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RESUMO 

O uso de imagens como objeto de estudo torna-se cada vez mais recorrente no âmbito da 
Geografia Cultural. A Geografia não é a primeira a utilizar o exercício da reflexão a respeito 
do uso da imagem como instrumento metodológico, uma vez que a História, a Sociologia, a 
Antropologia e outras áreas das Ciências Sociais há muito já as utilizam. O estudo das 
imagens é uma das possibilidades de descrição (estética e geográfica) do tempo e do 
espaço e, apesar de suscitar inúmeras discussões, por ser linguagem sujeita a diversos 
tipos de interpretação, se torna, cada vez mais, documento e instrumento dos fatos e 
fenômenos sociais, uma vez que revelou as insuficiências das palavras e mostrou sua 
imensa riqueza de informações. Este texto discute sobre as principais abordagens e 
técnicas quando do uso da imagem como objeto de investigação, utilizando como referência 
principal as pinturas do artista norueguês Alfredo Andersen.  
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RESUMEN 

El uso de imágenes como objetos de estudio se hace cada vez más demandante en la 
geografía cultural. La geografía no es el primero en utilizar el ejercicio de reflexión sobre 
el uso de la imagen como herramienta metodológica, como la historia, la sociología, la 
antropología y otros campos de las ciencias sociales han sido durante mucho tiempo 
utilizando. El estudio de las imágenes es una de las posibilidades de la descripción 
(geográfico y estético) del tiempo y el espacio y, a pesar de aumento de varias 
discusiones, el lenguaje de verse afectados por diferentes tipos de interpretación se 
convierte, cada vez más, el documento e instrumento de los hechos y los fenómenos 
sociales, por haber revelado las debilidades de las palabras y mostró su inmensa riqueza 
de la información. Este artículo discute los principales enfoques y técnicas utilizando la 
imagen como objeto de investigación, utilizando como referencia principal de las pinturas 
del artista noruego Alfredo Andersen. 

Palabras-clave: imágenes, artes, paisaje, geografía cultural  

 

 

 
 “Olhar apenas para uma coisa não nos diz nada.  

Cada olhar leva a uma inspeção, cada inspeção a uma reflexão,  
cada reflexão a uma síntese, e então podemos dizer que,  

com cada olhar atento, estamos teorizando”. Goethe 
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Existem inúmeras formas de abordagem, assim como métodos e técnicas que 

ajudam na produção de uma pesquisa na área da Geografia Cultural e Humanista. 

Observar e interpretar imagens são algumas destas formas, especialmente e, 

essencialmente, quando os objetivos da pesquisa são: compilar imagens – pinturas 

de paisagens, produzidas pelo artista Alfred Andersen – organizá-las, realizando 

uma análise têmporo-espacial, investigando a percepção geográfica e a história de 

um local determinado – o litoral do Paraná; identificando nestas obras uma fonte de 

informações que revele dimensões inesperadas da realidade social e dos diferentes 

momentos culturais, assim como os aspectos geográficos e estéticos mais 

valorizados nas mesmas.  

Entretanto, antes de iniciar uma investigação deste porte é necessário 

primeiramente identificar que tipo de imagensi são estas. Pinturas, neste caso, à 

óleoii são misturas de pigmentos e aglutinantes específicos que penetram e secam 

em cima de um suporte, geralmente uma tela confeccionada em tecido de algodão 

e, que possuem materialidade, peso e textura. As imagens fixadas e congeladas 

nesta forma bidimensional e, achatadas nestes suportes, são um corte e golpe no 

tempo e no espaço (Samain apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 55). A análise 

de pinturas – imagens estáticas e polissêmicas – exige determinados cuidados, 

afinal uma pesquisa que se propõe a refletir sobre arte, deve identificar de antemão 

que esta é uma questão que suscita inúmeras possibilidades de análises, como por 

exemplo, perceptuais, estéticas, históricas, geográficas, filosóficas, entre outras.   

Conforme explica Creedy (1970, p.15 - 25), sempre que um estudioso da sociedade 

utiliza elementos extraídos da literatura ou de obras de arte em geral, admite, 

implicitamente, um grau de correspondência entre dois tipos de fenômenos 

concernentes a dois níveis da atividade humana – o real e o imaginário. Para o 

autor, ao analisarmos obras de artes, temos de levar em conta termos como 

estrutura social, cultura e personalidade. A estrutura social expressa uma série de 

traços formais e estilísticos, constituindo apenas um dos caminhos para estabelecer 

significados à arte. A cultura, para o autor, desafia qualquer definição breve, 

referindo-se resumidamente, às crenças, opiniões, conceitos, valores e normas 

dentro de uma sociedade.  Entender a cultura na qual a obra está inscrita requer 

extrema sensibilidade e percepção para identificar os componentes diretamente 
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aplicáveis as obras, inclusive aos eventos exteriores e interiores que intervém na 

sua produção, fruição e análise. Já o conceito de estrutura de personalidade, o qual 

muitos estudiosos relutam em trabalhar, é um importante instrumento interpretativo 

em qualquer investigação sociológica pois, apesar de ser a personalidade do artista 

mais interessante ao estudo da psicologia da arte, isto não significa que a sua 

personalidade não seja um determinante importante de sua obra. 

O produtor das obras que são analisadas neste texto, o artista plástico norueguês 

Andersen, avistou Paranaguá em sua primeira viagem ao Brasil, em 1891. O 

europeu do século XIX demorou seu olhar sobre o céu, as praias, cores, rios, casas 

e iniciou os primeiros contatos com os habitantes do local – ficou tão fascinado que 

não demorou a voltar. Em 1893, em sua segunda viagem ao Litoral do Paraná, fixou-

se em Paranaguá, onde morou por cinco anos, radicando-se posteriormente no 

Brasil (persiste, ainda hoje, a dúvida sobre o fato deste artista – cujo nome já 

começava a se projetar na Europa, onde deixara amigos e familiares – ter tomado a 

decisão de permanecer nesse então primitivo porto brasileiro, em uma terra, para 

ele, inteiramente estranha e de duvidosas perspectivas profissionais).  

Quando Andersen chegou ao Paraná encontrou o caminho das Artes Plásticas 

aberto por Mariano de Lima que, em 1885, já havia iniciado atividades como 

professor de desenho e pintura no estado. Entretanto a ele coube lançar as bases 

de uma escola de pintura paranaense, marcada pela objetividade da linguagem 

pictórica liberta do formalismo acadêmico e advindas de uma linguagem e técnicas 

resultantes de uma cultura definida. Suas pinturas, marcadas pelo impressionismo e 

pelo pós-impressionismo, tiveram como característica o uso de uma intensa 

luminosidade, que além de dissolver o verde da vegetação, ampliava 

surpreendentemente o horizonte. (Pintores da Paisagem Paranaense, 2005). Artista 

consagrado, pintor e desenhista, considerado “Pai da Pintura Paranaense”, 

Andersen morreu em Curitiba, em 1935. A casa onde viveu foi transformada no 

Museu Alfredo Andersen. Neste local existem inúmeras obras catalogadas entre os 

temas: paisagens, retratos e cenas de gênero, entretanto seu trabalho encontra-se 

também presente em diversas cidades e em poder de diversos colecionadores 

particulares. Mas, sem dúvida, ninguém o reconheceu e o promoveu tanto quanto a 

cidade de Curitiba.   
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Alfredo Andersen, Porto de Paranaguá – s/d 

Andersen e seus discípulos ajudaram a construir o imaginário iconográfico do 

Paraná, afinal sua biografia coincide com os anos da construção da identidade 

brasileira, sobretudo a paranaense. Suas obras “falam” sobre as praias, a serra do 

mar, as cidades litorâneas, as paisagens do planalto paranaense, os pinheirais, 

entre outros temas caros ao estado, numa visão que sintetiza e integra a amplitude 

dos espaços acompanhada da espontaneidade ordenada e reveladora de sua 

integração ao meio. Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Sul, Ilha do Mel, foram as 

paisagens escolhidas por Alfredo Andersen para retratar o litoral paranaense – sua 

percepção destes locais é transmitida em seu trabalho que expõe imaginariamente 

seus mundos: interno e externo a partir das técnicas da pintura naturalista. A 

apreensão de sua poética e de sua estéticaiii nos leva a refletir sobre o mundo, isto 

porque o despertar da estética a partir de um posicionamento em relação ao 

ambiente faz com que relativizemos sobre os outros seres humanos, a coletividade e 

as diferentes formas de vida – aspectos que são essencialmente dependentes da 

dimensão sensível já que se fazem a partir da percepçãoiv do contexto em que o ser 

humano está inserido.  

De acordo com Bley (2006); Zube, Collot e Santos definem a paisagem como 

entidades espaciais, constituídas por meio de um sistema científico e simbólico 

assim como o são os mapas. São elas espaços percebidos resultantes de processos 

históricos representando diferentes momentos das sociedades. Zube (apud Bley, 

2006), afirma que se deve olhar a pintura de paisagens como “reflexo de valores 

sociais e padrões culturais, como paisagem social e política” propondo o estudo das 

relações do homem através da análise das paisagens. Bley (2006), em estudo da 

descrição das paisagens artísticas, destaca a partir de vários autores, como Paul 
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Klee, Merleau-Ponty, Kenneth Clark, entre outros, a importância da pintura de 

paisagem para os estudos geográficos, discutindo estratégias para validar as 

análises das mesmas - seja a partir da composição, dos elementos visuais, do estilo, 

da escola ou da proposta plástica. Inclusive, em sua pesquisa, Bley,(2006) faz 

análise das paisagens artísticas mediante seus componentes e compartimentos, 

realizando uma leitura compositiva das paisagens produzidas sobre o litoral 

paranaense. Nesta pesquisa foram isolados os principais componentes – céu, rio, 

vegetação, edificações das paisagens pintadas e estes componentes foram 

mensurados a partir da maneira como se destacavam nas obras. Nesta análise – na 

qual Bley (2006), deu ênfase a artistas como Andersen, Lange de Morretes (artista e 

pesquisador), Theodoro de Bona, Curt Freysleben, Guido Viaro, Thomas Wojcik e 

Ricardo Krieger – foi possível afirmar que os artistas selecionam suas paisagens a 

partir da emoção e da razão e que, portanto são estética e geograficamente 

apropriadas para análises de cunho científico.  

O uso da pintura e do desenho como ilustração, prova e arquivo documental faz 

parte da própria constituição da ciência moderna. Em fins do século XVIII, o 

geógrafo Alexander von Humboldt dedicava-se ao estudo da paisagem tropical da 

América do Sul, cuja exuberância o levou a formular uma teoria denominada 

“realismo criativo”, na qual a representação artística do continente americano 

alcançou seu ponto mais elaborado. Humboldt e Goethe pertenciam à mesma 

geração do filósofo Herder, que dizia “é necessário percorrer o mundo com o lápis 

na mão para conhecê-lo” (Alegre, apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 86). 

Tuan (apud Christofoletti, 1982, p. 143), explica que a Geografia Humanista, a qual 

reflete sobre os fenômenos geográficos com o propósito de alcançar um melhor 

entendimento do homem e de sua condição, ganha em esclarecimento quando se 

focaliza sobre a produção artística da humanidade, uma vez que nas obras de arte 

as experiências pessoais sobre a vida e sobre o mundo estão também objetificadas. 

Tuan (apud Christofoletti, 1982, p. 162 - 166), ressalta que um geógrafo humanista 

tem como função despertar nas pessoas uma consciência de seu próprio passado, 

de maneira crítica e reflexiva e por diferentes meios (sendo a arte um deles), 

tornando explícito as virtudes e defeitos de uma cultura; mostrando que o lugar é 
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tanto um conceito e um sentimento compartilhado, quanto uma localização e um 

ambiente físico.  

Neste mesmo sentido, apesar de atrelado especificamente à problemática 

ambiental, Huxley, (1977, p. 33-44), também apontou para a importância da 

percepção e da estética para valorização do meio quando, em 1959, pronunciou 

uma série de conferências, cujo tema foi “A situação humana” na Universidade da 

Califórnia, Santa Bárbara. Nas conferências intituladas “Arte” e “Mais natureza na 

arte”, o escritor afirmou que uma ética e uma filosofia são muito importantes na 

criação de uma atmosfera mental adequada, na qual possamos agir corretamente 

para com o nosso ambiente natural, entretanto, é preciso mais do que isso, é preciso 

uma estética, ou seja, uma sensibilidade e percepção organizadas que polarize de 

maneira artística nossas emoções em relação ao mundo.  

A leitura e análise de imagens artísticas podem ser, desta forma, meios de 

apreensão estética do mundo, afinal como qualquer outra imagem, elas podem ser 

“lidas”, interpretadas, oferecendo informações, sendo consideradas inclusive, pela 

maioria dos autores, como uma linguagemv – um texto visual ou um texto não verbal. 

Textos verbais e não verbais são polissêmicos, isto é, permitem diversas 

interpretações, o que os diferencia é a forma como se dá a apreensão de seus 

significados – uma vez que textos não verbais são de natureza analógica. De acordo 

com Puls (1998), as conseqüências da natureza analógica em uma pintura, por 

exemplo, é que a apreensão de seu significado é sempre indutiva e intuitiva (e não 

dedutiva e analítica), por isso a não necessidade de ser um especialista para 

apreciar uma imagem artística. Entretanto, segundo Bordieu (Leite apud Feldman-

Bianco e Leite, 1998, p. 39), após uma leitura inicial – que seria um exercício de 

identificação – a imagem admite uma interpretação, o que resultaria sim, num 

esforço dedutivo, mas também comparativo e analítico reflexivo. A imagem reitera 

aquilo que sentimos, ansiamos, imaginamos, sonhamos, vivemos, pensamos, 

escrevemos, discutimos. Se, muitas vezes fica relegada a condição de ilustração 

dispensável, pela ambigüidade e pelos obstáculos de sua leitura, à medida que 

vêem sendo redescoberta, exige-se cada vez mais uma “alfabetização” desta 

linguagem por parte das pessoas (Leite apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 39).  

Conforme explica Martins (2008), apesar de perturbar as certezas formais, a imagem 
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se torna, cada vez mais, documento e instrumento dos fatos e fenômenos sociais, 

uma vez que revelou as insuficiências das palavras e mostrou sua imensa riqueza 

de informações. De acordo com o autor, a imagem, nas teorias sociológicas, não 

pode ser tomada em termos absolutos pois, assim como a palavra falada ou escrita, 

possui suas insuficiências e limitações. O texto verbal e o visual são 

complementares, sendo cada um mais adequado a determinadas utilizações. 

Mas então, se a imagem, um texto não verbal, acolhe significados, sua apreensão e 

interpretação requerem aguçados mecanismos de percepção visual, condições 

culturais adequadas, imaginação, dedução e comparação entre muitas imagens para 

que o intérprete possa se constituir num receptor competente a analisá-las. É que 

entre a imagem e a realidade que esta representa, existe uma série de mediações 

que fazem com que, ao contrário do que se pensa habitualmente, a imagem não 

seja restituição, mas reconstrução – sempre uma alteração voluntária ou involuntária 

da realidade, que é preciso aprender a sentir e ver (Leite apud Feldman-Bianco e 

Leite, 1998, p. 40). A linguagem da arte será, portanto, aquela que dará significado à 

estrutura social, geográfica e histórica na pesquisa, a ser elaborada e, aqui relatada, 

sobre o litoral do Paraná. A partir dela, métodos e técnicas se entrelaçarão na 

tentativa de conhecimento através da complexa relação entre percepção e 

representação. Neste sentido este estudo recorre também à concepção 

fenomenológicavi, a fim de levantar as questões importantes no estudo do espaço 

geográfico a partir da análise da imagem, afinal, a fenomenologia, esforça-se para 

retirar as camadas sucessivas de um julgamento a priori e de preconcepções, 

revelando um contexto dentro do qual a consciência é revelada (Buttimer apud 

Christofoletti, 1982, p. 169). A fenomenologia, portanto, ajusta-se ao estudo das 

imagens (paisagens e pinturas) na tentativa de relacionar sua compreensão sobre 

espaço vivido e percebido – para um maior entendimento do mundo e da 

humanidade a partir de suas partes selecionadas, recriadas e percebidas pelo ser 

humano. 

A IMAGEM COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO  

Subjetiva. Esta é a característica fundamental de uma imagem. Objetivo, este é o 

tratamento esperado quando se fala em abordagens metodológicas e técnicas, 

geralmente se pensando em soluções e procedimentos operacionais claros para 
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poder se guiar. Por esta razão, a grande maioria dos estudiosos se recusa a 

reconhecer o subjetivo, ignorando qualquer coisa que possa lançar luz nas 

complexidades do relacionamento do homem com a terra (Buttimer, apud 

Christofoletti, 1982, p. 166) e, dentro de seus rigores científicos, alguns se recusam 

até mesmo a incluir as ciências sociais no rol das “verdadeiras ciências”. De 

qualquer forma, tendo imagens como objetos de pesquisa, toda a investigação deve 

seguir minuciosos procedimentos, muitos dos quais já descritos anteriormente. 

Samain (apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 53), em considerações ao estatuto 

heurístico das imagens quando utilizadas pelas ciências humanas e, apoiando-se 

em Jack Goody, afirma que existem vários meios de comunicação e que cada um 

deles determina modos diferenciados de apreender o mesmo universo – modos 

singulares de pensar o mundo e de expressá-lo.   

 

Alfredo Andersen, Rocio no litoral - 1896 

Desta forma, a investigação de imagens pode se configurar num estudo dentro da 

etnometodologia, que foi definida por Harold Garfinkel como a “ciência dos 

etnométodos”, isto é, por procedimentos que constituem o “raciocínio sociológico 

prático”. Trata-se de uma análise de procedimentos que os indivíduos utilizam para 

levar a termo as diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana tais como 

comunicar-se, tomar decisões e raciocinar. A etnometodologia mostra evidentes 

influências da fenomenologia, já que analisa as crenças e os comportamentos como 

os constituintes necessários de todo comportamento socialmente organizado (Gil, 

1999, p. 40-41).  

A contribuição que a imagem traz ao registro etnográfico não se 
resume na valorização da técnica que gera imagens similares ao 
mundo sensível, mas reside no fato de que essas imagens são 
produtos de uma experiência humana. Na realidade, a imagem e os 
meios visuais, quando utilizados como instrumentos, ampliam as 
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condições para o estabelecimento de um diálogo fecundo com outros 
universos culturais. Esse instrumento possui características 
específicas que permitem elucidar as experiências sociais como 
formas de prática simbólica. considerando as peculiaridades da 
imagem fotográfica, o uso da imagem na pesquisa de campo não 
pode se ater unicamente a seu caráter documentário ou à análise de 
conteúdo da imagem, deve considerar especialmente o processo 
imagético e o processo de atribuição de significados produzidos 
pelos atores sociais (Caldarola, 1998). Pela análise desses 
processos, o uso da imagem na pesquisa etnográfica permite 
elucidar as diferentes estratégias utilizadas na negociação dos 
sentidos atribuídos às formas simbólicas. (Bittencourt, apud 
Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 200). 

A análise de pinturas assume então duas perspectivas: a perspectiva documentário 

e a perspectiva reflexiva. A primeira considera a informação que pode ser 

apreendida por meio da análise de conteúdo da imagem, servindo como uma fonte 

de dados sobre outros universos culturais e sobre o contexto histórico na qual foi 

criada. A segunda perspectiva, considera a imagem como um meio para elucidar as 

representações criadas pelo sujeito cognoscível no trabalho de campo e as 

estratégias discursivas usadas na construção de um conhecimento sobre o “outro”. 

Todas as imagens são resultados do olhar de quem as cria e seus significados são 

conseqüências da interpretação dada pelo espectador. Na etnometodologia a 

imagem deve ser inserida em uma estrutura de significação analítica, tornando-se 

assim uma representação da visão de mundo própria do autor da imagem. Ao 

alcançar um entendimento, imagens servem como símbolos intermediários na 

pesquisa de campo, requerendo interpretações explícitas e interativas sobre seu 

processo de elaboração. As perspectivas de estudo – imagem como 

documento/reflexão sobre a imagem – abre diferentes dimensões de significados 

nas quais as imagens podem ser analisadas. A análise de imagens é um evento 

social que depende eminentemente de um conhecimento profundo do contexto para 

o qual a imagem superficialmente aponta. Dessa forma, as dimensões múltiplas de 

significados que orientam a interpretação da imagem dependem da recomposição 

do sistema cultural, do contexto em que a imagem foi produzida, da identidade do 

autor. Se a análise da imagem desconsidera o contexto original de sua criação seu 

alcance fica circunscrito aos índices incompletos da realidade apresentados pela 

imagem. No processo de interpretação, o espectador seleciona signos que se 

ajustam a seus padrões de significação que só podem ser percebidos em todas a 

sua densidade quando a imagem literal se alia à imagem simbólica (conceitos de 
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mensagem literal e cultural utilizados aqui se baseiam nos conceitos propostos por 

Roland Barthes). (Bittencourt, apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, p. 200-210).  

Ao lado da análise das imagens, portanto, dados adicionais devem ser usados como 

técnica que auxiliará e contribuirá para a elaboração de um inventário que 

investigará a percepção geográfica e a história de um determinado local – 

reavaliando as relações socioestruturais, tecnológicas e ecológicas do local. Elas 

podem ser utilizadas como fonte para discussões, perguntas, entrevistas, 

conhecimentos e reconhecimentos, percepção de mudanças nas estruturas sociais, 

ambientais, estéticas, geográficas e históricas. Por fim, a imagem é o objeto e o 

pano de fundo para inúmeras inter-relações e para interpretações de infindáveis 

relações, tornando-se o núcleo de um grande processo interativo e de significação 

do tempo e do espaço.  

                                                 
i Pesquisas iconográficas implicam estabelecimentos de classificações e tipologias, identificação de 
gêneros de produção e seus conteúdos. No caso da iconografia gráfica, é preciso diferenciar pintura, 
desenho, gravura, fotografia, computação gráfica. É importante também definir critérios de 
classificação de conteúdos temáticos e valor de documento da pura ficção criativa. Cada gênero e 
conteúdo obedecem condições de realização que interferem no resultado final da imagem e naquilo 
que ela comunica. Escolas e estilos de criação artística guardam estreita relação com o contexto 
social, o mundo das idéias e os valores da época e do local em que a obra foi produzida, e a 
consideração de tais elementos é essencial quando se trata de avaliar os valores documental e 
histórico e relacioná-los com a estética e a expressão artística. No caso de materiais produzidos no 
passado mais distante, os cuidados devem ser redobrados no que se refere à análise contextual. 
Para reduzir riscos ao lidar com os grafismos impressos, é desejável, sempre que possível, ter 
acesso aos originais e compará-los com as reproduções (Alegre, apud Feldman-Bianco e Leite, 1998, 
p. 80-83). 
ii No caso da pintura à óleo – que será objeto desta pesquisa -  é importante ressaltar  que ela surge 
coincidentemente com a abertura de mercado na Europa, renascentista. O que distingue a pintura à 
óleo de qualquer outro tipo de pintura é a habilidade especial que ela possui de devolver a 
tangibilidade, a textura, o brilho, a solidez daquilo que descreve. Ela define o real como aquilo em que 
se pode por as mãos em cima. Conquanto suas imagens pintadas sejam bidimensionais, seu 
potencial de ilusionismo é bem maior do que o da escultura, pois ela é capaz de sugerir objetos que 
possuam cor, textura e temperatura (Berger, 1998). Antes do interesse pela ecologia, a natureza não 
era tida como objeto das atividades do capitalismo; ao contrário, era considerada como o campo em 
que o capitalismo e a vida social, e cada vida individual, existiam. Os aspectos da natureza eram 
objeto de estudos científicos, mas a natureza como um todo desafiava a possessão. As primeiras 
telas puramente paisagísticas – pintadas na Holanda do século XVII – não respondiam a nenhuma 
necessidade social direta e, a pintura de paisagem foi, desde o começo, uma atividade relativamente 
independente. Seus adeptos herdaram e, naturalmente foram forçados, em sua maioria, a levar 
adiante os métodos e normas da tradição. Mas cada vez que a tradição da pintura a óleo foi de 
alguma forma transformada, a iniciativa provinha da pintura de paisagem (Berger, 1998, p. 107). De 
acordo com Puls (1998), na paisagem existirá sempre um predomínio do fundo sobre a figura, 
enquanto que no retrato acontecerá o inverso. A paisagem denota o mundo inteiro - o sujeito coletivo 
- ela constitui-se de um predicado no qual o mundo expressa o homem (o sujeito oculto), sendo 
essencialmente emblemática. Uma vez definida a natureza estética de uma pintura, cada momento 
adquire um significado – a figura passa a espelhar o sujeito e, o fundo o mundo (Puls,1998). 
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iii  A definição de estética modificou-se historicamente até a contemporaneidade. Desde a Antiguidade 
Clássica o conceito de beleza esteve vinculado à esfera moral, como algo que conferia ao ser 
humano uma possibilidade de aproximação com o divino. Esta visão influenciou a Idade Média, 
estando presente também no Renascimento Italiano e no Romantismo Alemão do século XIX 
(embora superada, esta conceituação ainda hoje é apregoada, relacionando a estética somente ao 
juízo de beleza). Durante o Renascimento ocorre uma inversão desta visão, com uma conseqüente 
autonomia do belo em relação à moral. No séc. XVIII esta desvinculação se torna ainda mais 
eminente, a partir de Diderot. Entretanto é com Kant que a noção de beleza se desvincula com mais 
força de um simples juízo de valor e passa a ter uma fundamentação mais idealista ao se postular 
que o julgamento de beleza não é algo intrínseco ao objeto, mas sim se vincula subjetivamente ao 
sujeito que analisa o objeto (Santaella, 2000). A estética moderna procura fazer do Belo apenas um 
dos tipos possíveis de algo mais amplo, que os pós-kantianos chamaram de estético (Suassuna, 
2008, p.103). A concepção estética adotada neste texto é ampla. Locomove-se entre as estéticas 
histórica, filosófica, sociológica e fenomenológica, ou seja, faz referência a tudo que envolve a 
dimensão sensível e da percepção do ser humano – nesta direção é possível analisar toda a 
potencialidade que a arte pode oferecer (Santaella, 2000).  
iv   As questões ligadas à percepção geográfica estão ligadas às teorias behavioristas, cognitivas e 
fenomenológicas.  
v  A arte é uma linguagem analógica que não possui um sistema rígido que correlacione signos e 
objetos – ao contrário da linguagem verbal que “representa” os objetos, ela “apresenta” os objetos – 
distinção difundida por Suzanne Langer (1989) – conforme explica a autora, toda arte é um signo 
analógico que pressupõe um vínculo com a experiência sensível da coletividade, sendo que é esta 
conexão com a práxis que permite que a imagem se transforme em um signo. As imagens podem 
refletir a realidade porque elas já fazem parte da realidade concreta: o signo apresenta o real porque 
é um momento do real. Com efeito a linguagem pictórica é espacial e estática (silenciosa), enquanto 
a verbal é temporal e dinâmica. De qualquer forma, as duas linguagens possuem um fundamento 
comum: carregam um pensamento, ou seja, designam alguma coisa que se situa fora delas. As 
unidades pictóricas adquirem sentido, enquanto linguagem, à medida que se ancoram na experiência 
sensível  dos indivíduos – e, toda linguagem reflete o homem e seu mundo. Na linguagem artística o 
sujeito sempre faz parte do primeiro plano e aparece o tempo todo em sua totalidade, sendo que a 
arte sempre responderá a uma necessidade histórica determinada, isto é, cada sociedade definirá o 
tipo de significante que necessita (Puls, 1998, p. XV-XVII) 
vi  Os fenomenologistas têm sido os porta-vozes mais sistemáticos no esforço em desafiar muitas das 
premissas e dos procedimentos da ciência positiva, expondo uma crítica radical do reducionismo, da 
racionalidade e da separação dos “sujeitos” e “objetos” na pesquisa empírica. Junto aos 
existencialistas, apregoam o argumento da libertação da experiência vivida, apelando por descrições 
mais concretas do espaço e do tempo, e de seus significados na vida humana diária.  A “experiência 
vivida” pode aparecer como um fantasma no horizonte, mas, para alguns geógrafos, entretanto, uma 
imagem global e imperiosa da fenomenologia e do existencialismo oferece uma promessa para uma 
orientação mais humanística dentro da disciplina (Buttimer, apud Christofoletti, 1982, p. 167). 
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