
A Terra como Invenção



Este livro ganhou o Prêmio Jorge Zahar (2007-2008)

Na tradicional festa de fi m de ano da editora, em 1996, em meio a inúmeros 
copos de uísque e muita animação, o cartunista Chico Caruso fez a caricatura que 
hoje ilustra o selo do Prêmio Jorge Zahar. Agradecemos ao artista a gentileza de 
ceder o direito de uso da ilustração.



A Terra como Invenção
O espaço no pensamento social brasileiro

João Marcelo Ehlert Maia

Rio de Janeiro



Copyright © 2008, João Marcelo Ehlert Maia

Copyright desta edição © 2008:

Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja

20031-144   Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2108-0808 / fax: (21) 2108-0800

e-mail: jze@zahar.com.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo

ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Capa: Sérgio Campante

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Maia, João Marcelo Ehlert
A terra como invenção: o espaço no pensamento social brasileiro /

João Marcelo Ehlert Maia. — Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2008. 
 

Inclui bibliografi a
ISBN 978-85-378-0077-5
 
1. Cardoso, Vicente Licínio, 1889-1931. 2. Cunha, Euclides da, 

1866-1909. 3. Geografi a – Aspectos sociais – Brasil. 4. Espaço em geo-
grafi a. 5. Geografi a na literatura. 6. Intelectuais – Brasil. I. Título. 
 

CDD: 910
                       CDU: 91308-1353

M186t



Apresentação

Introdução

Intelectuais e pensamento brasileiro: sociologia e história
Espaço e teoria social
Espaço e símbolo
Espaços da imaginação

A Metafísica da Terra

Alemanha, Estados Unidos e Rússia
Brasil

Terra, Americanismo e Modernismo

Um breve panorama da Primeira República
Graça Aranha – de Canaã ao Espírito moderno
Ronald de Carvalho nas bárbaras terras americanas
Festa – catolicismo, Modernismo e “força da terra”
Intelectuais e experiência americana
Geografi as modernistas

Engenharia e Terra

Engenharia e modernidade
O caso brasileiro

A forma francesa
Sonhos americanos

“Engenharia periférica”: um americanismo positivista
Engenharia, terra e ethos

Sumário

1

2

3

7

11

12
21
24
28

33

34
43

55

57
58
65
72
75
84

87

88

92
93
97

100
119



A Terra Euclidiana

Terra e civilização
Os escritos sobre a Amazônia

O caso russo
Terra, história e espaço
Rússia e América

Vicente Licínio e a Terra

Um livro e uma geração
O positivismo
A terra
A máquina
Terra e máquina
América, Américas

Ford e Rodó
Rússia e “força da terra”

Conclusão: A “Rússia Americana”

O argumento
Interpretações do Brasil
Sociologia da terra e imaginação periférica

Notas
Referências bibliográfi cas
Agradecimentos

4

5

126

126
133
134
136
150

155

157
161
166
174
175
177
181
185

191

191
195
204

207
215
223



    1111     

tema deste livro é a questão da terra na imagina-
ção ilustrada brasileira. A hipótese principal é a 
seguinte: a mobilização da categoria “terra” nos 

escritos de Vicente Licínio Cardoso e Euclides da Cunha leva 
a uma interpretação da experiência brasileira que a aproxi-
ma de outros processos modernizadores – Rússia e Estados 
Unidos – e enfatiza a dimensão inventiva e pragmática da 
formação nacional, e não a reiteração de uma origem cultu-
ral essencializada. O que chamo aqui de Rússia Americana 
seria a chave interpretativa de tal experiência. O conteú-
do dessa imaginação é compreendido por meio da análise 
sociológica da trajetória dos dois personagens, tomando 
como eixo a engenharia (área de ambos), suas relações com 
o positivismo e o signifi cado do americanismo no ambiente 
social que circunscrevia Euclides e Vicente Licínio. Respon-
do às seguintes questões: por que homens formados numa 
tradição profi ssional afeita ao mundo urbano-capitalista 
elegeram a terra como “imagem espacial” para a interpre-
tação do Brasil? É possível decifrar aspectos dessa sensibili-
dade intelectual recorrendo a trajetórias marcadas por uma 
valorização da cultura técnica num ambiente social ainda 
hostil a vocações tão “americanas”? 

Afi rmo que a fabulação de uma imaginação periférica 
calcada na utilização da categoria “terra” pode ser explica-
da pelo processo de automodelagem intelectual desses dois 
engenheiros, personagens de um campo da disciplina que 
não encontrava passagem na Primeira República. Assim, a 
percepção de um processo de construção nacional aberto e 

Introdução
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incompleto, marcado pela invenção, encontrava-se com projetos de reinven-
ção pessoal e social.

Como se percebe, não se trata de postular uma relação simples de causa-
lidade entre engenheiros e terra, mas de apontar afi nidades signifi cativas en-
tre ambos os fenômenos. Para tanto, além da análise interna dos textos, lanço 
mão de material empírico (cartas, arquivos, biografi as e literatura secundária 
sobre engenharia e positivismo) e empreendo uma comparação com alguns 
atores centrais do Modernismo no Rio de Janeiro também atentos para o 
tema da terra na formação brasileira. Ao traçar esse diálogo, meu objetivo é 
entender o contexto discursivo que permeava os usos das imagens espaciais 
analisadas. Antes, porém, da exposição mais detalhada desses problemas, al-
gumas questões teóricas deverão ser enfrentadas.  

Inicialmente, é necessário esclarecer o sentido da aproximação entre 
pensamento brasileiro e teoria sociológica. Refi ro-me ao equacionamento de 
questões suscitadas pelo desvendamento de um objeto que demanda uma 
interpretação interna dos textos e uma análise das determinações sociais de 
seus produtores. Refi ro-me, também, à necessidade de compreender a função 
simbólica encerrada na mobilização da terra nos escritos analisados, assim 
como o lugar dessa imagem espacial específi ca no contexto do pensamen-
to social. Trata-se, portanto, de delimitar teoricamente um argumento geral 
subjacente ao livro: a idéia de que as imagens espaciais analisadas não são 
meras variáveis científi cas emprestadas ao determinismo geográfi co, mas 
símbolos de experiências sociais, e, por conseguinte, não limitadas ao cenário 
físico particular aos quais se referem. 

  
Intelectuais e pensamento brasileiro: sociologia e história

Qual a relação entre a imaginação ilustrada brasileira e a teoria sociológica 
contemporânea? Como articular as análises internas de textos com o am-
biente social em que se moviam seus produtores? Ambas as inquietações 
remetem ao sempre problemático campo de interseção entre pensamen-
to brasileiro, história e sociologia. No caso específi co da sociologia, essa 
questão é ainda mais aguda que no campo da história intelectual, porque 
a investigação voltada para o chamado pensamento social no Brasil não se 
limita a repertoriar tradições, obras, autores e correntes de idéias. O cruza-
mento deste campo com a sociologia política contemporânea, por exemplo, 
reforça de forma radical a motivação hermenêutica que anima as leituras 
das linhas mestras de nossa imaginação. Os textos mobilizados não são 
operados como simples documentos, nem como fragmentos de idéias que 
devem ser reconstruídas tal qual teriam sido concebidas historicamente, 
mas como elementos para a produção de teorizações sociais mais amplas 
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sobre o processo modernizador no Brasil. Nesse sentido, o sociólogo con-
temporâneo que, interessado no problema da relação entre Estado e socie-
dade no Brasil, se volta para a obra de Oliveira Vianna não está à procura de 
documentos clássicos sobre o assunto, mas de narrativas que lhe permitam 
fundamentar suas próprias questões. 

Dito desta forma, o problema parece simples, mas há que resolver uma 
série de desafi os que, obviamente, têm uma longa história nas ciências hu-
manas. Por exemplo, qual o estatuto do texto estudado, de vez que não é visto 
apenas como um documento que possa ser operado como evidência para 
reconstrução historicista? Qual o limite dado para o diálogo entre intérprete 
e autor? À guisa de um encaminhamento dessas questões, destaco dois im-
portantes debates que me parecem resumir os dilemas atuais que envolvem 
o tipo de investigação aqui proposto – refi ro-me às discussões que opõem 
historicismo* e hermenêutica, e internalismo e externalismo. Longe de apre-
sentar uma exaustiva resenha de todas as posições intervenientes nessas que-
relas, pretendo apenas defi nir melhor a opção assumida e o tipo de moldura 
que estrutura, ao fundo, esta obra.   

Sobre a primeira questão, são conhecidos os embates propiciados pela 
recepção da obra de Quentin Skinner,1 que produziu um campo coeso na 
área da história intelectual. Ao incorporar algumas preocupações trazidas 
pela virada lingüística, destacando a decifração do universo comunicativo 
dos autores estudados, e tendo como norte o estabelecimento de uma inten-
cionalidade discursiva, Skinner estabeleceu as bases de um contextualismo 
lingüístico** de largo trânsito na área. Nesta perspectiva, a reconstrução his-
toricista de um universo afastado temporalmente é considerada tarefa fun-
damental, implicando interpretação de texto atenta ao campo comunicativo 
específi co no qual o autor se insere, em busca de um esclarecimento concei-
tual que evite uma forte autonomização do texto. Assim, Skinner orienta sua 
análise para o diálogo entre autores “maiores” e “menores”, para a circulação 
de conceitos e temas entre escritores e pensadores e para o desvendamento 
do universo lingüístico no qual as idéias germinavam. Um dos adversários 
explícitos do historiador inglês era o chamado “anacronismo interpretativo”, 

* O termo “historicismo” comporta múltiplos signifi cados. Aqui, ele refere-se a uma concepção 
teórica que vê a interpretação de textos como exercício de reconstrução dos contextos originários 
em que estes foram produzidos. Ou seja, o historicismo implicaria a recuperação das intenções 
do autor. 
** Uma das principais bases teóricas para esse empreendimento foi fornecida pelo fi lósofo in-
glês John Austin em “How to do things with words”. Austin  sustentava que palavras e frases não 
eram descrições ou constatações, simplesmente, mas formas de ação e de persuasão. Tratava-se, 
portanto, de investigar o potencial comunicativo e prático da linguagem.
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procedimento que insistia em decifrar textos clássicos a partir de questiona-
mentos e problemas contemporâneos dos intérpretes. 

Outra era a perspectiva elaborada pelos defensores de uma investigação 
tributária da hermenêutica, dos avanços estruturalistas e de todas as discus-
sões que, dos anos 1960 em diante, culminaram numa discussão sobre o des-
centramento do sujeito e a conseqüente “libertação” do texto. Esse esforço 
hermenêutico encontra ancoragem segura nas sugestões advindas de outro 
campo da história intelectual, em particular da obra de Dominick La Capra.2 
Nela, o tema da oposição entre texto e contexto ganha outras cores, uma vez 
que o autor descarta a postulação de um contexto fi xo, anterior à linguagem. 
Nesse sentido, recupera a noção, hoje banalizada na história cultural, de que 
todas as dimensões da vida humana são de certa forma “textualizadas”. De 
um modo geral, a antropologia – em especial aquela animada pela obra de 
Clifford Geertz – aprofundou mais sistematicamente essa noção dos contex-
tos como “textos” que devem ser decifrados por uma etnografi a densa, que se 
assemelharia a um exercício de crítica literária. 

Assim, a mera identifi cação de que o contexto deve iluminar o texto joga 
nas sombras o estatuto dessa relação, o que não é uma solução, mas um pro-
blema. Na perspectiva de La Capra, a simples afi rmação de que um determi-
nado contexto infl uenciaria um texto não diria muito, uma vez que os modos 
como essa relação se dá são objetos constantes de pesquisa, e não pontos de 
partida metodológicos. Por exemplo, a tradicional relação que a história das 
idéias estabelece entre vida e obra deve defrontar-se com a questão de como 
a experiência vivida ganha tradução no texto, dado que não há qualquer me-
canismo determinante que prefi gure um formato para essa relação. 

A postulação de uma relação dialógica entre intérprete e texto é refor-
çada por La Capra a partir da constatação de que a alternativa oferecida por 
Skinner lhe parece inviável. Afi nal, o historicismo considera que os textos são 
propriedade de seus autores, emanações diretas de suas respectivas consciên-
cias. Isso exigiria a identifi cação da intencionalidade do autor (Para quem 
escrevia? Com que objetivo?), tarefa que, para La Capra, estaria longe de ser 
garantida. Diferentemente, na perspectiva hermenêutica, o tema da intenção 
se encontraria encapsulado na percepção da tradição como força que diluiria 
o tema da propriedade individual. Nesses termos, é como se o contextualis-
mo lingüístico tivesse recuperado a “virada lingüística”, mas deixado de lado 
suas possíveis implicações intersubjetivas, uma vez que desconsidera o fato 
de que a própria centralidade emprestada à linguagem constitui, em si, mais 
uma etapa no processo de desconstrução da noção de um indivíduo autocen-
trado, cartesiano, que teria sua identidade delimitada pela emanação de sua 
consciência particular. 

Essa postulação encontrou uma de suas principais fundamentações teó-
ricas na obra Investigações fi losófi cas, de Ludwig Wittgenstein. Nela, a lingua-
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gem é entendida a partir da categoria “jogo”, e sua condição de fonte pri-
vilegiada de acesso às representações mentais individuais e privadas de um 
indivíduo é questionada. O fi lósofo critica o pressuposto cartesiano de que 
a linguagem seria emanação imediata e compreensível de estados mentais 
anteriores ao ato interativo, considerando-a, antes, uma prática comunica-
tiva regulada pelo uso. Aplicando essa reorientação fi losófi ca aos termos da 
história intelectual, torna-se difícil sustentar que o objeto desta deva ser a re-
cuperação da intenção do autor, pois o texto estaria enredado nesse processo 
intersubjetivo de formação de consciência. Se o próprio autor não teria mais 
uma relação transparente e imediata com seus estados mentais, como seu 
texto poderia ser uma emanação de sua intenção?

Creio que esta conceituação é extremamente rica para uma abordagem 
do pensamento social que não se esgota na reconstrução historicista do par 
autor/obra. Afi nal, a percepção de que o texto teria propriedades não mera-
mente “reprodutoras” denotaria que a escritura não se esgota no seu aspec-
to documental, como simples evidência de época, mas guarda componentes 
imaginativos. La Capra chama essa dimensão do texto de worklike, defi nido 
da seguinte forma: 

O worklike é crítico e transformativo, pois desconstrói e reconstrói o dado, em 
certo sentido repetindo, mas também trazendo ao mundo algo que não existia 
anteriormente naquela variação, alteração ou transformação signifi cativa. Com 
enganadora simplicidade, pode-se dizer, que enquanto o documentary marca uma 
diferença, o worklike faz uma diferença – que engaja o leitor num diálogo recrea-
tivo com o texto e com os problemas que ele levanta.3 

Essa dimensão worklike seria a garantia de uma janela de comunicação 
entre o autor e o intérprete, por meio da qual este poderia se aproximar de 
dimensões não esperadas do texto daquele. Seria uma garantia lingüística, 
por assim dizer, da relação entre sociologia e pensamento social. Nos termos 
deste livro, a terra, tal como operada pelos autores tratados, não seria apenas 
reprodução das “terras realmente existentes”, mas projeção simbólica rica em 
signifi cados.

As formulações até aqui enumeradas não esgotam o repertório de ques-
tões que afl igem a relação entre sociologia e história, pois os propósitos in-
vestigativos de uma sociologia dos intelectuais, por exemplo, são distintos 
daqueles alimentados por historiadores que viessem a recorrer à obra de 
La Capra. Sociólogos não explicam apenas textos, mas buscam compreen-
der a dinâmica das relações sociais que conformam atores e processos in-
formados por esses textos. Nesse sentido, faz-se necessário enfrentar o di-
lema entre externalismo e internalismo com os apetrechos da sociologia, 
de forma a melhor encaminhar questões pertinentes ao campo da história 
intelectual. 
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Em texto sobre o tema, Heloísa Pontes4 apresenta a diferença entre as duas 
perspectivas que norteiam as investigações da sociologia dos intelectuais. De 
um lado, os que se propõem analisar as condições sociais de produção dos 
textos e a rede de vinculações que envolveriam autores, instituições e obras. 
Nesse time, liderado por Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Raymond Williams 
e Fritz Ringer, entre outros, o texto só poderia ser decifrado em função das 
experiências concretas dos seus produtores, variando aí os aspectos que po-
deriam ser operacionalizados na pesquisa empírica para traduzir o contexto – 
classe, gênero, tradições intelectuais nacionais, campo etc. De outro lado está 
a perspectiva abraçada por Lévi-Strauss e outros autores, que buscam deci-
frar a lógica interna dos textos e seus signifi cados inscritos na própria tessitu-
ra da escrita. Nesse registro, o texto em si ganha forte autonomia e se projeta 
como instância decisiva para a compreensão de idéias e sentidos. 

Não é preciso dizer que ambas as opções têm seus problemas a enfrentar. 
A recepção desses autores e tradições no Brasil produziu diversas versões des-
ses problemas, além de criar novas e interessantes abordagens. Refi ro-me, por 
exemplo, ao trabalho de Sergio Miceli.5 Ancorado numa leitura da obra de 
Bourdieu, Miceli construiu uma poderosa marca interpretativa na sociologia 
dos intelectuais, lastreada no desvendamento do universo relacional dos pro-
dutores e nas próprias vicissitudes de montagem de um campo intelectual 
autônomo no Brasil. No conjunto de sua obra, é evidente a preocupação em 
decifrar as redes de sociabilidade que envolvem os autores e suas respectivas 
inserções no campo em que transitam. Nessa forma de abordagem, os textos 
autorais são tratados como indícios, mas não como “propriedade”, no sentido 
historicista de Skinner, dado que Miceli não está interessado numa recons-
trução canônica de idéias. Os textos seriam, portanto, material expressivo 
que serviria para o desvendamento das condições de produção e movimen-
tação social dos intelectuais. O alto rendimento teórico propiciado por esse 
procedimento é evidente, a começar pela objetivação das posições relacionais 
dos intelectuais, que perdem, assim, a condição de uma intelligentsia, defi ni-
da como estrato acima de quaisquer condicionamentos de classe.

Assim, a delimitação das trajetórias possíveis dos intelectuais é operada 
por meio da reconstrução de fronteiras que organizariam o espaço permitido 
para essa movimentação. Mais que isso, trata-se de identifi car os trunfos e 
capitais específi cos a cada campo, que organizam a rede de relações estabe-
lecidas entre personagens, instituições e demais atores. Em termos práticos, 
isso permitiu a Miceli interpretar o fenômeno da adesão de uma grande parte 
da intelectualidade da Primeira República ao Estado como decorrência da 
combinação entre rico capital cultural e parcos índices de capital econômico. 
Ou seja, a trajetória desses personagens seria compreendida a partir do movi-
mento descendente experimentado por suas famílias e por suas posições des-
prestigiadas no interior dessas famílias. A adesão à carreira cultural, seguida 
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da busca por empregos públicos, seria evidência da reduzida estruturação de 
um campo intelectual autônomo, incapaz de fornecer recompensas simbóli-
cas e materiais satisfatórias.

É nesse registro teórico que se devem entender os estudos de Miceli so-
bre os modernistas brasileiros e a relação de dependência deles com relação 
às agências estatais, bem como a polêmica travada com Daniel Pécaut, ou 
ainda suas incursões no campo das artes plásticas6 – em que procura estabe-
lecer relações explicativas possíveis entre o universo plástico do Modernismo 
paulista e as condições que estruturariam a movimentação social de artistas e 
colecionadores. Mas, se é inegável que a obra de Miceli constitui hoje parada 
obrigatória para os estudiosos da área, não é menos verdadeiro que produz 
algumas tensões junto àqueles que se dedicam às sutilezas do texto e são aves-
sos a formulações sociológicas que dessacralizam de maneira radical o esta-
tuto da escritura. O que se pode dizer, contudo, é que tal debate produziu um 
novo patamar de investigação, que torna inviável uma aproximação ingênua 
quer do campo quer do texto.

Nesse sentido, é digno de registro o trabalho de Ângela Alonso7 sobre a 
geração de 1870, no qual se observa uma abordagem teórica que evita tomar 
como matéria-prima as idéias e os discursos doutrinários dos intelectuais, ao 
mesmo tempo que recusa a noção de campo, por considerá-la impertinente 
a seu objeto. No registro da autora, tal geração só poderia ser analisada como 
uma espécie de movimento político coletivo. Assim, idéias e textos deveriam 
ser encarados como peças mobilizadas por atores cuja lógica de movimen-
tação principal seria dada não pela recepção de doutrinas européias, ou pela 
inscrição em um campo intelectual já constituído, mas pelas disputas entre 
grupos e classes no Segundo Reinado. O rendimento analítico propiciado por 
um enquadramento mais próximo da sociologia dos movimentos sociais que 
da sociologia da cultura forneceu à autora uma interpretação mais ampla de 
seu objeto, evitando uma caracterização escolástica da geração, por demais 
centrada em biografi as intelectuais e partidos doutrinários diversos. O que 
não impediu, todavia, algum grau de ocultamento dos textos produzidos no 
período, cujas sutilezas e possibilidades interpretativas terminam soterradas 
pelo registro teórico por demais sociologizante.

O recente cruzamento entre pensamento social e sociologia política não 
pode prescindir de uma necessária dimensão hermenêutica, que recrie o tex-
to e o torne um interlocutor das questões contemporâneas. Mas tal recriação 
não pode ser arbitrária, e um dos limites que deveria atender deriva da re-
construção sociológica do universo de seu autor. Nesses termos, não haveria 
ponto de convergência com o enquadramento canônico da sociologia dos 
intelectuais? Esse encontro é possível, desde que se façam algumas ressalvas.

Em primeiro lugar, a livre interpretação de temas e autores do pensa-
mento brasileiro pode transformar o texto numa mera desculpa teórica, 
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esvaziando o próprio sentido da investigação. Por isso, a reconstrução da 
experiência concreta dos produtores é tarefa necessária, sob risco de trans-
formar a área numa coleção de impressões variadas que utilizam a escritura 
como muleta para divagações. Nesse sentido, a idéia de Paul Ricoeur8 sobre 
a hipóstase do “texto absoluto” permanece válida. Ressalte-se, contudo, que a 
reconstrução sociológica do universo dos produtores não implica o retorno 
a um historicismo obcecado por desvendar a intencionalidade do autor. Afi -
nal, o tratamento sociológico parte não de uma exegese biográfi ca, mas da 
postulação de um universo social específi co, no qual a subjetividade dos au-
tores é produzida no âmbito de suas variadas interações. 

Num registro sociológico, a reconstrução do universo social em que se 
moviam os autores não pode ser traduzida diretamente pela categoria de in-
tencionalidade, já que essa reconstrução objetiva desvendar uma experiência 
social/intelectual que escapa ao pleno controle do sujeito. Com isso não se 
quer dizer que o signifi cado de um texto é um dado inútil, ou mesmo aleató-
rio, mas que ele não pode ser atribuído diretamente a uma intenção anterior 
tida como propriedade singular de um sujeito plenamente consciente de toda 
sua ação expressiva.  

A observação anterior conduz a uma segunda ressalva necessária. É co-
mum, nos estudos da área de pensamento brasileiro, a confusão entre a re-
construção lógica do texto analisado pelo intérprete e a própria lógica discur-
siva do autor. O fato de o texto interpretado se assemelhar a uma totalidade 
não deve autorizar sua plena identifi cação com o autor, sob pena de trazer-
mos de volta o fantasma da intencionalidade. Mais uma vez, a sociologia dos 
intelectuais tem instrumentos para controlar esse problema, pois o cerne de 
sua preocupação é justamente a explicação do universo social particular dos 
produtores. Ora, essa reconstrução é, como se sabe, interessada e conduzida 
pelas questões e interesses mais gerais que guiam a pesquisa e o ordenamento 
das evidências.* Este é o ponto-chave que permite a associação entre temas 
da história intelectual com procedimentos da sociologia. Segundo Ricoeur: 

O texto enquanto todo e enquanto totalidade singular pode comparar-se a um 
objeto que é possível ver a partir de vários lados, mas nunca de todos os lados ao 
mesmo tempo. Por conseguinte, a reconstrução do todo tem um aspecto pers-
pectivista semelhante ao de um objeto percebido. É sempre possível relacionar 
a mesma frase de modos diferentes a esta ou àquela outra frase considerada como 

* Sobre isso, a referência fundamental ainda é o clássico ensaio de Max Weber, “A objetividade 
do conhecimento na ciência social e na ciência política”, no qual o sociólogo alemão destaca a 
impossibilidade de se pensar um quadro de pesquisa que seja pura reprodução de um mundo 
social já dado e estabilizado, “disponível” para a captura teórica. 
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a pedra angular do texto. No ato de ler, está implícito um tipo específi co de uni-
lateralidade. Tal unilateralidade fundamenta o caráter conjectural da interpreta-
ção.9

De acordo com essa passagem, percebe-se que a validação da interpre-
tação ancora-se não no confl ito entre interpretações rivais, mas na possibili-
dade de relacioná-la a uma hipótese sociológica interessada. Ou seja, a leitura de 
textos sustenta-se numa unilateralidade (no caso aqui estudado, a utilização 
da categoria terra como matriz de interpretação do Brasil) que encontra res-
sonância na investigação de determinadas dimensões da experiência social e 
intelectual dos produtores. Desse modo, as duas dimensões – supostamente 
“internas” e “externas” – são unifi cadas a partir do repertório de questões 
e problemas que o investigador levanta. Em outras palavras, não se trata de 
explicar uma em função da outra, mas de encará-las como dimensões inte-
gradas de uma determinada experiência intelectual só acessível a partir de 
uma problematização sociológica interessada. Isto é, a “engenharia” não será 
tomada como variável independente que explique a “terra”, mas como com-
ponente central numa forma de sensibilidade. 

Esse tipo de abordagem orienta o recorte da categoria “engenheiros” – 
central para o argumento deste livro. Não se trata de delimitar uma profi ssão 
e averiguar suas condições de institucionalização, ou mesmo suas tradições 
específi cas, nem de reconstruir o campo intelectual no qual essa atividade 
emergiria, mas de caracterizar o feixe de vocações, experiências e interações 
que pode ser reunido sob essa categoria. No caso, ela traduz uma determina-
da experiência social e intelectual marcada pelos seguintes fatores: a) forma-
ção numa cultura técnico-científi ca difusa, que animava vocações americanas 
numa sociedade não dinamizada pela fábrica e pela indústria modernas;
b) formação de subjetividades orientadas para um forte código moral de sa-
bor positivista, que dotava seus adeptos de uma constante sensação de estra-
nhamento diante da vida social da cidade; c) desapego aos padrões tradicio-
nais-bacharelescos que estruturariam o cenário urbano-intelectual carioca 
na Primeira República.

Sustento que essa caracterização sociológica da experiência concreta dos 
personagens estudados revela o sentido da mobilização simbólica da catego-
ria terra, que discrepa da classifi cação romântica de intelectuais em busca de 
uma autenticidade perdida. Essa experiência específi ca será cotejada com a 
movimentação social dos homens do alto Modernismo carioca, que lidaram 
de outra forma com o mesmo tema da terra e sua “americanidade”. Assim, 
a análise interna dos textos de Euclides e Vicente Licínio não será aleatória, 
nem se guiará por nexos e relações construídos apenas de forma “interna-
lista”. Isso signifi ca que o enquadramento do objeto não obedece a critérios 
lingüísticos, como se a delimitação de um universo comunicativo comum já 
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resolvesse o problema analítico. Afi nal, é compreensível que intelectuais per-
tencentes à mesma geração partilhem conceitos, temas e tópicos, que operam 
como ferramentas disponíveis para a circulação de idéias e debates. Ou seja, 
eventuais semelhanças desse tipo (compartilhamento de retórica, vocábu-
los, uso de expressões e outros procedimentos) não são naturalizadas, assim 
como discrepâncias de estilo e registro discursivo não são exageradas. O per-
tencimento de Vicente Licínio à mesma geração de Ronald de Carvalho (um 
homem do alto Modernismo carioca) e a existência de relações entre os dois 
não implicam que suas versões sobre a terra e o americanismo caminhem no 
mesmo sentido, a despeito de ambos partilharem signos lingüísticos asseme-
lhados. Do mesmo modo, a dissonância entre o registro literário de Euclides 
e o seco e pouco brilhante estilo de Licínio não impede que seja buscada uma 
caracterização sociológica que auxilie a decifração de interpretações comuns 
sobre a relação entre terra e modernização brasileira. Trata-se, portanto, de 
conquistar o objeto, e não de assumir como dadas sua afi rmação fenomênica 
no mundo empírico. 

A abordagem aqui sugerida não é inédita. Em trabalho sobre o engenhei-
ro imperial André Rebouças, Maria Alice Rezende de Carvalho10 reconstrói a 
experiência de Rebouças através da sua inserção profi ssional e da rede de sig-
nifi cados que envolveriam o que se entende por “engenheiros”. Ou seja, não 
se trata de identifi car um campo profi ssional no qual Rebouças seria fi gura 
subalterna, mas de apresentar o sentido da engenharia na sociedade imperial. 
Por sua vez, a questão “engenharia” não é limitada pela decomposição analíti-
ca do universo social em compartimentos (profi ssão, renda, inserção política 
etc.), mas se sustenta na eleição de uma inscrição considerada signifi cativa da 
experiência intelectual do personagem. No caso, a moldura da personalidade 
de Rebouças como engenheiro implica a caracterização de elementos asso-
ciados a essa cultura técnica. É o caso do yankismo, por exemplo. 

Em outros termos, essa abordagem implica a construção de nexos sig-
nifi cativos entre a engenharia e o sentido das experiências intelectuais que 
moldaram socialmente o personagem. Têm-se, desta forma, uma abordagem 
que contempla sociologia e história intelectual, possibilitando uma interpre-
tação do pensamento e da trajetória do autor que não termina por soterrar 
a primeira na segunda. Isso permite à autora recuperar o americanismo de 
Rebouças, dar-lhe dignidade teórica e analisá-lo à luz de suas preocupações 
com o processo de modernização do Brasil durante o século XIX. Tem-se, aí, 
a moldura da sociologia política reclamada neste livro.

Outro exemplo interessante encontra-se no trabalho de Nicolau Sev-
cenko11 sobre Euclides da Cunha e Lima Barreto, no qual a apresentação das 
idéias dos autores foi acompanhada por uma reconstrução do universo so-
cial em que se moviam, destancando-se desse cenário o que parecia mais 
signifi cativo para o autor: a experiência social da Primeira República, fonte 
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de insatisfação e desconforto para personagens que se viam como “intelec-
tuais-missionários”, para os quais a literatura operaria como ferramenta de 
intervenção na vida pública. Ou seja, Sevcenko não decompõe Euclides e 
Lima Barreto em variáveis abstratas, mas busca decifrar o espectro de suas 
atividades a partir da relação entre literatura e mundo social, tomada como 
eixo central para a hipótese. No caso, a relação se daria pelo que esses “mos-
queteiros intelectuais” identifi cavam como “arrivismo republicano”. Segundo 
o historiador paulista, o engajamento ético desses intelectuais se plasmava a 
partir da percepção de uma inversão de posições, por meio da qual os ho-
mens das letras desciam na pirâmide social por não encontrarem lugar numa 
ordem competitiva pautada por valores burgueses e argentários. Explicar-se-
ia assim, portanto, a produção de personalidades marcadas por fortes com-
promissos éticos e a idealização da literatura como força progressista.  

Finalmente, é importante destacar a perspectiva teórica de Raymond 
Williams,12 também avessa à dicotomia entre internalismo e externalismo. 
Em sua obra sobre as representações do campo e da cidade na literatura in-
glesa, Williams mobiliza o conceito de “estruturas de sentimentos” para ana-
lisar o modo como essas representações se transformam e reinterpretam as 
paisagens da Inglaterra sob o impacto de transformações produzidas pelo 
capitalismo. Sem reduzir a relação entre experiências sociais e narrativas ao 
conceito de ideologia, Williams evita uma separação estanque entre texto e 
contexto, como se o primeiro fosse dedução lógico-abstrata do segundo. Seu 
objetivo é delimitar a emergência de novas percepções na própria estrutu-
ra formal das obras, muitas vezes semiconscientes, acompanhando assim a 
mudança nos sentidos do bucolismo e a cristalização de interpretações que 
não necessariamente refl etem um mundo determinado, mas antes o ressig-
nifi cam. Esse processo é envolto em tensões, o que autoriza o intérprete à 
localização de choques, sugestões soltas e possibilidades que impediriam a 
fi xação do texto por categorias abstratas – literatura burguesa, por exem-
plo. Assim, cidade e campo não poderiam ser entendidas como imagens fi xas 
que traduziriam paisagens, mas como formas sociais que propiciariam novas 
narrativas para as transformações históricas vivenciadas por escritores, poe-
tas e intelectuais. Essa sugestão é de importância central para este livro.  

  

Espaço e teoria social

Em boa parte das refl exões oriundas do campo das ciências sociais, o tem-
po sempre pareceu ser a categoria determinante. Na imaginação moderna, o 
espaço parecia antes uma resistência, uma trincheira da tradição destinada a 
ser varrida pelos personagens e forças próprias de novas experiências sociais: 
o capital, a luta de classes, o capitalismo, o socialismo. Nesse registro, a eco-
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nomia explicativa da modernidade parecia apontar para a dinâmica tempo-
ral como chave para a decifração dos fenômenos sociais. Se fi carmos apenas 
em duas linhas mestras da tradição sociológica, a weberiana e a marxista, 
perceberemos que conceitos como carisma, mercado, revolução, luta de clas-
ses e outros tantos dizem respeito a processos de transformação histórica 
animados por lógicas de confl ito que poderiam se desenrolar em quaisquer 
cenários geográfi cos. Trata-se de uma visão do drama moderno centrada no 
aprofundamento das energias sociais acumuladas e na sua disseminação – a 
consciência de classe ou a ética protestante, por exemplo. O espaço, por sua 
vez, parecia fi car relegado ao domínio da geografi a como campo de saber 
específi co, expandindo-se, no máximo, para as fronteiras da historiografi a, 
em especial aquela animada por Braudel. 

Uma observação mais criteriosa, contudo, revela que o espaço permane-
ceu uma categoria relevante na imaginação social ocidental, trabalhada das 
mais diversas formas. Desde Montesquieu até os estudos de ecologia urbana 
produzidos sob a égide da Escola de Chicago, o tema espacial mostrou-se 
atraente para inúmeros pensadores, como a nos lembrar que não é corpo 
estranho nessa experiência histórica específi ca. 

No século XIX, algumas vertentes do pensamento científi co se voltaram 
para uma observação mais criteriosa do tema espacial. Refi ro-me ao cená-
rio intelectual europeu daquele período, marcado pelas refl exões de Ratzel, 
Taine, Buckle e outros que formataram um discurso sobre a relevância do 
espaço como categoria de explicação científi ca. Esse discurso desaguou na 
disciplinada geografi a e na produção de uma série de mecanismos teóricos 
reunidos sob a alcunha de “determinismo geográfi co”.

A fi gura do geógrafo Friedrich Ratzel (1844-1904) encarna o propósito 
de tornar o espaço uma variável independente, capaz de explicar homens 
e costumes. Nessa perspectiva, o tema da diversidade seria capturado pelo 
esquadrinhamento científi co das realidades físicas, que poderiam exercer in-
fl uências diretas ou indiretas. Segundo Ellen Semple,13 intérprete pioneira da 
obra de Ratzel, essa notação do homem como produto da superfície terrestre 
implicaria outra visão sobre o processo civilizador, na qual tal processo seria 
caracterizado não como pura emancipação do homem em relação à nature-
za, mas como um aumento da sofi sticação e da elasticidade dessa conexão. A 
chamada antropogeografi a de Ratzel, entretanto, não exerceu efeito imediato 
sobre os intelectuais brasileiros, ao contrário das teorias deterministas do fi -
lósofo francês Hippolyte Taine.

Herdeiro do positivismo francês, erudito de largo reconhecimento no 
segundo quartel do século XIX, Taine (1828-93) notabilizou-se por um pen-
samento com fortes traços deterministas. Encastelado numa posição temero-
sa dos fenômenos da democratização e da emergência de uma sociedade de 
massas, e fortemente impressionado com a ruptura introduzida por Darwin, 



      Introdução   2323    

Taine escreveu uma longa e infl uente série de estudos sobre a história da 
França na qual as categorias de raça e meio exerciam peso decisivo na inter-
pretação. O impacto de sua obra deveu-se a sua insistência em delimitar um 
arcabouço interpretativo geográfi co para estudar os fenômenos históricos. 
Instrumental semelhante serviu de ferramenta para Henry Thomas Buckle 
(1821-63), cujas formulações sobre as relações entre natureza e civilização 
também encontraram repercussão em terras brasileiras. Afi nal, a primeira 
seção de História da literatura brasileira, de Sílvio Romero, é constituída, em 
parte, por um diálogo crítico com Buckle, para quem as possibilidades de 
uma vida civil razoável nas Américas encontrariam fortes obstáculos nas 
condições geográfi cas do continente, marcadas pelo gigantismo e pela natu-
reza opressora. 

De diferentes maneiras, Taine, Buckle e Ratzel produzem uma física 
do espaço eivada de certo determinismo que se apodera da refl exão social 
e pretende rejeitar formulações metafísicas. Para esses autores, tratar-se-ia, 
portanto, de dominar o espaço, encaixá-lo como variável independente nos 
seus respectivos quadros teóricos e apresentar uma moldura que decifrasse 
analiticamente a diversidade do fenômeno moral. O par espaço/moralidade 
esgotar-se-ia nesse procedimento.

Um outro exemplar do chamado pensamento geográfi co nos ajuda a am-
pliar essa formulação. Refi ro-me aos escritos de Alexander von Humboldt, 
que escapam a uma mera “física” do espaço. Segundo Lúcia Ricotta,14 a 
ciência tal como praticada pelo naturalista alemão constituía um projeto no 
qual a estética ocupava papel fundamental. Mais que classifi car e analisar 
fenômenos, e dominá-los com o recurso a uma razão instrumental, tratava-
se de possibilitar a comunicação da experiência com a natureza. É isso que 
permite à autora apontar para o sentido da linguagem poética elaborada por 
Humboldt, que funciona tanto como “realização compensatória” (produzin-
do uma forma expressiva que permite a fruição de uma experiência estética 
com a natureza), quanto como “complementaridade”, que possibilita a visua-
lização de dimensões não percebidas da experiência. Segundo a autora: 

Nos dois livros, obras-sínteses de Humboldt, Quadros da natureza (Ansichten der 
Natur), de 1808, e o Cosmos, o principal, a meu ver, é verifi car como se constrói o 
olhar científi co sobre o fenômeno natural. Como, em última instância, este olhar 
converte determinada realidade físico-espacial em imagem, i.e, em realidade visí-
vel, estética, paisagística.15 

Esta percepção de que ciência e cientifi cismo não se confundem, e que 
o século XIX é um período rico na exploração de fronteiras entre ciência e 
cultura, não é exclusiva de Ricotta, por certo, nem se restringe ao campo do 
pensamento geográfi co de Humboldt. Wolf Lepenies,16 ao analisar a história 
das disputas entre ciência social e literatura pela primazia na interpretação 
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da sociedade e dos dilemas humanos, também chega a conclusões aproxi-
madas. Segundo ele, fi ca evidente que tal embate foi encaminhado de dife-
rentes formas na França, Inglaterra e Alemanha, resultando em distintas con-
fi gurações sociológicas. Assim, enquanto a França conheceu a especialização 
universitária da sociologia e o seu enquadramento como ciência especializada 
e autônoma, a Inglaterra assistiu à apropriação do conhecimento sociológico 
pelo movimento reformista e pelas próprias agências estatais. Na Alemanha, 
a conhecida problemática que envolvia ciências da cultura e ciências naturais 
abriu espaço para que problemas próximos ao universo humboldtiano des-
crito por Ricotta surgissem no âmbito das ciências sociológicas. 

Se voltarmos, agora, à questão da relação entre pensamento ocidental e 
o tema do espaço, perceberemos que as sugestões de Ricotta e Lepenies au-
xiliam a conformação de um enquadramento mais amplo para o problema. 
Nesse sentido, a eleição do espaço como categoria central das ciências huma-
nas signifi ca pensá-lo como imagem carregada de signifi cados que em muito 
extrapolam a circunscrição física referente.  

A mobilização do espaço na produção de discursos sobre homens, culturas 
e sociedades guarda duas dimensões: por um lado, o espaço é variável determi-
nante, como em boa parte do pensamento geográfi co do século XIX, preocupa-
do em classifi car os meios físicos que pudessem produzir tipos específi cos. Por 
outro lado, o tema espacial pode ser mobilizado por meio de metáforas e ana-
logias, como fonte para a produção de imagens e comparações sobre o mundo 
social. Assim, noções como “deserto”, por exemplo, não signifi cam exatamente 
um deserto específi co, natural, passível de ser delimitado geografi camente, mas 
antes uma imagem associada a esse tipo de experiência social. As sugestões de 
Raymond Williams apontam para essa segunda versão do tema espacial, mais 
atenta para a dimensão simbólica da relação entre paisagem e cultura. Faz-se 
necessário, entretanto, investigar mais detidamente essa relação.

Espaço e símbolo

O espaço pode ser pensado simbolicamente. Mas o que isso signifi ca, em 
termos teóricos, e que possibilidades analíticas essa abordagem oferece? Para 
iniciar essa discussão, uma porta de entrada está em algumas formulações 
fi losófi cas a respeito da natureza do símbolo. 

Em obra sobre a natureza das formas simbólicas, Ernst Cassirer17 lança 
mão de um arsenal fi losófi co kantiano para argumentar que as formas que 
estruturariam os dados sensíveis e objetivos seriam produções espirituais, 
organizadas a partir de um sistema relacional que não está dado de forma 
natural no mundo. Nessa chave, haveria uma evidente função simbólica hu-
mana, expressa de forma mais clara na linguagem. Para Cassirer, a linguagem 



      Introdução   2525    

não seria apenas expressão do sensível, ou uma mera tradução direta do real, 
mas uma forma que escaparia das determinações e seria capaz de produzir 
generalizações. Nos termos do autor, haveria uma dupla natureza das formas 
simbólicas. Ele explica:

Em cada “signo” lingüístico, em cada “imagem” mítica ou artística comparece um 
conteúdo espiritual, que, em si, transcende o sensorial, convertido à forma do sen-
sível, audível, visível ou tangível. Surge um modo de confi guração autônomo, uma 
atividade específi ca da consciência, que se distingue de todo dado da sensação ou 
percepção imediatas, e que no entanto se utiliza deste mesmo dado como veículo e 
meio de expressão. Com isso, o simbolismo “natural”, que, como vimos, se encon-
tra estabelecido no caráter fundamental da consciência, é utilizado e conservado, 
por um lado, enquanto por outro é superado e depurado.18 

O potencial revelador das palavras (e não meramente reprodutor) foi 
levado a outros patamares pela tradição hermenêutica. Ricoeur é um dos re-
presentantes dessa tradição que dá grande destaque ao problema da interpre-
tação do texto. No registro hermenêutico, a escritura só pode ser decifrada se 
a distância entre sua produção original e suas posteriores leituras for situada 
como uma mediação central, que estrutura as próprias possibilidades abertas 
pela obra em questão. Isso permitiria a aceitação de uma autonomia semân-
tica do texto, já que este não poderia ser aprisionado dentro dos limites da 
intenção original do autor e da situação a partir da qual ele é produzido. Nos 
termos de Ricoeur, “graças à escrita, o homem e só o homem tem um mundo, 
e não apenas uma situação”.19 Note-se que o autor refere-se a “um mundo”, e 
não “ao mundo”, enfatizando com isso o potencial imaginativo presente na 
tarefa da interpretação hermenêutica. Com esse procedimento, ele reforça o 
potencial criador da leitura, não por esta se apoiar num texto hipostasiado, 
mas pelo fato de que o próprio texto cria um mundo que não é limitado 
às fronteiras da situação empírica específi ca que lhe serve de suporte origi-
nal. Ou seja, o que em Cassirer parecia ser decorrência da função simbólica 
do espírito humano, em Ricoeur transforma-se em produto de um diálogo 
inevitável entre texto e leitura, a partir do qual esta desvenda horizontes de 
experiência que transcenderiam o espaço mental do autor. Para os propósitos 
deste livro, ambos ajudam a caracterizar, de forma genérica, a função simbó-
lica da categoria terra. Afi nal, nos termos de Ricoeur:

O sentido de um texto não está por detrás do texto, mas à sua frente. Não é algo 
de oculto, mas algo de descoberto. O que importa compreender não é a situação 
inicial do discurso, mas o que aponta para um mundo possível, graças à referência 
não ostensiva do texto. Compreensão tem menos do que nunca a ver com o autor 
e a sua situação. Procura apreender as posições de mundo descortinadas pela refe-
rência do texto. Compreender um texto é seguir o seu movimento do sentido para 
referência: do que ele diz para aquilo de que fala.20 
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Mas como pensar a relação entre simbolismo e espaço, tema mais geral 
deste livro? Michel Foucault21 fornece pistas interessantes para o desenvolvi-
mento dessa discussão. Em uma conferência proferida em 1967, ele sugere 
que a grande mania do século XIX seria a história, como se a humanidade 
pudesse ser pensada como uma seta percorrendo um sentido preciso. Não à 
toa, acrescento, aquele século foi o parteiro de todos os tipos de evolucionis-
mo, desde a antropologia vitoriana inglesa até o darwinismo social, passan-
do pela grande idéia-força do marxismo. Essa prioridade dada à categoria 
tempo implicava também uma consagração do modelo civilizatório europeu. 
Nessa perspectiva, o tempo seria preenchido por uma lógica homogênea, e 
seria irredutível ao particular. 

O espaço, contudo, resistiu e resiste como categoria de interpretação. 
Hoje parece por demais evidente que os lugares não se rendem à lógica uni-
formizadora que os confi antes homens do Oitocentos acreditavam ser inexo-
rável. O predomínio das políticas da “diferença”, a rotinização do relativismo 
cultural e a propagação de teorias que ressaltam as singularidades são atesta-
dos da persistência do tema do “local”. Ainda na mesma conferência, Foucault 
observa que o século XX seria marcado pela lógica do espaço. Segundo ele:

Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, acredito, menos 
como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma 
rede que religa pontos e que entrecruza sua trama. Talvez se pudesse dizer que cer-
tos confl itos ideológicos que animam as polêmicas de hoje se desencadeiam entre 
os piedosos descendentes do tempo e os habitantes encarniçados do espaço.22 

Continuando seu argumento, Foucault afi rma que utopias e heteroto-
pias se combinariam na caracterização dos espaços. Enquanto as primeiras se 
refeririam a posicionamentos sem lugares reais, como projeções inexistentes 
no cotidiano, as segundas se encarnariam em lugares concretos, combinando 
desejos sociais ainda não realizados e objetos físicos disponíveis. Ou seja, um 
parque público, concebido sob a égide do Estado, pode combinar referências 
conhecidas, refl etindo o repertório de imagens à disposição de uma dada so-
ciedade, e mesclá-las com projeções utópicas sobre o modelo de uma boa 
sociedade, concebida idealmente por engenheiros e arquitetos. O espelho se-
ria a metáfora perfeita para ilustrar as heterotopias. Ao mesmo tempo que 
ele refl etiria algo real, esse refl exo se projetaria num espaço existente apenas 
como virtualidade. 

Note-se que o próprio pensamento geográfi co incorporou uma per-
cepção simbólica do tema do espaço, especialmente através do conceito de 
paisagem. Em artigo sobre o tema, Vera Melo23 argumenta que a década 
de 1970 teria marcado a retomada dos estudos mais propriamente culturais 
sobre a paisagem, em particular pelas abordagens oriundas da fenomeno-
logia. Desde então, leituras hermenêuticas e atentas ao caráter discursivo 
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do fenômeno proliferam, assim como estudos infl uenciados pelo mar-
xismo inglês alimentado por Raymond Williams. Essas interpretações, de 
um modo geral, voltam-se para a dimensão simbólica da paisagem e para 
sua produção social, passível de ser explicada como uma espécie de código 
animado por livros, pinturas, fotos e demais sinais expressivos humanos. É 
a esse aspecto que Edvânia Gomes se refere, ao dizer que “a paisagem é de-
notada pela morfologia e conotada pelo conteúdo e processo de captura e 
representação. ... A paisagem só existe a partir do indivíduo que a organiza, 
combina e promove arranjos do conteúdo e forma dos elementos e proces-
sos, num jogo de mosaicos”.24

Mas é na obra de um historiador que essa abordagem simbólica ganha 
alcance explicativo e mesmo teórico. Em trabalho sobre as relações entre 
paisagem e memória, o historiador Simon Schama mostra como a natureza 
sempre teria sido moldada culturalmente. Na contramão de uma ingênua re-
fl exão ecológica que vê o natural como uma entidade primitiva, supostamen-
te autêntica, que teria sido poluída pelos artefatos mobilizados pelos homens, 
Schama argumenta que a natureza estaria relacionada de forma inescapável à 
cultura. Afi nal, “é nossa percepção transformadora que estabelece a diferença 
entre matéria bruta e paisagem”.25 

Ao longo de seu livro, o autor mobiliza diversos registros históricos para 
mostrar como a paisagem já é produção intelectual humana, que reúne os re-
ferentes vislumbrados no cenário natural e organiza-os em imagens podero-
sas e metafóricas, que ganham vida e escapam à mera descrição do existente. 
Nas suas palavras:

Paisagem é cultura antes de ser natureza; um construto da imaginação projetado 
sobre mata, água, rocha. No entanto, cabe também reconhecer que, quando uma 
determinada idéia de paisagem, um mito, uma visão, se forma num lugar concre-
to, ela mistura categorias, torna-as metáforas mais reais que seus referentes, torna-
se de fato parte do cenário.26 

Extraem-se dessas discussões duas idéias sugestivas para pensar o tema 
deste livro: o espaço como metáfora, construção intelectual, e o espaço como 
agente potencializador, força viva a moldar a vida humana. Este segundo sen-
tido, que tanta importância terá na obra de um dos mestres da nossa ima-
ginação espacial, Euclides da Cunha, é evidenciado por Schama na seguinte 
passagem, dedicada a personagens que se notabilizaram pela produção de 
paisagens:

Ao escrever sobre o mundo gelado da Antártica, o escaldante sertão australiano, 
a transformação ecológica da Nova Inglaterra ou as guerras pela água no Oeste 
americano, autores como Stephen Pyne, William Cronom e Donald Worster rea-
lizaram a proeza de transformar uma topografi a inanimada em agentes históricos 



2828   A Terra como Invenção      

com vida própria. Devolvendo à terra e ao clima o tipo de imprevisibilidade cria-
tiva convencionalmente reservada aos atores humanos, esses escritores criaram 
histórias nas quais o homem não é tudo.27 

 Tais formulações encontram eco num dos clássicos da teoria sociológi-
ca. Em seus escritos sobre o signifi cado sociológico do espaço, Georg Simmel 
argumenta que este é categoria da imaginação, projetada como forma desti-
nada a dar sentido às experiências sociais de interação. Fiel a sua sociologia 
das formas, Simmel sugere que o que importa para a análise social não é o 
espaço físico, mas a espacialização de processos sociológicos. Nesse registro, 
o espaço é pensado por analogia à obra de arte, como uma atividade humana 
que, através do fechamento e da ruptura introduzida entre o objeto e o mun-
do exterior, produz uma forma defi nida (na verdade, as formulações simme-
lianas devem muito à interpretação alemã da fi losofi a kantiana e suas postu-
lações sobre o espaço/tempo como categorias apriorísticas do entendimento 
humano, ou seja, como formas que organizam e dão sentido à experiên-
cia empírica, inacessível como “coisa em si”). Ao traçar esse paralelo entre 
os limites de uma obra de arte e as fronteiras de um espaço, ele afi rma que 
“a fronteira não é um fato espacial com conseqüências sociológicas, mas um 
fato sociológico que se forma espacialmente”.28

Das formulações citadas, retiro as seguintes sugestões: o espaço é cenário 
físico, por certo, geografi a povoada de referentes. Mas é também metáfora ou 
imagem capaz de dar sentido às experiências sociais. Ou seja, mesmo quando 
diretamente referenciada numa realidade física imediata, uma imagem pode 
extrapolar essa dimensão e operar como uma idéia que encarne temas e pro-
blemas mais amplos. Não se trata, portanto, de postular apenas a dimensão 
cultural e simbólica envolvida na apreensão da paisagem ou do espaço (passo 
imprescindível para o encaminhamento do problema), mas de sustentar que 
esse simbolismo pode mesmo servir não só à representação de um lugar, mas 
a uma discussão teórica na qual o espaço se associe a certas qualidades ou 
propriedades de fenômenos de outra ordem. Como, então, essa conjunção 
entre imaginação simbólica e pensamento social pode ser vislumbrada na 
prática e a que serve? 


