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A Arte, antes de qualquer interpretação, suposição, enquadramento ou 
serventia é uma condição humana. Está para o conjunto das sociedades como a 
forma mais fundamental de interpretação do mundo, em todos os seus 
aspectos. É, portanto, crucial que a abordagem humanista dê à Arte posição de 
destaque em suas preocupações, em sua própria busca pela interpretação do 
mundo que circunscreve a existência humana. Enquanto fruto da obra humana, 
a Arte não deve ser compreendida à parte do espaço; uma vez que, como 
interferência e filtro do olhar humano, a Arte orienta e é orientada, 
concomitantemente, pelo espaço. O homem, em seus desvãos, necessita do 
espaço; especialmente porque é também da relação com a materialidade que 
surgirá a consciência do ser. A música, uma das várias expressões artísticas 
possíveis, vem sendo foco da atenção de diversos geógrafos ao longo do tempo 
que atentaram, de uma forma ou de outra, para sua relação íntima com o 
espaço. Com o intuito de fortalecer a discussão nesses termos no Brasil e 
aprofundar o tema a partir de uma perspectiva humanista, propomos um 
resgate no escopo da história do pensamento geográfico e uma discussão 
epistemológica sobre o tema. Por hora sinalizamos a intenção ao recorrer a 
trabalhos em língua inglesa como primeira aproximação. Depreendemos dos 
artigos analisados algumas tendências do debate, das quais podemos citar: a 
experiência individual dos lugares associando símbolos espaciais à música; a 
música enquanto elemento na formação de identidades territoriais, ligada a 
manutenção e preservação de ritmos tradicionais; e, por fim, tentativas de 
estruturação do estudo da música na Geografia (com organização de fontes e 
propostas metodológicas). Ao procurar compreender a Arte através de seu 
caráter espacial a Geografia Humanista pode contribuir epistemologicamente 
para o entendimento do complexo mundo das relações humanas. 
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