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Textos principais: 
 
As posições do observador e a paisagem 
 
A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer 
dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de 
forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso,  a 
paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa 
que está no plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é 
importante considerar sua posição em relação a ela (figura 6). 
 
Paisagens protegidas 
 
Tanto as paisagens naturais como as culturais podem ser protegidas por lei, ou 
seja, não podem sofrer alterações pela ação humana. Para serem protegidas, 
precisam possui certa importância. São protegidas, por exemplo, as paisagem 
naturais que estejam em bom estado de conservação ou ou que possuam 
grande riqueza em biodiversidade, como também valor cênico, e paisagens 
culturais, como construções históricas que representam a memória de um povo 
ou que tenham beleza arquitetônica (figura 7). 
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Legendas: 
Figura 7. Aspecto da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais (2015). 
Fundada no século XVIII com o nome de Vila Rica, durante a exploração de ouro 
e pedras preciosas, a cidade constitui uma paisagem cultural protegida. 
 
 
Figura 6. O estudo de uma paisagem pode necessitar de diferentes ângulos ou 
pontos de observação. Na foto A, vê-se lateralmente o Pão de açúcar e o Morro 
da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo nível do observador (2013). Na 
imagem B, a visão é do alto, de cima para baixo (2015). 
 
 
Definições: 
Relativo à cena, belo. 
 
Variedade de espécies animais e vegetais em determinado local. 
 
Relativo à Arquitetura, ou seja, à arte e técnica de construção. 
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