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A proximidade das concepções e reflexões filosóficas de Watsuji Tetsuro, 
embasadas no pensamento filosófico oriental, com as temáticas e o cunho 
fenomenológico da corrente humanista da Geografia foi incorporada e 
trabalhada na construção da concepção de paisagem por Augustin Berque. 
Esse geógrafo francês é um dos responsáveis pela discussão epistemológica da 
categoria e um dos expoentes da Geografia Cultural. Para ele as questões 
centrais em torno da relação homem-meio, centrais no entendimento da 
paisagem, adentram a filosofia. Buscando essa abertura e diálogo entre 
geografia e filosofia ele incorpora em sua discussão uma leitura crítica sobre a 
filosofia oriental, sobretudo, de Watsuji Tetsuro. Berque teve contato com a 
cultura oriental durante sua formação na Universidade de Paris, na École de 
langues orientales, onde aprendeu o chinês e o japonês, línguas que iriam ajudá-
lo em sua estadia no Japão. Esse contato se reflete nos trabalhos do geógrafo, 
de forma que, se não exclusivamente, sua obra traz a singularidade de 
incorporar as suas reflexões sobre a relação homem-meio a maneira como o 
meio (natureza) é concebido, sobretudo, pela cultura japonesa. As diferentes 
visões sobre a natureza contextualiza como ela é percebida, entendida e 
significada. Um dos apontamentos de Berque sobre a paisagem se refere à falsa 
ideia do universalismo da sua concepção. Fora do mundo ocidental ela recebe 
outras conotações e surge com outros sentidos e motivações. Esse enfoque 
reflexivo que ele traz para falar sobre a paisagem ponderando discussões 
filosóficas orientais é a atribuição de seu trabalho que propomos explorar. 
Nossa proposta reside em retornar aos caminhos epistemológicos da discussão 
sobre a paisagem de modo a mapear as matrizes do pensamento (oriental) de 
Berque e apontar as ideias que ele mobiliza em tal discussão. E nesse 
movimento podemos trazer para o primeiro plano o embasamento ontológico 
da abordagem de Berque, desvelando outros sentidos de co-existência com o 
mundo. 
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