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RESUMO 

O conceito de paisagem é uma acepção estética que carece de um objecto e de um observador. Sendo 

este conceito um objecto alvo da percepção humana é, factualmente, criada por um espaço que se 

apreende com todas as características formais que o originam. A paisagem é sensorial, é dimensão-

espaço e dimensão-tempo – tempo linear do observador, tempo cíclico da própria paisagem. 

A abordagem ao conceito de paisagem é, nesta obra, uma deambulação por estas dimensões ao longo 

da história da humanidade, com um especial enfoque nas implicações perceptivas da paisagem a que as 

sociedades contemporâneas obrigam. 

 

Palavras-chave: paisagem, natureza, ambiente, percepção, espaço, tempo linear, tempo cíclico, 

nomadismo, sedentarismo, pós-nomadismo, ciberpaisagem. 
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PRÓLOGO 

A epistemologia do conceito de paisagem torna-se cada vez mais premente, principalmente no âmbito da 

disciplina que é a Arquitectura Paisagista. A paisagem é, para esta disciplina, o seu objecto de trabalho, 

assim como para a escultura é a pedra, para a pintura a tela, para as artes da representação o espaço 

que é o palco e para a música a sublimidade do vazio espacial. A importância de abordar este conceito, 

definindo-o, contextualizando-o e analisando-o surge na decorrência de serem escassos os ensaios sobre 

o assunto. Não é, portanto, evidente o conceito de paisagem apesar de pertencer, constantemente, ao 

imaginário quer do individual quer do colectivo. 

O arquitecto paisagista encontra na paisagem um objecto estético mas, no desempenho da sua arte, no 

ordenamento do espaço exterior ao Homem, deve considerar as condições respeitantes à complexidade 

estrutural e funcional que caracterizam a paisagem. Exemplos dessas condições são os sistemas 

geológico, hidrológico, biológico e antrópico, numa constante senda pela humanização da natureza, com 

o propósito de estabelecer um equilíbrio dinâmico da vida com objectivos afectos à utilidade, à 

sustentabilidade e ao belo. 

Distinguir e especificar conceitos que se confundem várias vezes – conceitos como ambiente, natureza ou 

paisagem – revela-se um objectivo claro e necessário. Perceber a individualidade de cada um destes 

conceitos deverá possibilitar o respeito por cada um, definir uma sensibilidade que, num futuro, deve 

auxiliar a correcta exposição de conceitos e, consequente, a correcta abordagem de pensamentos 

profissionais, emotivos entre outros. 

Numa época em que o Homem procura ter com a paisagem uma relação de respeito e conhecimento por 

uma complexidade estrutural e funcional que caracteriza este sistema, e sendo esta uma época em que 

se levantam várias questões afectas a esta complexidade que caracteriza a paisagem, interessa introduzir 

e discorrer sobre o conceito que ela representa numa humanidade que se reestrutura constantemente a 

nível emotivo e perceptivo com um propósito que é, ainda, uma incógnita.  

 

Contornos perceptivos em torno dos conceitos de paisagem, ambiente e natureza 

No início era a paisagem. 

Mas o que é a paisagem? Um objecto, um fenómeno, uma ordenação de materiais, um estado de espírito, 

uma percepção, um conceito, uma dimensão espacial ou temporal? 

São várias as abordagens ao conceito de paisagem. Confunde-se, no entanto, este conceito com outros 

que se assemelham, tais como natureza, ambiente ou território. 



  

 

 

 

 

 

NO MAN’S LAND. NO MAN´S TIME 

Contributo Epistemológico para o Conceito de Paisagem 

5 

 

Numa acepção religiosa, a natureza é tudo aquilo que foi criado por Deus. Isto pressupõe uma ideia de 

unidade e totalidade, impossível de ser percepcionada pelo Homem uma vez que este somente tem ao 

seu alcance algumas porções da natureza e apenas estas, sensorialmente alcançáveis, podem ser 

percepcionadas, e não a totalidade.  

Podia, a natureza, ser entendida como o espaço virgem, sem intervenção do Homem. No entanto, a 

inviabilidade desta acepção verifica-se assim que se aceita que o Homem é parte integrante da natureza, 

sujeitando-a aos seus desígnios, assim como os restantes seres vivos que nela intervêm com o mesmo 

propósito – a sobrevivência.  

A referência ao ambiente obedece a pressupostos biofísicos. Referindo-se a um todo natural, este 

conceito está afecto ao conhecimento científico desenvolvido pelo Homem, não abrangendo as acepções 

estéticas que se incluem no amplo conceito que é a paisagem. 

A paisagem, ao invés de qualquer um destes conceitos, pressupõe uma acepção holística na qual as 

componentes estética, científica, cultural (histórica, mitológica, simbólica, artística) e temporal são 

fundamentais para a sua percepção. 

Revestindo-se de toda uma estrutura formalizada através do acaso natural ou por intervenção antrópica, a 

paisagem obedece a mecanismos biofísicos incontornáveis sob pena de um aumento entrópico que, 

inevitavelmente, a conduzirá à destruição, resultado da criação de um sistema insustentável. A presença 

humana na paisagem é inegável: tanto o Homem como os restantes seres vivos intervém nela, recriando-

a de acordo com as suas necessidades, atribuindo-lhe usos e funções diversas. 

Para uma percepção estética da paisagem a presença humana é um requisito primordial, assim como a 

de um objecto susceptível de ser percepcionado. A paisagem, portanto, existe somente quando o Homem 

está em ela. 

O Homem reúne as condições necessárias para percepcionar determinada paisagem, no entanto, e tal 

como referido, há determinados conhecimentos que podem contribuir para um mais aturado 

conhecimento da mesma, enriquecendo a sua percepção. A gnose dos mecanismos biofísicos por parte 

do observador pode contribuir para este enriquecimento. Mas não é somente a gnose que contribui para 

uma diferente avaliação estética da paisagem: a emotividade do observador assume um papel relevante 

neste caso. O facto de um observador se manifestar efusivo, romântico, lúgubre ou pesaroso certamente 

influencia a avaliação de uma mesma paisagem. O observador assume, portanto, uma parte crucial em 

todo este processo. 

Para a avaliação perceptiva de uma paisagem é fundamental a presença de um observador. Mas este 

deverá ser excitado por algo que lhe é exterior, algo que em simultâneo com as condições que reúne 

naquele preciso instante resultará numa apreciação estética da paisagem, e que possibilitará o 
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desencadear de emoções que se referem especificamente àquela paisagem, naquele preciso instante. 

Percebe-se, portanto, a fundamentabilidade do conceito tempo na percepção da paisagem. 

A paisagem enquanto processo biofísico obedece a uma mutabilidade regenerativa e cíclica, a uma 

dinâmica que a impede de ser estanque, facto que dificulta que se encontre o mesmo espaço com as 

mesmas características formais em diferentes instantes. A paisagem percorre os caminhos de uma 

dimensão temporal cíclica onde se auto-regenera. 

O Homem, em contrapartida, obedece a uma dimensão temporal linear, com um princípio e um fim, 

marcado por instantes que nunca se repetem, que se apresentam sempre diferentes. Assim sendo, a 

leitura que este faz da paisagem obedece sempre a esta condição linear, a uma percepção instantânea. 

Esta linearidade resulta, muitas vezes, em descuradas intervenções na paisagem, com repercussões 

gravosas na derivação dos ciclos da paisagem. 

A estrita relação do Homem com a paisagem e a justaposição entre as duas dimensões temporais que 

caracterizam cada um destes sistemas – do Homem e da paisagem – pode resultar em alterações de 

uma dimensão temporal de uma paisagem específica. A humanização da paisagem, quando sustentada 

no desconhecimento ou na despreocupação, pode resultar em fenómenos regressivos ou progressivos, 

forçando-a ao restabelecimento de novos processos e imprimindo novos ciclos na mesma com um 

propósito auto-regenerativo da recente paisagem. A paisagem, portanto, adapta-se às alterações que lhe 

são infligidas, mutando-se. 

 

Do nomadismo 

A relação primeira do Homem com a paisagem deve ter sido simbiótica. A paisagem era um suporte de 

vida: oferecia abrigo, víveres e também surpresas, instantes marcantes que alteravam o percurso da vida. 

As atemorizadoras tempestades, os inesperados abalos sísmicos, as prolongadas secas e as 

destruidoras inundações criavam, já nesta época, quadros desoladores que tantas vezes terão assolado 

crenças inabaláveis. No início, o Homem era apenas um elemento como tantos outros, pertencentes a um 

projecto único: o projecto da sobrevivência. Cada dia era encarado como somente mais um dia, com as 

admirações que se reservavam, com um sem número de desafios que se lançavam, na expectativa de 

que o mais forte vingasse, numa infindável busca pelo elemento perfeito que deveria vencer os 

obstáculos. A paisagem era o elemento natural, a natureza. 

A vida era uma constante deambulação que permitia ao Homem enriquecer-se a todos os níveis. Assim 

como hoje não prescinde das suas viagens literárias, cinematográficas ou musicais, também em tempos 

obrigava-se à deambulação. Essa deambulação, a mesma deambulação que o permitia ter uma 

constante actualização, uma depuração do seu intelecto, foi-se perdendo no decurso da sua existência, 
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fazendo com que, tempos mais tarde, tivesse de socorrer-se da ciência para conduzir grandes feitos. Para 

este desenvolvimento fortuito a relação emotiva e perceptiva que mantinha com o meio que lhe era 

exterior foi fundamental. 

Das coisas mundanas fazia a leitura do propósito da sua existência. Percebia que seguir um ruído 

borbulhante o conduziria a um riacho que lhe saciaria a sede. Percebia possíveis ameaças em ruídos 

agressivos, ao imaginar famintos predadores. Percebia, empiricamente, os perigos de que se devia 

afastar: as plantas deletérias, as tempestades adivinhadas numa subtil alteração fenomenológica. Para os 

fenómenos casuísticos encontrava os esclarecimentos na espiritualidade, um esboço da religiosidade, 

respeitadas pela sua magnitude, pertenciam ao ininteligível. 

Estes registos, cravados e lapidados na genética humana, foram perpassando ao longo dos tempos até 

chegarem à contemporaneidade mais ou menos despertos mas, apesar dos desenvolvimentos científicos, 

não conseguimos ainda deixar de ser animais instintivos, intuitivos, emotivos e perceptivos e, 

consequentemente, despertos para o que nos rodeia.  

No início era a natureza que percepcionávamos com deleite, entusiasmo e surpresa – a natureza emotiva, 

a paisagem. A natureza que nos alimentava, que nos abrigava, que nos rasteirava. No início era a 

natureza que conhecíamos e sabíamos descodificar empiricamente. Conhecíamos o refúgio que 

podíamos encontrar na densa floresta, conhecíamos a vulnerabilidade do perigo na clareira, conhecíamos 

a localização das linhas de água essenciais à vida. Conhecíamos o espaço que nos albergava. 

Registávamos na memória uma estrutura espacial de acordo com as nossas necessidades, de acordo 

com as emoções em nós suscitadas por esse mesmo espaço. 

Percebíamos uma linearidade temporal através do envelhecimento dos que nos eram próximos. 

Percebíamos uma ciclicidade temporal marcada pelas mudanças sazonais. Percebíamos a marcação de 

compassos temporais assinalados pelo balouçar das folhas, pelo correr das águas e aceitávamos uma 

continuidade que não sabíamos ainda chamar-se tempo. 

O Homem criou-se nómada, um ser caminhante, ao aceitar a mutabilidade impressa pelo tempo cíclico da 

natureza no espaço, assim deambulava pelo espaço em busca de melhores condições que lhe permitiam 

sobreviver. E os trajectos eram iniciados, sem planificações, numa época em que o empirismo singrava. O 

desenvolvimento humano rege-se pelo empirismo das experiências vivenciais. O erro conduz ao 

aperfeiçoamento de estratégias e técnicas e, consequentemente, ao enriquecimento do conhecimento.  

 

Primeiro acto criativo da paisagem 

O primeiro acto criativo de paisagem foi a primeira impressão deixada na paisagem, o primeiro percurso 

assinalado na paisagem.  
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As deambulações nómadas que o homem-animal encetava depressa obrigavam a que se definissem 

novas estratégias pois somavam-se as falhas. A sinalização da paisagem com técnicas que 

obedecessem a uma perenidade era fundamental pois a primeira impressão na paisagem foram os trilhos 

resultantes das caminhadas, e estes deixavam de apresentar uma leitura óbvia uma vez que depressa se 

escamoteavam por entre a restante vegetação. Era fundamental assinalar os locais percorridos, os locais 

que se sabia oferecerem determinadas condições, os locais de perigo.  

Assim, após o desenho dos trilhos na paisagem surgem as marcas perenes, o menir, elemento 

fundamental na marcação de um determinado lugar. Marcação esta que poderia obedecer a uma 

determinada estratégia, a um objectivo, à marcação de um local percorrido, ao delinear perene de um 

trilho que deveria ser percorrido assim que a coloração das árvores passasse por tonalidades vermelhas 

ou simplesmente à sinalização de um momento que se revestisse de um carácter especial. Esta terá sido 

a primeira escrita definitiva na paisagem, um incipiente embrião de um desejo de sedentarismo, que mais 

tarde se veio a desenvolver em estruturas mais elaboradas tais como os cromeleques. 

Inconscientemente, esboçava-se o conceito de mapeamento territorial através de uma intrínseca 

necessidade de o Homem se relacionar espiritualmente com a natureza, de imprimir a sua marca no 

território, evidenciando que a ele pertence, dele faz parte. 

 

Do sedentarismo 

A relação próxima que se foi estabelecendo entre o Homem e a paisagem depressa se evidenciou 

através da sedentarização. Um processo aturado e moroso que se reflectiu na identificação do Homem a 

um lugar que oferece um sem número de condições fundamentais à sobrevivência, tais como a 

proximidade à água, a presença de solos férteis, uma posição topográfica adequada a um estratega 

defensivo. O processo de sedentarização, sendo lento e moroso, obrigou a que o Homem fosse 

estabelecendo relações de identificação com os lugares. No escamotear de uma existência nómada, os 

primeiros lugares terão, inevitavelmente, oferecido rejeição ao acto sedentário, tendo o Homem sido 

impulsionado a encontrar um outro lugar com o qual se viu forçado a criar uma nova identificação. O 

conhecimento do território começa, assim, a apurar-se. São sempre mais os espaços que o Homem 

conhece e identifica, percebendo os mecanismos cíclicos que se adequam às suas necessidades. 

A implantação de uma cidade poderia ser, portanto, o reflexo de uma mensagem espiritual, de uma 

topomorfologia adequada às necessidades e que favorecesse a sobrevivência do Homem ou 

simplesmente a obra de um acaso.  

Inevitavelmente, a sedentarização conduziu a um afastamento da paisagem, da natureza enquanto 

objecto estético. Se outrora o homem-animal habitava a natureza e com ela partilhava toda uma 
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existência, a partir do momento em que se sedentarizou criou um fosso entre o lugar que é seu e a 

natureza. A natureza passa a ser assumida como aquele espaço inóspito a que devemos recorrer em 

última instância pois somente a força do aglomerado do lugar eleito oferece segurança. A natureza é 

selvagem, não foi humanizada, é o espaço do desconhecimento que é por muitos homens segregada e 

por muitos outros respeitada, pois permite manter a relação próxima com a espiritualidade que outrora 

progredia.  

Com a complexificação das estruturas urbanas, a sinapse entre a urbe e a paisagem dilui-se. Há uma 

óbvia necessidade de humanização da natureza, do espaço da desordem, do caos, da entropia.  

A cidade cria-se enquanto espaço do desenvolvimento, das humanidades, da ciência, das artes, do 

conhecimento. O espaço natural da desordem, do acaso é, como tal, respeitado. A paisagem torna-se um 

espaço de deleite, de fuga, de suspensão na azáfama do quotidiano citadino, mas distante. O jardim 

surge, então, como resposta à necessidade em manter uma relação próxima com a paisagem. O jardim 

aproxima a paisagem, a natureza, ao lugar humano. O jardim, a recriação humanizada da paisagem, 

recria uma natureza perfeita, ordenada. O Homem permite-se, desta forma, reactivar uma relação com a 

natureza que foi acalentando nos seus genes ao longo do tempo. É no jardim que o Homem revive o 

tempo cíclico da natureza que outrora o impulsionava a actos de nomadismo, suspendendo o tempo 

linear que o caracteriza, que lhe permite perceber somente o propósito de uma meta, de um fim. 

O crescimento da cidade obriga à definição de ferramentas territoriais que permitam um mapeamento 

mais eficaz do território, pois há que estabelecer relações entre as várias cidades de um mesmo território. 

O que outrora era natureza depressa passa a obedecer a condições territoriais, um espaço de aplicação 

de ferramentas administrativas. Numa relação aparentemente desprovida de sentimento, percebe-se a 

existência de uma relação directa entre o Homem e o lugar, uma identificação com o lugar. 

A cidade, sendo um espaço de deambulação, não obedece a uma deambulação com acepção estética, 

isto é, não há uma evidente deambulação mas sim um constante percorrer do espaço com o simples 

propósito de alcançar uma meta. A cidade é um espaço de relações inter-pessoais mais do que de 

deambulação. Para tal, o citadino define o espaço limítrofe à cidade como o espaço de deambulação, a 

paisagem da deambulação, de um êxtase que permite suspender a azáfama do tempo.  

A percepção da paisagem, para o Homem da cidade, obedece a pressupostos de que o Homem das 

zonas rurais desconhece. Enquanto para o Homem da cidade a paisagem é um espaço de deleite, 

envolto em conceitos de esteticismo, de relação com a natureza primordial, por forte necessidade de se 

relacionar com o natural, para o homem rural a paisagem mais não é que uma porção de território, um 

simples objecto de trabalho rural, que não carece de interpretação estética ou de qualquer ordem que não 

a agrícola. A paisagem, enquanto objecto estético, onírico, de deleite e suspensão temporal é um 

conceito citadino. 
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Do pós-nomadismo 

Com o avatar da grande cidade vêm as mudanças no Homem. 

É com a Revolução Industrial que a condição humana inicia um processo de transformação que conduzirá 

ao nascimento do homem-máquina. A autonomia e a independência que, em tempos, caracterizaram o 

Homem é dissipada por entre os avanços tecnológicos e a condição humana estende-se, agora, para 

além dos seus limites corporais. O Homem assume-se como um prolongamento de mecanismos externos, 

funde-se com a máquina, criando um sistema, uma unidade indissociável. 

Os avanços tecnológicos permitem que o Homem se torne um ser votado à inércia comportamental uma 

vez que todas as tarefas são concluídas à distância de escassos comandos digitais, numa relação de 

estrita dependência com a máquina. As relações interpessoais, outrora o apanágio das cidades, tornam-

se desqualificadas, surgem as redes sociais num espaço inexistente, num espaço virtual que mais não é 

que a justaposição de várias fracções de tempo. 

O acto deambulatório que outrora era fundamental para que se percepcionasse o espaço torna-se, 

também ele, obsoleto assim que os avanços tecnológicos permitem viagens em tempo instantâneo aos 

lugares mais recônditos do mundo. 

O Homem torna-se o ser da inércia, do imediatismo, numa virtualidade onde tudo pode ser alcançado, em 

escassos segundos, à distância de alguns actos reflexos que conduzem a mão a um dispositivo 

informático. 

A identificação espacial, o lugar que o Homem outrora definia como sendo sua pertença, deixa de ser 

uma prerrogativa. Se o Homem habita um espaço virtual a necessidade de identificação com um lugar 

deixa de ser uma necessidade. O espaço citadino que se criou sob o pressuposto das relações 

interpessoais, deixa de obedecer a este fim e consequentemente deve sofrer alterações estruturais uma 

vez que deixa de ser necessário enquanto espaço de relacionamentos. 

Centrado no seu individualismo, a relação com o espaço é delegada para outros planos. Se o 

sedentarismo foi um grande passo evolutivo na condição humana o gene do nomadismo continuou a 

persistir no código humano. O homem-máquina recria-se assim como um novo nómada. É a era do pós-

nomadismo, onde o ordenamento do tempo de um globo em vias de homogeneização prevalece sobre o 

ordenamento do espaço, da delimitação de fronteiras, da atribuição de usos e funções. 

O Homem habita um determinado espaço e procura escapes noutros. O percurso que outrora era feito 

sob o pressuposto da deambulação, onde a atitude estética se mantinha sempre presente, é, hoje, um 

mero fluxo. Um tempo que se percorre e que afasta o Homem de uma relação próxima com o espaço.  

A estrada, a auto-estrada, as linhas férreas, as rotas aéreas são fluxos cinéticos, fluxos temporais que 

permitem ao homem-máquina percorrer o espaço sem com ele se relacionar. 
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Quando outrora o Homem se permitia a suspender o seu tempo através de relações de deleite com a 

paisagem que o envolvia, hoje percorre-a a céleres velocidades, não se permitindo a uma percepção 

pausada. Ao homem-máquina é permitida somente uma percepção instantânea numa sequência de 

imagens que se emolduram pela janela do meio de transporte. 

 

Das ciberpaisagens 

A paisagem que outrora era um espaço para se estar em, é hoje um espaço de transição veloz, onde não 

há tempo para a percepção da sua estrutura, da sua forma nem tampouco da sua temporalidade. 

Estamos perante paisagens virtuais, ciberpaisagens, onde o observador percepciona imagens que se 

sucedem galopantemente. 

Se noutra época a paisagem era resultado de uma percepção holística, proveniente de uma harmonia 

sensorial, a ciberpaisagem é o resultado de uma percepção visual, onde não há lugar para percepções 

olfactivas, auditivas, tácteis ou gustativas.  

Restam-nos, portanto, as memórias de paisagens passadas que se imprimiram no subconsciente do 

Homem de forma perene através dos seus aromas, sons, paladares, texturas, cores, ambiências e 

estórias. Porque a paisagem é também memória. 
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