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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

 As transformações epistemológicas da 

ciência geográfica possuem um amplo arcabouço 

histórico que envolvem múltiplas matrizes 

(MOREIRA, 2008) percorrendo um caminho 

ligado a variadas contribuições de ordem 

metodológica de pensadores dentro de um amplo 

campo filosófico e científico. Ainda que 

impulsionada pela tecnociência e pelas 

contribuições em subdisciplinas dentro da 

ciência geológica, a construção e gênese da 

geomorfologia tem forte influência dos 

princípios do pensamento geográfico em torno de 

discursões filosóficas acerca do conhecimento da 

natureza. A curiosidade humana sobre a 

teleologia da dinâmica da Terra e sua causalidade 

vem de tempos pretéritos, inserido em 

concepções ontológicas pensadas a partir de 

perspectivas filosóficas e científicas, no contexto 

idealista alemão de pensar a natureza.  

 A geomorfologia que estarei preocupada 

em discutir no decorrer desta pesquisa está 

situada em um contexto de subdisciplina da 

Geografia Física, desse modo, orientada por 

princípios ontológicos desenvolvidos durante o 

movimento da naturphilosophie (VITTE, 2008). 

Esse movimento surgiu como inovador na 

construção de uma  ciência geográfica ao 

relacionar a perspectiva teleológica com a 

mecânica, confluência que dá entrada para a 

ciência de Humboldt  acerca da natureza 

(BRITO, 2015). Humboldt apresenta-se, 

portanto, inserido em um profundo debate 

filosófico, cultural, artístico e científico de sua 

época e foi o responsável por formular a 

concepção inovadora de paisagem para a 

geografia física moderna, em um contexto de 

dualidade entre o idealismo e materialismo. 

 Nesse  sentido, o papel ativo do olhar 

como metodologia de análise e descrição da 

paisagem foi revolucionário nas práticas de 

conhecimento do sistema Terra humboldtiano, 

havendo assim, uma  reconceituação guiada 

pelo caráter empírico-indutivo em confluência 

com pressupostos mecanicistas para investigação 
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 acerca do entendimento da natureza 

(SILVEIRA; VITTE, 2010). A naturphilosophie 

possuiu como principais representantes 

Alexander von Humboldt e Johann Wolfgang 

von Goethe, trazendo para a formação da 

geomorfologia  geográfica uma 

metodologia de análise que ia em contraponto ao 

único formal modelo mecanicista de construir-se 

o conhecimento  científico em sua época 

(VITTE, 2008).    

Sobre  a trajetória da ciência geográfica, 

é importante destacar que as ciências no geral 

sofreram fortes rupturas ao pensamento 

filosófico, em um momento de sistematização 

das ciências durante o século XVIII e início do 

XIX, onde houve um profundo interesse em 

dissociar a produção do conhecimento científico 

das perspectivas da sensibilidade, da intuição, da 

estética e da arte (VITTE; SILVEIRA, 2010). 

Desse modo, é nos trabalhos de Alexander  von 

Humboldt, que se abrem novas possibilidades de 

transformações na maneira de olhar e de se 

produzir ciência geográfica, em suas obras são 

encontradas respostas às questões de embate 

ontológico  de seu tempo. A visão de natureza 

a partir das obras de Humboldt nasce como uma 

forma inovadora em sua concepção de paisagem 

onde há confluência entre as cosmovisões de 

ordem idealista e materialista na maneira de se 

produzir o conhecimento da paisagem 

(SILVEIRA; VITTE, 2010). 

O movimento romântico alemão, seguido 

do literário Sturm und Drang, surge com grande 

força junto à concepção de natureza como 

organismo vivo, proposta pelo cientificismo da 

época, abrindo assim espaços para reflexões 

poéticas e filosóficas na Alemanha durante o 

século XIX – reflexões essas que, posteriormente 

irão se manifestar na ciência humboldtiana. 

Gayet (1995) acredita que o  interesse de 

Humboldt pela enciclopédia está ligado, 

principalmente, à sua formação intelectual 

(SILVEIRA; VITTE, 2010). Nesse processo, é 

na Universidade de Frankfurt que Humboldt 

obtém contato com a fisiologia, com as ciências 

da natureza e anatomia comparada. Essa 

aproximação é considerada por Gayet (1995) 

como pontos cruciais para a ampliação de seus 

horizontes e formação sob as perspectivas 

enciclopedista e materialista.  Segundo 

Capel (1981), a utilização do método 

comparativo de ordenação dos fenômenos, está 

integrado na metodologia humboldtiana desde 

que este obteve contato com o viajante Georg 

Forster em uma expedição como pesquisador 

para fora do território alemão. Nessas viagens 

foram feitas inúmeras observações e descobertas 

de ordem empírica. Tais questões despertaram 

em Humboldt a noção de diversas cenas de 

natureza, influenciado pela concepção de 

Schelling e Goethe de natureza como organismo 

vivo ordenado pela relação de um constante 

processo de forças internas (BRITO, 2015). Em 

suas palavras, natureza é:   

“[...]  o que cresce e se desenvolve 

perpetuamente, o que o solo vive devido a troca contínua 

de formas e movimento interno”1 (HUMBOLDT, 2005, p. 

36-37, tradução nossa). 

A chamada ciência geográfica moderna 

que surge nesse contexto, portanto, possui em sua 

https://brc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=048454A0-6020-2000-2577-37ED5F57C857&wopisrc=https%3A%2F%2Fgunicampbr-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fk238605_g_unicamp_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Faafc9ffe7ce841be96290b63663cdb1a&wdhostclicktime=1658764618100&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=978f9750-7ab0-4d1c-9f0f-facc5ab8170d&usid=978f9750-7ab0-4d1c-9f0f-facc5ab8170d&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#sdfootnote1sym
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dimensão teórica-metodológica variadas 

discussões filosóficas anteriores ao trabalho 

inovador de ciência  geográfica de Humboldt, 

relacionadas ao materialismo e ao idealismo. A 

construção do conceito de paisagem 

humboldtiana é  vista como produto do 

embate materialista e idealista na produção do 

conhecimento (BRITO, 2015). Desse modo, para 

dar entrada em sua concepção de paisagem 

precisamos primeiro tomar nota das 

enciclopédicas idealista-alemã e da perspectiva 

materialista na qual esse esteve inserido. Em 

Kant e Goethe encontraremos algumas das 

contribuições que influenciaram a construção do 

saber geográfico bem como a geomorfologia 

geográfica em suas formulações a respeito do 

conceito de estética kantiana e da morfologia 

goethiana, conceitos que, posteriormente 

influenciaram a construção  de paisagem de 

Humboldt (VITTE, 2007). 

METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada neste trabalho 

apresenta-se no uso do historicismo de Lenoir 

(2004) e a hermenêutica filosófica - histórica de 

Gadamer (2015) acrescida de uma ampla revisão 

bibliográfica acerca do tema central, e do autor 

em questão. Deste modo, pretendeu-se organizar 

os processos históricos que envolvem a questão 

filosófica e científica de ordens ontológicas 

dentro do pensamento idealista alemão que 

estavam entorno da formação intelectual de 

Humboldt.  Utilizando-se  da ferramenta de 

uma perspectiva do fator geracional, de Lenoir 

(1978), é possível compreender questões 

específicas do movimento revolucionário, 

literário e filosófico que contribuiu para a o 

trabalho do naturalista Alexander von Humboldt.  

Para a leitura de obras de época, apoiamo-nos nas 

questões da linguagem, dialogismos e de gênero 

do diálogo discutidas pelo teórico Mikhail 

Bakhtin (2006) para a compreensão do objeto de 

estudo, os textos, a partir das suas relações com 

outros enunciadores bem como as influências 

ideológicas na escrita literária humboldtiana 

relacionada à formação dos seus signos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A partir do contato com autores que 

discutiram a questão da confluência da Arte com 

a Filosofia, bem como a inserção dessas no 

campo das ciências humanas em meados do 

século XIX, foi possível compreender parte do 

meio em que nasce a ciência humboldtiana. Em 

Ricotta (2003), é discutido como os campos da 

Arte, da Natureza e da Estética com o auxílio da 

filosofia foram de suma importância  para 

a produção das obras sínteses de Alexander von 

Humboldt. Em um momento em que todas as 

ciências, principalmente as exatas, tomam o 

protagonismo pela sua quantificação, 

autonomização, no chamado século das luzes, as 

ciências naturais se encontravam enfraquecidas 

pela sua não autonomização. Nesse cenário 

entram  as contribuições dos românticos 

com a proposta de uma ciência que pudesse de 

alguma maneira se desprender de uma prática 

 essencialmente quantificadora, propondo 

uma forma de se obter conhecimento a partir da 

experiência estética.   
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 O desafio da ciência de Humboldt 

naquele momento de grande  valorização das 

ciências vinculadas ao progresso humano, à 

modernidade e aos aspectos quantitativos da 

natureza, foi uma tentativa de resgatar o sentido 

da imaginação junto ao caráter intuitivo para 

absorção dos aspectos sensíveis e qualitativos da 

realidade (RICOTTA, 2003). Seus esforços na 

realização da apreensão reflexiva do absoluto 

convergiam o objeto e o sujeito em um ato de 

reinterpretação da natureza pelo homem. Essa 

relação, combinada com a estética presente com 

a aproximação ao pensamento filosófico, no caso 

da obra humboldtiana, encontradas nos 

intelectuais Kant- Goethe- Schelling, com a arte, 

trouxeram uma  forma literária de 

descrição com forte apelo para as qualificações 

metafísicas como instrumento de pesquisa 

científica do fenômeno natural. 

Segundo Ricota (2003):    

“[...]Nas relações entre ciência/consciência a imaginação 

pôde ser usada como dispositivo de orientação para 

viabilizar o propósito subjacente à obra científica de 

Humboldt" (RICOTTA, 2003, p. 135). 

 Fundamentado nos princípios da 

Naturphilosophie, mas não fazendo vistas 

grossas ao mecanicismo, mas também sempre 

atento ao desenvolvimento das novas técnicas e 

fazendo uso de instrumentos Humboldt 

acompanhado de Amié Bonpland (1773-1858) 

viajou para a América do Sul entre 1799 e 1804 

(Figura 1), cujo resultado foi registrado nas obras 

Essay on the Geography of Plants (2012) escrita 

 em conjunto com Amié Bonpland, 

Ansichten zur Natur (2008a), Voyage aux 

Régions Équinoxials du Nouveau Continent, 

publicada em 29 volumes entre 1807 e 1838. 

Figura  1- Mapa da viagem de Alexander von 

Humboldt e Amié Bonplandt aos Vice-Reinos da 

Nova Espanha e de Nova Granada 

 

Fonte: (https://www.dw.com/pt-br/como-humboldt) 

 

 As anotações e esboços realizados por 

Alexander von Humboldt  marcaram a gênese 

da Geografia Moderna como formas 

metodológicas de apreensão da natureza pelo 

homem em face do conhecimento da totalidade, 

por meio e, não somente, da experiência estética 

(RICOTTA, 2003).   

 A questão literária colocada nesse 

momento, segundo Lúcia Ricotta  (2003):  

“A literatura está voltada à expressão da subjetividade e ao 

desejo impulsionador da própria estrutura ficcional de se 

aproximar do objeto [...]. Está ligada também à concepção 

e experiência de mundo de quem escreve. A escrita literária 

quer apresentar uma experiência pessoalizada do mundo, 

marcada de antemão pela precariedade do tempo e pela 

perspectiva, mutante e imperfeita, de abranger o mais 

verdadeiramente real” (RICOTTA, 2003, p.43)   

https://www.dw.com/pt-br/como-humboldt
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 A favor da consciência do indivíduo, na 

oscilação entre sujeito e objeto, as obras sínteses 

de Alexander von Humboldt, “Quadros da 

Natureza” e o “Cosmo”, trazem à tona a noção 

do olhar científico sobre o fenômeno natural. Há 

nesses escritos a construção da realidade físico-

espacial através da linguagem estética e 

paisagística, apoiadas na formação dos conceitos 

dos românticos como  metodologia para o 

racionalismo na ciência da natureza (RICOTTA, 

2003).   

CONCLUSÕES: 

 Ao explorar a confluência da 

subjetividade e da objetividade presentes na 

formação da ciência geográfica de Humboldt, foi 

possível não apenas compreender a relevância e 

importância do seu trabalho para a ciência 

geográfica na formação da geografia moderna, 

mas, principalmente, obter os esclarecimentos 

necessários sobre todos os processos territoriais, 

culturais, políticos e científicos que tiveram, 

como pano de fundo, fortes influências na 

formação do autor em questão. Orientados pelas 

contribuições teóricas de Bakhtin, colocando os 

textos enquanto objeto de pesquisa, tivemos um 

olhar para estes sob o viés dos seus contextos 

histórico, social e cultural, podendo fazer leituras 

de textos pensando no seu enunciador enquanto 

um produto ideológico de significação (BRAIT, 

2005).  

 Como proposto por Bakhtin, o 

dialogismo é o elemento fundamental para a 

construção da linguagem, e um discurso nunca é 

individual, o texto é concebido como um “tecido 

de vozes”, ou seja, e constituído a partir das 

relações de dois ou mais enunciadores (BRAIT, 

2005). Desse modo, a linguagem literária de 

Alexander von Humboldt, deve ser lida enquanto 

produto de determinado processo histórico, 

cultural, científico e social, ao qual o fator 

geracional, onde ele e demais indivíduos do 

movimento da Naturphilosophie, puderam 

experienciar e produzir seus discursos. 
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