentes da paisagem estão, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente relacionados, 
uma alteração verificada em uma dada relação não pode 'automaticamente' e 'sem delongas' 
afetar, na mesma proporção, todas as partes do sistema". Aliás, as mudanças são sempre 
conjuntas e cada aspecto ou parte é apenas uma peça, um dado, um elemento, no movimento do 
todo. 

A paisagem é história congelada, mas participa da história viva. São as suas formas que realizam, 
no espaço, as funções sociais. Assim, pode-se falar, com toda legitimidade, de um 
funcionamento da paisagem, como, aliás, foi proposto por C. A. F. Monteiro (1991). Se o 
conhecimento, como diz Whitehead (1938, p. 225), "nada mais é que a análise do funcionamento 
dos funcionamentos", então o conhecimento da paisagem supõe a inclusão de seu funcionamento 
no funcionamento global da sociedade. A paisagem é testemunha da sucessão dos meios de 
trabalho, um resultado histórico acumulado. O espaço humano é a síntese, sempre provisória e 
sempre renovada, das contradições e da dialética social. O que nos interessa aqui mais de perto é 
que isto nos pode oferecer uma solução para o nosso problema epistemológico. 

Marx havia sugerido que os fenômenos fossem considerados sob dois aspectos qualitativos, a 
saber: seja a partir de suas qualidades naturais, seja a partir de suas qualidades específicas. 
Kusmin (1974, pp. 72-73) retoma essa idéia e considera que, no primeiro caso, são os aspectos 
mais gerais e abstratos que primam, enquanto, na segunda hipótese, o fenômeno é visto como 
um elemento ou um componente de um dado sistema, isto é, como um fenômeno sistêmico. 

Considerada em si mesma, a paisagem é apenas uma abstração, apesar de sua concretude como 
coisa material. Sua realidade é histórica e lhe advém de sua associação com o espaço social. 
Lembremos, aqui, a diferença, proposta, com variantes, por diversos autores, entre "existência 
substancial" e "existência relacional", duas formas complementares e opostas de manifestação da 
objetividade da natureza. Nessa mesma ordem de idéias, está a distinção feita por Marx e 
retomada por Kusmin (1974, p. 67) entre qualidades sociais de primeira ordem e qualidades 
sociais de segunda ordem. As qualidades sociais de primeira ordem são funcionais e 
materialmente sistêmicas porque, de um lado, refletem certas demandas e estândares sociais e, 
de outro lado, tem uma forma objetiva compulsória e são, clara e inequivocamente, 
materializadas em coisas concretas individuais. Em contraste, as qualidades sociais de segunda 



ordem são sistêmicas no sentido próprio da palavra. Elas não são diretamente materializadas em 
coisas individuais e exprimem as qualidades integrativas do todo social. 

Pode-se pensar numa dialética entre a sociedade e o conjunto de formas espaciais, entre a 
sociedade e a paisagem? Ou a dialética se daria exclusivamente entre sociedade e espaço? 

É a sociedade, isto é, o homem, que anima as formas espaciais, atribuindo-lhes um 
conteúdo, uma vida. Só a vida é passível desse processo infinito que vai do passado ao 
futuro, só ela tem o poder de tudo transformar amplamente. Tudo o que não retira sua 
significação desse comércio com o homem, é incapaz de um movimento próprio, não pode 
participar de nenhum movimento contraditório, de nenhuma dialética. 

Uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma montanha não participam do 
processo dialético senão porque lhes são atribuídos determinados valores, isto é, quando são 
transformados em espaço. O simples fato de existirem como formas, isto é, como paisagem, não 
basta. A forma já utilizada é coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela se torna espaço, 
porque forma-conteúdo. 

Não existe dialética possível entre formas enquanto formas. Nem, a rigor, entre paisagem e 
sociedade. A sociedade se geografiza através dessas formas, atribuindo-lhes uma função que, ao 
longo da história, vai mudando. O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conte údo social 
e as formas espaciais. Mas a contradição principal é entre sociedade e espaço, entre um presente 
invasor e ubíquo que nunca se realiza completamente, e um presente localizado, que também é 
passado objetivado nas formas sociais e nas formas geográficas encontradas. 

Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como realidade física, 
mas como realidade social, forrnas-conteúdo. Isto é, objetos sociais já valorizados aos quais ela 
(a sociedade) busca oferecer ou impor um novo valor. A ação se dá sobre objetos já agi dos, isto 
é, portadores de ações concluídas mas ainda presentes. Esses objetos da ação são, desse modo, 
dotados de uma presença humana e por ela qualificados. 

A dialética se dá entre ações novas e uma "velha" situação, um presente inconcluso querendo 
realizar-se sobre um presente perfeito. A paisagem é apenas uma parte da situação. A situação 
como um todo é definida pela sociedade atual, enquanto sociedade e como espaço. 

Em cada momento, em última análise, a sociedade está agindo sobre ela própria, e jamais sobre a 
materialidade exclusivamente. A dialética, pois, não é entre sociedade e paisagem, mas entre 
sociedade e espaço. E vice-versa. 

 


