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RESUMO 

 

Este projeto consiste na investigação do conceito de paisagem que perpassa as Viagens às 
Regiões Equinociais do Novo Mundo, a Geografia das Plantas, os Quadros da Natureza e 
o Cosmos de Alexander Humboldt. O objetivo central é destacar o conceito singular de 
paisagem em Humboldt e a sua função estruturadora no processo de Gênese da Geografia 
Moderna. A paisagem em Humboldt remete a um conjunto de contribuições científicas, 
artísticas e filosóficas e, por essa medida integradora, coloca no campo de construção 
geográfica uma maneira singular de proceder analiticamente. Esse corpo de influências, 
reduzidos sob a perspectiva da paisagem, colocam a unidade proposta entre uma 
perspectiva estética e outra fisionômica. Por um lado as influências denotam um caráter 
idealista, ligado à valorização do olhar, ao papel ativo do sujeito na construção da cena 
contemplada, sobretudo pelo valor central da arte; por outro, indicam uma perspectiva 
realista, a colocação de um dado do mundo a ser reconhecido em sua particularidade, na 
disposição  geográfica e na configuração fisionômica. Dessa forma, entender o papel do 
conceito de paisagem nas obras de Humboldt, bem como as suas formas de representação 
gráficas, cartográficas e artísticas, significa avançar na compreensão da sua proposta de 
ciência. Reconhecendo a estrutura que envolve a significação e representação da paisagem 
na ciência do Cosmos, procuramos traçar as características fundamentais que definem a sua 
construção geográfica e aquilo que representam para a Gênese da Geografia Moderna. 
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1. Introdução. 
 

Este artigo pretende mostrar como, nas obras de Alexander von Humboldt, o 

conceito de paisagem foi construído e representado de uma maneira singular, inaugurando 

no campo geográfico uma nova forma de articulação e explicação científicas. O conceito de 

paisagem é, em Humboldt, o produto de inúmeros legados filosóficos, científicos e 

artísticos, e, nesse sentido, forneceu as estruturas teóricas e práticas da ciência do Cosmos, 

fundamentando neste domínio a Gênese da Geografia Moderna. Na elucidação dessa 

perspectiva singular do conceito de paisagem tomaremos como referência quatro obras 

importantes na estruturação da ciência em Humboldt: as Viagens às Regiões Equinociais do 

Novo Mundo; a Geografia da Plantas; os Quadros da Natureza e o Cosmos. Nestes 

trabalhos, podemos perceber a confluência de duas perspectivas no conceito de paisagem, 

uma que podemos chamar de estética e outra que tomaremos como fisionômica. Estas duas 

perspectivas remetem à estrutura singular da ciência humboldtiana e, em especial, ao debate 

acerca do modo como Humboldt a operacionalizou. É, portanto, nesse campo conceitual e 

na discussão que envolve o emprego das diferentes perspectivas de paisagem que 

ensejamos uma contribuição interpretativa à história da Geografia 

Destacamos ainda que de um debate sobre as características geográficas do trabalho 

de Humboldt até a consagração de um projeto de ciência inovador, o papel de seus esforços 

e aquilo que representam para os rumos epistemológicos da Geografia aparecem como 

enorme dificuldade ainda pouco trabalhada no campo da História do Pensamento 

Geográfico. Como destaca Moraes (1989): 

 
As formulações de Humboldt não apresentam uma filiação filosófica 
unitária, passível de ser enquadrada de forma clara dentro de uma corrente 
de pensamento. Nota-se nesse autor, ao contrário, uma pluralidade de 
orientações, às vezes mesmo de linhas aparentemente conflitantes. A 
elucidação das influências filosóficas de seu pensamento é matéria das 
mais controversas. (p.87) 

 
 

O conceito de paisagem, como destacamos acima, concatena um amplo legado em 

Humboldt e, por esse caráter integrador, pode oferecer a elucidação desse campo filosófico 

na estruturação de seus trabalhos e, o que nos interessa sobremaneira, na Gênese da 

Geografia Moderna. 



2. A perspectiva estética da paisagem 

 

A paisagem em Humboldt compreende a significação da natureza colocada por 

Goethe como processo de formação-transformação. Origem de nova forma, cada figura 

representa um processo, uma dinâmica própria de uma relação entre o invisível e o 

empírico. Enquanto se pronuncia o protofenômeno1, a apetição pela qual se orientam todas 

as formas, enquanto se apresenta um modelo ideal, o protótipo, arquétipo perfeito que 

aspira todo ser, se constrói objetivamente uma imagem que é o retrato de toda essa 

confluência, a representação de uma unidade que não pode ser alcançada por nenhuma de 

nossas representações. Isolada em si, cada parte carrega o que haverá de ser, cumpre a 

plena realização pela relação sempre aberta com o invariável e a totalidade. Por sua 

condição, a parte é fundamento do novo; de sua ligação com as outras partes e com o 

infinito surge a mudança, a dinâmica que enreda novamente essa peça, que mantém a 

comunhão entre tudo o que existe objetiva e subjetivamente. A paisagem representa a 

forma, melhor dizendo, o conjunto das formas (morfologia) e, desse modo, exprime por sua 

imagem a construção que se opera na cena contemplada. As formações, sobretudo vegetais, 

revelam nessa perspectiva da paisagem a ligação universal entre cada particular e o todo 

que se abre em plena relação. 

 
A paisagem, numa dupla introdução sensível que escapa às cadeias 
discursivas do entendimento, organiza num instante o reencontro patético 
da totalidade. Ela é a coincidência do universal e do particular, onde, sob 
o modo do afeto, se realiza o poder do conhecimento absoluto. A 
paisagem particular que se abre ao olhar deixa ver simultaneamente o 
todo: apreensão brusca da plenitude através do efêmero. Ela é símbolo, 
em íntima ressonância com o golpe de vista diante do qual ela se revela: 
“o verdadeiro símbolo é aquele em que o particular representa o universal, 
não como ilusão ou imagem, mas como revelação viva e instantânea do 
inexplorável.” (BESSE, 2006, p. 58) 

 
 

Ainda numa relação direta com Goethe, a paisagem humboldtiana se atrela à 

possibilidade de uma apresentação do infinito no finito. Nas palavras de Goethe: “Se queres 

caminhar para o infinito/ Anda para todos os lados no finito” (GOETHE apud MOLDER 

                                                           
1 O protofenômeno é a expressão de uma relação entre finito e infinito; é a noção de um impulso originário, uma espécie 
de enteléquia aristotélica ou impulso leibniziano que conduziria a produção das formas numa relação sempre harmônica 
com a totalidade (MOLDER In: GOETHE, 1997). Esta noção em Humboldt é herdada de Goethe.  



In: GOETHE, 1997, p.16). Na verdade, essa perspectiva goethiana aparece sob duas formas 

em Humboldt. Em um primeiro momento na perspectiva do método comparativo. A 

comparação entre diferentes formas, em diferentes lugares e condições, a perspectiva de 

uma geografia regional, é a opção metodológica de quem busca encontrar uma unidade 

naquilo que se apresenta de forma variável. Quanto mais estendermos nossas possibilidades 

de observação e comparação, mais perto chegaremos do modelo ideal (infinito) que jaz em 

toda particularidade (finito) e que as liga numa única e mesma representação. Em um 

segundo momento, a medida de uma ligação entre finito e infinito é a marca do valor 

central do conceito de paisagem na proposta de compreensão da natureza. A paisagem 

apresenta a cena, dispõe o que importa então para Humboldt, a tomada no instante de uma 

totalidade pela medida do particular. Ao tempo que coloca as características de uma 

determinada região, a paisagem recobra a extensão que não pode ser captada, ela evoca a 

continuidade; ela, ao tempo que exprime a comunhão universal na forma, lança a 

perspectiva do que ali não se apresenta, nas palavras de Besse (2006): “Todos os pontos do 

espaço, as margens, os centros, o longe e o perto marcam essa insistência do infinito no 

finito, que trabalha no interior da paisagem e a define.” (p. 07).  

A paisagem em Humboldt exprime ainda a iniciativa de uma aproximação entre 

razão e sensibilidade que reflete as contribuições de Schiller, Goethe e, sobretudo, as 

formulações de Schelling (1775-1854) acerca da síntese entre espírito e natureza. Em 

Schelling (2001a; 2001b) “ a natureza é o espírito exteriorizado, disperso em todas as 

formas naturais, enquanto que o espírito é a natureza profunda e interiorizada.” (MARÌ, 

1989, p. 170, trad. nossa). A figura do gênio, o artista capaz de tornar prática a 

manifestação abstrata da intuição intelectual, assume um papel crucial; ser capaz de, por 

intuição estética, traduzir objetivamente o que se apreende na intuição, é o gênio elemento 

chave da filosofia schellingiana; é, assim, tanto um produto da natureza (por sua 

inconsciência) como um produto da liberdade, já que ordena conscientemente os processos 

e a mensagem na construção da obra de arte. A filosofia da arte realiza a síntese final na 

imagem do gênio porque reaproxima este a natureza e o espírito numa condição 

privilegiada que revela o progresso e o sentido último de uma realidade em busca do 

Absoluto. Humboldt (1874), citando Schelling, demonstra o que essa concepção empreende 

na sua visão de natureza: 



 
A natureza, disse Schelling em seu poético discurso sobre as artes, não é 
uma massa inerte; é para aquele que sabe penetrar-se de sua sublime 
grandeza, a força criadora do Universo agitando-se sem cessar, primitiva, 
eterna, que engendra em seu próprio seio, tudo o que existe, perece e 
renasce sucessivamente (p. 37, trad. nossa). 

 
 

É, em poucas palavras, a concepção de uma natureza desdobrando-se sobre si 

mesma numa perspectiva reflexiva e desenvolvendo um par dialético com a atividade do 

espírito, nas palavras de Humboldt (1874), “segundo uma evolução em espiral” (p. 45, trad. 

nossa). Essa natureza em transformação remete a uma síntese integradora na intuição. A 

paisagem, sua representação pela pintura ou pela descrição proso-poética em Humboldt 

servirá justamente a este propósito. Gayet (1995), utilizando as palavras de Humboldt no II 

tomo do Cosmos, destaca o significado da representação artística da paisagem: “A pintura 

da paisagem, para Humboldt, não é puramente imitativa. Ela deve ser ‘o fruto de uma 

contemplação profunda da natureza e da transformação que se opera no interior do 

pensamento.’” (p. 182, trad. nossa). Ou seja, a medida artística coloca o homem, sua 

imaginação, a atividade do espírito, no processo de construção da paisagem. Como relação 

indissociável entre sujeito e objeto, a paisagem representa não só a medida de uma 

totalidade entre os elementos da natureza, mas, igualmente, uma unidade entre a construção 

do pensamento e o processo de formação-transformação (metamorfose) da natureza.  

 

Tudo quanto dá caráter individual à paisagem: o contorno das montanhas 
que limitam o horizonte num longínquo indeciso, a escuridão dos bosques 
de pinheiros, a corrente que se escapa de entre as selvas e bate com 
estrépito nas rochas suspensas, cada uma destas coisas tem existido, em 
todos os tempos, em misteriosas relações com a vida íntima do homem. 
(HUMBOLDT, 1952, p. 212) 

 
 

A vista da paisagem, sua disposição pela medida do dom artístico, dá um passo 

adiante na formulação do saber, na medida em que aproxima razão e sensibilidade, a 

atividade do  espírito e a construção da natureza. Como aponta Ricotta (2003), os limites na 

compreensão do mundo são as bases necessárias para o cenário da imaginação, aquilo que 

torna humana a interpretação da natureza. Segundo o próprio Humboldt no Tomo I do 

Cosmos (1874): 



 
Todo cuanto nuestros sentidos percíben vagamente, todo cuanto los 
parajes románticos presentan de mas horrible, puede llegar á ser para el 
hombre manantial de goces; su imaginacion encuentra en todo medios de 
ejercer libremente un poder creador. En la vaguedad de las sensaciones, 
cambian las impresiones con los movimentos del alma, y, por una ilusion 
tan dulce como fácil creemos recibir del mundo exterior lo que nosotros 
mismos sim saberlo hemos depositado en él. (p. 05-06) 

 
 

3. A perspectiva fisionômica da paisagem  

 

Mas a medida da paisagem em Humboldt não é estritamente estética, ela também 

representa um dado da experiência, uma objetividade que define as particularidades 

regionais. Na conclusão do Livro IV, no segundo volume dos Quadros da Natureza, 

Humboldt (1953) resume apropriadamente esta perspectiva: 

 
Ao esboçar, nos quadros anteriores, a fisionomia das plantas, propus-me, 
sobretudo, três fins intimamente ligados: quis fazer ressaltar a diferença 
absoluta das formas; indicar a sua relação numérica, quer dizer o lugar 
que ocupam, nesta ou naquela região, na massa total das plantas 
fanerogâmicas; e, ultimamente, a sua distribuição geográfica, segundo a 
latitude e o clima. Quando nos desejamos elevar a concepções gerais 
acerca das formas vivas, não se deve separar, julgo eu, o estudo das 
relações numéricas e o da fisionomia. Também se não deve limitar o 
estudo da fisionomia das plantas aos contrastes que os organismos 
apresentam, considerados isoladamente; há que procurar descobrir leis 
que determinam a fisionomia da natureza em geral, os diversos caracteres 
que a vegetação comunica às paisagens em toda a superfície do globo, e a 
impressão viva que produzem a reunião e o contraste de formas opostas, 
em zonas que diferem em latitude e elevação. (p. 135) 

 
 

Essa medida objetiva revela no campo da visão um signo a ser desvendado, 

compreendido como marca do mundo, a particularidade que permite reagrupar e dividir 

regiões e dar caráter sistemático à análise geográfica. A leitura da Geografia das Plantas, 

que teve sua primeira edição publicada em 1805, nos mostra que, nessa obra, a natureza já 

se apresenta para Humboldt na perspectiva fisionômica; a paisagem é a forma unificadora 

de uma natureza compreendida já como todo. Na análise dessa natureza fisionômica se vale 

Humboldt de tudo quanto se apresenta como meios técnicos e das mais diferentes 

metodologias postas ao seu tempo. É vasta a referência de Humboldt, sobretudo no prefácio 



da obra, aos cientistas da natureza que, no período, se destacam nas mais diferentes áreas de 

pesquisa. É aqui que se anuncia o que será o sentido maior de seu propósito na análise 

científica, justamente entender e pensar as particularidades em relação indissociável com a 

totalidade dos elementos dispostos no mundo natural, idéia que já faz parte do seu ideário 

em 1796, como confessa em carta a M. A. Pictet (MINGUET In: HUMBOLDT, s.d.). O 

caráter geográfico do trabalho está intimamente associado a esta perspectiva de 

reconhecimento de variações regionais em um processo de construção e redefinição 

contínua pelas disposições gerais. Como Humboldt (1990) mesmo sugerirá, a Geografia das 

Plantas “ É a ciência que considera os vegetais sob os resultados de sua associação local 

nos diferentes climas.” (p. 14, trad. nossa). Esta Geografia completa os trabalhos de 

classificação botânica e, segundo Humboldt (1990), é “uma parte essencial da física geral” 

(p. 13, trad. nossa). 

Elaborada durante a viagem de Humboldt à América, em companhia de M. 

Bonpland, a Geografia das Plantas se associa com a obra Viagens às Regiões Equinociais 

do Novo Mundo, cuja a preocupação é agrupar uma série de informações, recolher dados do 

mundo natural e mesmo relacioná-los com as civilizações locais, no intuito maior de 

conhecer a integração, a maneira pela qual as coisas dispostas na perspectiva da paisagem 

se associam e formam o conjunto da natureza e suas particularidades. Segundo o próprio 

Humboldt: 

 
Eu tinha em vista um duplo objetivo nas viagens das quais eu publico 
agora a narrativa histórica. Desejava dar a conhecer os países que eu tinha 
visitado, e em recolher os fatos, tal como são montados, para elucidar uma 
ciência de que nós ainda possuímos praticamente o esboço, e que tem sido 
vagamente denominada de História Natural do Mundo, Teoria da Terra, 
ou de Geografia Física. O último destes dois objetos pareceu-me o mais 
importante. Eu estava apaixonadamente dedicado à botânica e certas 
partes da zoologia, e estava lisonjeado de mim mesmo porque nossas 
investigações poderiam acrescentar algumas novas espécies às já 
conhecidas, tanto nos reinos animal e vegetal; mas, priorizando a conexão 
dos fatos largamente observados ao conhecimento de fatos isolados, 
embora novos, a descoberta de um gênero desconhecido pareceu-me 
muito menos interessante do que uma observação sobre as relações 
geográficas da vegetação do mundo, sobre as migrações sociais das 
plantas, e do limite da altura que as diferentes tribos atingiram sobre os 
flancos das Cordilheiras. (HUMBOLDT, 1907, prefácio, trad. nossa) 

 
 



Humboldt precisa do corpo de informações, é esta medida fisionômica do natureza 

que permitirá a ele estabelecer relações, explicar a conexão existente entre os elementos do 

mundo. A paisagem, sua descrição, funciona nessa obra como um registro, uma marca das 

diferentes regiões a serem consideradas na tentativa final de entender a atividade cósmica. 

Para Besse (2006), a perspectiva da paisagem que surge nesse contexto é a expressão de 

uma “fisionomia do espaço terrestre”, a colocação de um dado, uma impressão a ser lida no 

campo da experiência; é ela quem permanecerá no final do século XIX e XX como campo 

ordenador do saber geográfico, abrindo em Vidal de La Blache (1845-1918) e Ratzel 

(1844-1904) uma relação do homem com esse emoldurar das características objetivas, a 

construção material de uma “inscrição” humana no corpo material da natureza. A 

Geografia, nesse contexto, se edifica na análise das interações, valendo-se das relações 

causais das ciências naturais não por elas mesmas, mas no sentido maior que assumem 

quando interligadas neste campo objetivo, quando enfim tomam forma, em conjunto com 

os fatores humanos, na caracterização particular da superfície terrestre (BESSE, 2006). A 

perspectiva fisionômica da paisagem que adentra no saber geográfico pelas mãos de 

Humboldt representaria um dos pontos de ligação entre o momento da gênese moderna da 

Geografia e as formas que esta ciência assume no final do século XIX e início do XX. 

 

4. A paisagem e a instrumentalização do olhar na Gênese da Geografia Moderna 

 

A dificuldade na análise começa justamente neste ponto, na colocação de uma 

necessária discussão acerca da perspectiva adotada por Humboldt no emprego e 

representação do  conceito de paisagem. Vimos que há uma dupla perspectiva da paisagem: 

uma atrelada à dimensão estética, que reconhece uma aproximação entre sujeito e objeto e 

mesmo uma atividade criadora do espírito na produção da paisagem; e outra ligada a uma 

perspectiva objetiva, ao reconhecimento de uma fisionomia que dá feição própria às regiões 

e emoldura a superfície da Terra. O impasse colocado por estas duas perspectivas diz 

respeito à contradição que envolve a adoção delas em conjunto. Na perspectiva estética 

impera a dimensão subjetiva; a paisagem é a cena que encontra legitimidade no campo de 

visão do sujeito; é a manifestação da idealidade no processo de captação e construção do 

mundo. Na perspectiva fisionômica, por sua vez, a dimensão objetiva existe como 



impressão, como dado do mundo e, nesse âmbito, independe sua existência e formação da 

dimensão subjetiva do observador, percebida então como um desvio, uma capacidade que 

deve se adequar às disposições de um mundo dado em sua realidade. Segundo Besse 

(2006): 

 
Tanto um subjetivista quanto um realista reconhecem que a paisagem é da 
ordem do visível. A verdadeira questão é a do estatuto atribuído ao 
visível, desua função, e mesmo de  sua significação. Grosso modo: é o 
espectador que define a paisagem? Neste caso, o visível é relativo a um 
ponto de vista, a um enquadramento, é uma imagem. Ou há o visível, a 
paisagem, havendo ou não um olhar? Neste caso, o visível e a paisagem 
são pensados como objetivos, como uma face exterior, um rosto, uma 
fisionomia, e então o problema do espectador eventual consiste em se 
ajustar perceptivamente e intelectualmente a esta fisionomia: a paisagem 
não é uma imagem, é uma forma. Na verdade, estas duas posições, ou 
hipóteses, constituem dois pólos extremos, entre os quais há uma tensão 
na experiência paisagística: uma tensão entre a atividade do espectador, de 
um lado, e, de outro, o fato de que há algo a ver, algo que se dá a ver. 
Uma posição subjetivista coloca o peso sobre o papel constituinte do 
olhar. O realista, por sua vez, coloca o peso sobre a idéia de que há algo 
além da representação, ele quer perceber no visível o traço de outra coisa 
que não é só o visível. (p. 64-65) 

 
 

Como situar Humboldt neste processo? Qual enfim a maneira pela qual Humboldt 

emprega o conceito de paisagem?  

Existe uma idéia central que aproxima a perspectiva fisionômica da paisagem e a 

perspectiva estética: a concepção de unidade da natureza herdada da Naturphilosophie 

romântica, em especial de Goethe. Humboldt confessa no seu epistolário de 1806 que essa 

idéia de unidade é o fundamento das suas sistematizações e representações: 

 

“... apesar dos mil fenômenos e imagens que ocupam meus sentidos, o 
novo se tornava em seguida familiar e o que parecia exteriormente 
desconhecido se adaptava facilmente às antigas imagens; reconhecia nos 
bosques do Amazonas, e sobre os contrafortes dos Andes, que o mesmo 
sopro anima a mesma vida de um pólo a outro nas pedras, nas plantas, nos 
animais e no dilatado peito do homem. O sentimento da grande influência 
de Jena me persegue por todas as partes, já que as idéias de Goethe a 
respeito da natureza me transmitiram e, por assim dizer, me dotaram de 
novos órgãos.” (HUMBOLDT, s.d., p. 143, trad. nossa.)  
 
  



A apresentação de uma ligação entre os particulares com uma conexão geral, uma 

ligação estrutural entre os elementos que compõem a natureza será fundamental para a 

solução da dualidade que envolve o emprego do conceito de paisagem. Essa visão de uma 

natureza em unidade permitirá a Humboldt não só a consideração dos elementos da 

natureza em plena relação, mas também a do papel criativo do homem na própria 

construção da natureza e, sobretudo, na sua representação. Já nos Quadros da Natureza, 

Humboldt dispõe uma série de observações e conexões na composição de Quadros 

lingüísticos da paisagem e da região. Assim, cada parte da Terra representa um conjunto 

complexo de fatores que podem ser associados e reduzidos mediante leis ou princípios 

gerais. Os casos particulares caracterizam as regiões; cada uma delas é disposta por 

diferentes características, segundo o clima, o tipo de relevo, a vegetação e, nesse rumo, 

cada uma destas partes é correlata à totalidade, uma compreensão orgânica de um planeta 

cujas tessituras traduzem uma ligação irrestrita. 

 
Além das vantagens especiais que lhes são próprias, cada zona tem 
também o seu caráter determinado. Deixando certa liberdade ao 
desenvolvimento anómalo das partes, o organismo, em virtude de um 
poder primordial, submete todos os seres animados e todas as plantas a 
tipos definidos que se reproduzem eternamente. (HUMBOLDT, 1952, p. 
283)   

 

Seja por arranjos de palavras que pretendem revelar um medium-de-reflexão2 no uso 

da linguagem proso-poética, seja pela conexão sob elementos unificadores numa 

perspectiva fisionômica, o saber produzido nessa ligação está intimamente associado à 

                                                           
2 No romantismo primeiro alemão a parte é reportada ao todo, o caminho que conduz à unidade passa pelo 
fragmento; em F. Schelegel busca-se uma “intuição não-intuitiva do sistema” (BENJAMIN, 2002, p. 53) e a 
resposta a esta problemática é dada justamente na capacidade do pensamento de autoconstruir-se pelo 
medium-de-reflexão. A língua, o conceito, é fundamental nessa proposta de F. Schelegel, é ela que permitirá 
esse caráter mediador da parte que apresenta-se imediatamente por seu caráter reflexivo e que visa a unidade 
geral no Absoluto. Em carta de Novalis a F. Schelegel, datada de 12 de janeiro 1798, este exprime o papel da 
prosa romântica: “Se a poesia quer se estender, ela só o pode na medida em que se limite; na medida em que 
se contraia, permita a sua matéria ígnea como que partir e se coagule. Ela adquire uma aparência prosaica, 
suas partes constitutivas não se encontram numa comunidade tão íntima – portanto não sob leis rítmicas tão 
rígidas -, torna-se mais capacitada para a exposição do limitado. Mas ela permanece poesia – portanto fiel à 
leis essenciais de sua natureza; torna-se como que um ser orgânico cuja construção inteira denuncia sua 
procedência a partir do fluído, sua natureza originariamente elástica, sua ilimitação, sua ominiprontidão. 
Apenas a mistura de seus membros é desregrada, a ordem dos mesmos; sua relação com o todo ainda é a 
mesma.” (NOVALIS apud BENJAMIN, 2002, p. 104). De inspiração primeiro romântica, a tentativa de 
Humboldt de pintar um Quadro lingüístico da paisagem por uma via proso-poética deixa ver a forte presença 
de Schelegel e Novalis em suas idéias. 



gênese moderna da Geografia. A análise regional e a representação da paisagem em 

Humboldt estão em plena relação com a produção de uma Geografia Geral. Claval (2006), 

inclusive, aponta Humboldt como um dos fundadores deste ramo regional da ciência 

geográfica, relacionando-o com Kant. Não se trata aqui simplesmente de situar os 

fenômenos, nem de descrevê-los pura e simplesmente, o que se coloca é uma ligação 

fundamentada num método comparativo, em que o exame das diferentes partes da Terra 

fornece elementos suficientes para a aferição de princípios regulares de ordenação, ao 

tempo que também revelam a particularidade em função de específicas variações mediante 

estes princípios gerais.  

A produção de representações gráficas e cartográficas, o traçar de isolinhas, a 

localização das estruturas minerais ou ainda a produção dos perfis topográficos são 

caminhos e ferramentas que Humboldt emprega na construção de uma ciência com 

domínios, métodos e metodologias próprios. Ciência esta que se dirige para uma forma 

singular de se produzir conhecimento numa perspectiva geográfica. Traçar isolinhas, por 

exemplo, é reconhecer elementos unificadores de determinada área e dispor essa conexão 

cartograficamente, ou seja, há aí uma ligação entre os particulares, e mais, há uma 

capacidade de enxergar a regularidade que os envolve. Doutra feita, a representação 

procura ser a manifestação da perspectiva intuitiva, a apreensão da totalidade no instante, 

na captura da forma que é síntese, enfim, o legado da Naturphilosophie na perspectiva 

estética de representação da paisagem. A presença das pinturas como elementos de 

representação, como as de Hackert (1737-1807), por exemplo, traduzem tanto este processo 

de captação da totalidade no instante pela reprodução detalhada das formas em conjunto 

(morfologia e paisagem) como a tarefa de trazer o elemento humano no processo de 

produção da natureza. Recolhida sob a forma artística, a imagem é o avanço da imaginação 

para onde os domínios formais da razão não podem se estender; é a cobertura geral de uma 

realidade que não pode dissociar-se desse jogo aberto entre a natureza e o espírito que com 

ela se relaciona.  

No que se refere aos perfis topográficos, eles tem um duplo mote: tanto demonstrar 

o interesse objetivo de uma ciência aplicada à analise empírica, voltada a compreensão dos 

elementos que compõem a paisagem numa perspectiva fisionômica, como o de revelar os 

processos de contínua transformação-construção pelas formas. As sobreposições revelam 



uma história, uma natureza que muda de feição, ainda que passe despercebida essa 

dinâmica àquele que não pode conceber a atividade que a todo o momento revoluciona a 

esfera do inorgânico. Há aqui a visão de uma forma como produto e como produtora. A 

tarefa de dissecar mediante uma representação gráfica demonstra analiticamente o quanto 

desta forma se revolucionou no seu processo histórico; por outro lado, a tarefa de tomar a 

estrutura em conjunto permite considerar a forma na sua função ativa de síntese no globo, 

ou seja, as feições se consagram na morfologia da paisagem como momento acabado de 

unificação dos elementos pela captação intuitiva da cena. Isso será fundamental para a 

Geografia moderna; essa é a base de um conhecimento geomorfológico levado a cabo com 

o curso da Geografia na Alemanha. Não são considerados os elementos estritamente 

geológicos, nem somente a ação dos agentes do clima e da vegetação, há uma ligação 

pressuposta na concepção morfológica do relevo em Humboldt; uma ligação entre orgânico 

e inorgânico.   

 Por esse amplo confluir, Humboldt empiriciza e instrumentaliza a noção de 

conformidade a fins de Kant que estava sendo construída no final do século XVIII e na 

primeira metade do século XIX, recuperando a valorização da paisagem por meio de uma 

forte mediação estética. A estética operacionaliza, como destacamos, a concepção de 

Naturphilosophie (GLOY e BURGER, 1993), em que a natureza passa a ser entendida 

como uma totalidade viva e organizada. Em síntese, a Natureza para Humboldt é também 

uma conexão sem fim das coisas, em que o conhecimento estético também permite o 

conhecimento do mundo.  

 Nascia, assim, por intermédio de Humboldt a “natureza paisagem” produto de um 

livre jogo entre a imaginação e o entendimento, como preconizado na Terceira Crítica 

kantiana (KANT, 1995). Agora a natureza, estética e cientificamente operacionalizada, 

permitia por meio do conceito de paisagem realizar materialmente a metafísica da 

substância, convertendo o transcendental em objetividade. Assim, a natureza se converte 

em paisagem, que é particular e delimitada, fazendo parte de um todo, mas que na análise 

torna-se uma totalidade independente. É possível falar que a natureza como totalidade 

torna-se individualizada em paisagens, que funcionam e apresentam limites. A delimitação 

das paisagens, segundo Humboldt, deveria obedecer a particularidade de cada paisagem 

que eram marcadas pela diferença de rochas, solos, vegetação, relevo, culturas e uso da 



terra. Caberia ao naturalista-geógrafo, a partir de uma posição experimental, científica e 

estética encontrar a individualidade (eixo transcendental) e delimitar a paisagem, na qual o 

juízo teleológico estaria a responsabilidade de explicar as particularidades de cada 

paisagem e conectá-las ao universal.  

 Para que esta delimitação de fato representasse a individualidade, a estratégia de 

Humboldt, e que perdura até hoje nos trabalhos de campo, era observá-la, descrevê-la e 

representá-la, só que por meio da pintura. O observador deveria estar sempre em um relevo 

topograficamente alto, de tal maneira que ele tivesse a visão total da paisagem e das 

relações de seus elementos. Assim, segundo Humboldt, esta primazia do sujeito em relação 

a paisagem fazia confluir Ciência, Arte e Filosofia.  

  

5. Considerações 

 

O artigo procurou mostrar como a perspectiva estética e a perspectiva fisionômica 

da paisagem são aproximadas na construção da ciência do Cosmos de Humboldt. Ao tempo 

que a paisagem agrupa no golpe intuitivo do olhar a totalidade harmônica da natureza em 

seu desdobramento reflexivo, desenvolvendo um par dialético com o papel ativo do espírito 

na perspectiva estética, mostra-se também como um dado do mundo, um particular disposto 

numericamente e representado gráfica e cartograficamente. A natureza concebida como um 

todo orgânico atuando segundo a fins orienta a perspectiva do olhar e sua 

instrumentalização na construção de uma ciência inovadora. Ciência singular na medida em 

que ultrapassa os limites da visão mecanicista da natureza e se estende para além de uma 

estrita perspectiva analítica, sem, contudo, reduzir-se ao aparato estético e prender-se à 

dimensão artística.  

Nessa construção científica apresenta-se o germe da Geografia Moderna em 

Humboldt, os fundamentos do seu objeto de análise e a sistematização de uma saber 

unificador. Comparando diferentes partes e reconhecendo-lhes a unidade, valendo-se tanto 

dos dispositivos da ciência em voga como das bases de uma filosofia da natureza no 

romantismo Humboldt cumpre uma análise geográfica de síntese, ou holística como destaca 

Moreira (2006). A ciência de Humboldt é voltada para todas as contribuições, sejam quais 

forem as áreas que se delimitem no estudo de cada particular dado; sua ciência está para 



além das fronteiras e se vale, paradoxalmente, dos frutos e contribuições dos diferentes 

ramos especializados do saber. É isso que caracteriza a ciência do Cosmos; é este saber 

capaz de integrar as perspectivas estéticas e fisionômicas da paisagem que tomará forma 

em um arranjo sistemático singular e na instrumentalização do olhar no extenso aparato de 

representação humboldtiano. É nesse vasto campo e sob o conceito de paisagem que se 

processa a gênese moderna da ciência geográfica em Alexander von Humboldt.   
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