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Resumo

As relações entre o conceito paisagem, técnicas cartográficas estão conectadas,

para geografia,  nos trabalho de Alexander von Humboldt, que utilizando da paisagem

que nasce como estética nas artes, inova a maneira de se conceber a superfície terrestre.

Uma fusão feita por Humboldt  entre cartografia  e arte contribuiu para a elaboração e

desenvolvimento  do  conceito  paisagem para a  geografia.  No contexto de  profundas

mudanças proporcionadas pela Revolução Científica Moderna e pela filosofia kantiana,

particularmente a terceira crítica, a critica do juízo, naturalistas,  como Alexander von

Humboldt (1769-1854), em associação com a arte, contribuíram com novas explicações

e representações sobre a natureza.  A paisagem,  uma construção cultural,  vai além de

uma representação estética, embora sua origem tenha sido na pintura. A paisagem é uma

representação, da qual participam os materiais e histórico-sociais. Como representação,

pode ser através de pinturas ou cartografadas. Assim, a paisagem são símbolos, códigos,

conceitos,  regras  da  arte  e  da  matemática.  Se  quisermos  entender  a  gênese  desse

conceito,  de  paisagem,  teremos  que  entender  os  fatos  históricos  que  permitiram  o

desenvolvimento desses conceitos. Só entendendo como ocorreu a Revolução Cientifica

Moderna,  e  suas  conseqüências  para  a  cartografia,  a  concepção  da  paisagem  por

Humboldt  sobre influência  da arte, poderemos entender  o desenvolvimento da forma

como a geografia “vê” a superfície terrestre em termos de paisagem. 

Palavras-chave: História  da Arte;  História  do Pensamento Geográfico;  Conceito  de

paisagem; Espaço Geográfico.

INTRODUÇÃO

No contexto de profundas mudanças proporcionadas pela Revolução Científica

Moderna e pela filosofia  kantiana, particularmente a terceira crítica, a critica do juízo,
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naturalistas,  como Alexander  von Humboldt  (1769-1854), em associação com a arte,

contribuíram com novas explicações e representações sobre a natureza. Em suas obras:

Geografia das Plantas (1803), os Quadros da Natureza (1808) e o Kosmos, publicados

em cinco volumes (1845 a 1862), Humboldt desenvolve e operacionaliza a concepção

geográfica de paisagem e geosfera como categorias de organização natural da superfície

da Terra. (VITTE, 2007a, p.3) 

Muitos  devem pensar  a  relação  entre  paisagem e  Alexander  von  Humboldt,

considerado o primeiro a fazer uma expedição cientifica  ao continente sul-americano

que duraria 5 anos, de 1799 a 1804. De grande importância para geografia, Humboldt

vem traz em seus trabalhos grandes colaborações tanto na forma como descrever, como

trabalhar  cientificamente,  como  representar  tais  descrições  e  a  partir  de  suas  obras

transforma o modo de ver operando uma construção no imaginário dos leitores de suas

obras.

Há muito que se falar sobre Alexander von Humboldt e suas obras e até mesmo

a  construção  do  conceito  de  paisagem,  além  de  todo  o  desenrolar  dos  outros

acontecimentos históricos e científicos que ocorreram paralelamente. Tentaremos, neste

texto,  dividir  tais  conteúdos em tópicos  abrangendo  de  forma  sucinta  os principais

aspectos que se faz interessante ao nosso estudo proposto. Isto, para um entendimento

melhor  da contribuição  de Alexander  von Humboldt  para a  inovação  em termos de

descoberta da superfície terrestre, passamos nos diferentes campos, da Arte, Revolução

Científica Moderna e a Cartografia, que contribuíram para os trabalhos realizados por

ele. E ao longo deste texto, discorreremos sobre a contribuição da ciência humboldtiana

na construção de um conceito tão importante para a Geografia, a idéia de paisagem.

Ao mesmo  passo que há  muito sobre o que tratar em Humboldt,  há também

muito que se discutir sobre o desenrolar da idéia de paisagem. Desde sua ambigüidade

de significado, do termo em alemão Landschaft como do termo em inglês Landscape, e

como vai sendo atribuído a eles um significado mais amplo e complexo, até a forma de

representar  que  surgiu  com a  especialização  nas  artes  pictóricas  no  século  XV nas

regiões dos Flandres, Holanda e Alemanha.

Nesse estudo procuramos contribuir para a História do Pensamento Geográfico

buscando  fundamentos  no  passado  de  como  se  desenvolveu  e  em  que  está

fundamentado  nosso  conhecimento  hoje.  Sendo  mais  específico,  buscando  as

fundamentações do conceito de paisagem hoje muito usado não só pela geografia, mas

em muitas outras áreas também.
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METODOLOGIA

De acordo com Laudan (1993, p.7), a preeminência da ciência na cultura ocidental é

manifesta. Quem quer que estude a sociedade moderna deve reconhecer a importância

de compreender como a ciência conduz sua tarefa de inventar, testar e finalmente aceitar

ou rejeitar teorias. Uma cultura que se orgulha de sua capacidade de auto-exame crítico

deve ter em alta conta, na sua agenda intelectual, o estudo sistemático dos processos de

mudança e invenção de teoria na ciência. 

Assim, a análise bibliográfica consiste, além de fazer um levantamento sobre o que

já foi escrito no aspecto de como a arte contribuiu para a geografia  na concepção da

paisagem,  tem  também  o  intuito  de  fazer  um  estudo  sistemático  sobre  o

desenvolvimento da ciência nesse período. 

Como citado acima,  se faz necessário  entender de que forma ciência conduziu os

pensamentos resultando no surgimento de novas teorias, seja este entendido como uma

ruptura  ou um grande  obstáculo  a  ser  superado  pelo  desenvolver  da  idéia.  Pois,  o

entendimento  dos conceitos atuais  nos remete ao  levantamento  histórico  e à  análise

dele.  Se  quisermos  entender  a  gênese  dos  conceitos,  teremos  que entender  os fatos

históricos que permitiram o desenvolvimento dos mesmos.

A forma com que se procede a ciência,  é necessária uma reflexão sustentada pelo

levantamento histórico, porém, não apenas de forma descritiva, para evitar julgamentos

e juízos equivocados, e sim um estudo de forma analítica, objetivando o esclarecimento

do desenvolvimento do pensamento científico: 

[...] fazer a história das ciências consiste em fazer a história dos conceitos [...]

trata-se de um esforço para elucidar [...],  interrogar-se sobre a história das

ciências  consiste  em interrogar-se  ao mesmo tempo sobre  sua  finalidade,

sobre seu destino, sobre seu porquê [...]” (JAPIASSU, 1997, p.31-32).

Sendo assim,  realizaremos uma investigação teórica que demonstre a confluência

das idéias envolvidas na construção do conceito de paisagem, hoje, por nós amplamente

utilizada. Que, também, confronte com teorias alternativas para entender como ocorreu

à concepção das idéias que surgiram da junção da arte com a cartografia, resultando em

uma nova concepção da superfície  terrestre para isso adotaremos o método de acordo
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com Larry Laudan  de  tradições  de  pesquisa (LAUDAN,  1993).  Ou  seja,  o  estudo

sistemático dos processos de mudança e invenção da teoria da ciência com propósito

intelectual de determinar a natureza e o escopo do conhecimento humano.

A análise de todo contexto nos permitirá a compreensão de como e de que forma

surgiu, por Humboldt, a paisagem como um conceito geográfico, inovando na forma de

conceber a superfície  terrestre. Além de permitir  entender a teoria utilizada na época

resgatando como integrante a “teoria-base” e sua “validade” para o presente. Ora, “uma

teoria é avaliada não apenas por sua adequação empírica, mas também com respeito a

sua consistência interna e sua compatibilidade com outras concepções predominantes”

(LAUDAN, 1993, p.71).

PAISAGEM: construindo um conceito

De acordo com HENRIQUE e CARVALHO (2005, p.82-83), a superação dos

obstáculos  físicos  e  intelectuais  no  entendimento  da  natureza  em que  as  constantes

viagens marítimas e comerciais ao longo do mundo conhecido e a descoberta de novas

terras recuperaram e desenvolveram outros objetos para a compreensão/representação

da natureza, que são as pinturas e as xilogravuras, criadas com o advento da imprensa.

[...] As ações humanas se concentram na dissecação da natureza, no entendimento de

suas partes cada vez menores, atreladas às idéias mecanicistas e atomistas da natureza.

[...]  Neste  período  a  ação  do  homem  sobre  a  Natureza,  revela  paralelamente  a

preocupação  com  a  sua  ordenação  estética:  grandes  jardins  românticos,  parques

florestais, beleza natural/paisagem. 

Surgida durante o século XV e XVI como uma forma de ver o mundo externo, a

idéia  de  paisagem  ainda  é  para  os  dias  atuais  uma  expressão  visual  derivada  dos

pensamentos  humanistas  renascentista,  conceito  chave  no  construto  do  espaço.

(COSGROVE, 1985 p.46).

A idéia de paisagem apresenta uma definição ambígua e certa imprecisão no que

confere a origem da sua palavra. Pois, apesar de o termo paisagem se referir à superfície

terrestre ela apresenta diferenças em seu significado no alemão e no inglês,  Landschaft

e Landscape respectivamente,
[…]  and  thus  to  the  chosen  field  of  geographical  enquiry,  it
incorporates  far  more  than  merely  the  visual  and  functional
arrangement of natural and human phenomena which the discipline
can  identify,  classify,  map  and  analyse.  Landscape  shares  but
extends the meaning of “area” or “region”, both concepts which have
been  claimed  as  its  geographical  equivalents.  As  a  term  widely
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employed  in  painting  and  imaginative  literature  as  well  as  in
environmental design and planning, landscape carries multiple layers
of meaning. (COSGROVE, 1998, p.13),

Há uma diferença entre o termo, em alemão  Landschaft siginifica  um restrito

pedaço de terra, enquanto que o termo Landscape, em inglês, refere-se a “appearance of

a land as we perceive it,” [...] This aesthetic usage a of the therme enable users to shift

“from  the  landscape  as  sensation  to  teh  objects  that  produce  that  sensation”

(HARTSHORNE apud OLWING, 1996, p. 630). 

Como  no  século  XVI  não  havia  uma  fronteira  bem  delimitada  entre  arte  e

ciência,  portanto,  buscamos  na  História  da  arte   recursos  que  ajudem  a  tentar

compreender  de  maneira  mais  clara  a  complexidade  do  conceito  que  propomos  a

estudar. 

 O gênero paisagem emerge da arte no século XVI, na Holanda e Alemanha.

Com uma idéia de representação do cenário natural e unidade territorial, o termo ganha

significados de acordo com o período por se tratar de uma construção histórico-social.

Ocorrida no romantismo alcançou sua máxima na expressão e técnica tendo uma grande

difusão. Uma vez que a arte barroca não teve tanta influência  nesses países,  devido à

predominância do protestantismo ficou mais fácil a aceitação e difusão do Romantismo.

Ganhando destaque nesse período, a paisagem pintada, ou seja, a fusão entre a

arte e a pintura, de jardins, por exemplo, fez nascer um grande interesse, tanto em obras

que retratassem a paisagem local, como, o interesse de aperfeiçoamento em se pintar a

paisagem. “A maior parte dos compradores de arte na Holanda preferia assuntos mais

próximos da sua própria experiência – paisagens, vistas arquitetônicas, naturezas-mortas

cenas do dia-a-dia” (JANSON, 1992 p. 533) em vista disso os artistas acabavam por

trabalhar em função do “mercado” e não da Igreja ou para clientes únicos.

Associado a idéia trazida pela representação pictórica dos cenários naturais, ela

surgiu além da procura “comercial” dessas obras, também surge como uma forma de

apropriação do espaço. A representação da paisagem e sua ligação com a apropriação do

espaço ocorrem através das novas técnicas cartográficas destinadas a uma melhoria feita

para a expansão ultramarina e o comercio mercantilista, os mesmos que impulsionaram

as grandes navegações durante séculos.  Na pintura e no desenho paisagístico de jardim

foi atingida a concepção visual e ideologicamente na pesquisa e fabricação de mapas de

ordenação gráfica alcançando: o controle e dominação sobre espaço como um absoluto,
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entidade  objetivo,  a  sua  transformação  em  propriedade  do  indivíduo  ou  estado

(COSGROVE, 1985 p.46). 

Toda  essa  ordenação  e  desenho  têm  uma  técnica  óptica  apoiada  sobre  a

perspectiva linear baseada na geometria euclidiana. No caso da paisagem a técnica foi

óptica, perspectiva linear, mas os princípios que devem ser aprendidos foram idênticos

aos de arquitetura, levantamento, mapa de tomada de artilharia e ciência (COSGROVE,

1985  p.46).  Esses  argumentos  se  referem  ao  início  das  representações  do  período

retratado, pois, a paisagem não é apenas uma matematização da natureza. Durante sua

história, a representação e a forma de vermos, vai ganhando grandes contribuições de

filósofos e cientistas naturalistas, mas essas partes abordarão mais adiante.

Retomando a importância  da geometria  euclidiana,  temos  a sua aplicação  na

representação espacial tridimensional representada teórica e tecnicamente através de um

único ponto, o da visão.  As figuras 1 e 2 representam o entendimento dessa forma de

ver  geometricamente.  Esse  movimento,  apesar  da  sua  ênfase  nos  textos  clássicos,

revolucionou a apreensão espacial, para as artes plásticas e visuais: pintura, escultura e

arquitetura,  e  da  geografia  e  cosmologia,  todos  envolvidos  com  o  espaço  e  suas

implicações,  foi  a  partir  da  geometria  que  a  forma  e  estrutura foram determinadas

(COSGROVE, 1985 p.47). A importância dessas representações está no fato de tornar

algo  tridimensional  em  bidimensional,  na  representação,  a  paisagem  que  é

tridimensional é transposta ao “papel”, que é plano. Numa tentativa de não distorcer, ou

com a menor distorção possível do objeto numa tentativa de aproximar a representação

do real, do que é visto.
Figura 1: The visual triangle as described by Alberti Figura  2:  A seventeenth-century 'way of

seeing' (familiar to readers Area).

Fonte: Denis Cosgrove, 1985 p.47 - adaptado pelo autor.    Fonte: Denis Cosgrove, 1985, p.48 - adaptado 
pelo autor

.
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A teoria  apresentada  na  figura  1 e  aplicada  à figura  2,  notamos  uma  leitura

através do emprego “pirâmide  visual”  que obtemos como conseqüências de formas e

posição no espaço mostrado relativa e não absolutamente. Tais formas dos objetos no

espaço e das figuras geométricas variam de acordo com a distância e o ângulo de visão e

estes, os raios como tendo origem no olho em si, confirmando assim a sua soberania no

centro  do  mundo  visual.  Essa  técnica  tornou-se fundamental  para  as  representações

planas do mundo externo de forma realista, pois, é através da perspectiva que, o artista,

estabelece uma composição dos eventos descritos e determinados pela forma como o

observador vê o mundo (o ponto de vista) (COSGROVE, 1985 p.47). 

Essa  perspectiva  geométrica  deu  suporte  ao  princípio  da  construção  das

paisagens,  construção essa que determina  e delimita  as fronteiras  ou localização  dos

elementos geográficos  em mapas  e que auxiliou  as  representações pictóricas,  ambas

interligadas na geografia. Essa mesma perspectiva vem garantir a certeza da reprodução

do mundo real, seja pelo artista ou geógrafo. 

Para  além  da  questão  das  técnicas  específicas,  há  também  metodologias

semelhantes entre a paisagem na pintura e na geografia, que têm geógrafos autorizados

a adotar inconscientemente algo da ideologia  visual integrante da idéia  de paisagem

(COSGROVE, 1985 p.57). Porém a paisagem não se restringe apenas a projeções e

perspectivas  geométricas,  esse  ponto  é  apenas  mais  um  na  vasta  contribuição  da

formação de tão importante conceito para a geografia. 

Outro ponto de grande importância  são as obras de Alexander  von Humboldt

que  constituem  uma  parte  importante  da  geografia  e  da  ciência  moderna,  pois

contribuíram para o pensamento humanista e, em especial,  ao pensamento ecológico e

geofísico. 

Dentre as principais contribuições em suas obras as que mais se destacam são as

suas observações científicas e idéias sobre a natureza, bem como as suas idéias sobre a

paisagem  e  estética,  enunciada  pela  primeira  vez  em  “Aspectos  da  Natureza”  e

“Narrativa Pessoal das Viagens para as Regiões equinociais do Novo Mundo” e, mais

tarde foram elaboradas em “Cosmos”. (BUNKSE, 1981, p.131)

Humboldt é de grande importância para nossos estudos, como já dito acima, mas

devemos ressaltar a contribuição para a ciência com seu trabalho empírico e todo seu

método. Sua obra não é apenas uma enciclopédia do mundo natural,  ela traz um rigor

cientifico  nas suas descrições,  além do seu cuidado com a escrita  uma “herança” do

Romantismo  alemão,  faz  uso  da  pintura  para  poder  representar  tudo  que  suas
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observações  empíricas  lhe  proporcionam.  Segundo  explicado  por  Humboldt  apud

Bunkse (1981, p. 133) o grande destaque dado às representações da paisagem tem como

finalidade: 
“In  order  to  depict  nature  in  it's  exalted  sublimity,  we  must  not  well
exclusively  on  its  external  manifestations,  but  we  must  trace  its  image,
reflected in the mind of man, at one time filling the dreamy land of physical
myths with forms of grace and beauty, and at another developing the noble
germ of artistic creation." 

Abaixo  duas pinturas que retratam Tequedama na então Nova Granada (atual

Colômbia),  uma atribuída as obras de Alexander von Humboldt  (figura 3) e outra ao

pintor  estadunidense Frederic Edwin Church (figura 4), pintor este que refez parte do

trajeto pelos trópicos, devido a influência de Humboldt. 

Existia  uma idéia  unificada  entre arte e paisagem que para Humboldt  era um

desenvolvimento  concomitante  desta  que  ele  apresenta  em  seus  trabalhos,  onde  o

sentido e o objetivo existiam lado a lado. Esta visão unificada era uma abordagem ao

mundo  fenomenal  e  foi  inteiramente  em harmonia  com as  percepções  artísticas  da

paisagem (BUNKSE, 1981, p.137). 

Agregado  a  essa  idéia,  tem-se  o  pensamento  kantiano  como  parte  do

entendimento sobre os diferentes aspectos da natureza caracterizado pelas sensações do

belo e do sublime formados pela mente humana. Humboldt associava aos seus estudos a

contemplação da natureza que apontava para a arte e a ciência e era transformado num

esforço grandioso em demonstrar as tentativas de delimitação em delinear a fisionomia

da paisagem,  não apenas como um todo, mas também considerando as características

Figure 4: Church, Falls of the
Tequendama near Bogotá, New Granada
(1864)

Figure 3: Alexander von Humboldt,
Tequendama (1810).

Fonte: Frank Baron, 2005. Fonte: Frank Baron, 2005.
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particulares de cada planta. Isso reflete a noção de prazer estético e que tal prazer varia

com as diferentes fisionomias de paisagem (BUNKSE, 1981, p.139).

 A passagem a seguir do Cosmo citada por Bunkse (1981, p.138) passa a idéia

acima explicada: 
In the uniform plain bounded only by a distant horizon, where the lowly
heather, the cistus,  or  waving grasses,  deck  the soil;  on  the ocean  shore,
where the waves, softly rippling over the beach, leave a track, green with the
weeds of the sea; everywhere, the mind is penetrated by the same sense of the
grandeur and vast expanse of nature, revealing to the soul, by a mysterious
inspiration, the existence of laws that regulate the forces of the universe.

Alexander von Humboldt com sua explicação sobre o sentimento de paisagem

apresentado com características definidas,  determina  a impressão produzida por meio

dos seus aspectos das particularidades da paisagem. Havia o pressuposto que o pintor

tinha uma missão, a de captar elementos que são essenciais  de uma paisagem com o

intuito  de  proporcionar  um misto  de sensação  e  prazer  no  imaginário  humano.  No

entanto, para ele a percepção ambiental não era uma questão de desencadear respostas

de estímulos naturais na mente, mas uma interação mútua entre espírito e matéria, que

foi complexo e sutil. Existia, entre a intuição humana e a racionalidade, uma complexa

interação  que  determinava  o  lugar  “retratado”  e  no  que  confere  aos  pintores  de

paisagem, essa mesma interação é que determina os poderes artísticos (BUNKSE, 1981,

p.140).

Em sua  obra,  Narrativas  Pessoais,  Alexander  von  Humboldt  apud Bunkse

(1981, p.141) diz que: As grandes concepções da pintura da paisagem, mais ou menos

inspirada num ramo da poesia da natureza, deve-se ao poder criativo da mente, são, tal

como  o  próprio  homem,  e  as  faculdades  imaginativas  com  que  ele  é  dotado,

independente do local.

Na “construção” da idéia de paisagem a inserção dos conceitos como a forma de

olhar  a  natureza,  de  apreciar  o  belo  e  sublime,  vem  somar  com a  representação

geométrica  para  pintura  de  paisagem  e  formação  do  conceito  para  as  ciências

geográficas. O sublime passa a ser padrão estético da “forma de olhar” e representar o

mundo externo. 

Indo mais fundo no detalhamento da paisagem, Humboldt vai estudar e detalhar

o comportamento da luz que incide sob a paisagem, em especial nos trópicos. Formulou

detalhadas descrições e mostrou medições científicas das mudanças na qualidade da luz,

nas  suas  cores  e  tonalidades,  que  ocorrem com as  mudanças  de  altitude,  distância,

umidade, e hora do dia. Dentre esses descrições, utilizou observações de propriedades
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físicas da luz em relação a capacidade de ver objetos distantes e, também, levando em

conta a influência da atmosfera nessa capacidade de ver, o efeito refratado da luz nos

diferentes tipos de superfícies (BUNKSE, 1981, p.144). 

Uma  passagem da  obra  Narrativas  Pessoais,  também  presente  no  texto  de

Bunkse (1981, p.144) retrata bem a importância dada por Alexander von Humboldt em

estudos específicos, como a refração da luz, na composição da descrição, observação e

idéia de paisagem:
Notwithstanding the elevation of the spot, the sky is generally less blue at
Caraccas  [sic]  than  at  Cumana.  The  aqueous  vapour  is  less  perfectly
dissolved; and here, as in our climates, a greater diffusion of light diminishes
the intensity of the aerial colour, by introducing white into the blue of the air.
This intensity,  measured with the cyanometer  of  Saussure [instrument that
measures  degrees  of  blueness],  was  found  from  November  to  January
generally 18º, never above 20º. . .in the village of Caraccas [sic]. . .the wind
of Petare sometimes contributes singularly to give a pale tint to the celestial
vault. On the 22nd of January the blue of the sky was at noon in the zenith
feebler than I ever saw it in the torrid zone. It corresponded only to 12º of the
cyanometer.  The  atmosphere  was  then  remarkably  transparent,  without
clouds, and of extraordinary dryness. The moment the wind of Petare ceased,
the blue colour rose at the zenith as high as 16º.

Essas observações a partir  das características da superfície  física dos trópicos,

Humboldt  vem  chamar  a  atenção  dos  artistas  na  importância  da  atmosfera  para  a

elaboração  da  pintura  de  paisagem,  pois  o  estudo  cuidadoso  da  atmosfera  pode

demonstrar  com  mais  exatidão  e  proporcionar  um  melhor  entendimento  sobre  a

localidade  em estudo. Partindo dessa  importância,  do estudo  atmosférico,  Humboldt

destaca a fonte de luz como uma curiosidade sua sobre o “aperfeiçoamento” da estética

da paisagem. Nos trópicos “o sol não apenas clareia”, mas também dá cores aos objetos,

ao envolvê-los em uma fina “fumaça” de vapor, que, sem alterar a transparência do ar,

tornas [sic] as tonalidades mais harmoniosas, suaviza os efeitos da luz, e difunde sobre a

natureza que acalma que se reflete em nossas almas.” Humboldt foi uma das primeiras

pessoas a gravar este fenômeno de luz peculiar aos trópicos (BUNKSE, 1981 p.145).

O trabalho que primeiro trás todos esses elementos de análise para a construção

da  visão,  demonstração  e  representação  do  mundo  físico  tropical  é  o  Essai  sur  la

géographie des plantes (Ensaio sobre a geografia das plantas), obra esta publicada em

1807  na  França.   Segundo  Malcolm  Nicolson  (1990,  p.172)  esta  obra  teve  como

objetivo central despertar a atenção dos filósofos naturalistas para a exuberante natureza

tropical e aos fenômenos que a compõe. Para Humboldt a Natureza passou a ser uma

unidade holística, porém não considerada separadamente. O equilíbrio geral, que reina
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entre os distúrbios e a aparente confusão, é o resultado de uma infinidade  de forças

mecânicas e atrações químicas equilibrando-se mutuamente. Mesmo que cada série de

fatos devem ser considerados separadamente para identificar  uma determinada  lei,  o

estudo  da  natureza,  que  é  o  maior  problema  de  la  physique  générale,  exige  a

congregação de todas as formas de conhecimento que lidam com as modificações da

matéria. (NICOLSON, 1990 p.172)

Podemos encontrar um grande exemplo em Essai, o Tableu physique des Andes

et pays voisins.  Nele, Humboldt elaborou uma figura de tamanho grande que consistia

no perfil transversal dos Andes na latitude de Chimborazo, abrangendo uma “linha” que

vem do Atlântico  para o  Pacífico.  Nesta representação  (figura  5)  são  mapeados  ou

tabulados, em latim,  a localização de plantas e sua altitude (onde inicia  e termina)  e

onde vivem os animais desta localidade. Também podemos encontrar descrições sobre o

cultivo agrícola, geologia, meteorologia, ou seja, uma ampla variedade de dados físicos.

O objetivo era dar, em uma única ilustração, uma completa impressão de uma região

natural a “régions équinoctiales” da “América do Sul.” (NICOLSON, 1990 p.173-178)

 De acordo com Margot Faak, essa seção transversal do Chimborazo era a mais

ousa experiência, imaginada e elabora por Humboldt, na apresentação gráfica de dados

de cunho científico. A imagem mostra a concepção das instalações geográficas e reflete

o esforço  para mostrar  a  unidade,  diversidade  e interdependência  da  natureza.   Nas

colunas à direita e à esquerda da secção transversal, Humboldt apresenta as condições

climáticas relevantes, tais como temperatura, pressão barométrica (figura 6).
Figure 5: Humboldt’s Graphic of the Chimborazo Volcano in Ecuador

Fonte: Margot Faak
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Neste trabalho, Humboldt conseguiu contemplar a arte, em sua representação da

paisagem e ciência,  com seus dados empíricos,  proporcionando um desenvolvimento

mútuo de ambos os conhecimentos. Ou seja,  duas abordagens de natureza sendo uma

complementar da outra, demonstrando o que naquele período era comum, arte e ciência

indissociável.

A contribuição desse grande cientista naturalista  não para por aí,  pois durante

seus trabalhos de campo onde ele realizava uma imensa coleta de dados tudo com um

uso intensivo  de instrumentos a fim  de tirar  com maior rigor parâmetros científicos,

onde exploradores anteriores apenas tinham descrito. (NICOLSON, 1990 p.181)

Lançando  mão  de  todo esse  aparato técnico  e instrumental  que  dispunha  na

época,  Alexander  von  Humboldt  mensurou  praticamente  tudo  o que  fosse  possível.

Assim  sendo,  pode levantar  diversos  pontos com grandes  quantidades  de  diferentes

dados,  criando  sítios  que  ao  compararem-se  uns  aos  outros  se  criavam  linhas  que

representavam o mesmo valor por onde elas “passavam”. Essas correlações seriam, era

esperado, ajuda no discernimento das leis  que rege a distribuição  da vegetação. Para

facilitar este trabalho, Humboldt foi pioneiro na técnica cartográfica de isolinhas (figura

7). (NICOLSON, 1990 p.181).

Fonte: Margot Faak
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Figure7: Map of isothermal lines by Alexander von Humboldt, from Annales de chimie et de
physique (1817).

Fonte: Malcolm Nicolson, 1990

A contribuição  de Alexander  von Humboldt  não fica  restrita a descrever  suas

experiências  ou a uma única área do conhecimento, ela  se estende para além da arte

pictórica,  da  história  natural,  da  geografia  e  geofísica.  Pois  ele  busca  entender  a

concepção  do  funcionamento  da  natureza  como  um todo,  e  a  paisagem  entra  para

delimitar  esse todo. Nasce a partir  das concepções de Humboldt  “de que existe  uma

harmonia  na  ordem natural e  que a natureza  manifesta-se diferenciada  na superfície

terrestre em função de como ocorre entre os seus elementos.” (VITTE, 2007b, p. 83).

Humboldt acreditava que a grande diversidade de perspectivas que ele adquirida

através  da sua  exploração  científica  acabaria  por contribuir  para  o  entendimento  da

unidade na natureza. (BARON, 2005 p.12). 

Após a discussão apresentada juntamente com as imagens, também apresentadas

nesse  texto,  percebemos  que   existe  uma  complexa  e  ambígua  na  determinação  do

conceito de paisagem. Há também,  uma necessidade ainda maior de se aprofundar na

delimitação  e investigação  de tão importante  termo  que é a  paisagem para a  nossa

ciência.  Um  aprofundamento  na  origem  da  palavra,  na  pesquisa  histórica  da  arte,

estendendo-se até a sua representação cartográfica. Claro, tudo isso, perpassando pela

contribuição dos estudos feitos por Humboldt.
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