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Resumo:  O  estudo  da  obra  Antropologia  delPaesaggio,  deEugenio  Turri,  é  partedas

atividadesque  estão  sendodesenvolvidas  em  estágio  pós-doutoral.  Até  o  momento,  a

observação e a compreensão da paisagem em um material que ainda é desconhecido do

grande público  brasileiro  tem trazido  à tona os diferentes  componentes e motivações

culturais para a leitura paisagística. Considerando que Antropologia delPaesaggio é uma

das principais  obras de um pesquisador da geografia cultural  que está entre os mais

relevantes da Itália,  essa reflexão sobre o conceito de paisagem em uma perspectiva

antropológica  significa  novamente  pensá-la  como  processo  cultural,  território  de  uma

comunidade ou conformeo espaço de vida emsuas relações temporais. O estudo de um

livro publicado em 1974 também nos conduz a reconhecermos que a paisagem, enquanto

conceito,entrou na linguagem comum e aparentemente inteligível de modo efetivamente

polissêmico  e  ambíguo.  Tendo  em  vista  que  os  estudos  sócio-espaciais  também
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vislumbram  a  interpretação  dos  arranjos  que  fomenta(ra)m  a  produção  social  dos

espaços, a leitura dessa obra do geógrafo cultural italiano Eugenio Turri se faz relevante,

primeiro porque é uma bibliografia que dialoga com a antropologia e o fazer etnográfico,

depois porqueTurrifoi um dos responsáveis pela renovação europeia da geografia iniciada

entre  1960  e  1970.  Neste  sentido,  uma  discussão  pontual  sobre  olivro  Antropologia

delPaesaggiopode contribuir  com a antropologia  contemporânea tanto  por  expor  uma

práxis  para  a  leitura  de  paisagens,  quanto  por  referir-se  a  uma  proposta  teórico-

metodológico  da geografia  cultural  que propôs diferentes  cruzamentos deperspectivas

disciplinares. 

Palavras-chave: Antropologia delPaesaggio; leitura paisagística; processo cultural. 

1.  Introdução

É importante dizer que o livro Antropologia delPaesaggio é uma obra emblemática

do  geógrafo  cultural  italiano  Eugenio  Turri.  O  material  está  sendo  estudado  na  sua

segunda edição e em idioma original, pois o mesmo ainda não possui edição traduzida

em língua portuguesa. O livro, publicado pela primeira vez em 1974 e reeditado na Itália

no ano de 2008, traz a abordagem de Eugenio Turri de forma inaugural, porque o seu

texto geográfico conduziu teórico-metodologicamente uma “Antropologia da Paisagem”

que não ignora o papel humano no reconhecimento dos diversos tipos de ambientes de

cultura e ainda apresenta uma metodologia para leitura da paisagem.

Como estudo que tem almejado o aprofundamento em uma obra que ainda é

desconhecida para o público brasileiro, a observação e a compreensão da paisagem, no

escopo de uma obra que trata dos componentes e motivações culturais para a leitura

paisagística, serão bastante válidas desde a tradução informal do livro até a produção de

material bibliográfico no desfecho do projeto. O que está em vista, por esta proposta de

pesquisa, é o encaminhamento futuro de uma investigação mais refinada que se dedique

a correlacionar o princípio de “instalação ou ancoragem” das paisagens, que são imagens

ou representações sociais, no corpus de ambientes de cultura que estejam estabelecidos

como realidades físicas e psicossociais.

Para tanto, este estudo tem por objetivo geral contribuir cientifica, metodológica e

socialmente com os produtos resultantes da leitura e compreensão da obra intitulada

Antropologia delPaesaggio, do geógrafo cultural Eugenio Turri, a qual ainda não possui

edição traduzida em língua portuguesa. Mais precisamente, o que se pretende é divulgar

a temática de um livro que tem como base a antropologia da paisagem em correlação



com o papel  humano de reconhecimento e leitura dos componentes culturais  por  um

expoente cognitivo.

2. A Análise de um Referencial Bibliográfico como Metodologia e Práxis

Estamos  situados  historicamente  em  um  momento  margeado  pela  lógica  da

inovação e proliferação de informações segundo o uso dos mais diversos ambientes e/ou

realidades. Podemos dizer que o empoderamento pessoal e social, pelo livre acesso à

informação, por exemplo, passou a requer a nossa compreensão de que o ambiente de

cultura, como construção histórica, leva-nos a enfatizar as transformações sucessivas e

os valores culturais em sua relação com elementos como a paisagem. Diante disso, foi

seguindo os pressupostos de Eugenio Turri  (1974;  2008)  que nos vimos inclinados a

considerar a paisagem conforme “a vestimenta histórica do território, onde as inscrições

das mudanças permanecem, como dados, incorporados no tecido territorial”.

Interessante seria,  então, caminhar junto a obra  Antropologia delPaesaggio de

Turri,  particularmente,  porque  ali  está  posta  uma  visão  teórico-metodologicamente

estruturada para o diálogo contínuo existente entre a “natureza”, o ambiente de cultura ou

a estrutura de significação. É a partir do olhar para a relação dialógica entre cultura e

ambiente/mundo que se pode constatar a existência de uma atividade de interpretação do

fenômeno paisagem,  de modo que a sociedade comece a compô-la  e  recompô-la.  A

leitura da paisagem sendo entendida por Turri  como atuação perceptiva, individual  ou

coletiva, remete-nos ao papel de responsáveis pela compreensão e estruturação empírica

de um espaço local por “uma operação complexa que invoca indagações naturalísticas,

ambientais,  geográficas,  históricas,  políticas,  econômicas,  sociais,  religiosas,  tudo

confluente  com  um  único  discurso”.  A  visão  dessa  prática  discursiva  funcional  e

estruturada,  no entanto,  é nada mais nada menos do que a leitura e a produção de

paisagens,  conforme uma abordagem teórica  que  propõe  individualizar  o  visível  pela

geografia da exploração centrada na percepção e no simbolismo.

É diante por esta perspectiva que não podemos desconsiderar que Antropologia

delPaesaggio, uma obra expressiva da geografia italiana, contribuiu com a sedimentação

da geografia cultural e influenciou largamente geógrafos na década de 1970, conduzindo

muitos estudos culturais  a  tomarem a designação do território  tal  como é apreendido

pelas populações. A paisagem, nessa abordagem, primeiramente é resultado da ação e

da  interação  de  fatores  topográficos  e  humanos,  simultaneamente.  Mas  o  que  nos

interessa, a partir daí, é compreender como o componente cultural é reunido à leitura do



lugar,  sendo  a  paisagem  formada  por  um  conjunto  de  signos  absolutamente

interpretáveis, de modo que o seu significado seja conformado pela imagem social que a

(re)cria como experiência extremamente funcional. 

Exprimindo a razão intrínseca de uma cultura ou de uma sociedade, essa obra de

Turri  reformula  uma  noção  de  paisagem  que  se  opera  diante  de  padrões  culturais

específicos,  os  quais  se  reportam  incessantemente  ao  ambiente  social  e  as  suas

estruturas.  O que  a  obra  de  Turri  demonstra  é  a  possibilidade  de  observação  como

exercício psicossocial que concede motes de significação, identificação e funcionalidade

àquilo que é apreendido por um olhar de cultura lançado ao ambiente. Por fim, segundo a

teoria crítica desse geografo cultural, é a interação social com o ambiente, seja qual for

sua  configuração,  que  gera/agrega  e  estabiliza  componentes  do  resultado  cultural

mediado por um lugar específico. 

Em suma, é pelo encaminhamento de uma investigação iniciada desde a tradução

informal  do  livro  de  Turri  até  o  desfecho  do  projeto  com  a  produção  de  material

bibliográfico sobre a temática, que essa configuração teórica vem nos reapresetndo a

paisagem no âmago da individualização do visível ou, melhor dizendo, pela geografia da

exploração  centrada  na  percepção  e  no  simbolismo.  A análise  do  livro  Antropologia

delPaesaggio expõe  o  emprego  de  uma  metodologia  “geoantropológica”  que  nos

direciona  à  articulação  com  outros  conceitos  que,  como  a  paisagem,  sedimentam  a

construção de estudos emergentes de fenômenos culturais. Sem dúvida, o estudo dessa

obra  de  Turri  nos  remete  à  compreensão  de  processos  que  geram,  transformam  e

projetam o conhecimento no mundo social, pois assim como a paisagem é instrumento

aglutinador das representações sociais nos ambientes de cultura, ela também é fenômeno

de  cultura  que  gera  uma  atmosfera  atuante  nas  mais  diversificadas  formas  de

relação/percepção que o indivíduo tem do seu ambiente social.

3.  Resultados  parciais  e  consideraçõessobre  um estudo  da  paisagem na perspectiva

geoantropológica

A antropologia da paisagem de Turri preocupa-se em apresentar que existe um

“olhar” revestido da posição que ocupamos física, psicológica ou socialmente. Por este

prisma, objetivar a maneira como Eugenio Turri vislumbra a transformação do não familiar

em familiar, pela ancoragem do desconhecido em uma realidade já institucionalizada, ou

como  este  autor  teoriza  sobre  o  deslocamento  ou  alteração  dos  significados

estabelecidos, que as sociedades tentam perpetuar, pode nos reapresentar a paisagem



como  forma  de  conciliar  tanto  as  regularidades  do  pensamento  –  subjetividades  e

socioafetividades – como também o meio ambiente psicossocial  e geopolítico em que

houve a institucionalização das representações que se tornaram legítimas e bem aceitas.

Até o presente momento,  a obra de Turri  nos proporcionou a visualização da

paisagem  como  fenômeno  de  cultura  que  possui  a  construção  social  emergente  da

experiência direta em estruturas materiais de mediação. Sendo a paisagem um elemento

imagético  e  simbólico  transformado  pelo  ambiente  de  cultura,  a  escrita  paisagística

efetiva-se  como  um  fenômeno  cultural,  sobretudo,  quando  recorremos  à  perspectiva

teórica de Eugenio Turri, um geógrafo cultural que ganhou expressividade no contexto da

geografia renovada do pós-1960/70.

É  com base  na  perspectiva  de  abordagem humanística  que  Turri  inaugura  a

paisagem como  uma  série  de  signos  organizados  social  e  funcionalmente  (estradas,

pontes, cidades), sendo que as decodificações mudam conforme se altera a sociedade. O

território  tem  novas  funcionalidades  e  o  espaço  vivido  é  a  referência  simbólica.  As

paisagens são imagens da mudança. Na verdade, tratou-se da escrita de uma geografia

cultural  que  passou  a  compreender  o  território  como  uma  construção  histórica,

enfatizando as transformações sucessivas e os valores culturais em sua relação com a

paisagem, que se transforma na vestimenta histórica do território, onde as inscrições das

mudanças permanecem, como dados, incorporados no tecido territorial.

O período que compreende 1974 e 1979 é marcante para esse autor, porque é

neste período que ele divulga uma produção científica para individualizar o visível, numa

geografia  da  exploração  centrada  na  percepção  e  no  simbolismo.  Em  1974,  com  o

lançamento  do  livro  intitulado  Antropologia  delPaesaggio,  Eugenio  Turri  demonstrou

efetivamente sua preocupação em realizar uma antropologia da paisagem relacionada ao

papel  humano  no  reconhecimento  ou  da  leitura  dos  componentes  culturais  por  um

expoente cognitivo. Foi assim que, criando uma elucidativa distinção entre ambiente e

paisagem, dedica-se à “manifestação sensível  do ambiente”  que,  para ele,  resulta  da

“mediação vital entre homem e ambiente”.

A paisagem - que correspondia quase sempre e com maior propriedade à ideia de

ambiente  natural  -  foi  então agregada ao pressuposto  de que é  nela  que “o  homem

apreende  e  seleciona  as  manifestações  mais  importantes  da  natureza”  através  da

“atividade sensorial” concreta. O estudo de Turri tornou-se simpático à visão de que a

paisagem é resultante de uma atividade sensorial, e a palavra “natureza” passou a existir

somente em correlação com a experiência sensorial no “ambiente social ou de cultura”,

pois,  para  esse  autor,  quando  o  humano apreende  o  lugar,  por  consequência,  ele  o



transforma segundo os seus filtros culturais. 

Pelo prisma de antropologia da paisagem de Eugenio Turri, a paisagem começou

a  assumir  principalmente  a  designação  do  território  tal  como  é  apreendido  pelas

populações, sendo o mesmo resultante da ação e da interação de fatores topográficos e

humanos, simultaneamente. É por isso que, seguindo a proposta desse autor, o ato de

recorrer  à  observação  ou  investigação  da  paisagem como fenômeno de  cultura  será

relevante  ao  longo  deste  estudo.  Inclusive,  quando  é  vislumbrada  a  abordagem

humanística de Eugenio Turri ocorre também uma aproximação com conceitos e métodos

para interpretar a paisagem, dentro dessa obra que sempre requereu aprofundamento por

ser uma proposta demasiado intrigante. 

O estudo da  Antropologia delPaesaggiopassa a ser importante porque antevê a

paisagem como experiência convencionalizada e prescritiva, na medida em que ela foi

tomada por Turri como uma série de signos organizados social e funcionalmente, sendo

que as suas decodificações mudam conforme se altera a sociedade. Ou seja, para Turri,

quando o ambiente de cultura tem novas funcionalidades e o espaço vivido é a referência

simbólica, as paisagens aproximam-se às imagens da mudança. 

É neste sentido que esta proposta de estudo tem almejado enfatizar a análise de

um referencial bibliográfico como metodologia e práxis. O que está sendo proposto é uma

aproximação  com  o  caminho  teórico  traçado  por  Turri,  pois  ele  tornou-se  um  dos

principais geógrafos italianos não só por apresentar a paisagem como realidade vista e

vivida, mas também por percebê-la como ambiente físico ou psicossocial em que está

ancorada a cultura.

Portanto, a discussão fomentada pelo estudo da obra de Turri deixa exposto que

uma  reflexão  sobre  o  conceito  de  paisagem  em  uma  perspectiva  geoantropológica

significa pensar sobre a paisagem como o território de uma comunidade, do espaço de

vida,  das  relações  de  tempo.  De  algum modo,  ao  reconhecermos  que  o  conceitode

paisagem  entrou  na  linguagem  comum  e  aparentemente  inteligível  enquanto  algo

realmente  polissêmico,  ambíguo,  compreendemos  finalmente  que  se  trata  de  uma

temáticaresultante de inúmeras negociações e estratégias que se referem a diferentes

orientações  e  ideológicas  diversas,  mas  também  deentrecruzamentos  de  múltiplas

perspectivas disciplinares. 
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