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estamos aqui para falar de “espacos culturais, vivências, imaginações e 

representações”. É uma conferência sobre a abordagem cultural na geografia 

humana. o interesse dos geógrafos pela cultura não cessou de aprofundar-

se nos últimos cinqüenta anos. no curso do tempo, várias interpretações das 

realidades culturais foram desenvolvidas. É possível apresentá-las segundo 

três perspectivas: o estudo das representações, a descoberta da corporei-

dade e de seus ritmos, e a análise dos processos culturais. vou apresentar 

as características dessas três perspectivas. concluirei comparando as três 

orientações, para sublinhar o que elas compartilham, e a originalidade de 

cada uma. 

apresento aqui três tipos ideais, num sentido de Max Weber, e não uma 

análise histórica. o meu objetivo é o de sublinhar a diversidade das lógicas 

presentes nas pesquisas culturais e de mostrar a sua complementaridade.

A abordagem cultural como estudo das 
representações

Uma orientação presente desde o final dos anos 1950

a abordagem cultural se desenvolveu primeiro através dos estudos 

sobre as representações. certos pesquisadores dos anos 1950 já estavam 

conscientes do fato que não tinham um acesso direto à realidade. eles a 

conheciam somente através das representações e imagens que eles tinham 

dela. a publicação do livro de Kenneth Boulding, The Image, em 1955, assi-

nalou o começo deste novo tipo de reflexão epistemológica nas ciências 

sociais. ele era economista num período onde a economia foi a disciplina 

dominante: as suas idéias encontraram um grande successo.

era o tempo da nova Geografia: muitos colegas buscavam a sua inspi-

ração no campo da economia. as suas interpretaçôes baseavam-se na ideía 

de que os agentes econômicos tinham um visão perfeita da realidade e en-

saiavam maximizar os seus proveitos ou a sua utilidade. a hipótese duma 

percepção total e sem erro da realidade parecia, no entanto, frágil. a pesqui-

sa sobre as representações se apresentou, no começo, como um capítulo 

adicional da nova Geografia, mais que como uma nova orientação.
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o objetivo daqueles que promoviam este tipo de pesquisa foi o de 

dar uma interpretação mais exata, de uma parte dos resultados recentes: a 

racionalidade de todos os comportamentos humanos estava correta? ob-

jetivava-se também acrescentar conhecimento novo em certos domínios: 

como analisar a escolha dos itinerários no espaço urbano? o que significa 

uma escolha racional nesse caso?

o livro que Kevin lynch publicou em 1959 teve uma grande influência 

na geografia: ele sublinhava o fato de que orientar-se no espaço urbano é 

muito difícil. como memorizar todos os cruzamentos de ruas? isso é possí-

vel? cada um escolhe referenciais para organizar suas representações da 

malha de vias urbanas. deste modo, a idéia de mapa mental foi introduzida 

na geografia.

esse tipo de geografia estudava também os agentes geográficos que 

não buscavam maximizar seus proveitos ou sua utilidade, mas decidiam-se 

por um nível de satisfação que parecia suficiente: havia aqui ainda um pro-

blema de representação – a representação da felicidade.

na mesma época, as pesquisas sobre o ensino da geografia se desen-

volviam rapidamente. Muitos foram os colegas que tinham um grande in-

teresse pela organização dos currículos segundo a lógica da hierarquização 

dos objetivos de Bloom. Mas a descoberta da obra de Piaget foi mais impor-

tante: ele mostrava que a interiorização das noções geográficas dependia 

da idade do aluno e da forma das representações utilizadas. a didática da 

geografia abriu um interesse crescente pelo estudo das representações.

Os anos 1970: um enriquecimento, mais que uma 
revolução

nos anos 1960, muito foram os geógrafos que exploravam este novo 

campo de pesquisa com entusiasmo. eles não tinham a intenção de afastar-

se das correntes dominantes na disciplina. no início dos anos 1970, quando 

se começava a falar de fenomenologia – no mundo de língua inglesa, sobre-

tudo – eles não perceberam toda a novidade desse movimento. Para eles, 

trabalhar sobre as representações tinha como objetivo mostrar as limita-

ções da racionalidade, e não de explorar as suas ligações com a emotividade 

e a subjetividade. 
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Foi através do interesse renovado pelo sentido dos lugares que a pes-

quisa sobre as representações passou a integrar as novas preocupações: re-

presentações têm uma carga emotiva que as pesquisas começaram a levar 

em conta. os pesquisadores descobrem os trabalhos de Gaston Bachelard 

sobre os sonhos da terra, da água, do ar. a dimensão simbólica das represen-

taçóes se torna significativa para todos os geógrafos humanos – e não mais 

só para os especialistas de geografia politica, onde, graças a Jean Gottmann, 

ela fora analisada desde os anos 1950.

o enriquecimento veio também do novo interesse pelos problemas de 

territorialidade. as imagens têm um conteudo simbólico. o território tam-

bém. o espaço que os geógrafos estudam não é a planície uniforme e sem 

obstáculos dos economistas. diferencia-se pelo seu relevo, seu clima e pelas 

formas de povoamento. ele tem histórias variadas, dependendo dos lugares 

e áreas. as pessoas identificam-se com a área onde moram desde crianças, 

a área para onde migram, com a área onde trabalham e onde têm amigos. 

Monumentos e paisagens simbolizam o território: ele existe como represen-

tação. nos anos 1970, o estudo da territorialidade se desenvolve sobretudo 

nas sociedades mais tradicionais, as que os etnólogos analisam, porque as 

ligações entre os grupos humanos e o espaço onde eles moram são mais 

diretas e mais fortes. as formas da territorialide mudam quando as socie-

dades tornam-se mais modernas, mas não desaparecem, como os estudos 

mais recentes o mostram.   

das representações, a análise passa facilmente à imaginação: as narra-

tivas e as imagens nem sempre descrevem o mundo que existe. elas falam 

de mundos criados pela mente: são contos e falam de um universo de fadas; 

são utopias e falam de um futuro impreciso. as pessoas têm a capacidade 

de construir, para além do que os seus sentidos lhes revelam, lugares que 

sejam mais de acordo com suas inclinações íntimas, seus sonhos e suas as-

pirações.

A ausência de uma ruptura nítida em certas áreas 

se a abordagem cultural não tivesse sido estudada através da análi-

se das representações, a ideía de que a geografia conhecia uma mudança 

importante no começo dos anos 1970 não teria se imposto. este campo de 

estudo se desenvolveu, em primeiro lugar, como um complemento da nova 
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Geografia. a transformação que ocorreu nos anos 1970 foi a tomada em 

consideração da dimensão emotiva e subjetiva das imagens e de outras 

construções mentais.

na primeira metade do século vinte, os geógrafos trabalhavam a par-

tir das realidades concretas: paisagens, campos, casas, homens, animais, 

vegetais, ferramentas, máquinas, carros, produtos, etc. os especialistas das 

representações colocavam no centro de suas preocupações as atividades 

mentais, mas eles poderiam estudá-las atraves de discursos, narrativas, tex-

tos, imagens, pinturas, isto é, dos objetos materiais. a passagem do mundo 

real às imagens mentais constitue um problema epistemológico maior, mas 

ela não transforma as rotinas do pesquisador. substituir a realidade pelas 

imagens e narrativas que elas inspiram não modifica completamente os 

métodos da disciplina: ela sempre trata de conjuntos de objetos que devem 

ser classificados e hierarquizados; a sua essência é tipológica, mais que ex-

plicativa ou interpretativa.

as representações enchem o espírito dos homens, mas elas circulam 

entre eles. elas não aparecem fundamentalmente como realidades indivi-

duais. elas são de natureza social. este ponto aparece como algo importante 

para muitos geógrafos: as novas orientações inscrevem-se numa tradição 

estabelecida no fim do século dezenove e no começo do século vinte: a uti-

lização, pelos geógrafos, das concepções então dominantes na sociologia, 

isto é, de uma abordagem que buscava mais a descrição das diferenças de 

estatuto e de classe, que uma explicação do funcionamento de um conjun-

to de populações diversas.

como os especialistas do estudo das representações as consideram 

mais como realidades sociais que individuais, muitos são, neste meio, os 

que criticam outras maneiras de conceber a abordagem cultural: elas dão 

ao indíviduo um lugar demasiado grande.

O problema dos outros mundos

as representações não falam somente do que existe: elas também dão 

uma grande medida do que é a imaginação. dela, a sociologia clássica não 

falou, a geografia social, como ela é geralmente concebida, também não. 

donde partir para analisar essa dimensão das realidades geográficas? a 

crítica literária trata abundantemente desse problema. alguns geógrafos 
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inspiram-se nela – david lowenthal, desde os anos 1960, por exemplo. a 

maioria não se contenta com isso: ela deseja um tratamento menos impres-

sionista, mais científico. alguns se voltam para a semiologia ou a semiótica 

– mas essas disciplinas não explicam o salto para o desconhecido, para o 

futuro, que a imaginação permite.

Portanto, é ao lado de sociólogos que muitos geógrafos inspiram-se. 

dois autores são geralmente citados, henri lefebvre e nikos castoriadis. 

Para henri lefebvre, o espaço pode ser estudado em sua dimensão física 

e natural, em sua dimensão social, como conjunto de redes que unem os 

homens, e como projeção num além que permite escapar à tristeza dos ho-

rizontes da vida cotidiana. É a introdução dessa terceira dimensão que dá à 

abordagem de lefebvre a capacidade de esclarecer o futuro.

castoriadis interessou-se muito pelo « imaginário », o conjunto de so-

nhos e projetos que toda a civilização criou. essa perspectiva o leva a expli-

car as relações entre imaginário e forças sociais. christine chivallon oferece 

um bom exemplo da utilização da ideía de imaginário para conferir ao estu-

do das representações a dimensão dinâmica que ele geralmente não tem.

o ideal-tipo do estudo das representações se caracteriza pela perma-

nência de temas herdados dos anos 1950 e 1960 e pela crítica da dimensão 

individual das outras abordagens culturais na geografia. Graças à introdu-

ção do imaginário, ela permite portanto explicar a dimensão dinâmica da 

cultura e as possibilidades que ela oferece aos homens de se projetar no 

futuro.

na gama das abordagens culturais que os geógrafos exploram, o estu-

do das representações aparece como a avenida mais tranqüila, a que per-

mite a integração das novidades sem ruptura com alguns hábitos há muito 

usados pela disciplina: a preferência metodológica por objetos fáceis de 

apreender; uma concepção do social que enfatiza a dimensão coletiva dos 

fenômenos.
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A abordagem cultural como estudo da 
experiência vivida   

Indivíduo, subjetividade e experiência vivida

a segunda orientação da abordagem cultural se desensolveu a partir 

dos anos 1970, com a descoberta da fenomenologia e a nova curiosidade 

pelo sentido dos lugares. alguns autores como eric dardel na França, William 

Kirk na Grã-Bretanha e david lowenthal nos estados Unidos já tinham pro-

posto idéías nesse campo. com Yi-fu tuan, edward relph e anne Buttimer, 

o movimento torna-se muito popular e leva a uma mudança de paradigma 

na disciplina.

a primeira característica deste tipo de abordagem cultural é a atenção 

quase exclusiva dada ao indivíduo. o que conta doravante é a experiência di-

reta de cada um, a sua maneira de perceber e sentir as coisas e os seres. o con-

texto não desaperece, mas ele é concebido como o conjunto das impressões 

que já modelaram a sua sensibilidade. a geografia descobre o sentido dos tes-

temunhos literários ou picturais. torna-se possível compreender uma situação 

através de um romance e o ambiente de um lugar através de um quadro. 

os resultados tornam-se rapidamente espetaculares: é verdadeiramen-

te uma revolução! o estilo usado pelos geógrafos torna-se mais leve, mais 

sensível. as estatísticas desaparecem de muitos trabalhos. a cena geográfi-

ca não é mais a planície uniforme e sem cores e formas dos economistas. ela 

é povoada de jovens, de homens, de mulheres e de velhos. eles não têm a 

mesma cor de pele e de cabelos, não estão vestidos do mesmo modo, não 

falam com o mesmo sotaque. a geografia torna-se uma disciplina das cores, 

dos sons, do movimento – uma disciplina da realidade concreta.

depois do período onde uma escrita pesada dominava os textos geo-

gráficos, a irrupção deste novo estilo traz um novo frescor à geografia. os es-

tudos sobre o espaço vivido oferecem perspectivas novas sobre a variedade 

do mundo e sobre o modo como ele é percebido e valorizado.

A experiência do sagrado

os geógrafos sempre tinham tido uma grande dificuldade para tratar 

dos fatos religiosos: eles descreveram as igrejas, os templos, as mesquitas, 
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as grandes cerimônias, as romarias; eles falaram do calendario religioso, das 

festas, da quaresma, do ramadão, mas ignoravam a fé, as crenças. a sua pers-

pectiva era somente exterior.

a abordagem cultural baseada sobre as representações assinalava a 

existência duma categoria especial de espaço: o sagrado. ele era diferente 

do espaço profano circundante: uma simples constatação, sem explicação.

o levar em conta da experiência modifica a situação. Um espaço sagra-

do difere do espaço profano porque tem uma carga emotiva muito forte: 

ele aparece ao mesmo tempo como muito atrativo e ameaçador, porque 

está marcado pela presença da divindade ou de forças sobrenaturais. no 

coração do espaço sagrado existe muitas vezes uma zona tão perigosa que 

só os sacerdotes a podem visitar.

a vivência religiosa não se resume ao sentido do sagrado. ela também 

integra o recolhimento, a meditação, a oração, a comunhão através do canto 

ou da dança, o êxtase. cada categoria de experiência religiosa é ligada a mo-

mentos e lugares específicos. deste modo, os geógrafos penetram na vida 

religiosa; a estudam do interior. eles percebem o sofrimento dos fiéis e a sua 

esperança de um futuro melhor – nesse mundo, ou no outro mundo. 

a geografia começou a falar do futuro de uma maneira diferente. em 

vez de analisá-lo segundo a perspectiva da utilidade e do proveito, ela o 

explora em termos de ética, de pecado e de redenção. ela descobre o papel 

da idéia de um outro mundo, ou de uma utopia, para dar um sentido à exis-

tência humana. a linguagem dos geógrafos cessa de permanecer ligada ao 

positivismo ou ao neo-povitismo lógico.

Uma dimensão social

a experiênca vivida por cada um tem uma dimensão social, mas não é 

através da sociologia clássica que ela pode ser apreendida. em seu livro sobre 

L’Espace vécu au Japon (o espaço vivido no Japão), augustin Berque apóia-se 

sobre a filologia para dar conta do significado da casa e de suas várias partes 

nesse país. há um par de opostos que marca toda a espacialidade japonesa: 

o par uma/omote. “Omote é o que é aparente […]. é o aspecto, a superfície, 

o lado externo; a orientação para o sol […]. Uma, ao contrario de omote, é o 

lado escondido das coisas, o interior, o fundo, o lado interno, o lado da som-

bra […]. e também o que difere da norma. como se pode ver, uma e omote 
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possuem numerosas conotações morais. Omote aparece como positivo, mas 

é também superficial; uma é negativo, mas pode ser também a verdade das 

coisas, inacessível ao profano” (Berque, 2004, p. 92). deste modo, a organiza-

ção do espaço doméstico, e a sua percepção, têm um sentido profundo.

a sociologia pode ser também introduzida no estudo da experiência vi-

vida através da análise dos gêneros literários, como mostra a obra de Mikhail 

Bakhtin. as imagens, os temas que as pessoas utilizam para decrever a realida-

de são criações coletivas, transmitidas através da educação. desta maneira, a 

sociedade vê-se introduzida no começo mesmo da vida de cada indívíduo. É 

uma forma de sociologia que difere da sociologia clássica, que vai mais longe 

no estudo do condicionamento das pessoas pelo ambiente social.

Experiência vivida e corpo: o papel dos sentidos

e através de seus sentidos e de seu corpo que cada um desenvolve sua 

experiência de mundo. daí o interesse pelo papel da visão, da audição, do 

gosto, do olfato na percepçao da realidade. desde o começo dos anos 1980, 

este campo torna-se um dos mais fecundos da abordagem cultural. 

no mundo anglófono, uma ideía se impõe: a de que, no passado, a geo-

grafia apoiou-se sobretudo sobre a visão. o livro de Michel Foucault Surveiller 

et punir mostra, ao mesmo tempo, o papel do olhar no controle dos compor-

tamentos. daí uma interpretação crítica do papel da disciplina no desenvolvi-

mento do estado moderno e do imperialismo.

na geografia francesa, a orientação foi diferente. tradicionalmente, a 

paisagem tinha sido explorada para a obtenção de informações sobre o 

funcionamento da natureza e da sociedade. hoje, são as conotações que 

ela suscita na alma das pessoas que parecem interessantes. a paisagem é 

estudada pelos sentimentos estéticos que cria e pelo modelo que oferece 

aos artistas e pintores. os parques e os jardins, isto é, as paisagens criadas 

por razões sentimentais aparecem como um campo de pesquisa especial-

mente interessante.  

a nova curiosidade pelo gosto, pelo ofalto e pela audição abre novos 

caminhos para a pesquisa: a música torna-se um símbolo dos lugares e uma 

expressão muito forte de seu ambiente; a cozinha torna-se um assunto fas-

cinante: ela explora um aspecto essencial das relações entre os homens e o 

ambiente. ela exprime também a dimensão social do beber e do comer.
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Jean-robert Pitte oferece um bom exemplo dessa concepção da abor-

dagem cultural: ele publicou um livro importante sobre a historia das pai-

sagens francesas. Mais tarde, ele explorou as questões do olfato e do gosto 

através de seus trabalhos sobre a cozinha e os vinhos franceses. Mas o seu 

interesse pelo corpo não se limita aos sentidos. É todo o corpo que deve 

ser estudado pelos geógrafos: daí seu interesse pela geografia da morte e 

das maneiras de sepultar ou incinerar os corpos, e seus trabalhos sobre os 

cemitérios.  

Experiência vivida e corpo: ritmos e pulsações 

no mundo anglófono, muitos são os geógrafos que vão mais longe nas 

suas interpretações do papel do corpo na experiência vivida: não são só os 

sentidos que intervêm. É todo o corpo humano – estatura, peso, sexo, idade 

– que condiciona essa experiência. o corpo tem movimentos internos, um 

ritmo próprio. através de suas pulsações, é a vida que se manifesta.

Para anne Buttimer, essa abordagem parece fundamental. Para ela, isso 

vai de par com algumas orientações do pensamento católico contemporâ-

neo, que rompem com a tradição e recordam que, fazendo de seu filho um 

homem, deus divinizou também o corpo. Para ela, é importante abandonar 

a visão do homem como um ser essencialmente espiritual. É preciso debru-

çar-se sobre os ritmos do ser e sobre seu acordo com o ambiente onde vive. 

a geografia torna-se uma disciplina das tendências e dos movimentos que 

enraizam-se no corpo. 

essa forma de abordagem cultural é muito atenta à maneira como a 

idade modifica a percepção, as maneiras de fazer e os prazeres que se tira 

da vida. ela vê na diferença dos sexos uma categoria maior – e explora suas 

dimensões sociais nos estudos sobre gênero.

através da atenção que ela dá aos ritmos do ser, seu funcionamento 

material e sua inserção no ambiente, essa abordagem se aproxima da eco-

logia: ela estuda o homem como um elemento de uma cadeia de seres vi-

vos – um elemento que não só lhe pertence pelo alimento que extrai dela, 

mas pela semelhança profunda que existe entre todas as manifestações da 

vida.

É certamente na suécia que essa abordagem cultural tem o lugar mais 

importante. a influência de anne Buttimer explica isso em parte: os anos 
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quando ela foi pesquisadora na Universidade de lund contribuíram para 

uma larga difusão de suas idéias. Mas o seu sucesso vem também da se-

melhança que elas tinham com os temas centrais da obra de torsten hä-

gerstrand. ele fora fascinado, quando adolescente, por todos os estudos que 

davam à vida, ao movimento, aos ritmos de cada um, um papel importante: 

códigos coreográficos para notar as posições e os movimentos dos dança-

rinos; estudos longitudinais do demógrafo americano lotka. a geografia do 

tempo que ele inventa em 1970 mostra a atenção crescente que ele deu a 

esses temas.

o cruzamento dos trabalhos de torsten hägerstrand e da inspiração de 

anne Buttimer faz a originalidade da escola de lund. os seus membros es-

tudam os ritmos, os movimentos, os acordos e desacordos que fazem parte 

da vida. a geografia humana que eles praticam é ligada à apreensão ecoló-

gica do mundo. ela é feita para o desenvolvimento sustentável.

Perspectivas críticas 

o estudo da corporeidade dá uma outra dimensão aos trabalhos sobre 

as desigualidades sociais, a pobreza, a miséria. Uma coisa é falar de um país 

com uma renda individual média de duzentos dólares; outra coisa é descre-

ver seus bairros pobres, suas favelas, é mostrar como as crianças sofrem de 

má nutrição, com membros magríssimos, barrigas dilatadas e o olhar triste. 

É difícil permanecer indiferente frente a tais “espetáculos”. 

os geógrafos que têm uma concepção forte da corporeidade pensam 

que o sentido da vida se coloca nas forças íntimas do indíviduo, em sua pro-

funda necessidade de realizar-se. todos têm um direito imprescritível a exis-

tir, segundo modalidades que são próprias a cada um porque são inscritas 

em seu corpo. daí a idéia de que a resistência a toda tentativa de opressão 

é uma virtude fundamental. 

Muitos geográfos com um interesse pela corporeidade têm uma orien-

tação radical: eles lutam por um mundo mais justo, mais igual. 
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A abordagem cultural como estudo dos 
processos culturais e sócio-culturais

Um desvio para dar a geografia uma dimensão 
explicativa

a terceira maneira de conceber a abordagem cultural na geografia tem 

raizes já antigas. no tempo onde a geografia humana se estruturou, ao fi-

nal do século XiX e no começo do século vinte, dois grandes domínios de 

pesquisa foram definidos: o estudo das relações entre os homens e o am-

biente e o estudo da circulação. durante a primeira metade do século vinte, 

só o primeiro aspecto desse programa foi explorado. no começo dos anos 

cinqüenta, muitos geógrafos escolheram explorar a parte menosprezada 

desse programa. a circulação reflete as relações sociais. Para entendê-las, 

necessitava-se analisar o funcionamento da sociedade, isto é, os processos 

sociais.

a geografia da primeira parte do seculo vinte foi construída sobre a 

idéia de que as formas visíveis podem ser explicadas através de relações 

simples de causalidade: entre os openfield e os constrangimentos da rota-

ção das culturas e da criação do gado, a relação parecia evidente.

Para entender os processos sociais – sejam econômicos, sejam políti-

cos, sejam puramente sociais – é preciso fazer um desvio mais longo. Para 

explicar a localização das atividades econômicas, necessita-se analisar o pa-

pel do fator terra (os recursos naturais), do fator trabalho, do fator capital e 

dos gastos com transporte e comunicação. É através dos mecanismos de 

mercado que essos fatores intervêm: a geografia econômica implica em um 

desvio em direção à teoria econômica, à análise do papel dos fatores de 

producão, da distância e do funcionamento dos mercados.

na economia, o estudo dos processos põe em jogo os homens e suas 

escolhas, e a existência de mecanismos como o do mercado ou o da cria-

ção de moeda através do crédito. a capacidade dos homens de fazer planos 

para o futuro dá uma dimensão dinâmica à interpretação.

no início dos anos 1970, alguns geógrafos pensam que um desvio se-

melhante ao da geografia econômica se fazia necessário a fim de dar conta 

dos processos políticos e sociais. eles descobrem que as concepções tradi-
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cionais da geografia social ou da geografia política não eram mais conve-

nientes para esta tarefa. no domínio social, o objetivo era o de descrever as 

classes, as ordens, as castas que compõem a sociedade, e não o de explicar o 

funcionamento do corpo social. no domínio político, a definição da geogra-

fia política como “estudo do ‘quadro’ político, que é constituído de territórios 

e linhas – fronteiras e redes – e de pólos estruturantes” (stéphane rosière, 

2007) dava à disciplina um caráter estático.

Para compreender a vida social e política, os geógrafos interessados pe-

los processos sociais tiram partido de outras áreas do conhecimento, como 

a sociologia ou as ciências políticas. eles interessam-se pelo funcionamento 

da sociedade através da divisão do trabalho social, à maneira de durkheim, 

e pelo papel dos sistemas de relações institucionalizadas na empresa, à ma-

neira de Max Weber ou de amitai etzioni, ou na familia, na associação, no 

mercado, na casta…, à maneira dos antropólogos. no domínio político, os 

geógrafos inspiram-se em Max Weber e sua análise do poder puro, do poder 

legítimo e das várias formas de influência. 

este tipo de abordagem rompe com o modo como até então se tratava 

as realidades sociais e política.

O estudo dos processos culturais e sócio-culturais

ao mesmo tempo, torna-se claro que os processos sociais e políticos 

põem em jogo valores. são de natureza sócio-culural ou político-cultural. É 

esta a razão porque um outro desvio agora em direção às realidades cultu-

rais começa a ser explorado nos anos 1980.

este grupo de geógrafos interessa-se pelas representações. É fascinado 

pelas pesquisas sobre a emotividade e o papel dos sentidos e do corpo na 

vida de cada um. Mas, sua motivação é diferente: a abordagem cultural pa-

rece indispensável para completar o trabalho de reconstrução da geografia 

humana iniciado nos anos 1950.

existem diversos processos culturais ou sócio-culturais. a ênfase vai em 

primeiro lugar para a comunicação, graças a quem a cultura é transferida 

de um indíviduo a outro, de uma geração a outra. através da interiorização 

das práticas, dos conhecimentos e dos valores que ele recebe, o indivíduo 

torna-se uma pessoa, com uma identidade pessoal e social. Graças à cultura, 

o homem torna-se um ser social.
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os valores que são partilhados por um grupo são às vezes suficientes 

para orientar a ação humana e levar diretamente aos resultados sonhados: 

é o processo das profecias auto-realizadoras, descrito pelo sociólogo ame-

ricano robert Merton, e estudado, no quadro da abordagem cultural, pelo 

geógrafo francês Jean-François staszak.

a maioria dos processos são sócio-culturais ou político-culturais. Quan-

do recebe e interioriza sua bagagem cultural, o indivíduo aprende os pa-

péis que ele deveria ter em tal ou tal circunstância. ele aprende também 

que um papel bem interpretado leva a recompensas, e mal interpretado, a 

penalidades. deste modo, valores são integrados nos sistemas de relações 

institucionalizadas que asseguram o funcionamento da sociedade. a divi-

são do trabalho social conduz à formação de categorias homogêneas, de 

classes, mas elas constituem apenas a metade dos processos sócio-culturais 

– ou um complemento dos sistemas de relações institucionalizadas, graças 

a quem a sociedade funciona.

o último domínio que a abordagem cultural, fundada sobre a análise 

dos processas trata, é a gênese dos valores. Para formular julgamentos sobre 

a ação humana ou para antecipar o devir do mundo, o observador deve se 

deslocalizar: ele tem de descobrir a realidade em perspectiva, dum ponto 

de vista afastado ou elevado, de um outro mundo. a abordagem cultural 

analisa, deste modo, a topologia dos algures que permite dar um sentido 

à vida individual e coletiva: o mundo encantado de espíritos e deuses dos 

animismos, o outro mundo dos monoteísmos, a esfera da razão metafísica 

dos filósofos, a utopia das ideologias ou filosofias da história.

os outros mundos nunca são totalmente afastados das realidades ter-

restres: existem comunicações. os pontos ou áreas onde os algures atingem 

a terra são diferentes dos outros: são carregados de sacralidade.

a abordagem cultural baseada na análise dos processos culturais ou só-

cio-culturais não leva à constitução de uma nova subdisciplina, à geografia 

cultural. ela conduz a uma reestruturação completa da geografia humana. 

ao mesmo tempo, ela permite levar em conta o papel das representações, 

a dimensão subjetiva da percepção, o papel da emotividade, dos sentidos e 

da significação do corpo na vida humana e social. 

essa concepção suscitou muitas críticas na disciplina. a maioria dos co-

legas não tem o hábito de analisar diretamente o homem. eles partilham 
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uma concepção da sociedade que foi elaborada pelos sociólogos do século 

dezenove. Para eles, a abordagem cultural baseada na análise dos processos 

culturais e sócio-culturais ignora o social porque ela parte do indivíduo. ela 

parte, é verdade, do indivíduo, mas é para reencontrar o social e abordá-lo 

sob uma perspectiva nova: ela enfatiza a virada “espacial” que a sociologia 

conheceu durante os últimos vinte anos, ainda que as outras abordagens 

permaneçam fiéis a uma concepção mais tradicional.

Conclusão

Penso ter mostrado que existem várias concepções da abordagem cul-

tural na geografia. elas têm raizes diferentes: a descoberta das imperfeições 

das representações, o impacto da fenomenologia, e o desejo de estruturar a 

geografia humana a partir do estudo dos processos espaciais.

o que descrevi são tipos ideais, no sentido de Max Weber. eles explici-

tam a lógica de diferentes posições teóricas e suas conseqüências. a maioria 

dos pesquisadores inspira-se mais ou menos em cada um desses modelos.

todos os geógrafos concordam sobre a necessidade de se levar em 

conta as viradas que caracterizaram as ciências sociais durante a última ge-

ração: a virada lingüística, que ressalta que o pesquisador sempre trabalhou 

sobre palavras e imagens, e não diretamente sobre a realidade; a virada es-

pacial da sociologia, que recorda que sociedades não existem numa esfera 

conceitual e abstrata, mas num espaço e em lugares precisos; a virada cul-

tural da geografia humana, que enfatiza o fato de que os processos sociais, 

econômicos ou políticos dependem das culturas onde eles atuam. 

as três familias de abordagem cultural que se desenvolveram há uma 

geração têm em comum o fato de sublinhar o papel da subjetividade, de 

dar conta do papel das representações e do peso dos dados corporais. elas 

esforçam-se, cada uma à sua maneira, para apreender o sentido da vida indi-

vidual e coletiva. todas estudam, mais ou menos, os processos culturais.

as diferenças resultam mais de posições herdadas do passado que das 

interpretações próprias. o objetivo deste capítulo introdutório é o de con-

vencer todos os geógrafos de hoje que o tempo das discussões sobre a uti-

lidade da abordagem cultural já está ultrapassado. o que importa é explorar 
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todas as avenidas que ela abre para a pesquisa: a significação de outros 

mundos na estruturação do nosso, o levar em conta o futuro, a curiosidade 

para a diversidade das sensibilidades humanas, a atenção para as iniciativas 

individuais e a consciência dos constrangimentos ligados à existência de 

normas e valores. 

a co-existência de três familias de abordagem cultural não é incômoda. 

ela permite aos geógrafos de sensibilidade diversas formas de expressão. 

ela traduz a permanência, no curso de uma fase de mutação profunda da 

disciplina, de hábitos, hipóteses e preconceitos mais antigos. 
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