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Resumo:  

Desde a apresentação da clássica hipótese de Frederick Jackson Turner à American 

Historical Association em 1893 – que associava a história nacional estadunidense ao 

contínuo movimento dos colonos em direção ao Oeste – até a metade do século XX, a 

escrita da história dos Estados Unidos foi dominada pela tese/hipótese da fronteira. Para 

além da escrita da história, a fronteira permeia o imaginário estadunidense de maneira 

inconteste, funcionando como um conceito-sinédoque que busca aglutinar em seu 

interior os elementos fundamentais relacionados à ideia de 'ser americano'. Por isso, a 

noção de fronteira se apresenta como um lugar privilegiado para a compreensão da 

dinâmica relação existente entre os conceitos acadêmicos e certos aspectos da cultura, 

integrando múltiplas temporalidades e discursividades em sua formação. Propõe-se, 

desse modo, uma história do conceito turneriano de fronteira. Para isso, além da síntese 

historiográfica, foram estabelecidos dois caminhos distintos, ainda que complementares. 

Por um lado, busca-se compreender a inserção da fronteira dentro de uma formação 

discursiva que se funda no acrisolamento da wilderness e o reavivamento do motivo 

pastoralista na modernidade.  Por outro, pretende-se delinear a relação do referido 

conceito com as ciências da vida, com ênfase na forma como as ciências naturais dos 

séculos XVIII e XIX foram encampadas pelo pensamento histórico-social dos Estados 

Unidos, performando, a partir de uma matriz neolamarckista, uma parte importante do 

núcleo duro de hipóteses que o sustentam. 

 

Palavras-chave: fronteira, Turner, wilderness, meio.  

 

Abstract: 

Since the presentation of Frederick Jackson Turner's seminal hypothesis to the American 

Historical Association in 1893 - wich associates American national History with the 

settlers' continuous westward movement - until the first half of the twentieth century, the 

writing of the United States History had been dominated by the frontier thesis. Even 

outside of professional History, the frontier strongly permeates the American imaginary, 

working as a synecdoche concept that brings with it key elements related to the general 

idea of 'being american', such as liberty, democracy, igualitarianism and workmanship. 

The notion of frontier presents itself as an unique point of view for us to comprehend the 

dinamic relationship that exists between academic concepts and culture, mingling 

multiple temporalities, ideas and discourses. So, we propose a history of the turnerian 

concept of frontier from Canguilhem's metodological approach. Together with the 

historiographic synthesis, we seek two complementary paths. On one hand, we analyse 

the insertion of the frontier in the discursive formation related to the purification of the 

wilderness and the unearthing of the pastoral idea. On the other hand, we outline the 

relation between the life sciences and the frontier, emphasizing how the natural sciences 

of the eighteenth and nineteenth were encompassed by the historical and social thinking 

in the the United States. This process became an important component of the frontier 

concept, particularly through the neolamarckian thinking of the late nineteenth century. 

Keywords: frontier, Turner, wilderness, milieu. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Em recente discurso realizado na cidade de Keystone, na Dakota do Sul, por 

ocasião da celebração do aniversário da independência do país em 4 de julho de 

2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos pés do Monte 

Rushmore, adotou um tom destacadamente ufanista, romântico e hiperbólico para 

vincular a glorificação de um passado largamente fabulado às expectativas de um 

presente lobegramente polarizado para os seus espectadores. Acompanhado por 

uma platéia que gritava “USA, USA, USA” em um transe coletivo, Trump exumou 

potentes imagens que se encontravam decantadas no imaginário popular 

estadunidense, instrumentalizando-as para referendar, junto a seu público cativo, a 

percepção do país em questão como uma nação ungida com os predicados mais 

sublimes, portadora das chaves da democracia e da liberdade e detentora do fardo 

associado à preservação, a qualquer custo, desses valores dentro e fora de seu 

território. 

O kitsch da cena e do discurso, longe de soar jocoso, chama a atenção pelo 

efeito aglutinador e pela resposta que produz em seus ouvintes, acessando 

sentimentos entranhados na memória coletiva de um enorme número de 

estadunidenses. Ainda no início de seu discurso, Trump exorta o seu público, “nos 

reunimos aqui hoje como arautos do dia mais importante de toda a história das 

nações: 4 de julho de 1776”. A inverossimilhança e prepotência da afirmação é 

metodicamente seguida pelo apelo emocional a determinados valores e propensões 

do público-alvo, “ao ouvir essas palavras, cada coração americano se enche de 

orgulho. Cada família americana comemora com alegria. Cada americano patriota 

deve se extasiar, pois cada um de vocês vive no país mais magnífico da história do 

mundo1” (TRUMP, 2020, p.2). A isso se segue, pouco adiante, o estabelecimento de 

um contraposto, que se apresenta como o mal a ser expurgado “nossa nação está 

testemunhando uma campanha impiedosa para apagar a nossa história, difamar 

nossos heróis, apagar os nossos valores e doutrinar as nossas crianças” (Idem, p. 

3).  

Essa estrutura do discurso, plana e maniqueísta, surpreendentemente 

eficiente e aparentemente simplória, extrai a sua complexidade da capacidade que 

                                                           
1
 Todas as traduções de textos em língua estrangeira, exceto quando indicado em contrário, serão nossas. 
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tem de utilizar o pretérito como um modulador de sentidos e valores, extremamente 

eficaz em sua comunicação com o público. Para além do debate sobre a validade 

das afirmações feitas por Trump sobre a história dos Estados Unidos, o que importa 

aqui é a potência que essa versão mitificada do passado tem para alcançar o 

público-alvo e se estabelecer como verdade, sobrepondo-se a qualquer outra versão 

do pretérito minimamente factível.  Ao referendar a máxima do excepcionalismo e 

incorporá-la no discurso presidencial, os assessores que produziram o texto lido por 

Donald Trump estabelecem a tônica que permeia todo o discurso: o destino 

manifesto e, sobretudo, o corolário da fronteira.   

Esses dois conceitos estão inexoravelmente associados, remetendo, por um 

lado, à constante expansão dos colonos de origem europeia para os territórios 

selvagens e ‘inexplorados’ ao Oeste, pretensamente expandindo os limites da 

civilização, possibilitando a chegada de benfeitorias e a estruturação de um Estado 

democrático e livre nas regiões por eles ocupadas. Por outro lado, essa expansão 

justifica-se como um destino manifesto, ou seja, como um direito de origem divina 

que autoriza esses colonos a conquistar e colonizar os territórios das nações 

indígenas e de quaisquer outras forças que ousassem se opor a eles. Não é mero 

acaso que a doutrina do destino manifesto tenha sido explicitada pela primeira vez 

em 1845 pelo jornalista John O’Sullivan, com o intuito de apoiar a anexação do 

Texas pelos Estados Unidos, após este território ter se emancipado do México em 

1835. Para Sullivan, o “destino manifesto” desses colonos, expresso a limites tão 

distantes quanto a fronteira lhes permitisse ir, carregava consigo “o grande 

experimento da liberdade”, que para ser exitoso necessitava que os colonos 

europeus “se espalhassem e possuíssem toda a terra [do Novo Mundo] que nos foi 

dada pela Providência” (O’SULLIVAN, 1845, p. 1).   

De fato, esses conceitos, frequentemente encontrados nos livros didáticos 

como definidores de um período da História dos Estados Unidos já findo, 

demonstram uma excepcional perenidade que se manifesta nas mais diversas 

formas, mídias, discursos, lugares e contextos. Entrando no terceiro decênio do 

século XXI, ainda é impossível pensar de forma ampla nos Estados Unidos sem, em 

algum momento, facejar a problemática da fronteira. Em seu discurso de 4 de julho 

de 2020, por exemplo, Trump postula de forma peremptória que “ao reafirmar a 

nossa herança como uma nação livre, devemos nos lembrar de que a América 

sempre foi a nação da fronteira”.  Ao que se segue a inferência de que “agora 
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precisamos abraçar a próxima fronteira: o destino manifesto da América nas 

estrelas” (TRUMP apud KARNI, 2020, p. 1). Ao invocar a ideia de fronteira como 

elemento definidor da ‘experiência americana” no Novo Mundo e, a partir disso, 

estabelecer a conquista do espaço como uma nova fronteira a ser explorada pelos 

Estados Unidos – detentores do direito de exploração sobre essa wilderness nas 

estrelas graças aos seus predicados morais e ao seu compromisso com os valores 

individuais e coletivos mais sublimes, Trump remete à retórica da Nova Fronteira 

(New Frontier) estabelecida pelo governo de John F. Kennedy em 1960. 

Assim como Trump fez em seu recente discurso, Kennedy olhou para a 

conquista do espaço como uma nova fronteira física a ser conquistada, em uma 

contextura marcada pela corrida espacial contra a União Soviética. Porém, ao 

contrário de Trump, sua retórica tem um tom eminentemente progressista, 

distanciando-se das constrições do ufanismo, da fabulação do passado e da 

nostalgia do não-vivido. O seu discurso não se referencia com um tom retrospectivo, 

mas prospectivo. Em suas palavras, entre as novas fronteiras abertas na década de 

1960 “encontram-se as áreas da ciência e do espaço, os problemas não resolvidos 

da paz e da guerra, os problemas não conquistados da ignorância e do preconceito, 

as perguntas ainda sem respostas da pobreza e dos excedentes”. Ao que 

acrescenta, referindo-se a Nixon, contra quem concorria no pleito eleitoral, “seria 

mais fácil minimizar essa nova fronteira, olhar para a mediocridade segura do 

passado, ser ludibriado por boas intenções e boa retórica” (KENNEDY, 1960, p. 6). 

Como se vê, a asserção final de Kennedy, embora endereçada a Nixon, 

contemporaneamente serve como um ataque frontal à retórica do governo Trump. 

Enquanto Kennedy desloca a retórica associada à noção de fronteira para o seu 

presente, adequando-a para que se acomode aos problemas a ele contemporâneos, 

Trump toma a fronteira como um passado perdido (normalmente, creditando isso a 

agentes degeneradores da nação), exortando seus seguidores a recuperar os 

valores sepultados a ela associados. A despeito disso, ambos comungam do mesmo 

recurso para estruturar os seus discursos e mobilizar o eleitorado: a ideia central da 

fronteira. 

Como apontam Richard Slotkin (1973; 1981; 1998) e Henry Nash Smith 

(1950b), os estadunidenses historicamente tendem a identificar os seus líderes por 

meio da mitologia da fronteira e do Oeste, pois estes mitos serviram (e servem) 

como arquétipos fundamentais para a interpretação e representação dos Estados 
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Unidos como nação. Por isso mesmo, os candidatos a cargos eletivos no país – em 

especial ao pleito presidencial - associaram-se à imagem do cowboy (como Bush ou 

Reagan), do caçador (como Coolidge) ou do agricultor (como Carter) sem nenhum 

pudor, pois estas imagens representam pontos de referência populares e poderosos 

como recurso de propaganda na cultura estadunidense. Enquanto nomes como 

Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e até mesmo Ronald Reagan foram bastante 

convincentes ao assumir o papel de homens erráticos da fronteira, pois suas 

biografias conferiam verossimilhança a essa fardagem, outros, como Clinton, Hoover 

e Kennedy, pareciam bem menos confortáveis e convincentes nessa posição. Isso 

não os impediu, contudo, de explorar a mítica da fronteira, adequando-a às suas 

campanhas eleitorais, seus planos de governo, discursos e aparições midiáticas.  

Em uma série de discursos proferidos em 1960, o já referido Kennedy, 

contrariando a historiografia do período – que estava em franca investida contra a 

tese da fronteira (frontier thesis) como elemento estruturante da escrita da história 

nacional – resgatou o imaginário fronteiriço e o incorporou como o elemento basilar 

da retórica que solapou a sua breve gestão. No dístico de Kennedy, após a plena 

ocupação dos territórios ao Oeste, desde o Atlântico até o Pacífico, os Estados 

Unidos não perderam o seu pendor de frontier nation. Muito pelo contrário, o país se 

apresentou como uma fronteira de liberdade e oportunidades para milhares de 

imigrantes que fugiam de situações causticantes de opressão política e econômica. 

Desse modo, “Nova Iorque, por muitos anos, representou a nova fronteira para 

aqueles que vieram dos confins do mundo para encontrar novas oportunidades e ter 

nova liberdade”. Assim, buscando abandonar a realidade de penúria de seus 

respectivos países, em direção ao Novo Mundo “gerações de homens e mulheres 

que fugiram do despotismo de czares, o horror dos nazistas, a tirania da fome [..] 

vieram para a Nova Fronteira do estado de Nova Iorque” (KENNEDY, 1960, s. p). Na 

fronteira de Kennedy, refigurada à sua própria imagem, a cidade assume o lugar da 

wilderness, o Leste se sobrepõem ao Oeste e a dimensão física do espaço 

fronteiriço é borrada, dando lugar a elementos menos palpáveis. 

Com o reavivamento da imagem da fronteira nos anos 1960 e sua associação 

à noção sacralizada dos Estados Unidos como uma cidade sobre a colina ou um 

Novo Sião, um local portador das benesses e virtudes que se perderam no Velho 

Mundo, a retórica de Kennedy oferece a democracia como alternativa ao 

despotismo, a liberdade como alternativa à opressão e a oportunidade como 
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alternativa ao fatalismo da miséria. Sem dúvidas, é uma imagem atraente e com 

forte apelo, convocando a um só tempo a vaidade dos estadunidenses, ao produzir 

uma percepção de si extremamente positiva e excepcional e as vicissitudes dos 

imigrantes, sublinhando o sentimento de pertencimento e o compromisso laboral 

com sua nova nação. A construção de Kennedy – centrada na exumação e moção 

da fronteira para o presente - fica bastante evidente no seguinte trecho de seu 

discurso, 

 

Alguns podem dizer que todas estas dificuldades [da fronteira do Oeste] 
chegaram ao fim, que todos os horizontes já foram explorados, que todas as 
batalhas foram vencidas, que não há mais uma fronteira americana. Mas eu 
acredito que ninguém nessa assembleia concordaria com este sentimento; 
pois os problemas não foram todos resolvidos e as batalhas não foram 
todas vencidas; e nós nos encontramos hoje nos limites de uma Nova 
Fronteira - a fronteira de 1960, das oportunidades e perigos desconhecidos, 
a fronteira das esperanças ainda não alcançadas e ameaças ainda não 
extirpadas (KENNEDY, 1960, p. 5). 
 
 

 Chama atenção, tanto no discurso de Trump quanto no de Kennedy, a 

necessidade de evocar a fronteira não apenas como um modelo exemplar, 

exortando o público a se espelhar em seus antepassados e reverenciá-los. Mais do 

que isso, os dois presidentes – ainda que para justificar programas de governo 

bastante distintos – buscam apresentar ao público a ideia de que a fronteira é uma 

realidade viva (seja materialmente, seja na memória), produzindo efeitos diretos 

sobre o seu cotidiano. De fato, para além de Trump e Kennedy, é difícil encontrar um 

presidente dos Estados Unidos nos últimos cem anos que não tenha explorado, em 

algum momento, a imagem da fronteira em seus discursos ou em sua 

caracterização.  O jornal Los Angeles Times possui até mesmo uma galeria em seu 

portal on-line denominada cowboy presidents, em que o leitor pode navegar por 

fotos de ex-presidentes que associaram as suas imagens pessoais ao arquétipo do 

cowboy. Entre eles, encontram-se Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, 

Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton e 

George Bush.  

A corrida pela Casa Branca tende a reciclar uma versão pausteurizada do 

mito da fronteira. Para além das caracterizações quixotescas de presidentes com 

botas de cano longo e chapéu sobre um cavalo, os discursos seguem um padrão 

bastante regular. Em 1921, Calvin Coolidge (p.1), que não hesitava em posar para 

fotos com sua espingarda em mãos durante as suas frequentes caçadas, afirmava 



11 

 

"esse é um país jovem e novo. A fronteira ainda persiste. Os valentes pioneiros 

ainda defendem as obras da civilização” e, para além disso, “as ondas da imigração 

ainda se avolumam em nossas costas. A América ainda é a terra da oportunidade”. 

Os estados do meio-oeste de maioria republicana são paradigmáticos nesse ponto. 

Nas eleições contra Obama, nessa região o candidato John McCain se credenciou 

como um herói para os seus eleitores, um senador com um passado como fuzileiro 

naval que se associou constantemente à figura do cowboy e do herói solitário 

buscando justiça e proteção para seus pares contra uma ameaça à espreita. 

Vendendo-se para o eleitorado como um Theodore Roosevelt republicano, não teve 

o êxito esperado. Com uma estratégia muito semelhante, também apresentando-se 

sob o pano de fundo da fronteira como o guardião dos valores sublimes do 'caráter 

americano', utilizando o resgate de um passado romantizado no mote "Let's make 

America Great Again", a antipolítica de Trump foi mais exitosa do ponto de vista 

eleitoral. 

Em sua cerimônia de despedida como presidente dos Estados Unidos em 19 

de janeiro de 1989, Ronald Reagan – que utilizou amplamente em seu favor a 

imagem de cowboy construída em seu passado como ator – referendava a fronteira 

como o elemento quintessencial dos Estados Unidos. O então presidente usava, 

mais uma vez, o afago ao ego dos estadunidenses e a exaltação dos supostos 

predicados sublimes da nação ao afirmar, quase como uma liturgia comum aos 

líderes do executivo dos Estados Unidos, que “outros países podem tentar competir 

conosco; mas em uma área vital, como baluarte da liberdade e oportunidade que 

arrasta pessoas de todas as partes do mundo, nenhum país na Terra chega perto de 

nós”. A isso, ele complementa com a afirmação de que os Estados Unidos assumem 

a dianteira na liderança global porque, únicos entre os países, retiram o seu povo e 

sua força de todas as nações e todos os grotões do mundo, constantemente 

renovando e enriquecendo o país. Assim, “graças a cada onda de pessoas que 

adentram essa terra de oportunidades, somos uma nação sempre jovem, sempre 

pulsando com a energia de novas ideias, sempre na ponta” e acima de tudo  

“sempre liderando o mundo para a próxima fronteira” (p. 3). 

 A administração Bush adotou um discurso público no período posterior a 11 

de setembro de 2001 carregado até o ponto da saturação com a imagem do velho 

Oeste e da fronteira mitificada. Como notam West e Carey (2006), essa visão 

retórica propagada por Bush e Dick Cheney não se apresentou meramente como um 
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aumento quantitativo nas referência à fronteira em discursos oficiais e declarações à 

imprensa. Mais do que isso, o que solapa a representação da fronteira estruturada e 

apresentada durante o governo Bush é um bombardeamento com imagens do uso 

da violência como meio de regeneração social contra um agente da barbárie, 

tomando a temática da wild west justice como pano de fundo, utilizando esse 

discurso como meio de lidar com a crise nacional, aproximar-se da base de partisans 

políticos e, ainda, disciplinar os aliados internacionais na justificação de uma guerra 

controversa no Oriente Médio. Na retórica da administração Bush, o mundo todo se 

torna uma fronteira dos Estados Unidos, que assumem o papel de xerife global. 

 Até mesmo Barack Obama, que em sua gestão buscou distanciar-se destas 

imagens - por vezes desgastadas no imaginário dos cidadãos mais jovens dos 

Estados Unidos e que vivem nas grandes cidades - viu-se seduzido pelo ímpeto de 

explorar a fronteira como recurso retórico. A título de exemplo, recorrendo à 

repaginação de John Kennedy, a New Frontier, em discurso para o American Israel 

Public Affairs Committee em março de 2012 o ex-presidente estadunidense afirmava 

que "estamos ligados a Israel porque compartilhamos interesses comuns - na 

segurança de nossas comunidades, prosperidade de nossos povos e as novas 

fronteiras da ciência que iluminam o mundo" (OBAMA, 2009, p. 42). O uso do termo, 

longe de ser casual, sem a intenção de remeter à carga histórico-cultural que ele 

carrega, é habilmente orquestrado e repetido. Pouco adiante, retoma a ideia, “Israel 

construiu prósperos kibbutzeem ao longo de sua nação, fazendo o deserto florescer, 

criando um negócio que alargou o escopo da classe média, produzindo inovações 

que alcançaram novas fronteiras, do menor microchip às órbitas do espaço” 

(OBAMA, 2009, p. 47). Essa mesma ideia é revisitada ao fim do discurso, mais uma 

vez atestando que a parceria entre os dois países “está criando novos produtos e 

tratamentos médicos [...] impulsionando novas fronteiras na ciência e na exploração” 

(OBAMA, 2009, p. 53). 

 O discurso de Obama, ao contrário dos demais, se organiza de forma muito 

mais sutil, traçando um paralelo entre a jornada coletiva dos Estados Unidos e a de 

Israel, reiterando constantemente a imagem da ‘nova fronteira’ como elemento que 

alicerça esse paralelismo, inferindo representações do imaginário judaico-cristão e 

associando-o à mitologia da fronteira por meio da alegoria do “fazer o deserto 

florescer”. A fronteira e a doutrina da segurança nacional são amalgamadas à 

exaltação dos predicados das duas nações, justificando as agressões contra os 
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‘agentes malfazejos’ - associados a determinados grupos islâmicos - como forma de 

preservar os portentosos predicados das duas nações. Acima de tudo, seus povos 

são colocados como agentes ungidos e purificados pela terra que cultivam e, ao 

mesmo tempo, em uma relação dialética, como os cultivadores e depuradores desta 

mesma terra. Esta relação entre o pioneiro e a geografia da wilderness que o 

envolve, como veremos, é um elemento central para a compreensão do conceito 

aqui referido.  

A pervasividade da fronteira como símbolo e como conceito estruturante da 

ideia de ‘ser americano’, obviamente, vai muito além da esfera dos discursos e 

caracterizações presidenciais. A imagem do cowboy solitário sentado em seu 

cavalo, atravessando uma imensidão desértica entrecortada por gigantescos 

cânions, o sol crepuscular ao fundo ressaltando a carga dramática da composição 

com seu tom cetrino é universalmente conhecida. Imediatamente, ela nos remete ao 

gênero western, com suas convenções altamente codificadas, seus protagonistas 

incorruptíveis, embora embrutecidos pelas condições erráticas do ambiente em que 

vivem e, ainda, a mise-en-scène que integra sujeito e paisagem de forma harmônica 

e orgânica. 

A título de exemplo, durante a cena de abertura do filme Os Brutos Também 

Amam (Shane, dir. George Stevens, 1953), um plano geral da paisagem de 

Wyoming destaca inicialmente uma ampla cordilheira verde ao fundo, que em 

seguida se abre para uma vasta planície deitada sob a montanhas. O azul do céu 

fotografado em Technicolor realça ainda mais a cena, enquanto os créditos 

aparecem na tela. Pouco depois, a paisagem sublime é atravessada por um cowboy 

que, perfeitamente ereto e confiante sobre a sua montaria, surge do lado esquerdo 

da tela e atravessa o plano lentamente, até tomar o centro da composição. Nessa 

posição, ele vira-se de lado, fita a paisagem e cruza o vale, dessa vez a galope, da 

esquerda para a direita.  

Em No Tempo das Diligências (Stagecoach, dir. John Ford, 1939), usa-se 

recurso muito semelhante. A amplidão da paisagem percorrida em tomadas 

panorâmicas, contrapondo-se à pequenez da diligência que cruza a imensidão do 

Monnument Valley, cria um efeito dramático poderoso. O caráter dinâmico e a 

efemeridade da diligência, contraposto à perenidade e grandiosidade dos enormes 

blocos de arenito do vale, são entrelaçados habilmente na composição da cena, 

produzindo uma poética da relação sujeito-paisagem que evidencia as qualidades 
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dos homens e mulheres da fronteira. Afinal, ao se aventurar no ambiente fronteiriço 

do Oeste e entrar em um embate direto com o meio e seus perigos (que incluem os 

índios, desumanizados e fundidos à wilderness), esses pioneiros triunfantes 

emolduram uma jornada que marca o triunfo da civilização na paisagem sublime. A 

diligência, como herói coletivo, é apresentada como uma metonímia da jornada 

civilizadora (BUSCOMBE, 1996). 

Para além desse motivo central, que amiúde compõe uma infinidade de 

exemplares do gênero nas mídias audiovisuais, somos apresentados, dentro da 

codificação do western clássico, a um mundo marcado pelo maniqueísmo na 

apresentação, desenvolvimento e resolução dos conflitos individuais e sociais. Essa 

estrutura moral plana, que opõe bem e mal, se resolve no gênero em questão pelo 

motivo utilitarista da regeneração pela violência, ou o uso da violência amparada por 

uma justificação moral (SLOTKIN, 1973). Assim, frequentemente, o cowboy, 

colocado na condição de benfeitor em nome de uma coletividade indefesa – 

representada por famílias de camponeses e lavradores - saca a sua arma 

relutantemente e dispara contra o agente pernicioso (normalmente indígenas, 

latifundiários, bandoleiros,  ou magnatas do ramo ferroviário)  reestabelecendo a paz 

e a concórdia e consolidando o caminho para a construção de uma sociedade 

edênica estruturada sobre a pequena propriedade rural, a liberdade individual e a 

igualdade de condições entre os sujeitos na busca da prosperidade e a democracia. 

Quando tomamos como referência os exemplares mais celebrados do gênero 

no cinema, como No Tempo das Diligências (Stagecoach, dir. John Ford, 1939), 

Matar ou Morrer (High Noon, Fred Zinneman, 1952), Os Brutos Também Amam 

(Shane, dir. George Stevens, 1953), Paixão dos Fortes (My Darling Clementine, dir. 

John Ford, 1946) e O Homem do Oeste (Man of the West, dir. Anthony Mann, 1958), 

apenas para citar alguns exemplos, a estrutura descrita acima se mantém 

surpreendentemente estável, com raras digressões. A estrutura do gênero 

cinematográfico em questão, não por acaso, foi denominada pelo crítico francês 

André Bazin (1957) como “o cinema americano por excelência”. Clint Eastwood 

(apud REA, 1992), por sua vez, em um matiz semelhante, afirmou em entrevista que 

“se você considerar o filme como uma forma de arte, então o western é, juntamente 

com o jazz, a única forma de arte verdadeiramente americana”.  De fato, o western 

clássico reúne em sua codificação um conjunto mais ou menos harmônico de 

convenções, imagens, representações e pressupostos que em conjunto oferecem 
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um painel bastante coeso do ‘mito da América’, servindo como um espelho de 

Claude que aglutina e esquadrinha o pretérito altamente romantizado dos Estados 

Unidos para um grande público, reificando as onirias e os mitos construtores da ideia 

de Nação, apresentando uma versão do passado que, para grande parte do público, 

se manifesta como verdade. 

O ensino na elementary school (ensino fundamental) dos Estados Unidos, 

ainda em 2020, permanece fortemente enraizado à hipótese da fronteira como eixo 

estruturante da narração e interpretação de parte da história do país. Embora haja 

mudanças significativas nos conteúdos curriculares nas últimas décadas, 

incorporando saberes provenientes de campos acadêmicos diversos como os 

cultural studies, estudos pós-coloniais, ciências sociais interpretativas e o pós-

estruturalismo – convertidos em saberes compreensíveis no âmbito da educação de 

crianças e jovens – a hipótese acadêmica da fronteira que se consolidou entre o final 

do século XIX e a década de 1920 permanece relevante. A simplicidade de seus 

pressupostos, assim como a familiaridade das imagens que evoca, fazem com que 

ela seja um referencial seguro para o primeiro contato dos alunos com a história 

nacional. A replicação dessas imagens e conceitos pela cultura midiática, pelo 

senso-comum, pelos monumentos e datas comemorativas apenas reforçam e 

referendam o lugar da fronteira como um elemento preponderante na formação da 

consciência histórica dos estadunidenses.  

Nos diversos repositórios de recursos didáticos oferecidos pelo U.S. 

Departament of Education e organizações não-governamentais, tais como 

ushistory.org, o Open Textbooks Pilot Program e o programa GoOpen, é possível 

encontrar uma ampla gama de materiais didáticos voltados para o ensino da história 

dos Estados Unidos. Neles, embora o corolário da fronteira tenha perdido sua 

outrora inconteste centralidade no ensino da história contemporânea estadunidense, 

permanece como elemento importante para a compreensão da experiência dos 

colonos do meio-oeste e a expansão territorial do jovem país no século XIX. No 

currículo do K12 nas escolas dos Estados Unidos, o campo disciplinar da História é 

estabelecido como a base estruturante dos estudos sociais. Na fifth grade (quinta 

série), os alunos recebem o primeiro curso completo de história nacional, o que se 

repete posteriormente na eight grade (oitava série) e eleventh grade (penúltimo ano 

da High School). Durante o seu primeiro contato com a história nacional na fifth 

grade, conforme apontado por Jere E. Brophy e Bruce VanSledright (1997), os 
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alunos são apresentados por seus professores à história colonial e ao período 

anterior à independência tendo a fronteira como um importante elemento 

estruturante da compreensão e significação do passado dos Estados Unidos. Mais 

importante do que isso, as imagens relacionadas à fronteira são reconhecidas por 

grande parte dos alunos mesmo antes da introdução dos temas curriculares. 

Em uma série de aulas da fifth grade acompanhadas por Brophy e 

VanSledright, a temática da fronteira foi uma constante. Em um certo contexto, uma 

professora utiliza o storytelling como recurso para introduzir os alunos ao tema. Ela 

os convida a fechar os olhos e imaginar uma floresta sem trilhas, intocada pelo 

homem. Depois, pede para que imaginem alguns homens cortando parte dessas 

árvores, formando uma clareira, onde fazem uma casa com a madeira cortada, em 

volta da qual começam a criar animais e plantar bens agrícolas. A professora então 

autoriza os alunos a abrir os olhos, afirmando que o ambiente que imaginaram se 

chama ‘fronteira’, ao que acrescenta: “a fronteira era formada por todas as terras 

que se encontravam desocupadas, e os pioneiros são as pessoas que foram para lá 

construir suas casas” (BROPHY e VANSLEDRIGHT, 1997, p. 63). Em seguida, a 

professora retoma a questão, perguntando aos alunos que lugar era aquele que 

imaginaram, ao que respondem em coro: “a fronteira!”. Mais adiante, a professora 

destaca a distinção entre o modelo de colonização dos Estados Unidos baseado nas 

colônias de fronteira, onde predominaram a liberdade e a autossuficiência e as 

colônias do estilo plantation, marcadas pelo trabalho escravo e os laços coloniais. 

(BROPHY e VANSLEDRIGHT, 1997, p. 64). No trabalho dos autores há uma série 

de outros exemplos do uso da fronteira como um organizador de sentido para os 

conteúdos curriculares apresentados, abarcando temas sensíveis como a as nações 

indígenas, a massa de trabalhadores pauperizados e a questão da escravidão.  

Ao final de seu trabalho dedicado ao ensino de História na fifth grade 

estadunidense, Brophy e VanSledright concluem que embora o conceito de fronteira 

seja abstrato, sua introdução como um organizador de sentido para as crianças se 

mostrou bastante frutífera, funcionando como um "símbolo [da ideia] de 

oportunidade e uma válvula de escape social para a América do século XIX" 

(BROPHY e VANSLEDRIGHT, 1997, p. 190). Assim, conforme os autores, como 

parte desse processo os estudantes puderam desenvolver noções iniciais sobre 

temas tradicionalmente relacionados à fronteira no imaginário estadunidense, tais 

como o delineamento da América como uma terra de oportunidades e a máxima do 
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"Go west, young man!". Na opinião dos autores, essa introdução funciona como um 

alicerce importante para o desenvolvimento das habilidades dos alunos e alunas em 

seus estudos nos anos subsequentes. 

É necessário destacar, contudo, que o ensino de história dos Estados Unidos 

sustentado sobre a noção de fronteira traz consigo diversos problemas, como a 

perpetuação da ideia de que as nações indígenas, bestializadas, eram agregadas às 

‘áreas devolutas’ como um não-povo; a questão da escravidão negra também tende 

a ser minimizada dentro dessa perspectiva, creditada exclusivamente a uma forma 

de expansão predatória dos latifúndios do sul, que nada teria a ver com o verdadeiro 

espírito da fronteira. Adicionalmente, a significação do passado estadunidense, ao 

passar pelo filtro semântico da fronteira, tende a apresentar-se como uma grande 

marcha de colonos protestantes de origem anglo-saxônica em direção ao Oeste, 

promovendo, com a sua colonização, a civilização dos territórios por eles ocupados, 

abstergendo estas áreas e promovendo, no seu encalço, a expansão da República 

em concordância com os princípios da liberdade individual, da igualdade de 

oportunidades, da justa recompensa pelo trabalho e da democracia. Por último, o 

uso da fronteira como eixo estruturante do ensino de história dos Estados Unidos 

durante o primeiro contato dos alunos com a disciplina promove o endosso a uma 

forma academicamente já superada de compreensão e interpretação do pretérito do 

país, reforçando um conjunto de afirmações e relações entre passado e presente 

que, embora refutadas pela história profissional, acabam se estruturando como 

verdades na formação histórica dos estadunidenses desde a infância, tendo a escola 

como importante vetor nesse processo. Embora nos anos posteriores essa forma 

simplificada e planificada de se pensar o passado estadunidense seja (em parte) 

colocada em suspicácia, o fato de o seu uso funcionar como base para a construção 

da consciência histórica dos alunos em seu primeiro contato com o campo disciplinar 

da história deve ser destacado.  

Como se vê, a fronteira ainda hoje exerce um papel preponderante como 

imagem quintessencial dos Estados Unidos, permeando de forma cabal campos tão 

diversos como a retórica e a tomada de decisões na esfera política, a educação 

histórica dos jovens estadunidenses, a cultura midiática, a publicidade, as relações 

exteriores e as ações mais prosaicas da vida cotidiana. Resta-nos questionar, em 

primeiro lugar, por que motivo o imaginário da fronteira é tão explorado, disputado, 

revisitado e evocado por aqueles que, no afã de buscar a simpatia do eleitorado e do 
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público, exploram essa efígie exaustivamente. Em segundo lugar, de que forma e 

em que termos o meio acadêmico nos Estados Unidos trabalhou a questão da 

fronteira, incorporando-a como referencial para o desenvolvimento de sua 

historiografia profissional e a escrita da história nacional. Em terceiro lugar, 

exatamente quais são os discursos, saberes, imagens e representações que o 

conceito de fronteira aglutina e relaciona em seu interior, produzindo um sentido 

mais ou menos estável que busca exprimir a totalidade da american experience e do 

caráter americano. Embora a presente tese tenha como horizonte que a abaliza 

estas três perguntas, é fundamentalmente a terceira questão que ocupa o nosso 

problema de pesquisa e concentra a maior parte dos nossos esforços. 

 Ao longo da realização do trabalho, percebemos que isso não é, de forma 

alguma, uma tarefa fácil, como pode parecer à primeira vista. Desvelar os nós de um 

conceito tão polissêmico e pervasivo como o de fronteira se revelou uma tarefa 

exaustiva, que exigiu uma leitura atenta de clássicos da historiografia estadunidense 

quase completamente desconhecidos no Brasil, o mergulho no epistolário de relatos 

de viagens de navegadores dos séculos XVI e XVII, leituras de sermões de pioneiros 

puritanos e do texto bíblico, a apreciação dos poetas árcades e sua influência sobre 

a intelligentsia da renascença mais de um milênio depois, a análise das 

considerações do racionalismo europeu da segunda metade do século XVIII sobre 

as questões do belo e do sublime e, ainda, o estudo cauteloso da história das 

ciências da vida a partir do conceito de milieu, apenas para citar alguns exemplos.  

Para que isso fosse possível, tomamos como referencial a história dos 

conceitos de Georges Canguilhem. Tomamos também como fundo de nossa 

análise, ainda que com o escopo bastante reduzido, o trabalho de Michel Foucault – 

sobretudo em sua fase de kantiana marcada pela década de 1960 - para buscar 

compreender os caminhos que levaram à estabilização do conceito de fronteira nos 

Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX, tendo a hipótese 

da fronteira associada à figura polarizadora de Frederick Jackson Turner como uma 

importante chave para a compreensão da referida estabilização. Essa opção não é 

de forma alguma aleatória, sendo decidida a posteriori, no curso da realização do 

trabalho, quando os problemas facejados durante a apreciação do objeto impuseram 

um conjunto de questões sobre as quais as veredas abertas por Canguilhem 

trouxeram contribuições substanciais.  
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O modo de investigação histórica das formações discursivas, conceitos e 

saberes, atravessados por determinados sistemas concomitantes de formação de 

dispersões e regularidades – ou seja, sistemas que provocam a constante tensão 

entre o distanciamento e a aproximação de um certo número de enunciados – 

encontra-se delineado na tríade de obras de Foucault formada por O Nascimento da 

Clínica, de 1963, As Palavras e as Coisas, de 1966 e Arqueologia do Saber, 

publicado em 19692.  

Embora a clarificação do conceito de ‘arqueologia3’ aplicado ao estudo dos 

saberes seja delineada por Foucault somente em sua obra de 1969, é em As 

Palavras e as Coisas que o autor oferece as contribuições mais relevantes para o 

presente trabalho, ao propor uma via de estudo da construção, validação e difusão 

dos saberes na sociedade por meio da análise da formação dos conceitos. 

Conforme o autor, os conceitos – que ocupam um lugar central no longo processo 

de construção e normatização dos diversos campos disciplinares – não guardam 

entre si uma relação de harmonia e coesão no interior de uma disciplina. Na maioria 

das vezes, tanto pela análise das vias de sua formação quanto em sua carga 

semântica, esses conceitos se chocam, se repelem e se contradizem. Ainda assim, 

assentam-se como uma ‘concordância discordante’ na formação de determinados 

saberes, para adotarmos a terminologia de Paul Ricoeur (1975).  

Para Foucault (2012, p. 67), a análise dos conceitos deve passar pela 

descrição da organização dos campos enunciativos que permitem a emergência 

destes. Isto deve ser feito, ainda segundo o autor, com base em três operações 

concomitantes e complementares. Em primeiro lugar, é preciso considerar a forma 

como os enunciados se apresentam em determinadas sucessões ou séries 

enunciativas, ou seja, “a ordem das descrições, esquemas de generalização ou a 

especificação progressiva” (FOUCAULT, 2012, p. 68) na qual os enunciados se 

concatenam. Isso nos permite verificar, por exemplo, as operações que constroem 

os vínculos de causalidade entre determinados enunciados com base em sua ordem 

de sucessão. Em segundo lugar, deve-se observar os binômios de correlação entre 

                                                           
2
 Alguns autores como Roberto Machado (1981) incluem nesse grupo de obras a tese de doutorado de 

Foucault, defendida em 20 de maio de 1961 e publicada menos de um ano depois como A História da Loucura.   
3
 Destacamos que, embora o presente trabalho se oriente pelas contribuições teóricas de Foucault e 

Canguilhem em suas abordagens relativas à historicidade dos conceitos, não se pretende aqui utilizar o método 
arqueológico de Foucault. Antes disso, metodologicamente nos orientamos pela história dos conceitos de 
Canguilhem. 
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os enunciados. Assim, temos por exemplo as correlações do tipo hipótese e 

verificação ou a construção de leis gerais e aplicação destas em casos particulares. 

Aqui, para além da ordem de apresentação dos enunciados, o que está em jogo são 

as operações semânticas – encampadas por regras de normatização de um 

determinado lugar de produção e circulação de saberes – que correlacionam os 

enunciados. Em terceiro lugar, há que se considerar ainda as estratégias retóricas 

de apresentação dessas séries e correlações de enunciados. Assim, como o próprio 

Foucault exemplifica, os diferentes campos disciplinares criam formas determinadas 

de ordernar e dispor séries de enunciados (Idem).  

Para Foucault (2012), toda forma de saber dispersa na sociedade possui uma 

positividade, ou seja, uma capacidade de dar materialidade, por meio de práticas 

discursivas específicas, a determinados objetos e conceitos, conformando a própria 

realidade. Conforme Laclos (2015, p. 294), em As palavras e as coisas, “a vida, a 

linguagem e o trabalho, matérias respectivas da filosofia natural, da gramática 

comparada e da análise das riquezas”, são elementos que “aparecem menos como 

realidades em si do que como entidades construídas, capazes de emergir do 

discurso de ciências em via de constituição”.  

A título de exemplo, no período clássico a história natural determinava as 

suas análises no campo das representações, construindo gramáticas de indexação e 

análise dos seres vivos tendo como base as gramáticas gerais, ou ainda 

estabelecendo o estudo da riqueza humana tendo como fundo a máxima 

jusnaturalista dos iluministas - como fizeram os fisiocratas. Assim, operavam 

principalmente no estabelecimento e fixação de leis gerais sobre uma natureza 

exterior ao homem, correlacionando-as com os casos particulares. O surgimento das 

ciências empíricas do século XIX, por outro lado, trouxe transformações radicais não 

somente aos objetos de conhecimento, mas também no lugar do homem em relação 

a esses objetos. Afinal, ele passa a ser esquadrinhado por ciências como a biologia, 

a psicologia e a sociologia não mais apenas como o sujeito do conhecimento que 

constrói representações sobre o 'outro' fixado na Natureza, mas sim como o próprio 

objeto de conhecimento destas ciências. Assim, conforme Foucault (2012), as 

ciências empíricas do século XIX trazem consigo a refundação da própria noção de 

homem. Esse elemento é particularmente particular para a compreensão do terceiro 

capítulo do presente trabalho, em que exploramos a relação do conceito de fronteira 

com as ciências da vida. 
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Referenciando Foucault, Roberto Machado (1982, p. 145) afirma que o 

homem se reconstrói como tal ao se estabelecer como objeto empírico de sua 

própria compreensão nas ciências da vida, o que abre caminho para o surgimento 

das ciências humanas, que se fundam no estudo “[d]o homem enquanto ele se 

representa na vida na qual está inserido, sua existência corpórea, a sociedade em 

que se realiza o trabalho”, assim como “a produção e a distribuição, e o sentido das 

palavras”. Em outros termos, as ciências humanas, na acepção de Foucault, têm 

como objeto as representações que o homem faz sobre a sua própria lida cotidiana 

– viver, trabalhar, construir sentido, relacionar-se com exterioridades diversas. 

 A formação do conceito de fronteira, como veremos, encontrava-se no centro 

desse processo de reorganização dos critérios de normatização dos saberes, que 

ocorreu entre o século XVIII e o século XIX. Para que ele seja compreendido, é 

necessário apreciar diacronicamente um conjunto de ideias e conceitos que, embora 

muito comumente sejam contraditórios entre si, organizaram-se e sobrepuseram-se 

historicamente em uma totalidade malsonante  a partir de uma premissa comum – a 

relação entre homem e meio. O conceito norte-americano de fronteira traz em seu 

interior uma série de postulados, afirmações, inferências, imagens e deduções que, 

em conjunto, encampa em sua formação - em estratos sobrepostos de saberes - 

uma série de representações e formas de produzir e relacionar enunciados 

derivadas de lugares bastante distintos no tempo e no espaço. Entretanto, todas 

elas sempre são atravessadas pelo problema da relação entre o homem e o seu 

meio. Esse problema nos leva a Canguilhem.  

A estratégia de investigação da formação dos conceitos adotada por 

Canguilhem encontra-se em um espaço semelhante a Foucault na relação 

estabelecida com seus objetos de análise, oscilando, conforme nos ensina Delaporte 

(1994, p. 27), “entre duas posições em história [que encetam] duas operações 

aparentemente contraditórias”. Por um lado, a descrição dos vínculos que unem 

antigas formas de representação da realidade a uma teoria científica, sem contudo 

“renunciar à avaliação da distância que separa uma da outra”. Por outro, a ligação 

entre uma construção discursiva e uma teoria científica, assinalando o corte. Desse 

modo, ao trabalhar no espaço que se encontra entre o corte e a continuidade, nos 

colocamos em um lugar discursivo que nos permite prescrutar as relações, 

sobreposições, rupturas e encadeamentos que relacionam determinado postulado 

científico aos diferentes discursos por vezes obductos que lhe deram forma e 
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sustentação, até que finalmente se autonomizasse, estabelecendo-se 

consensualmente como verdade dentro das regras de validação estabelecidas pelo 

campo normativo do meio acadêmico.  

 Marjorie Grene (2000) aponta para a diferença nas abordagens 

epistemológicas que conformam o campo da filosofia da ciência dos dois lados do 

Atlântico – notadamente opondo as tradições da França e dos Estados Unidos. 

Embora trabalhos como The Structure of Science de Ernest Nagel e, mais 

notadamente A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn sejam 

importantes exceções à regra geral apontada por Grene, a filosofia da ciência 

estadunidense tem a sua origem em um movimento que se lança contra o tiefere 

Bedeutungen alemão. Assim, dá predileção a uma forma bastante direta de 

racionalização literal, valorizando o ambiente controlado, a atenção exclusiva aos 

aspectos em análise dentro do contexto em observação e o cruzamento entre as 

evidências levantadas e as hipóteses correntes. Embora a influência de Kuhn tenha 

colocado em pauta a questão do paradigma científico e das crises que 

frequentemente se abatem sobre a ‘ciência normal’ sobre esse panorama geral, 

essa estrutura de racionalização permanece forte nos Estados Unidos. 

 Grene também sublinha o fato de que a filosofia da ciência anglo-americana 

se alicerça em uma tradição anti-histórica, enquanto o pensamento filosófico de 

Canguilhem está calcado na história da ciência. Há, portanto, uma resistência tácita 

às obras do autor no meio científico estadunidense dentro deste campo, uma vez 

que os programas acadêmicos não se mostraram permeáveis a uma filosofia da 

ciência que se funda em conceitos móveis, no constante devir do fazer científico, na 

assunção da polissemia e das arestas como essenciais tanto para o pensamento 

filosófico quanto para a ciência. A história da ciência, nesse sentido, seria tão 

somente o estudo das ideias que culminaram na revolução intelectual que fundou o 

método científico, transformando-se a partir de então em uma progressão linear em 

direção ao que conhecemos hoje sobre o mundo.  

 Em Canguilhem, contudo, ocorre justamente o oposto. O autor percebe a 

filosofia da ciência como um suporte fundamental para a história da ciência, mas 

carente de sentido quando dela separada. Mais do que isso, como bem nota em seu 

trabalho sobre a formação do conceito de reflexo, “a história da ciência deve ser 

escrita como uma história, e não como uma ciência. Como uma aventura, e não 

como um fluxo de ideias” (CANGUILHEM, 1955, p. 167).  François Delaporte (1994, 
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p. 23), ao destacar a grande influência de Bachelard sobre a filosofia 

canguilhemiana complementa com notável clareza essa premissa, postulando que “a 

história tal como a entende Canguilhem não é nem um pleonasmo da ciência, nem 

filha da memória, mas filha do juízo”.  

Dentro dessa perspectiva, os trabalhos de Canguilhem em torno dos 

conceitos de vivente, patologia, reflexo e célula são amplamente difundidos e 

conhecidos. Entretanto, o que nos interessa no presente trabalho são as reflexões 

do autor em torno da formação de um conceito menos conhecido e discutido na 

América de língua inglesa (ainda que essa situação tenha sido remediada com 

algumas publicações recentes) – o de meio (milieu). Embora esse campo seja quase 

completamente negligenciado pela historiografia anglófona, soa no mínimo 

irresponsável considerar uma análise da relação homem-meio no interior do 

pensamento histórico-social estadunidense – mediado pela tradição da frontier 

history – sem inserí-la nas discussões em torno da gênese e sucessivas 

transformações do referido conceito, tamanha a sua importância para o pensamento 

contemporâneo sobre as interações entre os viventes (o que obviamente inclui o 

homem) e suas circunjacências. Assim, propõe-se aqui uma reflexão comparativa 

entre o vivente inserido em seu meio – conforme a acepção de Canguilhem – e o 

colono inserido no ambiente de fronteira – tendo como referencial a hipótese da 

fronteira conforme apresentada pelo historiador Frederick Jackson Turner. 

Acreditamos que a percepção da fronteira sob a perspectiva da história dos 

conceitos canguilhemiana, abarcada dentro da noção de meio, nos ajude a elucidar 

uma série de indefinições (como a própria conceituação problemática e polissêmica 

de fronteira por Turner) e compreender alguns diálogos transatlânticos fundamentais 

para a construção da frontier history na primeira metade do século XX. 

Na história dos Estados Unidos, nenhum conceito ou imagem se equivale à 

perenidade e potência da noção de fronteira. Essa afirmação peremptória merece 

uma explicação. Embora a fronteira só tenha se estabilizado como um conceito 

acadêmico no final do século XIX, o conjunto de ideias tensionadas e organizadas 

dentro da grande sinédoque da american experience representada pela noção de 

fronteira é muito mais antigo e pervasivo. É difícil descrever um dos traços e 

características tradicionalmente associados - em sua forma vulgarizada e 

socialmente propagada no mundo cotidiano – aos estadunidenses sem que este 

esteja subsumido no referido conceito. Theodore Roosevelt (apud SLOTKIN, 1981), 
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um dos mais entusiasmados defensores da hipótese da fronteira ainda na década de 

1890, afirmou que na hipótese de Turner foram “sistematizadas e relacionadas de 

forma coesa grande parte das ideias [sobre o passado dos Estados Unidos] que até 

então se encontravam esparsas”. Entre essas ideias, podemos citar a mitificação da 

nação aos moldes do modelo pastoral virgiliano; o errand into the wilderness 

puritano; a convicção no processo de ‘americanização’ dos colonos impelido pelo 

meio natural do Novo Mundo; o melting pot; o argumento econômico das terras ao 

sul da colonização inglesa como ‘válvulas de escape’ para o conflito entre capital e 

trabalho; a crença na singularidade do espírito e das instituições dos Estados Unidos 

– ou o excepcionalismo americano – a convicção no corolário liberal que 

correlaciona o trabalho duro e a justa recompensa são apenas alguns desses 

exemplos.  

No Brasil, as abordagens sobre a fronteira que têm como base a perspectiva 

de Frederick Jackson Turner ocorrem de forma sistemática desde a década de 1930, 

embora em sua grande maioria não fossem direcionadas para o estudo dos Estados 

Unidos. Antes disso, a perspectiva turneriana da fronteira foi largamente utilizada – 

ainda que nem sempre de forma explícita - como parâmetro para a compreensão do 

processo de interiorização da colonização brasileira, tomando como personagem 

central a catalisar esse processo a figura do bandeirante. Esse processo de 

apropriação da frontier thesis no Brasil foi intensificado com a oficialização da 

política da ‘Marcha para o Oeste4’ varguista em 1938. Em torno da Marcha 

confluíram diversos intelectuais e articulistas do Estado Novo, que passaram a 

produzir e veicular ideias, imagens e símbolos que buscavam associar o 

desenvolvimento e o progresso ao processo de interiorização do Brasil. Entre eles, 

podemos destacar Zoroastro Artiaga, Cassiano Ricardo, Francisco Campos, 

Azevedo Amaral e Lourival Fontes.  

Ainda em 1926, o brasilianista estadunidense Roy Nash perfez o que 

provavelmente foi o primeiro esforço sistemático de utilizar o conceito estadunidense 

de fronteira como orientador da interpretação da história do Brasil em sua obra A 

                                                           
4
 A política da Marcha para o Oeste foi deflagrada um ano após a implantação da ditadura do Estado Novo, 

apresentando-se como um conjunto de ações que buscavam intensificar o processo de sertanização do Brasil 

de forma integrada com o projeto de modernização varguista. Entre os seus principais objetivos, podemos 

destacar a expansão da fronteira agrícola em direção ao Planalto Central, a contenção do êxodo para os 

grandes centros urbanos na faixa litorânea, a ‘pacificação’ dos povos originários e a implantação de colônias 

agrícolas nacionais (tanto por meio da doação de terras como com estações experimentais do Estado).  
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Conquista do Brasil. Em um momento no qual a perspectiva da fronteira turneriana 

apresentava-se como o grande axioma interpretativo para a interpretação da história 

estadunidense, Nash propôs o deslocamento dos pressupostos teórico-

metodológicos da frontier history para o estudo do Brasil. Perspectiva semelhante foi 

adotada por J.F. Normano em 1935 no seu clássico Formação Econômica do Brasil. 

Normano questiona a ausência de interpretações do desenvolvimento econômico 

brasileiro esteadas pelo avanço da fronteira, propondo-se a preencher essa lacuna. 

Para Normano, a expansão da sociedade e do Estado sobre o sertão brasileiro seria 

decorrência de uma fronteira em constante movimento. As duas obras foram 

traduzidas para o português respectivamente em 1939 e 1945.  

Nas décadas de 1950 e 1960, o uso particular da hipótese da fronteira 

transposto para a realidade brasileira permanece a se desenvolver em trabalhos de 

autores como Sérgio Buarque de Hollanda, Viana Moog, Pierre Mombeig, Caio 

Prado Jr. e Celso Furtado, apenas para citar alguns. Em Caminhos e Fronteiras 

(1957) Hollanda faz uma contribuição importante nessa contextura, ao trazer em 

suas considerações um esforço de distanciamento da perspectiva então prevalente 

da expansão bandeirante como um processo de civilização do sertão a partir de um 

pólo de desenvolvimento percebido como a ‘locomotiva da nação’, associado ao 

estado de São Paulo. Tomando a perspectiva de Turner como fundo de sua análise, 

Hollanda destaca que as múltiplas fronteiras de ocupação do sertão traziam consigo, 

antes do triunfalismo bandeirantista, diversas particularidades marcadas pelas 

formas de interação entre os sujeitos, o meio em que estavam inseridos e as 

atividades que desempenhavam. Dessa forma, antes de ser percebida como um 

processo concêntrico, a ocupação do interior brasileiro a partir da expansão paulista 

explicava apenas parte do processo, sendo necessário o aprofundamento na 

compreensão da integração entre as múltiplas fronteiras sertanejas. 

Similarmente, o conceito de ‘franjas pioneiras’ apresentado pelo geógrafo 

Pierre Monbeig em 1966 para compreender a dinâmica de ocupação do sertão 

brasileiro por meio de ‘surtos’ de exploração se reporta diretamente à fronteira 

turneriana. Como nota Nogueira (2012), a abordagem de Monbeig “não se distancia 

muito da chave interpretativa de Turner [por enxergar] a frente pioneira como 

sinônimo do avanço civilizatório (p. 313)”. Monbeig percebia a região pioneira como 

“o teatro dos contatos e conflitos entre as sociedades humanas nos campos da 

técnica, demografia, economia e política”, ao passo que, simultaneamente, tem-se 
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uma intensa transformação da paisagem natural por meio da ação dos pioneiros, 

que paulatinamente transforma-se em paisagem humana.  

No campo disciplinar da história, a utilização e citação de Turner como um 

referencial para a compreensão da dinâmica de ocupação do interior brasileiro se 

tornará mais explícita a partir da década das décadas de 1970 e 1980 com os 

trabalhos de Otávio Guilherme Velho e Bertha Becker. Somente muito recentemente 

é que o estudo da fronteira estadunidense a partir da perspectiva turneriana ganhou 

espaço no Brasil não como um modulador para a compreensão da própria realidade 

brasileira, mas como um referencial para a compreensão do próprio pensamento 

histórico-social estadunidense interpretado por intelectuais e pesquisadores 

brasileiros. Nessa contextura, destacamos os trabalhos de César Augusto Guazzelli 

e Arthur Lima de Ávila. Especialmente a partir desses autores, tem ganhado corpo 

no Brasil uma perspectiva de estudos históricos e historiográficos dos Estados 

Unidos que, surpreendentemente, ainda permanece pouco explorada por aqui.  

A adequada compreensão do conceito norte-americano de fronteira passa, 

necessariamente, pelo seu estudo como um construto histórico, interpelando 

diversos diálogos, ideias, convicções, mitos e representações que se encontram no 

lugar que tensiona a relação entre o homem e seu meio. Desse modo, ao historicizar 

esta relação – tendo sempre o conceito turneriano de fronteira como horizonte - nos 

enveredamos por dois caminhos distintos, ainda que complementares. Por um lado, 

buscamos analisar a verve epistemológica que mediou essa relação no interior das 

ciências da vida no século XIX, tendo como referencial o desenvolvimento e 

estabilização do conceito de meio (milieu) como vetor fundamental para a 

compreensão do novo lugar do homem nas ciências empíricas que se desenvolviam 

e amadureciam nesse período, conformando os seus métodos e objetos. A partir 

desse lugar, veremos de que modo a formação da hipótese da fronteira encontra-se 

em fina sintonia com os debates em torno do tema no período, incorporando não 

somente diversos traços do determinismo geográfico então em voga, como também 

aspectos do evolucionismo que, após uma conturbada trajetória em solo norte-

americano durante meados do século XIX, permeou o meio acadêmico 

estadunidense em suas múltiplas formas (biológica e social) na segunda metade 

desse mesmo século.  

Por outro lado, há outro caminho fundamental de mediação da relação entre o 

homem e o seu meio - mais difuso, longevo e ramificado do que o primeiro – 
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estruturado não propriamente sobre premissas de ordem epistemológica, e sim 

sobre indagações de ordem ética e moral, encampando sobretudo a literatura, a 

filosofia e a teologia. Esta vereda, comumente organizada em torno da tensão entre 

o ambiente urbano e o ambiente natural, foi desmembrada no presente trabalho em 

torno de quatro campos enunciativos distintos, que por sua vez orbitam em torno de 

quatro conceitos fundamentais para a compreensão da fronteira: a wilderness, o 

pastoralismo, a doutrina do sublime e o agrarianismo.  

Para que o conceito estadunidense de fronteira possa ser adequadamente 

perscrutado, dividimos a presente tese em três grandes capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentamos e contextualizamos a hipótese da fronteira inicialmente 

formulada pelo historiador Frederick Jackson Turner em 1893, detalhando a 

contextura intelectual e sócio-econômica de sua proposição, disseminação e 

validação no meio acadêmico estadunidense. Nesse capítulo analisamos a estrutura 

do conceito de fronteira e os pressupostos que o sustentam, assim como a hipótese 

interpretativa da história dos Estados Unidos que ele engendra e as diferentes 

tradições do pensamento estadunidense que ele aglutina em uma totalidade mais ou 

menos coesiva. Complementarmente, demonstramos os diálogos estabelecidos por 

Turner com outros autores a ele contemporâneos, destacadamente Henry Baxter 

Adams, apresentando os debates em torno do problema da escrita da história 

nacional dos Estados Unidos então em curso. Nesses debates, destaca-se o 

distanciamento de Turner da ‘teoria do gérmen’ de Adams – que colocava os 

Estados Unidos como o resultado do florescimento de gérmens étnicos e culturais 

germânicos no Novo Mundo. Em seu lugar, Turner propôs uma leitura da história 

dos Estados Unidos em fina sintonia com as ciências geográficas que se 

consolidavam no período, apresentando uma proposta de escrita da história nacional 

que bordeia a seara do determinismo (embora sem penetrá-la). Por fim, nesse 

capítulo ainda apresentamos uma síntese representativa da forma como a escrita da 

história dos Estados Unidos na primeira metade do século XX foi modulada em torno 

do conceito central de fronteira.  

Na segunda parte deste capítulo, delineamos de forma mais detalhada a 

trajetória da tese da fronteira estruturada em torno das ideias de Frederick Jackson 

Turner no meio acadêmico estadunidense, demonstrando a forma como esta 

rapidamente permeou os principais programas de história nacional e regional dos 

Estados Unidos nas décadas de 1910 e 1920, se consolidando como o grande 
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paradigma interpretativo da história nacional no país em questão durante a primeira 

metade do século XX. Destacamos os endossos e as digressões em relação à 

hipótese turneriana estabelecidas pelos mais influentes historiadores 

estadunidenses comprometidos com a escrita da história da fronteira como história 

nacional no período, tomando a depressão econômica da década de 1930 como um 

importante ponto de inflexão. Como buscaremos demonstrar, a crise econômica de 

1929 – acompanhada pelo ocaso do liberalismo radical - serviu como um estopim 

que implodiu o consenso dogmático até então construído em torno da tese da 

fronteira na historiografia dos Estados Unidos, debelando certezas outrora 

incontestes de muitos seus defensores (como Walter Prescott Webb e Frederick 

Paxson). Além disso, nesse período os trabalhos acadêmicos de maior relevo 

endereçados ao problema da fronteira passaram a refutar grande parte dos 

postulados de Turner, abrindo caminho para que importantes autores, que haviam 

proposto formas de imergência no pretérito estadunidense distintas da fronteira, 

tivessem o interesse sobre os seus trabalhos renovado, a exemplo de Vernon 

Parrington, Charles Beard e Carl Becker. Complementarmente, na segunda metade 

do século XX a interpretação da história dos Estados Unidos, outrora ensimesmada, 

passa a manter diálogos mais próximos com teorias e autores de outros países, 

cindindo o modelo monolítico e fechado imposto pela tese da fronteira. 

No segundo capítulo, nos deslocamos da contextura da historiografia 

estadunidense para a compreensão de algumas ideias e conceitos que, 

principalmente a partir do Renascimento, serviram como base para as 

representações do Novo Mundo no pensamento europeu dos séculos XVI e XVII. 

Em primeiro lugar, a wilderness. A percepção do meio externo às cercanias da vila e 

da cidade como wilderness, um espaço selvagem de provação e ruína, 

abundantemente encontrada nas tragédias gregas e na Bíblia cristã, é um motivo 

clássico na literatura, no teatro e na teologia do mundo ocidental. A wilderness, ou o 

ambiente selvagem, era tomada pela cultura mediterrânea da antiguidade como o 

lugar da perdição e da decadência moral, um ambiente bestializador no qual, 

distante dos ditames e dos interditos que a sociedade impõe à vontade humana, o 

homem estaria condenado à ruína. A representação da wilderness como o avesso 

da civilização passou a ser ressignificada com os poemas idílicos gregos e, 

posteriormente, romanos, que popularizaram o tropo do pastoralismo em suas 

representações do ambiente não-urbano. A partir daí, como demonstraremos, entra 



29 

 

em um rápido processo de evanescência no início do período medieval, 

impulsionado sobretudo pela filosofia patrística, alimentada pelas representações 

agostinianas sobre o Éden e a natureza a partir da noção teológica de pecado 

original. No século XIV, as éclogas do poeta pastoralista romano Virgílio passam a 

gozar de crescente prestígio entre a elite letrada da península itálica. As 

experimentações poéticas vernaculares, assim como os escritos clássicos de 

Boccaccio e Petrarca em particular influenciaram esse reavivamento do motivo 

pastoralista na literatura, que passa a ser encontrado da epopeia de Camões ao 

teatro shakespeariano. Essas duas formas de representação do ambiente natural – 

a wilderness bestial e o jardim de delícias  pastoralista – foram amplamente 

incorporadas nos epistolários de viagens do período que retratavam o Novo Mundo. 

Dessa forma, buscaremos demonstrar como, antes de uma sucessão 

esquemática e linear da wilderness bestial pelo jardim de benesses e pureza do 

pastoralismo durante o período moderno, o que se tem é a sobreposição e constante 

tensionamento dessas formas de representar a relação entre o homem e o meio 

natural do Novo Mundo. Estas representações se acomodam, com todas as 

dissonâncias que esse tipo de arranjo suscita, em campos discursivos como a 

teologia milenarista, as jeremíadas puritanas, as cartas-relato de viagens, as artes 

plásticas do século XVI e o agrarianismo, apenas para citar alguns exemplos. Nossa 

análise nos leva, a partir daí, para o pensamento europeu da Ilustração, 

evidenciando as distenções dessas formas de apresentar a defluência moral da 

relação entre homem e meio no pensamento racional-iluminista e pensamento 

romântico do século XVIII, bem como as roupagens que esse problema assume nas 

representações sobre a América (em especial a do norte) encontradas dos dois 

lados do Atlântico.  

Portanto, ao lançar uma ofensiva contra a escrita da História com base no 

esquema geral da História da Civilização – segundo o qual as instituições e o povo 

dos Estados Unidos seriam gérmens europeus florescendo do outro lado do 

Atlântico -  Turner retoma um motivo literário antigo e ubíquo. Esse motivo, 

deslocado do campo da literatura para a interpretação da sociedade desde o final do 

século XVIII, com os escritos de St. John de Crèvecoeur e Thomas Jefferson, 

encampava, em um arranjo discursivo racional e secularizado aspectos do 

pastoralismo, do milenarismo, do jusnaturalismo contratualista e até mesmo das 
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jovens ciências biológicas para atestar a singularidade e superioridade da América 

em relação ao Velho Mundo.  

No terceiro capítulo, apresentaremos os diálogos bastante explícitos que se 

encontram na relação da hipótese da fronteira com as ciências da vida, a geografia e 

a fisiografia, tomando como referencial a historicização do conceito de meio 

apresentada por Canguilhem. Delinearemos de que forma o conceito de meio surge 

e é aplicado no campo da mecânica francesa desde o século XVIII, tendo como 

parâmetro a noção newtoniana de 'éter' e acompanharemos os seus múltiplos  (e 

nada lineares) deslocamentos de sentido e usos nas ciências da vida – e 

posteriormente no estudo da sociedade - durante o século XIX. Demonstraremos 

como o conceito oscilou, em seus múltiplos usos, por noções como intermediário 

entre dois pontos, o conjunto de circunstâncias externas que influenciam a vida dos 

seres, a realidade ou suporte em que circulam e se relacionam os viventes ou, ainda 

um sistema de relações sem suporte. Por vezes, esses sentidos se distanciam ou se 

interpenetram conforme o seu uso. 

A partir daí,  balisaremos a nossa análise nos acalorados debates em torno 

da relação entre o vivente e o meio que ocorreram durante o período de 

reavivamento da teoria evolucionista com a publicação de Origem das Espécies em 

1859. Demonstraremos  de que forma e em que termos essa teoria chegou aos 

Estados Unidos, destacando a resistência do meio intelectual e científico norte-

americano ao darwinismo, denunciando o pretenso ateísmo relacionado à teoria da 

seleção natural. Aclararemos os contornos que esse debate tomou no final do século 

XIX, provocando um reavivamento das ideias de Lamarck em um grupo organizado 

e influente de teóricos autodenominados neolamarckistas, que deslocaram diversas 

premissas e inferências das ciências biológicas para o estudo da sociedade com 

base na doutrina da herdabilidade dos caracteres adquiridos e da plasticidade dos 

indivíduos e instituições em sua relação com o meio. Nesse ponto, demonstraremos 

de que forma a doutrina neolamarckista foi fundamental para o delineamento geral 

da hipótese da fronteira de Turner, fornecendo um conjunto de postulados que, em 

conjunto com a tradição do agrarianismo estadunidense, constitui o núcleo duro da 

interpretação histórica dos Estados Unidos feita pelo autor.  

Finalmente, teceremos algumas considerações sobre a aproximação que a 

hipótese da fronteira produziu entre a história e a geografia. Em nossa exposição, 

definiremos em que termos Turner se distanciou da vertente alemã dos estudos 
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geográficos, que adentrava constantemente a leira do determinismo. Em sintonia 

com os estudos da antropogeografia, Turner estabeleceu um conjunto bem definido 

de postulados que buscavam dar conta da dinâmica de ocupação dos territórios de 

fronteira no Oeste dos Estados Unidos e o processo de ‘americanização’ dos 

colonos; porém, enquanto a vertente ratzeliana de estudos – que teve na 

Universidade de Chicago o seu maior pólo propagador – se estruturava sobre um 

conjunto de analogias entre corpo orgânico e corpo social que guardavam afinidade 

com o darwinismo social, Turner se distanciou volitivamente dessa abordagem, 

desenvolvendo o conceito de fronteira a partir da interação entre a sociedade e o 

meio físico. 

Como se percebe, o presente trabalho se funda sobre três grandes 

movimentos: a definição do conceito de fronteira tendo como elemento ordenador do 

discurso a figura do autor, Frederick Jackson Turner; a historiografia do referido 

conceito, a partir dos múltiplos deslocamentos e apropriações que ele sofreu na 

primeira metade do século XX, até dissipar-se (ao menos como fato ou truísmo) no 

horizonte teórico da história profissional estadunidense na década de 1950; e 

finalmente, a história da formação do conceito por meio de dois caminhos 

complementares: o primeiro, advindo da tradição literária estadunidense associada 

ao pastoralismo e o agrarianismo. O segundo, emerso das ciências da vida, a partir 

dos debates em torno da relação entre vivente e meio. Ao aglutinarmos essas três 

operações, temos um panorama bastante elucidativo sobre o lugar que a fronteira 

ocupa na história das ideias entre os séculos XIX e XX. Boa leitura. 
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Capítulo I 

SIGNIFICÂNCIA5 E FRONTEIRA: FREDERICK JACKSON TURNER E A ESCRITA 

DA HISTÓRIA DOS ESTADOS UNIDOS NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

  

1.1 As contradições da Gilded Age e a World’s Columbian Exposition de 

Chicago 

 

 Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos passavam por um 

acelerado processo de industrialização, urbanização e povoamento de seu vasto 

território. Se o ideal agrário de Thomas Jefferson e a democracia jacksoniana 

apontavam para a construção de uma nação estruturada sobre famílias de pequenos 

proprietários rurais, fato é que esse ideal parecia cada vez menos factível, enquanto 

as contradições internas do país, catalisadas pela  extraordinária expansão da vida 

urbano-industrial, se agudizavam. As condições concretas de enunciação da 

hipótese da fronteira - ou seja, a apresentação de um paper por Frederick Jackson 

Turner que deu origem à aludida hipótese na World’s Columbian Exposition de 

Chicago em 1893 – constituíam uma metáfora perfeita dessas contradições. 

Dificilmente encontraríamos circunstância mais propícia para a exposição de Turner, 

que se fundava precisamente no interstício entre a nostalgia e o progresso.   

No período em questão, a cidade de Chicago, situada às margens do lago 

Michigan, no nordeste dos Estados Unidos, alcançava o auge de seu crescimento 

demográfico e econômico. Em uma década, a cidade saltou de seus já 

impressionantes 500.000 habitantes para mais de um milhão de moradores. Esse 

enorme crescimento, impulsionado sobretudo por migrações oriundas da costa leste 

norte-americana e da Europa – italianos, sérvios, poloneses, irlandeses – justificava-

se especialmente pela localização geográfica privilegiada da cidade. Repleta de 

                                                           
5
 Nas traduções das obras relacionadas à western history para o português, quase unanimemente se utiliza o 

vocábulo 'significado' ao verter o termo significance. Esse uso se encontra em diversos trabalhos de relevo, 

entre os quais podemos destacar desde a crítica bibliográfica feita por Nícia Villela Luz (1962) acerca da obra de 

Turner, passando pela tradução feita por Arthur Lima de Avila de O significado da História (2005) até a recente 

tradução lusitana de O significado da fronteira na história americana por Jorge C. Pereira (2018). Optamos 

alternativamente pela tradução do termo para significância, destacando os precedentes de Bertha Becker 

(1986) e Otávio Guilherme Velho (2009), por entender que a versão 'significado', embora esteja correta, por 

vezes reduz a ambiguidade latente do termo. O vocábulo significance por um lado remete ao meaning - 

significado ou sentido da coisa representada - e, ao mesmo tempo, ao concernment - relevância ou vulto do 

objeto referenciado. Entendemos que a tradução para significado limitaria a leitura para apenas uma 

denotação, exaurindo a desejada ambiguidade do vocábulo.   



33 

 

canais fluviais, usados como ligação entre a bacia do rio Mississipi e os Grandes 

Lagos entre os EUA e o Canadá, a cidade também já funcionava, nas décadas de 

1850 e 1860, como o centro de uma gigantesca malha ferroviária com quase 5 mil 

quilômetros de extensão. Transportando mercadorias entre o leste crescentemente 

urbanizado dos Estados Unidos e o Oeste em constante expansão, entre as 

florestas de coníferas ao norte e o cinturão agrícola ao sul, Chicago tornou-se o 

principal centro ferroviário dos Estados Unidos e um dos mais movimentados do 

mundo (CRONON, 1992). 

Este notável crescimento foi acompanhado por um intenso processo de 

especulação de terras nas regiões próximas a Chicago e outras áreas limítrofes às 

ferrovias e hidrovias de Illinois. Diversas famílias venderam suas fazendas, 

hipervalorizadas pelo crescimento regional e partiram em direção ao Oeste, 

buscando novas áreas para assentarem-se. O rico solo glacial, o clima temperado e 

a vasta oferta de recursos naturais na região, situada no limiar entre as grandes 

planícies ao poente e áreas florestais ao leste, contribuíam para a precificação dos 

solos locais, que se tornaram importantes exportadores de grãos, produtos 

derivados da atividade pecuária e, destacadamente, madeira. Chicago havia se 

tornado o limite da fronteira, porta de entrada para aqueles que abandonavam o 

litoral estadunidense, adentrando territórios em direção ao poente. A cidade havia se 

transformado em uma gigantesca metrópole incrustada na wilderness, uma 

sinédoque do progressismo estadunidense, que desde Thomas Jefferson e Andrew 

Jackson, associava-se a um ideal expansionista e agrário (CRONON, 1992; 

PIERCE, 2007).    

Entre a Guerra da Secessão e os últimos anos do século XIX, os Estados 

Unidos viviam a Gilded Age, faceta norte-americana da belle époque. Marcado por 

um grande crescimento econômico, acompanhado por um expressivo aumento na 

riqueza per capita do país, urbanização e industrialização alimentada pela crescente 

produtividade das áreas rurais, o período também foi assolado por um descontrole 

que, de 1873 a 1896, “afligiu todas as nações industrializadas com superprodução 

crônica e preços dramaticamente declinantes, provocando uma redução média de 

um terço no valor das commodities” (TRACHTENBERG, 1982, p. 39). Isso tudo foi 

acompanhado pela constrição cada vez maior nos créditos disponíveis para os 

fazendeiros, cortes de salários para os trabalhadores, jornadas de trabalho 
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extenuantes, oferta irregular de emprego, precarização das condições laborais e, 

nos casos mais extremos, fome.  

As contradições cada vez mais agudas entre a crescente racionalização e 

mecanização da produção, por um lado, e a precarização das condições de trabalho 

por outro, resultou em tenazes cortes salariais e demissões em massa. Uma 

urbanização explosiva e não planejada produziu condições de vida deploráveis. Isso 

se agravava ainda mais no inverno, quando a fome e o frio assolavam os menos 

afortunados na casa dos milhares. Os empregadores, empoderados pela situação 

de comiseração de seus trabalhadores, davam à grande massa assalariada a estrita 

escolha entre a demissão e a submissão a jornadas longas e insalubres em troca de 

salários irrisórios, provocando a wage slavery estadunidense (SLOTKIN, 1998, p. 6). 

Os trabalhadores reagiram às condições cada vez mais difíceis às quais eram 

expostos. Diversas paralizações varreram os Estados Unidos, culminando na greve 

das ferrovias de julho de 1877, com quebra de máquinas e reações violentas se 

alastrando entre os trabalhadores ferroviários de todo o país. A ira dos operários só 

não foi maior do que a violência da reação conjunta dos industriais e governo central 

dos Estados Unidos contra a greve. Polícias locais e milícias mantidas com capital 

privado para oprimir os manifestantes, que demandavam maior proteção ao 

trabalho, atiravam prontamente contra os piquetes, enquanto o presidente 

Rutherford Hayes mobilizava as tropas federais para proteger a propriedade das 

companhias ferroviárias, alvejando livremente os trabalhadores, ameaçando-os e 

prendendo-os. Em 45 dias, o movimento teve como saldo milhões de dólares em 

propriedades destruídas, além de mais de cem mortos, a maioria deles entre os 

manifestantes. O departamento nacional de guerra organizou um sistema de 

guardas nacionais armadas nos principais centros industriais dos Estados Unidos 

para evitar que evento semelhante se repetisse, amalgamando a mecanização da 

produção à crescente repressão armada contra as reivindicações trabalhistas. Após 

os eventos de 1877, a pugna entre capital e trabalho nos Estados Unidos revelou-se 

como um conflito de soma zero, consolidando um nítido vencedor (STOWELL, 1999; 

TRACHTENBERG, 1997).  

 A despeito disso, a crença axiomática no progresso como uma força 

inexorável que, embora gestada na Europa havia cruzado o Atlântico, depositando 

as melhores sementes e colhendo os seus melhores frutos em solo norte-americano, 

ganhava campo durante o período descrito. O enorme avanço industrial, com a 
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crescente mecanização da produção no campo e na cidade, fez com que o trabalho 

ficasse não só cada vez mais precarizado, mas também mais extenuante. Por outro 

lado, a união das malhas ferroviárias da Union Pacific e da Central Pacific Railroad 

no estado de Utah, em 1869, marcou a conclusão da ferrovia transcontinental, 

ligando o Atlântico ao Pacífico. O desenvolvimento e uso do arame farpado catalisou 

a ocupação das Grandes Planícies, até então demasiadamente ásperas e 

inclementes com seus colonos. No censo de 1880, pela primeira vez mais da 

metade da força de trabalho estadunidense dedicava-se a atividades não agrárias 

(WEBB, 1931; HOFSTADTER, 1955).  

Nessa mesma década, mais de 120 estações de produção e distribuição de 

energia elétrica foram construídas pela General Electric de Thomas Edison, 

possibilitando a rápida eletrificação das cidades, indústrias e residências. Bondes 

elétricos passaram a ser crescentemente utilizados para o transporte urbano. 

Herman Hollerith, com seu tabulador eletromagnético para perfurar cartões, 

transformou o mundo do processamento de dados, tornando mais ágil a análise de 

informações, o que foi prontamente apropriado pelos businessmen. Na década de 

1890, a escada rolante se tornou uma atração à parte em metrôs, galerias e centros 

de compras estadunidenses. Enquanto isso, a popularização da produção de aço a 

partir do processo de Bessemer pelo magnata Andrew Carnegie reduziu 

drasticamente o seu custo, dando grande impulso à mecanização industrial e à 

construção civil (DAVIS, 2010; TRACHTEMBERG, 1997; SLOTKIN, 1998). No 

período aludido, Carnegie se tornou o grande arquétipo das contradições que a 

Gilded Age engendrava. Por um lado, empregava cifras astronômicas de seu 

patrimônio pessoal em instituições dedicadas à educação, cultura e ciência (algo em 

torno de 350 milhões de dólares em 1919) com o objetivo declarado de contribuir 

para o desenvolvimento e progresso da humanidade, já que, como afirmava, 

“comecei a aprender o que significa a pobreza [pois] me doía no fundo do coração 

ver meu pai implorando por trabalho” (CARNEGIE apud NASAW, 2007). Por outro, 

contudo, comprimiu o salário de seus trabalhadores ao máximo, reagiu contratando 

forças policiais privadas (os Pinkerton) para reprimir seus operários em greve em  

julho de 1892 – o que resultou em um confronto violento com mortes dos dois lados 

– e adotou estratégias empresariais monopolizadoras que tornaram faticamente 

impossível a manutenção dos ideais liberais propagados pelos founding fathers um 

século antes.  
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No campo da vida privada, as famílias mais abastadas e, posteriormente, a 

classe média, passaram a ter acesso a comodidades até então inimagináveis. O 

telefone, o fonógrafo, a lâmpada e os filmes Kodak, assim como os fogões 

alimentados por nafta ou petróleo e o vaso sanitário de louça tornaram a vida 

doméstica muito mais cômoda. Ligas acadêmicas e escolares se espalhavam pelo 

território estadunidense para práticas esportivas, destacando-se o baseball e, no 

final do século, o basquete. Circos itinerantes, vaudevilles e espetáculos teatrais 

assumiam proporções cada vez maiores, arrastando multidões. O mercado editorial 

explodia e as populares dime novels ganhavam um crescente público, na medida em 

que a população letrada se multiplicava.   

A marcha do progresso de fato parecia se deslindar como uma força 

irrefreável nos Estados Unidos, apesar das contradições que escancarava. Contudo, 

na década de 1890,  

 

As bases da indústria de aço e do sistema ferroviário do país já estavam 
assentadas. A taxa de crescimento econômico nacional diminuía. Novos 
avanços tecnológicos ainda necessitavam de aplicação em larga escala. Em 
vez disso, parecia que os gigantes da comunidade econômica haviam se 
desviado da conquista da natureza para espoliar a sua própria espécie. 
Trustes, holdings e outras corporações começavam a devorar os negócios 
individuais e familiares em um banquete de consolidação e concentração. A 
agricultura deixou de ser uma atividade familiar. Os negócios públicos 
estavam sendo mais e mais controlados pelo grande capital. O diretor do 
Censo enfatizou uma certa sensação de presságio quando foi anunciado, 
em abril de 1891, que 'dificilmente pode-se dizer que ainda exista uma 
fronteira' (WILLIAMS, 1955, p. 381). 
 

 

 Nesse milieu, assentado entre o êxtase e a suspicácia, o otimismo e o 

ceticismo, o projeto progressista e as constrições do presente, a cidade de Chicago6 

recebia a World’s Columbian Exposition, em 1893. Estruturada nos moldes das 

exposições universais que, de Londres e Paris, espalharam-se pela Europa a partir 

de 1851, a exposição em terras americanas havia sido organizada em torno das 

comemorações dos 400 anos de chegada de Colombo ao Novo Mundo. Empreitada 

semelhante já havia ocorrido com a Centennial Exposition, sediada na Filadélfia, que 

comemorara os 100 anos da independência estadunidense. Na ocasião, os 

organizadores da exposição a haviam projetado “para mostrar que o ‘experimento 

                                                           
6
 Chicago conseguiu, com sucesso, sediar o evento, superando a capital nacional e, especialmente, Nova 

Iorque, após as lideranças econômicas locais se oferecerem para bancar o projeto com seus próprios recursos, 
enquanto Nova Iorque demandava 15 milhões dos congressistas e Washington dependia quase exclusivamente 
de recursos públicos para tornar possível a feira (RYDELL, 1984). 
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americano’ havia produzido uma sociedade que não era somente superior ao Velho 

Mundo do ponto de vista moral e ético, mas era também economicamente mais 

potente” (SLOTKIN, 1998, p. 4). As contradições sociais e econômicas que se 

tornariam insustentáveis a partir da segunda metade da década de 1870, foram 

organizadas para os olhos do público durante as comemorações do centenário do 4 

de julho em um caldeamento em que os símbolos mecânicos do Novo Mundo 

conviviam em perfeita harmonia com as alusões a um passado idílico. 

 

Os negros a cantar hinos enquanto operavam máquinas de tabaco, uma 
pequena garota operando uma máquina de alfinetes, o trabalho 
concentrado de mulheres sentadas lado a lado em máquinas de costura ao 
longo de meia milha eram sobretudo declarações de que, na América, o 
progresso industrial não estava em conflito com os valores humanos e as 
relações domésticas, tampouco levava ao ódio entre classes e à opressão. 
Os proletários americanos eram dóceis e eficientes, apresentados na forma 
do imaginário de Tio Tom, da Pequena Eva e a dona de casa sentada em 
sua roda de fiar (SLOTKIN, 1988, p. 5). 
 
 

 O imaginário de uma harmonia romântica que congraçava o antigo e o 

moderno, assim como o capital e o trabalho em uma totalidade concordante 

enevoava a difícil realidade que se impunha sobre os Estados Unidos, uma forte 

pressão do setor industrial e financeiro que agudizava as contradições produzidas 

por um século de enorme desenvolvimento econômico e tecnológico. Na verdade, a 

oniria de concórdia da Centennial Exposition não deixava de ser irônica, 

escancarando, em suas franjas, o medo do declínio econômico que rapidamente se 

alastrava para a esfera cultural. As maravilhas tecnológicas, que traziam consigo 

promessas de desenvolvimento industrial, eram acompanhadas por formas 

completamente novas e ineditamente atrozes de exploração econômica e 

exacerbação da miséria entre as camadas laborais. 

 As reações e demandas dos trabalhadores, antes de produzirem um 

assentamento de vontades ou consenso com os donos das indústrias, que viam os 

seus lucros serem corroídos pelos efeitos da miséria, fizeram com que o Estado 

saísse de sua inércia liberal para rapidamente agir em favor dos grandes 

conglomerados e dos investidores. No final das contas, os trabalhadores que se 

sublevaram foram reputados como baderneiros e, portanto, agentes da barbárie. A 

aplicação da lei em defesa do direito fundamental de propriedade das ferrovias e 

fábricas, associada ao poder de polícia seriam as únicas respostas possíveis aos 

levantes trabalhistas no dístico progressista do fim do século XIX.  Os trabalhadores 
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dóceis e ordeiros que, apesar das dificuldades, mantinham-se resilientes em seus 

ofícios, eram apontados como provas da harmonia supracitada. Assim, uma retórica 

extremamente eficiente que avençava elementos díspares em uma totalidade coesa 

e transformava contradição em concórdia funcionava como um véu que ocultava o 

durame da crise.   

Dezessete anos depois da Centennial Exposition, a mesma veleidade 

progressista se repetia, deslocando-se da Filadélfia para Chicago. Esse 

deslocamento trazia consigo uma potente imagem, que encadeava o ímpeto 

civilizador à conquista das terras indígenas, urbanização, crescimento demográfico, 

encurtamento das distâncias por meio das ferrovias e promoção do desenvolvimento 

econômico. Os índios que atacavam os colonos ‘sem motivo’, impulsionados por seu 

estilo de vida pretensamente bárbaro e primitivo, eram varridos para as margens da 

civilização. Indivíduos gananciosos eram punidos e prevenidos sobre o desejo de 

poder em uma sociedade que valorizava o homem acima do ganho (COYNE, 1998). 

A cultura puritana do trabalho e a pequena propriedade rural familiar, associada aos 

yeoman farmers7, era exaltada como forma de conciliação entre a produtividade e a 

distribuição equânime de oportunidades e recursos.  

Esse momento epicamente construído é fundamental, e uma das bases 

fundantes da imagem que mitifica a origem dos Estados Unidos como nação: um 

povo forjado no confronto entre os defensores da lei e da civilização e os agentes do 

mal, da violência e da selvageria, culminando na inexorável vitória dos primeiros. 

Esse antagonismo eclipsava deliberadamente o outro, que produzia a crescente 

pauperização dos wage workers. O lugar desse enfrentamento no imaginário da 

América que se consolidava era a wilderness, constantemente desafiada – e vencida 

– pelo ímpeto civilizador dos colonos. Chicago, que de um pequeno posto militar nos 

primeiros anos do séc. XIX havia se convertido em um dos mais dinâmicos centros 

industriais dos Estados Unidos, com mais de um milhão de habitantes, parecia 

materializar a utopia da América da mesma forma que a Filadélfia havia sido 

canonizada como o lar da República. Para que essa imagem fosse 

institucionalmente entronizada e exitosamente difundida, eclipsando as contradições 

                                                           
7
 O conceito de yeoman farmer (no plural, yeomen) nos Estados Unidos, ao contrário da Inglaterra medieval, 

onde tem conotação militar, refere-se a um vasto conjunto de pequenos agricultores de subsistência ou 

produtores voltados para mercados locais que não possuíam escravos. Genericamente, é o termo mais comum 

utilizado para designar as família de pequenos proprietários e posseiros rurais puritanos.  
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da América e ressaltando os seus êxitos, era necessário que as comemorações do 

quadricentenário da chegada de Colombo pudessem ser exibidas ao mundo de 

forma hiperbólica. 

  A Columbian Exposition de Chicago cobria uma área total de quase 243 

hectares. Seus edifícios, em sua maioria temporários e de contornos neoclássicos, 

abrigaram entre maio e outubro de 1893, exposições e exibições nacionais e 

estrangeiras, de artes e ciências, divulgação de inventos e ideias. Os êxitos 

proporcionados pela crescente industrialização ocuparam um lugar central no 

evento, com pavilhões dedicados a armas de fogo, ferrovias e locomotivas, 

construção civil, arquitetura internacional, mineração e eletricidade, entre outros. 

Praticamente todas as atividades e empreendimentos humanos tiveram um espaço 

dedicado, como a piscicultura, horticultura, agricultura, transportes, geologia, artes 

plásticas e manufaturas. O pavilhão de antropologia era particularmente extenso.  

 Réplicas de embarcações se impunham na paisagem da feira, a exemplo do 

dakkar viking Gokstad e das naus da esquadra colombiana. Em uma área totalmente 

dedicada à recreação, George W.B. Ferris Jr. apresentou ao mundo a sua 

imponente roda gigante (Ferris Wheel) de 80 metros de altura.  O popular cowboy 

Buffalo Bill Cody havia tido o espaço para a apresentação de seu espetáculo 

circense, o Wild West Show, negado pelos organizadores da feira. Em um local 

próximo ao evento, montou o seu circo, dedicado às maravilhas e contendas da 

fronteira, arrastando milhares de espectadores entusiasmados. O crescente número 

de shows que apresentavam o Oeste selvagem de forma estilizada para o público 

estadunidense, dos quais o circo de Buffalo Bill era o exemplo mais grandioso e 

bem-sucedido, revelava uma realidade sintomática em 1893. O espetáculo 

proporcionado pelos wild west shows, com suas demonstrações de tiro e proezas a 

cavalo, malabarismos com laço e combates entre cowboys e indígenas (o próprio 

circo de Buffalo Bill contava com um grupo de Sioux em sua atração) dava a ver a 

imagem de um Oeste vencido, já plenamente domesticado pelos pioneiros 

(KASSON, 2000).  

Conforme Limerick (1987), o fechamento da fronteira, ou seja, o fim do longo 

processo de expansão estadunidense para o Oeste, com constantes fluxos 

migratórios de colonizadores em busca de terras livres, ligava-se diretamente à 

popularização do turismo e à espetacularização dos personagens, ambientes e 
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atividades relacionadas à ocupação de áreas além do Mississipi e das Montanhas 

Rochosas. Dessa forma, 

 

Quando as danças de guerra indígenas se tornaram espetáculos turísticos, 
quando os costumes dos chineses, outrora escarnecidos, atraíram turistas 
para a Chinatown, quando os grupos marginalizados descobriram que 
certas características e hábitos, que outrora despertavam desaprovação e 
desprezo, poderiam render dividendos, quando os intimidantes e 
desafiadores desertos se transformaram em encantadoras formações 
repletas de cores e luz, [então] a guerra havia acabado e a fronteira poderia 
ser considerada fechada, uma peça de museu (LIMERICK, 1987, p. 25).  

 

 O censo de 1890 parecia corroborar com o supraposto. O superintendente do 

levantamento censitário, Robert P. Porter, havia atestado em um boletim informativo 

que até a década de 1880, “no país havia uma fronteira aberta, mas no presente as 

áreas descolonizadas são tão inconstantes, interrompidas por grupos isolados de 

assentamentos, que dificilmente pode-se falar em uma linha de fronteira”. A isso, 

Porter ainda acrescentou que, “a discussão sobre a sua extensão, seu movimento 

para o Oeste, não tem mais [...] lugar nos relatórios do censo” (apud TURNER, 

1921, p. 6).  

 

1.2.Turner e a hipótese da fronteira 

 
 
É nesse cenário que Frederick Jackson Turner, um jovem professor de 

história da Universidade de Wisconsin, apresentou, na World’s Columbian Exposition  

de Chicago, um ensaio denominado A Significância da Fronteira na História dos 

Estados Unidos no qual propôs a sua ‘hipótese da fronteira’ perante os membros da 

American Historical Association, que havia optado por fazer o seu encontro anual no 

evento. Remetendo ao relatório antecitado de Porter, o autor chamou atenção para o 

fato de que os Estados Unidos viviam um momento crucial na última década do 

século XIX, marcado pelo fechamento da fronteira. Dessa forma, no argumento 

turneriano, em 1893 as terras a Oeste já estavam tão repletas de pequenos 

agrupamentos humanos desde o Mississipi até o Pacífico que já não se poderia 

mais falar em uma linha fronteiriça. Isso marcaria o fim de um grande e fundamental 

movimento histórico, já que a existência de terras livres em direção ao Pacífico e sua 

contínua ocupação pelos colonos seria o elemento definidor do desenvolvimento da 

América. Em um trecho exaustivamente citado e parafraseado, Turner atestou que 
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“até os nossos dias, a história americana tem sido, em grande parte, a história da 

colonização do Grande Oeste”. Propôs, então, a hipótese de que “a existência de 

uma área de terras livres, a sua contínua recessão e o avanço dos assentamentos 

americanos para o Oeste, explicam o desenvolvimento da América” (1921, p. 7).  

Conforme Wegner (2000, p. 98), no final do séc. XIX, enquanto o uso do 

conceito de fronteira na Europa possuía conotação de demarcação política, 

denominando o limite territorial entre dois países ditos civilizados, nos Estados 

Unidos - ou na América edênica que povoava o imaginário dos colonos - a fronteira 

significava a linha que se interpunha entre um espaço povoado e o ambiente natural. 

A fronteira dos estadunidenses, mais do que uma marca divisória, era um ponto de 

encontro entre o civilizado e o primitivo. Ainda segundo o mesmo autor, a palavra 

inglesa wilderness comporta dois significados complementares, denotando, em 

nossa língua, tanto o sentido de lugar ermo ou intocado como o de ambiente 

selvagem. Ambos são fundamentais na hipótese de Turner. Afinal, se por um lado o 

caráter intocado e virgem das terras a Oeste as associa à ideia de oportunidade, 

atraindo os colonos, por outro o seu caráter selvagem promove o constante 

reencontro dos sujeitos com a natureza e o mundo primitivo, purgando os colonos 

que se aventuram do outro lado da fronteira dos vícios da civilização.  

Embora fosse um grande anônimo para o mercado editorial dos Estados 

Unidos, “quase congenitamente incapaz de escrever um livro inteiro” (CRONON, 

1987, p.162), Turner foi um acadêmico bastante atuante entre 1890 e 1922, período 

em que trabalhou como professor de história na Universidade de Wisconsin e, 

posteriormente, na Universidade de Harvard. De acordo com Richard Hofstadter 

(1949, p. 435), ele era um professor envolvente e magnético, um grande 

questionador e incentivador da liberdade de pensamento e pesquisa de seus alunos. 

Não por acaso, seus seminários produziram uma quantidade considerável de 

pesquisa monográfica de excelente qualidade; os estudantes que estiveram sob os 

auspícios do autor encontravam um professor que os incentivava a buscar fontes 

inexploradas e utilizar, para além dos documentos escritos oficiais, gravuras e 

mapas, e escrever estudos regionais bastante significativos. Essa preocupação com 

o desbravamento de novas fontes e problemas somava-se à defesa de uma história 

que, libertando-se da preeminência da política como elemento matricial para o 

estudo do pretérito, buscava compreendê-lo em toda a sua complexidade e 

pluralidade. Embora o autor tenha demonstrado entusiasmo em relação à iniciativa 
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de Wilhelm Roscher, que escreveu a história da expansão do capitalismo e do 

colonialismo a partir de um ponto de vista econômico, assim como Thorold Rogers, 

que analogamente propôs um modelo de interpretação econômica da História, se 

negou a deslocar-se de um monismo político para um monismo econômico. Nas 

palavras do autor, 

 

A História, como tenho dito, não deve ser agora compreendida em um 
sentido estrito. Ela é mais do que a literatura pretérita, mais do que a 
política do passado, mais do que a economia do passado. Ela é a 
autoconsciência da humanidade, um esforço humano para a compreensão 
de si através do estudo de seu pretérito. Portanto, não está confinada aos 
livros [...]. A História tem uma unidade e uma continuidade: o presente 
necessita do passado para explicá-lo; e a história local deve ser lida como 
parte da história geral. O estudo [da história] tem utilidade como disciplina 
mental, expandindo nossas ideias em relação à dignidade do presente 
(TURNER, 1891, p. 10-11). 
 
 

Na acepção turneriana, a história da América deveria ser pensada em sua 

relação com o contexto global; esse estudo, ademais, deveria ser conduzido não 

como simples narração do passado, mas como um exercício sustentado em 

problemas. Daí vem a recorrência do termo ‘significância’ nos títulos dos ensaios e 

monografias do autor. A natureza interpretativa de seus trabalhos, que “com o 

pendor de um profeta flertavam com a exegese e a hermenêutica”, sustentava-se 

em uma rede de elaborações verbais em torno de um núcleo central de ideias 

(CRONON, 1987; TURNER, 1921). Conforme notou Becker (1935, p. 227), “se em 

todo o seu trabalho publicado [Turner], há cinco páginas de narrativa contínua, não 

sei onde encontrá-las. Sua escrita é, ela toda, essencialmente descritiva, explicativa 

e expositória”. Apesar do equivocado vocabulário utilizado por Becker, o trabalho de 

Turner era essencialmente interpretativo. 

Duas décadas antes de James Harvey Robinson propor a sua New History8 

ao meio acadêmico estadunidense, Turner afirmava para seus alunos que o 

passado sobre o qual os historiadores se debruçam deve ser sempre lindado pelas 

preocupações e urgências impostas pelo presente. Amparado em Herder, em 1891 

escrevia o autor que “cada tempo busca construir a sua própria concepção de 

                                                           
8
 Em uma leitura feita à American Philosophical Society em 22 de abril de 1911, James Harvey Robinson propôs 

uma ruptura com as formas a ele anteriores de escrita da história, vistas como de caráter essencialmente 

político e narrativo, perfazendo, na opinião do autor, uma ramificação da literatura. Em seu lugar, propunha a 

inserção da história como uma disciplina científica no interior das ciências sociais, aumentando o seu escopo e 

definindo os seus métodos e objetos.  
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passado. Cada período reescreve a história que lhe foi legada tendo como 

referência as condições mais urgentes de seu próprio tempo” (TURNER, 1891, p. 

10)9. Em concordância com Droysen, Turner (1891, p. 5) definia a história como uma 

autoconsciência da humanidade, adquirida a partir do entendimento do seu 

desenvolvimento desde o passado até o presente. Dessa forma, tendo plena 

consciência das constrições da geschichte sobre o trabalho dos historiadores, 

assumia a história como um eterno vir-a-ser, abrindo o futuro à ação do devir e o 

pretérito aos renovados olhares que cada tempo sobre ele lança para dar sentido à 

sua própria existência.  

A partir dessa noção de história e a centralidade das contendas do presente 

como norteadoras dos questionamentos que balizam o ofício do historiador, 

elementos fundamentais para o estudo dos ensaios de Turner, é que devemos 

entender a apresentação de sua hipótese da fronteira em Chicago. Assim, ao propor 

o fechamento da fronteira como problema central de sua análise e, desenvolvendo-

o, inferir a hipótese de que a contínua e paulatina colonização do Oeste era o 

elemento distintivo da história dos Estados Unidos – que em grande medida, 

explicava a gênese e natureza das instituições do país - o autor intencionava 

compreender a já citada crise que assolava os Estados Unidos no final do séc. XIX. 

Nas palavras de Turner (1921, p. 37), “o caráter expansionista da vida americana 

agora cessou plenamente”, e devido a isso “as energias dos americanos irão 

demandar continuamente um campo [ainda mais] amplo para o seu exercício10”. 

Assim, o autor buscava não apenas oferecer uma resposta satisfatória para as 

contradições aparentemente insolúveis nas quais os Estados Unidos se afundavam 

na década de 1890; estabelecia também um horizonte programático, questionando – 

embora sem respostas - para onde iriam as energias que até então haviam sido 

concentradas no processo de expansão das colônias da Nova Inglaterra até a 

formação de um império continental (Inland Empire).  

Para Hofstadter (1949, p. 435), o ímpeto inicial que moveu Turner a elaborar a 

sua hipótese decorria das greves operárias e revoltas populares de camponeses na 

                                                           
8
 Conforme aponta Cronon (1987), se adequarmos algumas ideias propostas por Turner em suas lições em 

Wisconsin e Harvard ao jargão acadêmico mais recente, encontraremos no autor a antecipação – embora 
assistemática - de diversos elementos relacionados à história social, estudos interdisciplinares, ‘a história vista 
de baixo’ e a busca por um pretérito ‘vivo’, relevante para o presente. Contudo, em nossa opinião os 
apontamentos do autor devem ser tomados com ressalvas. 
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segunda metade do séc. XIX. Contudo, ao longo dos anos a sua hipótese, 

transmutada em tese pelas gerações seguintes, “perdeu o seu gume populista, 

identificando-se com um nacionalismo romântico e complacente”. 

Segundo Williams (1955), a sociedade estadunidense havia vivenciado, no 

espaço de uma geração, uma revolução econômica em quatro áreas críticas – 

mecanização industrial, aço, comunicação e agricultura. A coincidência e 

convergência do desenvolvimento e, posteriormente, ápice desses quatro setores 

produziu uma efêmera crise. Desconcertados por esses quatro triunfos simultâneos 

e sem um novo elemento propulsor do desenvolvimento econômico, os Estados 

Unidos entraram momentaneamente em pânico. Posteriormente o país vivenciaria 

um novo período de euforia desenvolvimentista. Milhares de prospectores e mineiros 

se deslocaram para o sul de Nevada após a descoberta de novas áreas de 

mineração. Com o Newlands Reclamation Act, em 1902, ato do governo que 

financiou irrigações em áreas áridas, a agricultura irrigada se expandiu desde o 

Kansas até a California. A partir de 1901, a descoberta de expressivas reservas de 

petróleo em Spindletop, Texas, inaugurava um novo surto desenvolvimentista a 

partir da exploração de reservas energéticas com grande potencial de crescimento 

econômico (LIMERICK, 1987, p. 24). Porém, no assustador hiato da década de 

1890, os prospectos eram preocupantes e Turner, juntamente com outros autores do 

período, creditou a vacilação dos anos 1890 sobretudo ao fechamento da fronteira.   

Essa desaceleração, na verdade, já havia sido antecipada como um horizonte 

apocalíptico. Com o esgotamento das enormes reservas de terras baratas e virgens 

e o consequente fim da fronteira agrícola, a ‘América’ perderia as condições 

materiais que alimentaram a sua democracia republicana e liberal. Dessa forma, a 

nação correria o risco de se transformar em um campo de batalhas opondo a 

ganância do capital monopolista às demandas dos trabalhadores, em um contexto 

marcado por uma forte estagnação econômica. O impulso reformista para a 

superação desses entraves, temia-se, poderia resultar em um ataque revolucionário 

à propriedade privada, que Turner assumia como a base fundante da economia 

política civilizada11. Para esse problema material, o autor ofereceu um antídoto 

                                                           
11

 Nesse ponto, há uma discordância fundamental entre Hofstadter (1949) e Slotkin (1981) na inclinação 
turneriana para sujeitos até então anônimos na historiografia profissional dos Estados Unidos. O primeiro 
acredita que a atenção de Turner para esses sujeitos históricos e, ademais, a sua preocupação com os 
movimentos operários e camponeses da segunda metade do século XIX denuncia seu pendor ‘populista’ (que 
nos Estados Unidos tem uma conotação distinta da nossa, de preocupação com demandas e problemas 
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conceitual, ou seja, uma interpretação do passado fronteiriço que serviria, de certa 

maneira, como uma forma de salvaguardar seus ‘valores essenciais’ para um futuro 

pós-fronteiriço (SLOTKIN, 1981, p. 609). 

Em seu compromisso com uma história que dialogava com as preocupações 

e urgências do presente, Turner adotou uma postura que olhava tanto para o futuro 

quanto para o passado. É, sobretudo, a partir desse olhar voltado para o futuro que 

devemos compreender o impulso que resultou na tese fundamental do autor 

estadunidense. Afinal, se o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, o 

espírito democrático e a distribuição mais ou menos igualitária de oportunidades 

derivavam da fronteira, era necessário questionar o que fazer depois que os 

pioneiros alcançassem o Pacífico e preenchessem as Grandes Planícies.  Se a 

wilderness era o último bastião do espírito democrático e liberal, a nostalgia de um 

estilo de vida enraizado na fronteira fatalmente implicava uma ambivalência em 

relação à modernidade e ao que ela representava. Não por acaso, o argumento 

turneriano sobre a fronteira é construído nesse espaço entre a nostalgia de uma 

realidade de abundância e liberdade irrecuperável e o otimismo que o fez buscar 

alguma forma de fazer a dinâmica progressiva da marcha para o Oeste permanecer 

viva e pulsante nos séculos seguintes, em um futuro pós-fronteiriço. Nas palavras de 

Jennifer K. Ladino (2012),  

 

[No final do século XIX] a nostalgia da natureza foi catapultada à linha de 
frente do imaginário nacional, e a nação começou a abraçar a nova ética de 
preservar os seus cada vez menos abundantes recursos naturais. Talvez o 
maior fator a contribuir para essa mudança foi a declaração do 'Census 
Bureau' do ano de 1890, afirmando que a fronteira estava "fechada": não 
havia mais terras para a expansão em direção ao Oeste. Três anos depois, 
Frederick Jackson Turner identificou a fronteira como um elemento central 
para a identidade nacional em seu conhecido ensaio [...]. Com o 
fechamento da fronteira veio o reconhecimento de que a natureza da 
América - um patrimônio cultural único, frequentemente invocado para 
provar o excepcionalismo da "nação da natureza" - talvez tivesse sendo 
domesticada rápido demais (p. 87). 
 

Ao considerar a proposta de Turner de interpretação da história dos Estados 

Unidos a partir da determinação da fronteira sobre a experiência dos colonos no 

continente norte-americano, Velho (2009, p. 9-10) propôs uma síntese das ideias 

                                                                                                                                                                                     
populares). Já o segundo afirma que, ao tomar os movimentos grevistas da década de 1870 e as revoltas 
camponesas do mesmo período como problemas a partir dos quais se desdobrou a hipótese da fronteira, 
Turner preocupava-se justamente com a organização desses levantes em um movimento operário organizado a 
partir de bases socialistas, que o autor percebia como nocivas.  
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gerais do autor em dez premissas menores que, quando reunidas e correlacionadas, 

oferecem um panorama bastante elucidativo da hipótese geral da fronteira. Essas 

premissas não são de forma alguma exaustivas, mas oferecem um ponto de partida 

suficientemente satisfatório que, quando complementado com as considerações de 

outros autores dedicados à questão e, sobretudo, a leitura do próprio Turner, 

clarificam e ordenam os postulados turnerianos.  

Em primeiro lugar, cada área do Oeste alcançada pelos colonos passou por 

um processo inicial de retorno a condições simples e primitivas. A partir dessas 

condições, as referidas áreas prosperaram paulatinamente desde pequenas 

propriedades rurais isoladas e autossuficientes até complexas comunidades 

integradas, democráticas, liberais, igualitárias e pautadas pela cultura do trabalho e 

da recompensa proporcional ao esforço individual. Conforme Turner (1921), o fato 

mais óbvio em relação aos homens que se deslocavam em direção ao oeste é o de 

que eles se colocaram sob influências que se mostram destrutivas para muitas das 

conquistas civilizatórias". Dessa forma, "isolados de qualquer oportunidade de 

educação sistemática e substituindo os confortos sociais da cidade por uma cabana 

encrustada em um clarão na floresta, [os colonos da fronteira] sofreram diversas 

dificuldades e privações, retornando em diversos aspectos para condições de vida 

primitivas" (p. 209).  

No interior da hipótese da fronteira, esse processo purgou os colonos do 

Oeste dos vícios típicos do Velho Mundo, associados a privilégios feudais e à 

exploração do homem pelo homem. Nas palavras de Turner (1921) “a separação 

entre o homem do Oeste e o litoral, somada ao ambiente em que ele estava agora 

inserido, o tornou, em grande medida, livre dos precedentes e forças do mundo 

europeu”. Com isso, “ele passou a ver as coisas de forma independente e com 

pouca consideração ou apreciação pela elaborada experiência do Velho Mundo” (p. 

210).  

Citando um certo Professor Boumty, o autor defendeu a premissa de que o 

fato fundamental que distingue a nascente sociedade da fronteira é a sua relação 

com a terra. "O seu objetivo primário e predominante é o cultivo e ocupação dessas 

pradarias, florestas e vastas terras devolutas" (p. 221). Conclui, então, que "a 

impressionante e peculiar característica da sociedade americana é o fato de que ela 

[desenvolveu-se como uma] grande companhia comercial para a descoberta, cultivo 

e capitalização de seu enorme território". Entretanto, Turner salienta que "as terras 
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livres e a consciência de controlar o seu próprio destino através do trabalho fez mais 

do que converter o colonizador do oeste a interesses puramente materiais e devotá-

lo a uma existência resiliente e laboriosa". No argumento do autor "ela promoveu 

igualdade entre os colonizadores do oeste e funcionou como uma barreira contra as 

influências aristocráticas do leste" (Idem). Afinal, onde qualquer pessoa era apta a 

ter uma fazenda "simplesmente declarando posse sobre ela", a igualdade econômica 

seria um resultado óbvio, que pretensamente se desdobraria em igualdade política. 

O contato com a wilderness, conforme esse argumento, promoveu o florescimento 

de uma civilização livre das distorções e problemas que acometaram o mundo 

europeu, distorções estas associadas pelo autor aos resquícios feudais, aos 

privilégios derivados da tradição, à concentração de propriedades e, ainda, às 

condições materiais que impossibilitavam a efetivação da premissa da 

autodeterminação individual (FABER e MARTIN, 2009; CRONON, 1995;  KOLLIN, 

2001; BILLINGTON, 1973). 

Em segundo lugar, sempre que uma grande barreira física se interpunha entre 

os pioneiros e a costa oriental do continente – cordilheiras, grandes rios, desertos, 

lagos – o contato entre o Leste e o Oeste se tornava mais tênue, impelindo a 

necessidade de adaptação dos sujeitos ao novo ambiente e, nesse processo, os 

forçando a abandonar velhos hábitos e práticas em favor de outras, adequadas à 

domesticação da wilderness. A esse processo de adaptação impelida pelo ambiente 

natural Turner denominou ‘americanização’ (HOFSTADTER, 1949; BLOCK, 1980; 

HOFMANN, 2002; BILLINGTON, 1973; GORDON, 1964, p. 118; MASSIP, 2012). 

 O papel transformador desempenhado pelo ambiente e pela geografia sobre 

os colonos da fronteira é um dos componentes fundamentais do núcleo duro de 

premissas que sustenta a hipótese de Turner e deve ser sublinhado. Para o 

historiador, o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos não se singulariza 

somente pelo fato de os colonos terem à sua disposição uma enorme quantidade de 

terras suscetíveis à ocupação e exploração ou pelo contato entre o homem e o 

ambiente natural. Mais do que isso, o fato de haver uma configuração geográfica 

peculiar, que delimitou linhas de ocupação distintas e padrões de adaptação dos 

sujeitos ao ambiente bastante diversos entre si, é ainda mais salutar. Nas palavras 

do autor, “a história americana preocupa-se principalmente com as forças sociais 

que se formam e se transformam sob as condições de uma nação em constante 

mudança, ajustando-se ao seu meio” (TURNER, 1921, p. 324). Dessa forma, as 
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forças sociais, no dístico turneriano, parecem, por vezes, se curvar à determinação 

do meio ou, como diz o próprio autor, ‘ajustarem-se’ a ele. Afinal, em Turner, “esse 

meio progressivamente revela novos aspectos de si, exerce novas influências e dá 

origem a novos órgãos e funções sociais” (Idem). Em outros termos, 

 

O povo americano ocupou uma vasta região de wilderness; vastas 
províncias fisiográficas, cada uma com suas peculiaridades, se 
interpuseram no caminho dessa migração, e cada uma ofereceu um 
ambiente especial para a transformação econômica e social. É possível 
subestimar a importância das linhas políticas que separam os Estados, mas 
se direcionarmos o nosso olhar, em vez disso, para as provícias 
fisiográficas, conseguiremos ver os fatos sob nova luz. Desse modo torna-
se claro que essas províncias fisiográficas da América [...] têm sua própria 
história de ocupação e desenvolvimento (TURNER, 1921, p. 128-129). 

 

Assim, sob a constante influência das constrições que o meio natural e as 

barreiras geográficas – montanhas, rios, canions ou desertos – exerciam sobre os 

colonos europeus dos territórios vacantes do oeste norte-americano, ocorreu um 

contínuo processo de transformação cultural esteado pelo imperativo de sobreviver 

às condições erráticas impostas pela fronteira. Nesse processo, os sujeitos 

gradativamente afastavam-se dos hábitos e práticas que levavam consigo da 

Europa, adotando novas práticas, estabelecendo novos costumes e perfazendo uma 

cultura distintamente marcada pelo ambiente que a gestou. De acordo com o autor, 

esse processo é o durame da formação da identidade estadunidense – vale reiterar, 

indissociável do meio geográfico, conforme a hipótese aqui abordada – ou, como 

preferia denominar Turner, do ‘caráter americano’. Mais uma vez cedendo a palavra 

ao autor, “Washington e Jefferson foram orgulhosamente afetados pelas condições 

da fronteira. Os desflorestamentos [e ocupações deles decorrentes] foram as 

sementes do caráter americano'” (TURNER, 1921, p. 207). 

Em terceiro lugar, a americanização antecitada fez com que colonos da Nova 

Inglaterra e, depois, de diversas nacionalidades abandonassem paulatinamente 

grande parte de suas raízes europeias e seus hábitos culturais definidos pela 

tradição.  

 

A antiga preponderância das ocupações citadinas, a moral política dos 
vilarejos  e o tradicional controle sobre as classes perdeu seu lugar 
lentamente. Os assentamentos da forma 'comunidades' e os hábitos 
enraizados nos ideais puritanos tiveram uma duradoura influência nas 
regiões ocupadas pelos New Englanders; mas foi no velho Oeste, nos anos 
que antecederam à Revolução, que o individualismo começou a 
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desempenhar um importante papel, juntamente com o tradicional hábito de 
expandir-se em comunidades organizadas (TURNER, 1921, p. 78).   

 

Nesse processo, a jornada coletiva de domesticação do Oeste fez com que 

povos e sujeitos anteriormente díspares se aproximassem, embora ainda 

mantivessem resquícios de suas culturas tradicionais. O processo simultâneo de 

aproximação cultural dos colonos estimulado pelo meio e distanciamento definido 

pela tradição promoveu um tipo de nacionalidade que Turner denominava como 

‘compósito’. Simultaneamente, a existência da fronteira estimulou colonos das mais 

diversas nacionalidades a explorarem as oportunidades que essas terras ofereciam 

(TAYLOR, 1967, p. 10; BILLINGTON, 1973; GORDON, 1964, p. 118; RIDGE, 1986; 

MASSIP, 2012). Em seu seminal trabalho de 1893, Turner (1921) de fato afirma que 

"a fronteira promoveu uma nacionalidade compósita para o povo americano. A costa 

era preponderantemente inglesa, mas as ondas posteriores de imigração continental 

fluiram pelas terras livres" (p. 23). 

Em quarto lugar, apesar de os Estados Unidos terem sido colonizados por 

povos que migraram das mais diversas partes do mundo para a América e, ainda, 

terem sido formados a partir da  integração de fronteiras sucessivas e distintas no 

tempo (momento de colonização) e espaço, as características econômicas e sociais 

da fronteira agiram de forma a prevenir o regionalismo e o separatismo. A 

incessante mobilidade populacional, o crescente dinamismo econômico que 

integrava as diversas regiões e, ainda, a experiência coletiva definida pela 

dominação da wilderness e criação de uma vida comunitária a partir de condições 

primitivas forneceram o amálgama necessário para a manutenção da unidade 

nacional. Nos textos de Turner, o fechamento da fronteira por diversas vezes parece 

apontar para o fim desse processo e, doravante, a deterioração das condições que 

promoveram essa unidade durante os séculos de expansão pelo território vacante. 

Outras vezes, entretanto, a sua leitura parece denotar justamente o oposto, ou seja, 

o fim da expansão, bem como a consolidação da fronteira territorial nacional, são 

apresentadas como elementos a realçar a unidade, trespassando com a expansão 

das infraestruturas - ferrovias, pontes, linhas de comunicação - as barreiras naturais 

que antes serviam como limitadoras das múltiplas e sucessivas fronteiras. 

Nos seus inúmeros artigos e apresentações perante associações nacionais e 

regionais, Turner frequentemente deixava transparecer sua dificuldade em lidar com 

essa contraditória tensão no interior de sua hipótese. Em artigo inicialmente 
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publicado na revista Atlantic Monthly em 1896, no qual buscava desenvolver o 

‘problema do Oeste’, dizia, 

 

Um povo composto de condicionantes heterogêneos, com ideais e 
interesses sociais diversos e conflitantes, tendo concluído a tarefa de 
preencher os espaços vacantes do continente é agora jogado contra si 
mesmo e busca por equilíbrio. Estes elementos diversos estão sendo 
fundidos, formando a identidade nacional. As forças de reorganização são 
turbulentas e a nação se assemelha a um caldeirão (TURNER, 1921, p. 
221). 
 
 

 Em outra ocasião, tomando como referência o professor Josiah Royce, em 

apresentação perante a Ohio Valley Historical Association no ano de 1901, o 

historiador alertava para o fato de que os Estados Unidos do nascente século XX 

enfrentava "certos males que se erguiam do tremendo desenvolvimento do 

nacionalismo nos nossos dias". Enumerando entre esses 'males' "as frequentes 

mudanças nos lugares de morada", "a tendência para a redução da variedade na 

'civilização nacional', assimilando todos a um tipo comum e desencorajando a 

individualidade" e ainda "os males que se desdobram do fato de que ondas de 

emoção, a paixão das massas, tendem em nossos dias a espalhar-se por toda a 

nação". Em seguida, o autor complementa "a união nacional cresceu de forma tão 

vasta, nossas forças de consolidação social tão coesas", que como resultado 

"conflitos e outros males tornaram-se intensificados" (TURNER, 1921, p. 157).  

Contra esses “surtos de sentimento nacional”, ainda parafraseando Royce, 

Turner defendia "o erguimento de barreiras na forma do provincialismo, a resistência 

de regiões separadas cada uma com suas próprias tradições, crenças e aspirações" 

(Idem). Como se percebe, nesse exemplo Turner parece sugerir que o fechamento 

da fronteira não inibiu, como ele próprio afirmara reiteradas vezes, mas transformou 

as dinâmicas formadoras da união territorial e do sentimento nacional (classificadas, 

no contexto das greves e levantes populares do final do século XIX, como ‘surtos’).  

Adicionalmente, também há nessa retórica a implicação de que as energias 

que alimentaram o sentimento de co-pertencimento durante o processo de expansão 

em direção ao Pacífico eram benéficas, enquanto o novo tipo de nacionalismo que 

se formava após o fechamento da fronteira era potencialmente nocivo, marcado não 

mais pela ação dos colonos, mas por “ondas de emoção” e pela “paixão das 

massas”. Essa afirmativa é direcionada claramente para a cultura e o modus 

operandi das crescentes cidades, que promoviam um novo tipo de nacionalidade em 
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solo norte-americano, que o autor, antes de entusiasmadamente qualificar como 

‘caráter americano’ (como fizera com as características nacionais que emanavam da 

fronteira), prefere denominar pejorativamente como “surtos de sentimento nacional”.   

Em quinto lugar, portanto, Turner postulava que o fechamento da fronteira 

criou um ambiente em que “a era de livre competição dos indivíduos pelos recursos 

não apropriados da nação” (p. 312) havia chegado ao fim.  As condições materiais 

da fronteira não mais agiriam como uma força regeneradora, o que ameaçava as 

condições que mantiveram a distribuição de recursos, oportunidades e liberdades na 

América; além disso, as forças que alimentavam a democracia estadunidense 

também cessariam, o que demandava dos historiadores um olhar prospectivo e 

programático, propondo formas de fazer as instituições estadunidenses gestadas 

sob os auspícios da fronteira manterem-se estáveis e funcionais após o seu termo. 

Em texto publicado em 1903, intitulado Contributions of the West to American 

Democracy, o historiador postula, 

 

A exaustão das reservas de terras livres e o término do movimento contínuo 
em direção ao oeste [foi] um fator determinante no desenvolvimento 
americano. A primeira e mais difícil conquista da wilderness foi realizada, e 
o grande suprimento de terras livres que, ano após ano, reforçou as 
influências democráticas dos Estados Unidos se exauriu. É verdade que 
grandes porções de terras governamentais ainda permanecem devolutas, 
mas elas são constituídas por regiões montanhosas e áridas, apenas uma 
pequena fração delas suscetível à conquista [...]. As terras livres que 
fizeram o pioneirismo da América se foram (TURNER, 1903, p. 83-84). 

 

Em sexto lugar, o desenvolvimento das instituições políticas dos Estados 

Unidos, assim como o florescimento e amadurecimento do sentimento nacional, 

foram definidos pela fronteira. No interior da hipótese turneriana, em cada nova 

região alcançada pelos colonos, o concomitante crescimento da população e das 

demandas os impelia à colaboração e formação de coletividades cada vez mais 

organizadas. Dessa forma, as instituições surgiam de baixo para cima, a partir da 

iniciativa e trabalho das comunidades fronteiriças, que se integravam uma à outra 

paulatinamente, e não de cima para baixo, a partir da imposição das regras já 

consolidadas pelo poder nacional aos indivíduos. Estas comunidades, ao se 

integrarem à federação, já se encontravam desenvolvidas, erigindo-se sobre 

instituições gestadas a partir da cultura local e suas necessidades (PIERSON, 1942; 

GRESSLEY, 1958).  
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Em sétimo lugar, a fronteira originou e motivou o individualismo dos colonos. 

Entregues a uma situação na qual a sobrevivência e a prosperidade dependiam 

unicamente da capacidade individual de sobrepor-se à austeridade do ambiente 

através do trabalho, os colonos mantinham-se alinhados a um ideal laboral radical e 

a uma ideia de justiça distributiva baseada no esforço pessoal.  Para o historiador de 

Wisconsin os rancheiros, lavradores e caçadores que se deslocavam das colônias 

da Nova Inglaterra para os territórios mais a oeste ainda durante o período colonial 

formaram “uma nova sociedade”, com características que “eram essencialmente 

diferentes das comunidades costeiras”. Isso porque elas seriam “sociedades 

agrícolas primitivas, democráticas e autossuficientes, nas quais o individualismo era 

mais acentuado do que a vida comunitária das lowlands”. (TURNER, 1921, p. 107). 

Ainda conforme Turner, o impulso inicial que levou os colonos em direção aos 

territórios do poente desde a Nova Inglaterra até a Georgia, logo após a Guerra dos 

Sete Anos, foi “a produção de grãos e a criação de gado, e não a produção de 

insumos básicos para consumo”. Entretanto, sobretudo na segunda metade do 

século XVIII, o “Velho Oeste começou o seu movimento de trocas domésticas que 

levou ao desenvolvimento dos mercados internos e reduziu a dependência colonial 

em relação à Europa” sobretudo “do ponto de vista industrial, ainda presente nas 

regiões marítimas e pastoras” (p. 108). Manufaturas construídas por imigrantes 

germânicos, assim como excedentes advindos das famílias de lavradores puritanos, 

os yeomen farmers, encontraram em cidades como Nova Iorque, Chicago, Filadélfia 

e Boston mercados crescentes, promissores e cada vez mais organizados, o que 

proporcionou a integração e comunicação entre comunidades anteriormente 

isoladas graças às trocas comerciais. Conforme Turner, embora a geografia 

promovesse uma diferenciação cada vez mais latente entre as regiões de fronteira e 

a costa atlântica, a crescente integração econômica entre o interior e as regiões 

litorâneas agiu como um amálgama que preveniu a secessão. 

Em oitavo lugar, conforme a hipótese de Turner a democracia estadunidense 

foi originada no ambiente da fronteira e medrada pelas condições impostas pelo 

Oeste. Assim, desenvolveu-se sustentada no pequeno produtor rural, construída a 

partir das assembleias deliberativas locais. Dessa forma, ela seria uma instituição 

distinta daquela amadurecida no interior do movimento iluminista europeu e utilizada 

como combustível para o combate ao Absolutismo monárquico. Originava-se não do 

embate contra uma autoridade abusiva em um ambiente de exploração, mas do 
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congraçamento entre sujeitos reintroduzidos em estado de natureza e, portanto, 

purgados dos vícios da civilização europeia (FORD JR., 1993; BILLINGTON, 1973; 

GRESSLEY, 1958).    

No texto apresentado perante a American Historical Association durante a 

Columbian Exposition de 1893, o historiador afirmava categoricamente que “o efeito 

mais importante da fronteira tem sido a promoção da democracia”. A afirmação é 

justificada por ele a partir da ideia de que, quando sociedades complexas são 

pressionadas em direção à wilderness, estas se precipitam em organizações 

elementares baseadas na família, promovendo um atomismo inicialmente 

antissocial. Isso acabaria por produzir “antipatia pelo controle, particularmente pelo 

controle direto. O cobrador de impostos é visto como um representante da opressão” 

(TURNER, 1921, p. 30). Complementarmente, o autor aponta que isso só foi 

possível graças à abundante presença de terras livres na América do Norte, e, 

portanto “enquanto terras livres existissem, a oportunidade para uma competência 

também existiria, em uma lógica na qual o poder econômico assegurava o poder 

político” (TURNER, 1921, p. 32). 

Em nono lugar, a fronteira agiu como uma válvula de escape para o conflito 

entre capital e trabalho no leste. Quando as constrições sobre os trabalhadores se 

tornavam demasiadamente agudas no ambiente urbano e crescentemente 

industrializado do Leste, os colonos se deslocavam para o Oeste, onde as terras 

eram abundantes, férteis e livres. Essa enorme oferta de recursos proporcionada 

pela fronteira assegurou que os salários não fossem comprimidos a valores 

ostensivamente baixos e, complementarmente, ofereceu um ambiente de 

oportunidades que garantiu a distribuição de recursos e agiu contra a concentração 

de terras e capitais.  

Por último, nos Estados Unidos, desde o período colonial as condições 

sociais, políticas e econômicas mantiveram-se tensionadas entre o pioneiro 

democrático e o capitalista. Na história estadunidense, há uma disputa persistente 

entre a democracia radical – que se desenvolveu sobretudo em virtude da ação 

positiva da fronteira sobre as instituições e sujeitos da América – e interesses 

conservadores - resquícios de um modelo civilizatório herdado da Europa. Assim, 

“se a democracia americana baseava-se na abundância de terras livres; estas eram 

as condições mesmas que modelaram o seu crescimento e os seus traços 

fundamentais” (TURNER apud VELHO, 2009, p. 11). No final dos século XIX, porém, 
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o país encontrava-se “engajado na tarefa de reajustamento de seus antigos ideais a 

novas condições, voltando-se cada vez mais para o governo em busca da 

preservação de sua democracia tradicional” (Idem).     

Como se vê, a tese de Turner se sustenta no pressuposto geral de que a 

presença de terras livres no Oeste do continente norte-americano atraía enormes 

levas de novos colonos, ávidos por escapar das constrições do Leste, já 

demasiadamente supliciado com as dificuldades impostas pela vida urbana, pela 

industrialização e pela crescente escassez de terras cultiváveis. Afastados do 

ambiente civilizado das cidades, das instituições consolidadas e das relações de 

poder, em contato com a wilderness intocada, esses homens e mulheres eram 

lançados em um estado de natureza no qual estavam livres para perseguir a 

prosperidade econômica. Do outro lado da fronteira não havia qualquer entrave para 

a ascensão do homem comum, salvo a sua própria fraqueza e inépcia. Dessa forma, 

a democracia norte-americana era constantemente regenerada pelo processo de 

expansão, já que os conflitos sociais eram escoados para o Oeste, que funcionava 

como uma válvula de escape (safety valve) que prevenia a desigualdade, 

alimentando a premissa liberal do 'self made man' e do igualitarismo. Na medida em 

que os colonos se deslocavam para o Oeste, em um constante embate de 

domesticação do ambiente, em contato direto com o meio natural, a identidade 

europeia era abandonada, dando lugar a um sujeito etnicamente europeu, mas 

culturalmente atrelado e adaptado ao Novo Mundo (AVILA, 2009, p. 85). 

Ao contrário das diversas relações de poder, das diversas teias de autoridade 

definidas pela tradição europeia, a fronteira era livre, 'free for the taking', uma 

enorme reserva de terras férteis que “provava os homens antes de adotá-los. A um 

território rude, homens de ferro12” (RIEUPEYROUT, 1957, p. 18). Orgulhosos da 

liberdade e da prosperidade alcançada às custas de inúmeras dificuldades, os 

homens da fronteira se integravam de corpo e espírito a um território que já não se 

furtava a fornecer-lhes a subsistência. O embate com as condições austeras do 

ambiente selvagem, a necessidade de prosperar através do próprio esforço e 

produzir o próprio sustento, segurança e conforto; tudo isso reforçou uma cultura do 

trabalho e, ao mesmo tempo, uma distribuição equânime de oportunidades e bens 

sem precedentes em qualquer outro lugar, na hipótese de Turner. Economicamente, 

                                                           
12

 Tradução nossa. “A país rudo, hombres de hierro. La tierra del Oeste los probaba antes de adoptarlos”. 
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o resultado seria um modelo liberal avesso à pauperização e à concentração de 

renda, com distribuição de oportunidades e liberdades. Politicamente, o advento da 

democracia, já que esses homens jamais haviam se submetido a uma autoridade e, 

portanto, só poderiam admitir um poder do qual participassem de forma ativa e 

legítima. 

Para Turner (1921), os principais elementos definidores do que é 'ser 

americano' – liberdade, democracia, igualitarismo, valorização do trabalho, 

desinteresse pela alta cultura e pela emulação dos valores e hábitos europeus - 

nasceram da experiência fronteiriça, na qual se condensaram elementos do mundo 

civilizado e da wilderness, extraindo o melhor de ambos. O espaço e o processo 

definido pela fronteira tinha a sua dinâmica pautada não pela vitória da civilização do 

Leste sobre a selvageria do Oeste, mas pela interação entre esses dois mundos. A 

fronteira era, antes de tudo, uma zona de interação cultural, que transformava 

igualmente o civilizado (sujeito) e o selvagem (meio), resultando em uma síntese 

que purgava-os de seus vícios e integrava as suas virtudes em um novo tipo de 

homem (TURNER, 1921).  

Na tese do autor, identificamos uma forte valorização e romantização do 

homem do campo e das raízes rurais como fundamentais e necessárias para a 

formação da democracia e para o 'processo civilizador' estadunidense, elemento que 

perpassa boa parte das artes, da literatura e da filosofia dos EUA nos séculos XVIII 

e XIX. O historiador destacou o fato de que a democracia não chegou ao solo 

estadunidense nos navios da English Virginia Company, tampouco no Mayflower; ela 

surgiu da wilderness. (Idem). Com isso, buscou romper com a cultura europeia e sua 

influência sobre as instituições democráticas e liberais então já consolidadas nos 

Estados Unidos, como veremos. 

Chama atenção o fato de que, embora Turner tenha descrito reiteradas vezes 

a forma como a fronteira opera na história dos Estados Unidos e na formação das 

instituições sociais do país, jamais forneceu uma definição precisa do conceito. 

Como William Coleman (1966, p. 23) apontava já na década de 1960,  

 

Um sentido da fronteira é dado pela medição da densidade populacional, 
menos do que duas pessoas por milha quadrada sendo considerado um 
espaço 'vazio' ou 'vacante' ou, na famosa definição de turner 'terra livre'. 
Terras não ocupadas, em grande parte com um solo rico, delimitam o último 
limite de colonização e os espaços de ocupação e civilização subsequente. 
A fronteira, portanto, pode significar espaço aberto, terras disponíveis para 
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ocupação, terras baratas e, frequentemente, gratuitas. Além da fronteira não 
há civilização. Quando a fronteira passa sobre uma área, a sequência usual 
de estágios de transformação social é colocada em ação, e um componente 
novo e plenamente americano da sociedade emerge. Dessa forma, a 
fronteira também pode significar disrupção, mudança ou evolução. Não era 
apenas um termo geográfico ou econômico, ma também uma ideia referente 
à dinâmica central da história americana, a criação de uma nova sociedade 
em uma terra virgem. A fronteira como processo permanece universal e 
onipotente. 

 

Referindo-se a Turner, Cronon (1987) chamou atenção para o fato de que a 

singularidade da fronteira reside justamente no fato de ela ser ‘móvel’. A constante 

tensão entre as áreas selvagens do Oeste e o ímpeto expansionista dos colonos 

criou um espaço definido pela relação dinâmica entre o mundo natural e o mundo 

civilizado. Nessa relação, ao mesmo tempo em que os pioneiros adentravam a 

natureza, retirando dela seu sustento e transformando-a em seu benefício, também 

eram transformados por ela. A fronteira tornou-se, dessa forma, o espaço nacional 

em movimento, dando dinamicidade às narrativas sobre a construção da América e 

emoldurando um enredo que, embora carregado de um tom epopeico, também era 

extremamente crível e persuasivo. Como aponta Smith (1950b), 

 

uma das generalizações mais persistentes a respeito da vida e do caráter 
dos americanos é a noção de que a nossa sociedade foi moldada pelo 
impulso exercido por um continente vacante, atraindo a população em 
direção ao oeste através dos Montes Allegheny, passado pelo vale do 
Mississipi, atravessando as grandes planícies e montanhas do extremo 
oeste até alcançar a costa do Pacífico (p. 3).  

 

Dentro desse modelo, Turner buscou construir uma metodologia rigorosa, a 

ser complementada e testada por evidências empíricas posteriores, para verificar o 

conjunto de ideias, fabulações e mitos históricos até então utilizados para interpretar 

e narrar os Estados Unidos (SLOTKIN, 1981). Respaldado pelas ideias de Lamarck, 

assim como pelo naturalismo romântico de Emerson e o agrarianismo de Jefferson, 

o historiador estadunidense imprimia em sua obra um forte caráter naturalista e 

materialista, já que, ao delimitar as fases da expansão da fronteira norte-americana, 

estabelecia marcos e inferia contexturas econômicas e culturais a partir da 

superação de determinadas estremaduras geográficas: no séc. XVII, o 

estabelecimento de assentamentos além das fall lines. No séc. XVIII, a superação 

dos montes Allegheny, na cordilheira dos Apalaches. No primeiro quarto do séc. XIX, 

a ocupação das terras a oeste do rio Mississipi. Em meados do mesmo século, a 

colonização do Missouri e o rápido crescimento demográfico na área das Grandes 
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Planícies através do cultivo de grãos. A partir da década de 1860, a superação dos 

limites impostos pelas Montanhas Rochosas e, finalmente, o encontro das linhas de 

ferro da Union Pacific e da Central Pacific em Promontory, Utah, no ano de 1869 

marcaram a superação da faixa desértica do extremo Oeste, ligando o Atlântico ao 

Pacífico (TURNER, 1921).  

Embora a transposição das barreiras naturais que desafiavam os pioneiros 

promovesse a atenuação do contato entre a porção costeira e a porção provincial do 

continente norte-americano, em uma dicotomia sempre marcada pela oposição entre 

esses dois polos, a hipótese de Turner trabalhava contra o regionalismo. Para o 

historiador, a mobilidade da população provocava a morte do localismo, abrindo 

espaço para um esboço narrativo geral e diacrônico do nascimento dos Estados 

Unidos como Nação. Esse esboço estruturava-se em torno da “recorrência [de um 

certo] processo de evolução em cada área do Oeste alcançada no processo de 

expansão” (VELHO, 2009, p. 9). Daí vem a afirmação de Cronon, que toma a 

fronteira turneriana como o espaço nacional em movimento.  

Essa noção desvela um Turner que, por trás da preocupação com o rigor 

metodológico e das pertinentes inquirições lançadas contra historiadores a ele 

contemporâneos, se comprometia com um esboço de construção do pretérito 

estadunidense como épico nacional. Hobsbawm (1998) afirma que a base dos 

nacionalismos que eclodiram no séc. XIX residia na identificação emocional das 

pessoas com a ‘sua’ nação. A democratização da política, movimento exitoso que 

fundamentava-se nos pressupostos iluministas, forneceu um ótimo espaço para a 

mobilização das pessoas em torno do sentimento de pertença e comunhão. Quando 

esses sentimentos eram instrumentalizados pelo Estado, chamavam-no de 

patriotismo. Embora as construções justificadoras do sentimento nacional, em sua 

maioria, remetessem à unidade linguística ou étnica de um povo, “o nacionalismo 

que estabeleceu a si próprio como versão padronizada da ideologia e do programa 

nacional era essencialmente territorial” (HOBSBAWM, 1998, p. 210). 

É sempre oscilando entre argumentos racionais (herança iluminista) e 

passionais (herança romântica) que se fundarão as premissas que justificam a ideia 

de nação. O processo que levou os Estados Unidos de algumas pequenas colônias 

às margens do Oceano Atlântico a uma nação de dimensões continentais é 

emblemático nesse aspecto. Convencido da singularidade histórica de seu país e do 

status iluminado da América como messias coletivo, portadora dos valores do 
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liberalismo, da democracia e do individualismo, Turner construiu, sob o véu da 

racionalidade que imprimia na consolidação da matriz disciplinar da História nos 

Estados Unidos, um épico coletivo que amalgamava as experiências individuais dos 

estadunidenses em um grande modelo geral com o qual os colonos podiam 

identificar-se passionalmente.   

A utilização de limites políticos (o argumento territorial), dentro dos quais 

viveria um povo (critério étnico-racial) que fala e escreve a mesma língua (critério 

linguístico) como parâmetro para se forjar a ideia de nação ensejou necessidade de 

se construir um passado que desse conta de agregar comunidades díspares, dando 

a todas um passado comum. É nessa contextura, que engloba o trabalho de Turner, 

que surgem as grandes narrativas da história nacional. É certo que “há uma ligação 

muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade” (POLLACK, 1992, p. 

204). Contudo, essa ligação não emana de maneira espontânea. Ela é construída, 

quase sempre subserviente a objetivos de legitimação política e organizada como 

uma narrativa extremamente coesa, que suprime as diferenças e ressalta as 

semelhanças. Segundo Pollack (1992),  

 

Nessa construção da identidade há três elementos essenciais. Há a unidade 
física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da 
pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; 
há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, mas 
também no sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de 
coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um 
indivíduo são efetivamente unificados (p. 204). 

 

O complexo conjunto de processos que culminou na formação dos Estados-

Nação redefiniu a forma como os sujeitos se situavam no mundo e se identificavam 

com outros. Os vários tempos e lugares que se interpolavam no interior dos 

territórios estatais do Antigo Regime passaram a constituir-se em um único tempo no 

espaço, modificando de maneira radical as relações do poder político central com as 

múltiplas tradições locais. Se no Estado Absolutista as diversas unidades territoriais, 

étnicas, culturais e linguísticas de uma coletividade formavam uma totalidade 

somente ao submeter-se politicamente ao rei - em uma lógica em que as partes 

constituíam o todo - nos Estados Nacionais os diversos fragmentos deveriam fundir-

se em um conjunto organicamente integrado, em que o Todo passaria a integrar 

cada uma de suas partes (VIANNA, 2004). 
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Esse modelo compreensivo se mostra bastante coerente quando confrontado 

com a formação dos Estados Nacionais europeus. Contudo, parece limitado ao ser 

utilizado como parâmetro para o estudo dos Estados americanos dos séculos XVIII e 

XIX. Isso ocorre fundamentalmente em virtude de dois fatores: em primeiro lugar, na 

América a língua jamais pôde ser utilizada como elemento distintivo para se forjar a 

ideia de Nação, pois não diferenciava os territórios com pretensões 

emancipacionistas de suas respectivas metrópoles. Em segundo lugar, a premissa 

de que os movimentos nacionalistas estão intimamente atrelados ao batismo político 

das classes inferiores não pode ser aplicada nas Américas, que tiveram seus 

movimentos de emancipação nacional, em sua maioria, encabeçados pelas grandes 

elites agrárias13 (ANDERSON, 1983, p. 58-59). Mais do que isso, no modelo 

turneriano escamoteia-se ou minimiza-se não somente o fato de que existiam 

contradições sociais tenazes nos Estados Unidos, mas também a ideia de que 

houve um batismo político das massas. A democracia, para Turner, seria uma 

consequência direta do contato dos pioneiros com a fronteira. 

Ao se questionar sobre o modo como as unidades administrativas coloniais 

foram, ao longo do tempo, se organizando como pátrias, Anderson (1983, p. 64) 

propôs a depuração da forma como elas criam significado, utilizando como caminho 

o conceito de jornada de Victor Turner. O autor assumiu a peregrinação como 

jornada modal, experiência vivenciada e realizada por um “fluxo constante de 

peregrinos que se deslocavam [...] vindos de localidades longínquas entre as quais 

não existia qualquer relação”. Esse processo de coletivização da experiência 

individual trouxe consigo importantes desdobramentos. Ao discorrer sobre o conceito 

de jornada, colocando-o como elemento central para a compreensão da construção 

do sentimento nacional nas Américas, Anderson (1983) percebeu que o aventureiro,  

 

Em sua rota espiral de ascensão, depara-se com companheiros de 
peregrinação igualmente ansiosos [...] oriundos de lugares e de famílias de 
que pouco ouviu falar e que espera certamente jamais ter de ver. Porém, 
com a experiência de tê-los como companheiros de viagem, emerge uma 
consciência de conexão (“Por que estamos nós... aqui... juntos?”) (p. 66). 
 

                                                           
13

 Conforme aponta Charles A. Beard, nem mesmo os Estados Unidos se excetuaram a essa regra. Em sua 
Interpretação Econômica da Constituição dos Estados Unidos (1913) o autor afirmou que os dispositivos da 
Constituição estadunidense atenderam, sobretudo, aos interesses econômicos das elites que encabeçaram o 
processo revolucionário. Dessa forma, institucionalizou-se a manutenção das grandes propriedades rurais, 
foram estabelecidas políticas fiscais favoráveis aos mais abastados e manteve-se a escravidão. George 
Washington, a título de exemplo, era o maior proprietário de terras do país.  
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Embora essa afirmação, em seu contexto original, tenha como referência os 

funcionários do Absolutismo, parece se adequar perfeitamente ao caso dos Estados 

Unidos dos séculos XVIII e XIX, em que as jornadas dos peregrinos – camponeses, 

criadores de gado, comerciantes de peles – tinham a fronteira como espaço de 

encontro. Nesse espaço, a rudeza da wilderness, as terras do Oeste que provavam 

os homens antes de aceitá-los, fornecia a força aglutinadora necessária para que a 

jornada individual se convertesse em experiência coletiva. Sobre a preeminência da 

jornada dos pioneiros como força criadora do sentimento de co-pertencimento e 

aglutinadora da identidade nacional (que o autor denomina ‘caráter nacional’, 

acrescentando à consciência identitária uma carga moral), Turner (1921) afirmou 

que 

A compra da Lousiana foi, talvez, o ponto de virada fundamental na história 
da República, uma vez que proporcionou tanto uma nova área territorial 
submetida à legislação nacional quanto o ocaso da política ligada ao 
construcionismo crítico. Mas a compra da Lousiana foi impelida pelas 
demandas e necessidades da fronteira. Enquanto os Estados fronteiriços 
aglutinavam-se à União o poder nacional crescia. Em um comício em 
dedicação ao monumento Calhoun, o Sr. Lamar explicou: "Em 1789, os 
Estados eram os criadores do Governo Federal; em 1861, o Governo 
Federal era o criador da grande maioria dos Estados" (p. 21).   

 

No modelo dialógico e dinâmico proposto pelo autor de relação entre homem 

e natureza, entre os colonos e o ambiente da fronteira, “a exploração dos animais 

selvagens levou o caçador e comerciante [de peles] para o Oeste, a exploração dos 

pastos atraiu os rancheiros, enquanto a exploração dos solos virgens [...] atraiu os 

agricultores” (TURNER, 1921, p. 14). No esteio dos caminhos abertos pelos 

caçadores e pelos indian traders (comerciantes, sobretudo franceses, que trocavam 

mercadorias com os indígenas norte-americanos), os colonos - sobretudo 

agricultores e criadores de gado – se deslocavam para a fronteira em uma série de 

ondas migratórias. Turner, amparado no New Guide for Emigrants to the West 

escrito quase meio século antes por J.M. Peck (1836), afirmava que o afluxo de 

colonizadores para o Oeste poderia ser desmembrado, para fins analíticos, em três 

fases distintas. 

A primeira onda de avanço, a dos pioneiros, usava o ambiente a sua volta (o 

range) para sustentar a si e sua família de forma bastante precária, provendo, com o 

seu trabalho e de seus familiares, tudo o que era necessário para sobreviver. Essa 

autossuficiência era excetuada, normalmente, por algumas trocas comerciais 
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esporádicas que ocorriam duas ou três vezes por ano no leste, onde os excedentes 

eram vendidos e comprava-se sal e bens essenciais para a defesa da propriedade e 

ampliação da produção. A existência das precárias estradas abertas para essas 

regiões, somada às crescentes levas de imigrantes europeus e os constantes 

deslocamentos de tropas e milícias provenientes das Guerras Indígenas (1778-

1790) atraíam magotes contínuos de famílias para esses locais, então já 

suficientemente seguros para os colonos menos impetuosos. 

Dessa maneira, os colonos da segunda onda migratória, que se deslocavam 

para essas áreas impulsionados pelas oportunidades que elas ofereciam,  

 

compravam as terras, aumentavam a produção agrícola de forma extensiva 
e intensiva, limpavam e ampliavam as estradas, construíam grandes pontes 
sobre os rios e ribeirões, levantavam grandes casas de madeira com 
janelas de vidro e chaminés de tijolo ou pedra, ocasionalmente plantavam 
jardins, erigiam indústrias, escolas, fóruns e exibiam a imagem de uma vida 
civilizada simples e frugal (PECK, 1836, p. 115). 

 

 Nesse processo, os agrupamentos isolados e autossuficientes formados por 

famílias de pioneiros davam lugar a povoados, que mantinham relações econômicas 

próximas, uniam-se em caso de ameaça externa e deliberavam coletivamente sobre 

assuntos de interesse comum. Com o avanço da fronteira e a consequente chegada 

das estradas de ferro e da economia de mercado já em meados do séc. XIX, essas 

terras valorizavam-se extraordinariamente, fazendo com que a maioria das famílias 

de colonos vendessem suas propriedades para ocupar novos solos ou, ainda, 

destinassem os recursos a atividades comerciais ou manufatureiras no ambiente 

urbano. Nessa terceira onda colonizadora, o grande capital chegava aos povoados e 

cidades, compelindo a faixa fronteiriça para o Oeste. Grande parte das pequenas 

vilas, então, cresciam e prosperavam, tornando-se grandes cidades com edifícios de 

alvenaria, campos de agricultura extensiva em suas imediações rurais, pomares, 

colégios e igrejas (Idem).  

A população crescia e enriquecia rapidamente, passando a demandar não 

apenas insumos básicos para a sobrevivência, mas sedas e outros objetos 

requintados, móveis adornados, enfeites e os inventos em voga na ocasião.  

Avolumavam-se as indústrias e a exploração do campo se tornava cada vez mais 

intensiva e mecanizada.  Completava-se a dinâmica da ocupação da fronteira, que 

se repetia, com suas três ondas migratórias sobrepostas, sempre que uma nova 
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barreira natural era vencida. Dos montes Apalaches à linha desértica de Utah e 

Nevada, passando pela Grandes Planícies e as Montanhas Rochosas, a contínua 

repetição desse processo é que explicaria a dinâmica de expansão dos EUA para o 

Oeste. Assim, no modelo turneriano, a wilderness era constantemente 

“interpenetrado por linhas de civilização cada vez mais numerosas”. Fiel a sua 

formação naturalista, o historiador percebia esse processo como “o crescimento 

contínuo de um complexo sistema nervoso para um continente originalmente 

simples e inerte” (TURNER, 1921, p. 15).  

A opção por vincular certas fases ou etapas de desenvolvimento nacional à 

superação de barreiras geográficas não foi por acaso. Na acepção de Turner, o 

meio, em particular a fronteira com suas terras ‘livres e virgens’, tinha um efeito 

formativo na cultura e nas instituições dos indivíduos e agrupamentos que nela se 

assentavam. A cultura, antes de ser transplantada de forma estática e integral de um 

local para outro, era percebida pelo historiador como uma força dinâmica, afetada 

pelas condições físicas e geográficas do local em que os indivíduos estavam 

inseridos (SWINFORD, 2006). “A civilização na América seguiu as artérias feitas 

pela geologia”, na visão do autor (TURNER, 1921, p. 12). Esse exemplo, que utiliza 

uma metáfora orgânica, é uma constante na obra de Turner. Como demonstraremos 

ao longo da tese, antes de ser mera curiosidade anedótica ou traço do estilo do 

autor, ele revela um vínculo substancial que  relaciona a fronteira às ciências da 

vida. Essa relação será explorada no capítulo III. 

No processo descrito por Turner, os imigrantes da costa leste estadunidense 

e da Europa deslocaram-se para as terras selvagens e virgens da fronteira, vertendo 

as bases da civilização, redescobrindo suas “energias primitivas”, reinventando as 

instituições da democracia direta, e infundindo-se com o vigor, a independência e a 

criatividade que moldaram a democracia americana e o caráter nacional dos 

estadunidenses. Dessa forma, o wild country se transformou em um lugar de 

renovação nacional, o "espaço quintessencial para experienciar o verdadeiro 

significado do que é ser americano" (CRONON, 1995, p. 77). 

 

1.3. O que é um americano: A hipótese da fronteira e a teoria do germen de 

Herbert Baxter Adams 
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Ao destacar o efeito transformador que a fronteira exercia sobre os colonos, 

sublinhando a simbiose entre homem e meio em seu modelo interpretativo do 

desenvolvimento cultural e econômico dos EUA nos séculos XVIII e XIX, Turner 

buscava dialogar diretamente com Herbert B. Adams, expoente maior da 

historiografia estadunidense na ocasião e seu tutor na Johns Hopkins University. 

Ironicamente, a apresentação da tese da fronteira de Turner perante a American 

Historical Association em Chicago somente ocorreu porque, após Herbert B. Adams 

declinar um convite para o evento, sugeriu que seu antigo orientando – 

desconhecido dos círculos acadêmicos na ocasião - assumisse o seu lugar. Essa 

eventualidade provocou uma revolução na historiografia estadunidense (RIDGE, 

1991, p. 66; WEGNER, 2000, p. 96).  

A interpretação então prevalente sobre a origem das instituições políticas dos 

Estados Unidos proposta por Adams (1881) postulava que a democracia e a 

autotutela haviam chegado ao solo norte-americano com os colonos ingleses. 

Instituições como o witenagemont – reunião de conselheiros eclesiásticos e 

seculares que precedia a tomada de decisões de reis anglo-saxônicos entre os 

séculos VII e XI – apropriadas a partir de práticas que teriam suas origens remetidas 

às florestas germânicas, perfazeriam as bases e o gérmen do que se tornariam os 

Estados Unidos. De acordo com Hofstadter (1949, p. 433), Adams e seus 

seguidores, sob o jugo do evolucionismo darwinista, seguiram o método genético 

com a paixão de zelotes e doutrinadores. Atribuíam às instituições políticas uma 

espécie de ciclo de crescimento baseado em elementos endógenos e 

autodeterminados comparado àquele dos organismos vivos. Assim, para 

compreender a origem dos Estados Unidos e responder à pergunta lançada por 

Crèvecoeur na terceira carta de suas Letters From an American Farmer: “what is an 

american”?, era necessário olhar para a costa leste. Conforme Adams (1881),  

 
Ao entrar na Nova Inglaterra, alcançamos o berço das instituições 
americanas. Para alguns de nós, é a terra de nossos pais, e não podemos 
nos aproximar do recinto de sua presença ausente sem o sentimento de 
veneração filial. Aqui eles assentaram, larga e profundamente, as fundações 
da liberdade da América, sem as quais a ciência dos americanos seria, 
hoje, como uma criança ensaiando os seus primeiros passos. Aqui [na Nova 
Inglaterra] se desenvolveram as municipalidades, com seus governos 
locais, a base e elemento central de nosso sistema político. A partir dessas 
municipalidades formaram-se os condados [...] os Estados e, finalmente, os 
Estados Unidos (p. 6). 
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Seguindo um método genético e comparativo, Adams (1881) procurava 

avalizar a sua hipótese sobre as origens germânicas das instituições estadunidenses 

com explanações longas e detalhadas que buscavam atestar equivalências e 

similitudes entre a organização política de comunidades e vilas germânicas e a dos 

colonos da Nova Inglaterra. Para isso, lançou mão de relatos de viagens e 

testemunhos bastante diversos e cronologicamente díspares. Adams transitava 

livremente entre os relatos de Tácito entre os séculos I e II a respeito da posse de 

terras entre os germanos e as descrições Steadman Adis,  já na penúltima década 

do século XIX, sobre os costumes de uma vila germânica na região da Turíngia. Nos 

dois casos, buscava atestar a partir dos relatos apresentados que os hábitos e 

instituições da Nova Inglaterra eram emulações de um modus vivendi germânico do 

outro lado do Atlântico, construindo uma narrativa que vinculava a América e a 

Europa em um enleio de continuidade. 

Fiel à sua teoria germinal, baseada em pressupostos de hereditariedade 

racial, assim como na imanência e perenidade das instituições associadas a 

determinado ‘povo’, o historiador de Massachussets ligava a democracia dos 

Estados Unidos diretamente à democracia ateniense, que em sua opinião “gerou e 

produziu a mais notável explosão de gênios e intelectos em toda a história da raça 

humana”. A partir de sua premissa comparativa, sustentada por uma visão 

progressista, o historiador então atestou que os méritos alcançados pelos 

atenienses na filosofia e nas artes “poderão ser alcançados pela ciência a partir da 

evolução das mesmas forças na América” (ADAMS, 1881, p. 6). Partindo dessa 

matriz narrativa, desse elo entre a Europa e a América, entre as utopias 

democráticas e libertárias do Velho Mundo – profundamente marcado pela 

hierarquia, desigualdade social e pela tradição, no argumento turneriano – e a 

percepção dos Estados Unidos como a materialização dessas utopias, a América 

estaria teleologicamente enlaçada à ‘tradição histórica e filosófica do Ocidente’, 

prevalecendo, portanto, a ideia de ininterrupção entre o Velho e o Novo Mundo. 

Para Billington (1971), o método da teoria germinal baseava-se na 

comparação pelo historiador entre uma instituição a ele contemporânea (como por 

exemplo uma cidade da Nova Inglaterra) e uma instituição de um passado remoto 

para provar que uma descendia da outra. Caso as semelhanças fossem muito 

grandes, descartava-se a necessidade de traçar historicamente um caminho 

metódico e crítico que concatena passado e presente. Para o autor, era um método 
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fundamentalmente anacrônico. Ainda segundo o mesmo autor (BILLINGTON, 1958), 

Herbert B. Adams “via o desenvolvimento da humanidade em termos evolucionários, 

mas sustentava que o meio não tem lugar na equação”. Isso porque “as instituições 

americanas somente podem ser entendidas [para Adams] como o florescimento de 

‘gérmens’ europeus que se originaram entre tribos teutônicas nas florestas da 

Alemanha medieval”.  

Assim como Adams e seus seguidores, Turner adotava uma perspectiva da 

história lastreada pelo campo semântico do evolucionismo, preocupando-se 

primariamente em suas análises com a origem, natureza e desenvolvimento das 

instituições políticas estadunidenses. Contudo, provocou uma ruptura fundamental 

na historiografia dos Estados Unidos ao refutar a teoria germinal em seus trabalhos -  

ideia de que a democracia e as instituições liberais estadunidenses eram uma 

herança europeia (ou dos ‘gérmens’ europeus). Como já foi anteriormente exposto, a 

hipótese turneriana para explicar a origem das instituições da ‘civilização nos 

Estados Unidos’ voltava o seu olhar não para o Leste, mas para o Oeste. Não para 

as vilas e cidades, mas para a wilderness. Não para as relações entre europeus e 

americanos, mas para a relação entre o homem americano e o seu ambiente, o wild 

country. A preocupação de Turner residia, sobretudo, na definição de uma 

historiografia que fosse capaz de explicar não os vínculos de continuidade e as 

semelhanças entre o Velho e o Novo Mundo, mas as rupturas, as peculiaridades do 

homem americano.  Para que isso fosse possível, era necessário aderir ao princípio 

da plasticidade dos sujeitos e instituições em sua relação com o meio. Nas palavras 

do autor,  

 

Na colonização da América, temos que observar como o modo de vida 
europeu adentrou o continente, e como a América modificou e desenvolveu 
esse modo de vida [...]. O início da nossa [escrita da] história é o estudo dos 
gérmens europeus desenvolvendo-se no ambiente americano. Atenção 
excessiva foi dada pelos acadêmicos às nossas origens germânicas, e 
pouca atenção aos fatores propriamente americanos. A fronteira é a linha 
de americanização mais rápida e efetiva. A natureza domina o colonizador. 
Ela o encontra europeu em suas vestes, indústrias, ferramentas, modos de 
viagem e pensamentos. Ela o retira do vagão de trem e o coloca em uma 
canoa de bétula. O despe de seu vestuário da civilização e o coloca em 
colete e mocassim de caçador. O abriga na cabana de madeira dos 
Cherokee e Iroqueses [...]. Em resumo, na fronteira o ambiente é 
inicialmente muito austero para o homem. É preciso aceitar as condições 
impostas ou perecer, e assim o colonizador se assenta nas clareiras e 
segue as trilhas indígenas. Pouco a pouco ele transforma o ambiente 
selvagem, mas o resultado não é a velha Europa, não é simplesmente o 
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desenvolvimento de germes germânicos [...]. O fato é, aqui está um novo 
produto que é American (TURNER, 1921, p. 5). 

 

Como se vê, ao apresentar a sua hipótese da fronteira, Turner não entrou em 

choque direto com a teoria germinal, tampouco tentou desconstruí-la ou negar a sua 

importância para a historiografia dos Estados Unidos. O autor propôs uma via 

alternativa de estudos que buscava, antes de refutar as pesquisas sustentadas pelo 

trabalho de Adams, apontar um caminho complementar. Para o autor, a teoria do 

gérmen era válida como uma hipótese a nortear os trabalhos de historiadores 

dedicados a compreender os vínculos de continuidade e similaridade entre as 

Europa e América. Contudo, o estudo das diferenças, dos elementos 

singularizadores do ‘homem americano’ e das instituições do Novo Mundo, 

demandava uma nova hipótese. É a partir daí que devemos compreender a 

proposição da hipótese da fronteira e o diálogo que o autor estabeleceu com Adams. 

Para Turner, atraídos para a América e, posteriormente, para a fronteira pela 

oferta quase ilimitada de recursos, pelo imaginário de um novo Éden e pela ética 

puritana do trabalho individual/recompensa, os yeoman farmers estavam imbuídos 

de uma forte convicção igualitária e liberal – Deus criou todos os homens à sua 

imagem e semelhança e deu a eles as mesmas oportunidades e faculdades. Dessa 

convicção, deriva outra, o libertarianismo - todos são livres para buscar a sua própria 

felicidade e êxito; o sucesso pessoal seria resultado única e exclusivamente 

tributado ao esforço e empenho do indivíduo, enquanto o insucesso deveria ser 

atribuído à leniência e preguiça (TURNER, 1921; SMITH, 1950b; SLOTKIN, 1973).   

Essas convicções, contudo, só puderam tomar corpo na região da fronteira, 

onde, para o autor, as relações de poder, a hierarquia e os abusos do direito de 

propriedade não existiam. O colaboracionismo entre os colonos na fronteira, 

balizado pelo igualitarianismo, pela ética do trabalho e pelas convicções liberais dos 

colonos, seria, portanto, a base da democracia nos Estados Unidos. Daí a ênfase 

turneriana na ideia de que a democracia estadunidense nasceu da selva, da 

wilderness, provocando uma cisão fundamental com a Europa e com Adams e 

entregando à América as rédeas de seu próprio desenvolvimento e a prerrogativa de 

narrar a sua própria história. Não por acaso, no prefácio da sua coletânea de artigos 

sobre a tese da fronteira, Turner (1921) citou um comentário feito pouco mais de um 

século antes pelo então embaixador francês M. Adet, “Jefferson, eu digo, é 
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americano, e por isso ele não pode ser sinceramente nosso amigo. Um americano é, 

desde o seu nascimento, inimigo de todo o povo europeu” (p. 4).  

Em sua ruptura, Turner (1921) definiu que a história da América não era um 

mero apêndice da histoire universelle, cujo epicentro estava na Europa. Sua 

natureza era distinta, demandando um método também distinto e estabelecendo 

uma narrativa progressista que associou o Leste ao passado e o Oeste ao futuro. O 

Leste ao vício e o Oeste à purificação. Contudo, a premissa inicial utilizada por 

Turner para apresentar a sua hipótese – o fechamento da fronteira no final do século 

XIX -  apresentava um novo problema, que a ameaçava de tornar-se obsoleta no 

mesmo instante em que era apropriada pelo meio acadêmico norte-americano: se a 

existência de terras livres em direção ao Pacífico e sua contínua recessão em favor 

dos colonos explicava o desenvolvimento dos Estados Unidos, bem como a 

democracia, o liberarismo e o igualitarismo da nação, então o que  aconteceria com 

o país após o fechamento da fronteira? A tese da fronteira havia se tornado um 

axioma interpretativo para a história dos Estados Unidos nas décadas posteriores à 

sua apresentação na World’s Columbian Exposition, levantando um problema 

crucial. Afinal, se a fronteira turneriana havia fechado em 1890, a teoria do autor 

deixou aos historiadores estadunidenses poucas pistas sobre o que fazer com o 

Oeste no século XX. De certa forma, a western history turneriana praticamente 

chegava ao fim no exato momento em que surgiu.    

O problema não era meramente aparente, e o próprio Turner foi obrigado a 

reconhecê-lo. Conforme Cronon (1987), já em 1910, em correspondência à 

American Historical Association, na qual havia substituído Adams como presidente, 

Turner levantava como questão a necessidade de adequar a matriz interpretativa 

dos Estados Unidos à realidade do século XX, com as fronteiras do país já definidas 

e o grande surto migratório para o Oeste concluído. Só em 1925, contudo, a 

preocupação tomou a forma de uma monografia intitulada The Significance of 

Section in American History.  

Basicamente, nessa monografia o autor afirmou que, com o fechamento da 

fronteira e a transição da abundância virtualmente ilimitada para um cenário de 

crescente escassez, as diferenças seccionais entre as regiões geográficas dos 

Estados Unidos se acentuariam, o país se tornaria crescentemente mais próximo da 

Europa, com as populações de diferentes secções disputando o controle da nação e 

as contradições provocadas pelas grandes corporações se exacerbando. O novo 
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modelo interpretativo se sustentava, portanto, no estudo das tensões e relações que 

integrariam e oporiam as diferentes secções.  

Turner (1932) ambicionava que essa nova matriz interpretativa servisse como 

um complemento que solucionaria as distorções criadas pela entronização da tese 

da fronteira como grande modelo narrativo e interpretativo da história dos Estados 

Unidos.  A secção foi proposta como uma teoria para explicar a América no século 

XX da mesma forma que a fronteira foi utilizada para os séculos anteriores. Contudo, 

a tentativa de solução por ele proposta foi, em grande medida, refutada ou 

simplesmente ignorada pela maioria dos historiadores estadunidenses. Ao contrário 

da fronteira, a hipótese seccional não tinha uma estrutura abrangente, tampouco 

uma narrativa capaz de agregar temas monográficos esparsos em uma unidade 

orgânica. O pouco que lhe restava de fluidez, provinha da hipótese da fronteira.   

A referida força e fluidez da hipótese da fronteira derivava, sobretudo, da sua 

capacidade de unificar as experiências e narrativas históricas regionais em uma 

totalidade nacional fluida, coesa e coerente. A simplicidade e o senso de movimento 

da fronteira turneriana lhe deram organicidade e perenidade; fatos, assim como 

interpretações até então demasiadamente regionalizadas e desconexas passaram a 

ser congregadas em uma grande narrativa que amalgamou o regional ao nacional e 

as experiências particulares em um modelo geral.  

Conforme Avila (2006), tais elementos foram, ainda, reforçados pelo ambiente 

cultural do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, marcado pelo 

expansionismo estadunidense e as pretensões imperialistas do país norte-

americano cada vez mais tenazes após a democracia jacksoniana. O Destino 

Manifesto, construído entre as décadas de 1830 e 1850 a partir de argumentos 

teológicos encontrou na hipótese da fronteira uma forma de se adequar ao crescente 

cientificismo e laicismo do período, que favoreceu a penetração de uma teoria que 

creditava os méritos desenvolvimentistas dos Estados Unidos não mais à 

providência, mas à produtividade e devoção à democracia.  

A pretensão de cientificidade da história no final do século XIX, somada ao 

esforço de autonomização da disciplina que, até 1893, concentrava-se sobretudo 

nos trabalhos de Adams e seu círculo de seguidores empenhados em definir um 

objeto de pesquisa e um método que a diferenciasse da escrita da história como 

exercício literário, encontrou na hipótese da fronteira um núcleo firme de premissas 

suficientemente gerais para modelar e reformular a narração do pretérito 
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estadunidense a partir de bases supostamente racionais e metodicamente guiadas. 

Adams, como grande parte dos historiadores dos Estados Unidos que, entre as 

décadas de 1880 e 1920 construíram as bases da teoria e do método historiográfico 

em terras norte-americanas, teve toda a sua formação profissional desenvolvida em 

universidades alemãs  (doutorou-se em Heidelberg sob os auspícios de Bluntschli e 

Droysen) (CUNNINGHAM, 1981, p. 270). Assim, balizado pelos pressupostos do 

historicismo germânico, organizou seus seminários e estabeleceu seu programa de 

estudos na Johns Hopkins University a partir de “uma aproximação com a evidência 

histórica guiada pelo método e pela crítica, sem as distorções (tanto quanto for 

humanamente possível) provocadas pelos valores subjetivos e preferências do 

historiador como indivíduo” (CUNNINGHAM, 1976, p. 244).  

Declarando-se, tanto por formação como por inclinação pessoal, como 

historiador e cientista político, Adams (2015, p. 79) definia a política como vulgar 

sem o amparo da história para libertá-la; igualmente, a história se desfazia em mera 

literatura ao se desvincular da prática política. Dessa forna, enquanto a história 

concedia dignidade, harmonia e sentido às ações políticas ao integrá-las em uma 

totalidade diacrônica e concordante, a política obsequiava à história sua relevância e 

sustentava sua pretensão de cientificidade ao tornar suas inferências e postulados 

verificáveis e  validáveis por meio de critérios racionais e metodicamente guiados de 

seleção e análise dos documentos. Amparado nas ideias do historiador britânico 

Edward Freeman e do jurista suíço Johann Bluntschli, o autor defendia uma 

conceituação da ciência histórica vinculada sobretudo à análise das instituições 

políticas – noção definida por ele como history as past politics (apud CUNNINGHAM, 

1976)14.  

O conceito de política adotado por Adams e vinculado ao ofício do historiador 

é consideravelmente amplo. O autor explica que ao utilizá-lo, não intenciona 

restringir a ciência histórica ao campo das ‘coisas do Estado’; antes disso busca, 

como os gregos da Antiguidade, englobar todos os domínios do homem enquanto 

sujeito civilizado. Assim, todos os interesses mais elevados da humanidade - 

passando inclusive pela literatura, artes, comércio e trabalho – devem ser 

                                                           
14

 A abordagem de Adams encontra um análogo em Ratzel na Alemanha, ao estabelecer o Estado como a 

unidade privilegiada  (embora não exclusiva) de análise da sociedade em sua antropogeografia, a partir da 

metáfora do organismo composto por diferentes unidades celulares (os indivíduos) sistemas e órgãos (as 

instituições).  
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englobados na noção de ‘política’ adotada por Adams, associada à ideia de Politéia 

ou Commonwealth. A partir desse pressuposto, o autor afirma que “os homens 

civilizados vivem, se movem e existem em sociedade. Catedrais, palácios, colégios e 

Universidades são simplesmente instituições dentro do Estado, devendo a sua 

segurança e existência legal à autoridade estatal”.  Em função disso, “a corrente 

fundamental da história corre pelos canais da política” (ADAMS, 2015, p. 68).  

Para Adams, a política é a dimensão do pretérito na qual se torna mais 

claramente perceptível e observável o funcionamento e desenvolvimento de uma 

dada sociedade, integrando e dando coesão aos diversos campos da inquirição 

histórica. Em concordância com Ranke, afirmava que a “continuidade da história 

aparece preeminentemente nos Estados” (ADAMS, 2015, p. 76). Parafraseando 

Maurenbrecher defendia que “sem lei, ordem e um bom governo, não pode haver 

arte, ciência ou cultura em um dado commonwealth. Todas as forças significativas 

de uma coletividade existem e se movem dentro dos limites da sociedade civil 

[organizada]”.  

Assim, a investigação do passado sustentava-se na ação polarizadora do 

Estado como legitimador e formador das instituições nacionais e locais, sublinhando 

uma visão da sociedade definida de cima para baixo e destacando a ação de 

sujeitos exemplares no processo de formação e amadurecimento da ‘civilização 

americana’. É justamente por isso que Adams afirmava convictamente que, para 

compreender a formação das instituições nacionais, era necessário olhar para o 

Leste. Afinal, somente após a ação volitiva e organizada do Estado os territórios a 

Oeste poderiam se integrar à Federação, sendo paulatinamente purgados da 

barbárie da wilderness e assimilados a uma situação de civilização já plemanente 

amadurecida a partir do Atlântico antes de ser exitosamente transplantada para os 

territórios ao poente.   

O conceito de História como past-politics utilizado por Adams foi, já no fim do 

século XIX, criticado, com grande centralidade dos historiadores turnerianos, em três 

frentes: em primeiro lugar, tinha um escopo demasiadamente reduzido e específico; 

em segundo lugar, sua relevância para os interesses do presente mostrava-se 

menor do que a alegada; por último, apresentava um pendor elitista, silenciando e 

ignorando o homem comum (HIGHAM et. al., 1965, p. 105). Sobre as duas primeiras 

críticas já discorremos anteriormente. A tese da fronteira logrou a sua força, 

longevidade e penetração no imaginário do ‘homem comum’ estadunidense 
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justamente pela sua generalidade e flexibilidade, bem como pela sua capacidade de 

agregar as experiências regionais díspares em uma narrativa unívoca da história da 

nação. Ademais, Turner percebia os fatos e problemas políticos como insuficientes 

para a compreensão de uma série de problemas levantados pelos historiadores 

norte-americanos no final do século XIX. Adotando uma posição materialista, ao 

analisar a cultura a partir do embate entre sujeito e meio, o historiador de Wisconsin 

creditou à tensão entre homem e ambiente e os desdobramentos daí decorrentes a 

centralidade de suas análises.   

A teoria do gérmen de Adams, por outro lado, mostrava-se incapaz de 

dialogar exitosamente com as crescentes tensões e contradições que fervilhavam 

nos Estados Unidos durante as décadas de 1890 e 1900. O monismo político não 

conseguia explicar os conflitos cada vez mais frequentes e violentos que opunham a 

classe trabalhadora às grandes corporações, tampouco as crises cíclicas do 

liberalismo na década de 1910 que culminaram na fundação do Federal Reserve. 

Também não era capaz de manter um equilíbrio concordante entre a singularidade 

das histórias regionais e estaduais e a generalidade da história nacional. Afinal, se 

um modelo pronto e importado das florestas germânicas para a Nova Inglaterra e 

depois transplantado para os Estados do Oeste definia as instituições 

estadunidenses, como as diferenças secionais poderiam ser consideradas? Em 

busca de um modelo aplicável à história dos Estados Unidos afinado com a 

Kulturgeschichte alemã, Adams construiu uma teoria que, ao sublinhar os elementos 

que aglutinavam a cultura nacional e definiam as instituições nacionais, suprimia as 

diferenças. 

Em relação ao alegado elitismo da teoria da história como past-politics de 

Adams, a teoria turneriana forneceu uma de suas contribuições mais substanciais – 

e uma das poucas que se manteve em pé após a avalanche de críticas que a tese 

da fronteira passou a sofrer sobretudo a partir da década de 1930. Conforme aponta 

Kerwin Klein (1996), a hipótese da fronteira se desvencilhou da interpretação da 

história a partir da compreensão dos atos dos sujeitos excepcionais que conduziam 

a política nacional. Instituiu, em seu lugar, uma forma de narrar e interpretar a nação 

a partir de grupos subalternos e sujeitos anônimos, os colonos e pioneiros da 

fronteira. Os conflitos entre o 'Whig Party' e o 'Democratic Party', as tensões entre o 

norte protecionista e manufatureiro e o sul liberal e escravista davam lugar à marcha 

civilizadora de um herói coletivo - o povo. Assim, os estadunidenses encontraram na 
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interpretação turneriana do pretérito nacional uma narrativa com a qual 

identificavam-se; nela, de coadjuvantes passivos das decisões capitaneadas pelas 

elites políticas nacionais, tornavam-se protagonistas de sua própria história e do 

destino da nação.  

As pessoas ordinárias foram alçadas a uma estatura heroica e suas memórias 

e vivências se tornaram significantes na medida em que se integravam a um 

contexto geral, dando força, organicidade e materialidade à premissa da fronteira. 

Dessa forma, ao passo que a hipótese de Turner, crescentemente incorporada ao 

imaginário estadunidense e integrada ao senso comum (o mito da fronteira), fornecia 

à população um enredo por meio do qual os sujeitos ordinários integravam as suas 

histórias individuais a uma premissa de significado maior para a história da nação - a 

marcha para o Oeste reforçava a hipótese turneriana, funcionando na ocasião como 

validação empírica de seus postulados. 

De acordo com Slotkin (1981), na fronteira de Turner, a conquista do Oeste 

capitaneada pelos colonos agricultores, ao contrário da fronteira do caçador, não era 

violenta. Assim,  

 

A conquista do agricultor [foi marcada pelo] labor e o cultivo, em vez da 
ação da espada; logo os líderes e capitães não tinham proeminência. As 
leis econômicas e sociais, em um mercado em geral 'livre', marcado por um 
sistema político e social aberto, operavam através das ações gerais da 
massa para realizar o trabalho do Progresso e da Civilização. Quando a 
mão invisível das operações de mercado tornou-se politicamente visível, 
tomou forma na ação dos partidos, que tinham um caráter seccional (não 
classista), não sendo dominados nem por uma liderança individual, nem por 
uma ideologia. Nesse sistema, a exploração da fronteira aberta induziu, por 
bem ou por mal, uma regeneração da sociedade política, purgando-a das 
excrescências feudais e criando uma nova forma social e democrática. Não 
só o resultado dessa ação foi democrático, mas também o processo: os 
pequenos empreendedores/manufatureiros/mecânicos/fazendeiros, os 'little 
men' com seus agregados e iguais, foram a força humana dominante no 
mundo de Turner (p. 612). 
 

  

 Esse ‘mundo de Turner’ prefigurava uma América formada por colonos em 

geral protestantes e brancos que, em contato com a wilderness, se afastam de suas 

raízes culturais europeias e dos vícios da civilização, sendo regenerados pelo meio 

natural, preconizando um novo modelo civilizatório no continente norte-americano, 

sem os ranços feudais do Velho Mundo. Dava preeminência à agricultura como 

atividade definidora do desenvolvimento do país, assim como da americanização 

dos colonos, ou seja, a propensão a uma cultura do trabalho, ao liberalismo, à 
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democracia, ao desprezo pela hierarquia e pela subserviência. Estabelecia a 

fronteira como a principal força a agir na construção das instituições nacionais e na 

formação do ‘caráter nacional’, uma válvula de escape que preveniu a desigualdade 

e distribuiu prosperidade. Deixava de lado a narrativa da história centrada em líderes 

e decisões de gabinete para estabelecer um herói coletivo ou herói-massa. 

Estabelecia um modelo narrativo para a historiografia que silenciava as nações 

indígenas e as marcava como um ‘não povo’, ao declarar os seus domínios como 

terras devolutas e incorporá-los ao conceito de wilderness. Por fim, construía um 

modelo progressista e dinâmico para a interpretação da história nacional, 

relacionando o movimento demográfico em direção ao Oeste a um movimento 

teleológico positivo em direção à Civilização – o Progresso.  

1.4. A tese da fronteira: A Western History como história nacional 

 

 Em 1893, após a apresentação da hipótese da fronteira em Chicago, Turner 

enviou centenas de cópias do seu trabalho para outros historiadores, assim como 

editores de jornais e revistas. As respostas não foram nada animadoras. A recepção 

inicial de seu texto foi fria e pouco entusiasmada. É compreensível. Um professor 

desconhecido havia proposto um referencial para a escrita da história dos Estados 

Unidos que rompia com as bases sólidas assentadas por seu próprio mentor, 

Herbert B. Adams.  Parecia uma atitude demasiadamente presunçosa para o meio 

acadêmico estadunidense. Ademais, suas proposições questionavam as bases 

metodológicas da teoria do gérmen e seu estilo generalista, por vezes poético, de 

análise e escrita não lograva satisfazer as rigorosas exigências que o método 

histórico demandava, propondo um salto epistemológico que se antecipava às 

evidências documentais. A despeito da recepção morna de suas ideias, Turner as 

disseminou diligentemente em suas aulas e seminários em Wisconsin e, após 1910, 

Harvard. Não foram poucos os alunos e orientandos de Turner que, ao ingressarem 

em carreiras acadêmicas, passaram a propagar suas ideias15. Essa base deu ao 

historiador respaldo e projeção para escrever em jornais de grande tiragem, 

ministrar palestras em diversas instituições dos Estados Unidos e galgar degraus no 

interior da American Historical Association (AHA) até tornar-se presidente da 

associação em 1910. Nesse ano, sua tese já havia sido amplamente reconhecida no 
                                                           
15

 Podemos incluir entre eles Merle Curti, Marcus Lee Hanson e Frederic L. Paxson.  
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mundo acadêmico estadunidense, disseminando-se sobretudo – e incomumente – 

por meio de seu trabalho como professor, em cursos regulares, seminários e 

tutorias, trabalho este que chamou a atenção para a sua tímida e econômica 

produção bibliográfica  (BILLINGTON, 1973; WALSH, 1992; BOGUE, 1998).  

 De acordo com Gressley (1958) e Hofstadter (1968) outros elementos 

também contribuíram para a rápida disseminação da hipótese turneriana nas duas 

primeiras décadas do século XX. Em primeiro lugar, quando Turner anunciou a sua 

tese, a história dos Estados Unidos encontrava-se dominada por dois temas 

centrais: a teoria do gérmen  e  “a controvérsia em torno da escravidão” ligada aos 

trabalhos de Hermann von Holst. Contudo, a estabilidade econômica que se 

consolidou após os sucessivos pânicos bancários que ocorreram entre 1873 e 1907 

(RICHARDSON & SIBLIK, 2015) reestabeleceu o otimismo, fazendo com que os 

historiadores mais jovens buscassem algo “mais americano do que a escola 

teutônica” como explicação para o desenvolvimento nacional - uma solução que 

contemplasse a singularidade estadunidense.  

 Em segundo lugar, a hipótese da fronteira ganhou impulso entre historiadores 

dos Estados Unidos no preciso momento em que o movimento progressivo16 atingia 

o seu auge, oferecendo um modelo interpretativo da América que, embora tivesse 

como personagem nuclear de sua narrativa o ‘homem comum americano’, poderia 

ser utilizada como recurso retórico pelos reformadores e ativistas do movimento sem 

o risco de serem marcados com o ‘estigma de marxistas’. Em terceiro lugar, o 

enorme acúmulo de informações e estudos capitaneados por associações históricas 

de condados e Estados, além de bibliotecas, museus e Universidades regionais 

cultivaram um clima intelectual favorável à hipótese da fronteira. Afinal, o rápido 

                                                           
16

 O movimento progressivo (progressive movement) nos Estados Unidos ganhou expressão durante os anos 
finais do séc. XIX e a primeira década do séc. XX. As distorções do liberalismo radical começaram a se 
exacerbar, criando demandas cada vez maiores entre a população trabalhadora e reações intelectuais ao 
darwinismo social então prevalente no pensamento histórico e sociológico estadunidense. Nesse período, o 
ativismo sindical, as lutas por direitos trabalhistas e o crescente enfrentamento ao tratamento errático 
dispensado aos presos epacientes de manicômios ganharam expressão e relevância.  A crescente urbanização e 
concentração fundiária também levou o movimento ao campo, a partir da ação de pequenos proprietários 
rurais. Os movimentos organizados em defesa dos direitos das mulheres também surgem nesse período, em 
grande parte ligados ao Movimento Temperança. Basicamente, o progressivismo se caracterizou por um 
intenso esforço para a inclusão de grupos tradicionalmente excluídos da política nacional nos processos 
decisórios e na pauta dos legisladores e administradores; defesa da ideia de que era dever do governo a 
mitigação dos problemas sociais e estabelecimento de regras justas para a correção das distorções econômicas 
provocadas pela concentração de renda.  Finalmente, desejo de combate à corrupção e ao crescente 
fisiologismo que amalgamava a política às grandes corporações controladoras do capital, devolvendo o poder 
político ao povo e reestabelecendo um modelo democrático de base, sustentado na participação popular real. 
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crescimento dessas instituições e trabalhos a Oeste do Mississipi fez com que a tese 

turneriana fosse recebida como um todo que poderia integrar as ‘partes’ oferecidas 

pelas contribuições das diversas histórias regionais. Os historiadores locais, dessa 

forma, sentiam que haviam contribuído para algo maior, com o significado de seus 

trabalhos impactando não somente a cidade ou condado, mas toda a nação. Vale 

ainda destacar que até a década de 1930 o ambiente acadêmico se mostrava 

particularmente permeável a doutrinas de pendor evolutivo ou progressista 

(GRESSLEY, 1958).  

Nas primeiras décadas do século XX os alunos de Turner e demais 

historiadores que se formaram instilados por sua influência passaram a utilizar a 

premissa da fronteira em suas pesquisas não como uma hipótese a ser testada, mas 

como uma assunção axiomática. Suficientemente vaga e adaptável para agregar em 

seus limites problemas de pesquisa muito diversos entre si, a sua força “se 

assentava [sobretudo] no apelo que a fronteira exercia sobre o imaginário dos 

americanos” (HOFSTADTER, 1949, p. 435). Embora o autor jamais tenha 

estruturado a sua hipótese em uma obra de fôlego, estando ela dispersa em uma 

série de artigos, monografias e seminários, diversos historiadores entre as décadas 

de 1910 e 1940 se preocuparam em sistematizar a tese da fronteira e o programa de 

estudos que dela se desdobrou, a Western History, como alicerce referencial para a 

pesquisa e o ensino de história nos Estados Unidos.  

Conforme aponta Bogue (1996), em 1932, ano da morte de Turner, mais da 

metade das instituições de ensino superior dos Estados Unidos ofereciam 

programas de estudos em Western History. Nas oito universidades mais prestigiadas 

do país, que compõem a chamada Ivy League (Liga de Hera) - Harvard, Princeton, 

Dartmouth, Yale, Columbia, Pensilvânia, Brown e Cornell – oferecia-se aos alunos 

cursos amparados na tese turneriana. Essa perspectiva, portanto, havia deixado de 

ser uma abordagem regional para se tornar um dos grandes modelos para teorizar e 

narrar a história da nação. Na primeira metade do século XX, pode-se dizer que 

duas teorias ou modelos compreensivos da história dos Estados Unidos 

concentraram a grande maioria da produção historiográfica do país: a interpretação 

econômica da política associada a Charles A. Beard e a interpretação do 

desenvolvimento estadunidense a partir da fronteira, associada sobretudo a Turner. 

A geração de historiadores que chegaram à maturidade intelectual orientados 

pela perspectiva da fronteira desenvolveu a tese tanto do ponto de vista teórico 
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quanto do ponto de vista empírico. Para Swinford (2006) “a tese que Turner cunhou 

é reconhecidamente generalista, hegemônica, restritiva e por vezes contraditória”. 

Mais do que isso, “o ensaio do autor buscou aplicar uma superestrutura 

[demasiadamente] ampla, estática e universal de desenvolvimento para um 

processo que era, na verdade, muito mais dinâmico” (p. 259). Se, em grande parte, 

as críticas de Swinford se justificam, é necessário considerar, como já foi aqui 

apreciado, o momento em que Turner apresentou a sua hipótese da fronteira, os 

autores e problemas com os quais dialogava e, ainda, as condições de seu próprio 

tempo. Na década de 1890, a História ainda se movimentava nos departamentos 

acadêmicos estadunidenses para consolidar-se como área do saber autônoma, 

ensejando a definição de um conjunto de métodos, objetos e teorias que lhe dessem 

organicidade e legitimidade. O cientificismo e o progressismo estabeleciam um 

horizonte epistemológico que eclipsava qualquer contestação e, 

complementarmente, o imaginário da fronteira, acompanhado pela melancolia que 

seu fechamento ensejava, deslocava-se do futuro – mediado pela utopia - para o 

passado – mediado pela nostalgia. A fronteira deixava de ser a reserva ilimitada e 

edênica de recursos, terras e benesses de onde a América arrancaria os meios e 

virtudes necessários para o seu progresso para tornar-se um lugar nostálgico, um 

estado das coisas pretérito que, embora desejável para o futuro, havia chegado ao 

fim.  

Não deixa de ser irônico o fato de que grande parte do sucesso da hipótese 

da fronteira, convertida em tese pelos pesquisadores que a utilizaram em seus 

trabalhos, deriva de suas fragilidades. Em primeiro lugar, o fato de Turner jamais ter 

escrito o livro de fôlego que tanto havia prometido no final de sua carreira sobre o 

tema deixou um campo aberto para que outros pesquisadores preenchessem essa 

lacuna. Em segundo lugar, a generalidade da tese da fronteira, assim como a 

monocausalidade que a sustenta (a fronteira territorial dinâmica em constante 

expansão, associada à ideia de oportunidade, como elemento definidor do 

desenvolvimento dos Estados Unidos) a tornou facilmente instrumentalizável como 

premissa retórica para debatedores, articulistas, agitadores e figuras públicas com 

distintas convicções políticas. Em terceiro lugar, seu caráter esquemático, assim 

como a simplicidade de seus postulados gerais, fez com que se encaixasse 

perfeitamente às demandas crescentes do ensino público estadunidense. Por último, 

o deliberado foco dado aos colonos de origem anglo-saxônica por Turner – o ‘povo’ 
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em movimento para o Oeste sobre o qual escreveu parece se restringir 

essencialmente a homens brancos e protestantes - assim como a ideia geral de que 

a marcha para o Oeste foi um movimento progressista e pacífico, de congregação 

entre homem e natureza, abriram um campo para o desenvolvimento da tese da 

fronteira a partir da crítica a suas distorções mais óbvias.  

Podemos, a partir do supraposto, definir dois grupos gerais de pesquisadores 

que, trabalhando a partir dos pressupostos estabelecidos pela tese da fronteira, 

contribuíram para que a Western History se tornasse o principal referencial para a 

escrita da história dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. O primeiro 

grupo assumiu uma postura ortodoxa em relação ao trabalho de Turner, 

desenvolvendo as propostas teóricas fundamentais do autor, investigando 

documentos primários à luz da referida tese e aplicando-a à narração da história 

nacional. O segundo grupo assumiu uma postura inquisitiva sobre a tese da 

fronteira, desenvolvendo seus trabalhos a partir das imprecisões, generalizações e 

lacunas deixadas pelo autor. Nesse grupo, alguns se empenharam em demonstrar a 

complexidade do outro lado da fronteira, percebido de forma demasiadamente 

genérica por Turner como a wilderness,  sublinhando o papel fundamental das 

nações indígenas, dos territórios sob colonização espanhola e francesa que se 

tornaram parte da União no processo de expansão nacional para o Oeste e outros 

grupos sociais existentes no contexto aludido. Outros, por sua vez, buscavam 

evidenciar que a tese era inadequada para a compreensão da colonização de certas 

regiões norte-americanas e a análise de certos processos no interior da história dos 

Estados Unidos. Portanto, como apontam Milner et. al. (1997) enquanto alguns 

autores se mantiveram firmemente comprometidos com a continuação do trabalho 

de seu decano, a exemplo de Frederick Paxson e seus alunos Robert E. Riegel, Dan 

E. Clark, Thomas D. Clark e Ray Allen Billington, outros buscaram minar novas 

jazidas da Western History, questionando de forma mais sistemática as proposições 

de Turner, a exemplo de John Parish, Walter Prescott Webb e Eugene Bolton.  

Os turnerianos tradicionalistas ou ortodoxos tiveram um papel fundamental na 

disseminação da Western History a partir da década de 1920. Conforme aponta 

Bogue (1996, p. 14), nesse período quase todos os cursos disponíveis sobre o 

assunto utilizavam um texto guia, um livro em torno do qual se organizava a 

atividade letiva. Ainda na década de 1960, quando a tese da fronteira já mostrava 

claros sinais de esgotamento, perdendo sua preeminência para os American Studies 
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que se deseenvolveram a partir do trabalho de Vernon Parrington e a consensus 

history de Richard Hofstadter, 194 cursos sobre o assunto eram oferecidos nas 

universidades estadunidenses, dos quais 169 usavam um texto central como 

referência. Em outra publicação, Bogue (1998, p. 7) afirma que, embora os 

compêndios didáticos que narram a história dos Estados Unidos a partir da 

perspectiva da fronteira não sejam muito numerosos, são livros de qualidade em 

geral muito elevada. Os autores que se propuseram a escrever os grandes 

compêndios que narram a história dos Estados Unidos como marcha para o Oeste 

utilizaram, em geral, um enredo comum, com variações pontuais.   

 Esses historiadores utilizavam a perspectiva da fronteira como axioma 

referencial para a narração da história nacional e, em sua grande maioria, optavam 

por um recorte inicial estabelecido em torno dos eventos que culminaram na 

proclamação da independência e a ulterior guerra de emancipação com os 

britânicos. O recorte final, em concordância com a proposta turneriana, foi 

estabelecido na última década do séc. XIX e o fechamento da fronteira agrícola. 

Dessa forma, a história da nação amalgamava-se ao movimento dos colonos de 

origem europeia para o Oeste, começando no preciso momento em que os pioneiros 

atravessaram os Apalaches em direção ao Mississipi e encerrando-se quando as 

áreas contíguas ao Oceano Pacífico, assim como as austeras Grandes Planícies, já 

se mostravam ‘domesticadas’ e povoadas, em conformidade com o que relator do 

censo de 1890 havia certificado. 

Entre os principais textbooks dedicados à narração da história dos Estados 

Unidos a partir da perspectiva da fronteira na primeira metade do séc. XX, 

destacam-se History of the American Frontier de Frederick L. Paxson (1924), 

America Moves West de Robert W. Riegel (1930), The West in American History de 

Dan E. Clark (1937),  The Territories and the United States de Earl Pomeroy (1947) 

e, finalmente, Westward Expansion, de Ray Allen Billington (1949). Em todos esses 

livros, mantém-se uma estrutura narrativa constante, com diferenças pontuais.  

Cronologicamente, parte dos autores optaram por descrever a própria 

colonização inicial da América como uma fronteira que atraía contingentes de 

prostestantes, degredados e aventureiros da Europa. Assim, as fronteiras a leste da 
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Proclamation Line17 não eram válvulas de escape para os Americans, mas para os 

europeus. A partir dessa premissa, historiadores como Dan Elbert Clark (1937) e 

Jackson Turner Main (1965) incorporaram a premissa da fronteira como base para o 

estudo da colonização estadunidense, destacando os distintos papéis exercidos por 

britânicos, espanhois, holandeses e franceses no processo de expansão da 

colonização europeia sobre o continente norte-americano. A grande maioria dos 

autores, contudo, estabeleceram o recorte inicial da Western History com a 

ocupação das terras a Oeste dos Montes Apalaches (como é o caso de Paxson) ou 

a Oeste do Mississipi (perspectiva adotada por Billington).   

Segue-se a isso uma narrativa constrita entre os anos imediatamente 

anteriores à Revolução Americana e o período canonicamente estabelecido por 

Turner como o fechamento da fronteira, no final do séc. XIX. Sua estrutura, em todos 

os autores antecitados, mantém-se estável, com diferenças pontuais. Em 1769 

Daniel Boone e Richard Henderson viabilizaram uma passagem entre a Cordilheira 

dos Apalaches pelo Cumberland Gap, criando uma via de acesso seguro aos 

territórios de Kentucky e Tennesee a partir da Virginia. No mesmo ano, Joseph 

Martin abriu uma passagem pelo Powell Valley, também a partir da Virginia. Assim, 

pioneiros oriundos dos territórios coloniais do Sul passaram a ocupar essas áreas 

em magotes crescentes sobretudo após o fim da Guerra de Independência em 1781. 

No norte o avanço foi mais lento, já que não existiam condições geográficas 

favoráveis. Esses pioneiros passaram a prosperar no Oeste, mantendo uma 

estrutura social baseada em pequenas propriedades rurais autossuficientes e 

organizando-se para guerrear contra os nativos e construir pontes, estradas, 

armazéns e outras benfeitorias esssenciais para as comunidades. A política de 

terras nesse período, contudo, não foi liberal. Ela voltou seus olhos para o Leste, 

não o Oeste (o governo pretendia vender as terras a preços baixos o suficiente para 

que os posseiros conseguissem pagá-las sem endividarem-se irreversivelmente, 

mas altos o suficiente para subsidiar os débitos nacionais). A despeito das políticas 

conservadoras, as terras entre os Apalaches e o Mississipi apinharam-se de 

posseiros (PAXSON, 1910; AMBLER e SUMMERS, 1958).  O governo somente 

fomentaria a ocupação a partir dos Homestead Acts de Abraham Lincoln em 1862, 

                                                           
17

 Limite jurisdicional dos territórios britânicos na América do Norte estabelecido com a Royal Proclamation de 

1763, separando-os dos domínios franceses. Seus limites foram estabelecidos a Oeste pelo rio Mississipi. 
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após uma longa pressão de fazendeiros sulistas e homens livres para a aquisição de 

solos no Oeste a preços baixos por meio do movimento Solo Livre entre as décadas 

de 1840 e 1860 (VAN ATTA, 2014, p. 229). 

Em 1803, Thomas Jefferson comprou o enorme território francês da 

Louisiana, dando aos Estados Unidos controle sobre uma área indefinida entre o 

Mississipi e as Montanhas Rochosas.  A expedição de Lewis e Clark, enviada por 

Jefferson em 1804 (retornando em 1806) para fazer reconhecimento do novo 

território e encontrar uma rota fluvial até o Pacífico percorreu os rios Columbia e 

Missouri até o Oregon. Os relatos da expedição, que incluíam mais de 140 registros 

cartográficos, a catalogação de centenas de novas espécies animais e vegetais e 

contato com dezenas de povoamentos indígenas, passaram a ser amplamente 

divulgados entre a população do Leste e do Meio Oeste. Nos anos seguintes, duas 

poderosas companhias de comércio de peles (fur trade) amparadas nos registros da 

expedição – a Hudson River Company e a American Fur Company - estabeleceram 

diversos entrepostos comerciais ao longo das Montanhas Rochosas e imediações, 

escoando as mercadorias para o Leste e para a Europa a partir dos rios Missouri e 

Columbia. Outra rota de acesso, terrestre, margeava os rios Platte e Snake, saindo 

do Missouri, passando por um vale através da Passagem Sul (South Pass) no 

território de Wyoming até chegar à cidade de Oregon no Vale de Williamette, 

próximo ao Pacífico.   

Paralelamente, uma expedição militar comandada pelo tenente Zebulon Pike 

partiu das imediações de Saint Louis em julho de 1806 para explorar a porção sul do 

território da Louisiana; o grupo atravessou os territórios dos atuais Estados de 

Missouri, Kansas, Nebraska, Novo México, Texas e Oklahoma. Os registros de 

viagem de Pike foram notabilizados por atestar as Grandes Planícies como um lugar 

inabitável e inviável para o estabelecimento de colônias agrícolas devido à enorme 

escassez de madeira e água (MEINIG, 1993, p. 76). Complementarmente, a prisão 

de Pike pela cavalaria espanhola em 1807 no atual Estado do Colorado por invadir o 

território da Nova Espanha tornou clara a tensão que caracterizaria a relação dos 

Estados Unidos com o México independente nos decênios seguintes e a indefinição 

dos limites políticos do território adquirido por Jefferson das mãos de Napoleão – 

momentaneamente resolvida com o tratado de Adams-Onís em 1831 (BOLTON, 

1921). Nas décadas seguintes, diversas outras expedições científicas e de 

mapeamento financiadas pela União e Estados deslocaram-se para o Oeste, 
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divulgando informações sobre suas viagens e estimulando as utopias de um Novo 

Mundo edênico e provedor entre os pioneiros.  

Na década de 1820, a expansão da colonização estadunidense em direção ao 

Oeste já havia superado a barreira dos Apalaches e atravessava o Mississipi, dentro 

de uma narrativa sempre concordante com as fases do avanço da fronteira 

propostas por Turner (caçador, comerciante, pioneiro e colono). Em 1821 o Missouri, 

no entroncamento entre o rio homônimo e o Mississipi, se tornou o vigésimo quarto 

Estado dos EUA. A partir de lá, na cidade de Independence, entre as décadas de 

1830 e 1870 sairiam a maioria das caravanas de colonos em direção ao Pacífico 

seguindo as rotas de imigração abertas por caçadores e comerciantes – a Oregon 

Trail, a Santa Fe Trail, e o California Trail - entre outras rotas menores. Utilizando 

esses caminhos e atravessando as Grandes Planícies, enormes levantes de 

famílias, sobretudo prostestantes, buscaram um novo início na costa oeste 

estadunidense, desde o Oregon até a California. Paralelamente, o governo central e 

os Estados passaram a estabelecer diversos fortes militares ao longo das rotas de 

imigração e comércio, além de outros pontos estratégicos para as pretensões 

expansionistas estadunidenses que se exacerbaram sobremaneira durante a 

democracia jacksoniana (1828-1854) e a doutrina subjacente à sua filosofia política 

– o Destino Manifesto. Amparado por essa doutrina, Andrew Jackson assinou o 

Indian Removal Act, autorizando o governo dos Estados Unidos a negociar a 

remoção de tribos nativo-americanas do sudoeste do país para o atual território de 

Oklahoma (o que, na prática, era uma forma de legitimar o extermínio daqueles que 

se recusassem a abandonar suas terras).  

O ímpeto expansionista dos colonos também se fazia presente no Sudoeste, 

em direção ao (até então) imenso território mexicano. A crescente presença de 

rancheiros e posseiros anglo-americanos que, da região central dos Estados Unidos 

deslocavam-se para o Texas a partir do Rio Vermelho, um afluente do Mississipi, 

provocou um conflito militar com o exército do México entre 1835 e 1836. Esses 

colonos haviam sido atraídos para o México graças a políticas liberalizantes de 

incentivo à imigração para o local – muitos deles levando escravos consigo. A 

abolição da escravidão no México em 1829, o aumento dos impostos sobre a região 

e a proibição de novos imigrantes dos Estados Unidos em direção ao Texas pelo 

governo mexicano deflagraram um conflito que culminou na vitória das milícias 

revoltosas e a assinatura do Tratado de Velasco, estabelecendo a emancipação do 
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território e formando a República do Texas – embora o México não tivesse 

referendado a secessão texana. Em 1845 o Texas foi incorporado aos Estados 

Unidos como Estado escravista. Esse evento deflagou uma guerra entre México e 

Estados Unidos entre 1846 e 1848, que resultou na vitória estadunidense e a 

consequente incorporação de uma enorme região desde o Novo México até a 

California ao território do país.  

No interior da Western History e da perspectiva da fronteira a questão da 

escravidão, no geral, permaneceu como um tópico menor a integrar a grande 

narrativa da marcha da civilização em direção ao Oeste. Em autores como Paxson 

(1924), Riegel (1930) e Clark (1937), o problema aludido encontra-se subsumido 

dentro da dinâmica de expansão territorial dos Estados Unidos e a consequente 

incorporação dos territórios colonizados à Federação. Enquanto o país expandia 

para o Oeste, afinal, havia uma questão fundamental a ser respondida: os novos 

territórios seriam livres ou manteriam a prática da escravidão?  

Assim, dentro da cronologia estabelecida pela historiografia de base 

turneriana, a tensão política em torno dos cativos só se tornou relevante a partir de 

1820, quando ocorreu a assinatura do Compromisso de Missouri. Nesse ato 

legislativo, objetivando manter o equilíbrio de poder entre os Estados livres do Norte 

e os Estados escravistas do Sul, o Senado estadunidense proibiu a escravidão 

acima da linha latitudinal situada em 36º 30’ (logo acima do atual Arkansas). 

Excetuou, contudo, o Missouri dessa regra, que apesar de ficar logo acima dessa 

linha, foi admitido como Estado escravista. Dentro da mesma lei, o Maine foi 

admitido como Estado livre. Na prática, o Compromisso de Missouri estabeleceu 

duas áreas de influência bem demarcadas no processo de expansão territorial: uma 

sob os auspícios dos donos de escravos do Sul, outra sob a influência dos free 

traders do Norte. Nos anos seguintes, essa cisão criou uma tensão crescente entre 

o cada vez mais expressivo movimento abolicionista e os escravistas. O 

desequilíbrio se acentuou ainda mais com a promulgação do Kansas-Nebraska Act 

em 1854, que revogou o Compromisso de Missouri e estabeleceu que a adesão ou 

não de cada um dos novos Estados à escravidão seria definida por voto popular. 

Pela definição de 1820, Kansas e Nebraska deveriam ser não-escravistas  

(FORBES, 2007).   

No noroeste estadunidense, a crescente presença de famílias puritanas que 

atravessavam as Grandes Planícies e se estabeleciam no Oregon, somada à 
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agressiva política expansionista definida pela democracia jacksoniana resultou na 

assinatura de um tratado entre os Estados Unidos e a coroa britânica em 1846 

delimitando os limites territoriais de ambos ao longo do paralelo 49. Nesse acordo, o 

Oregon foi definido nos limites dos Estados Unidos, tornando-se território da União 

pouco tempo depois. Concomitantemente, a descoberta de expressivas quantidades 

de ouro na Califórnia em 1848 provocou um enorme fluxo migratório de prospectores 

para a região. No seu encalço, comerciantes, prestadores de serviço e toda sorte de 

profissionais afluíam para o território californiano, aproveitando-se do rápido 

enriquecimento que a prospecção aurífera levava ao território. Era o gold rush.  

Com a eleição do abolicionista Abraham Lincoln em 1860, a desgastante 

tensão entre o Norte livre e o Sul escravista dos Estados Unidos tomou a forma de 

um violento conflito civil entre os exércitos da União e os secessionistas da 

Confederação – favoráveis à manutenção da escravidão e à formação de um novo 

país, os Estados Confederados da América. A vitória dos Estados abolicionistas do 

Norte em 1865, para os western historians, garantiu a unidade territorial e a 

liberdade dos negros cativos (embora não a igualdade, uma vez que as leis Jim 

Crow estabeleceram o teratológico precedente jurídico do “separados, mas iguais”). 

No sul pauperizado pelo esforço de guerra e imolado pela tensão social que se 

radicalizou após a abolição, contudo, explodiu uma onda de violência e 

criminalidade, notabilizando figuras anti-heroicas como Calamity Jane, os irmãos 

James e Billy the Kid – vastamente hiperbolizadas e romantizadas nas dimme novels 

e jornais do período. Paralelamente, com a proclamação dos Homestead Acts por 

Lincoln, diversas famílias dos mais diversos credos e origens passaram a receber 

porções de terra de até 100 acres sobretudo na região compreendida entre o 

Mississipi e as Montanhas Rochosas, caracterizada por vastas planícies cobertas de 

gramíneas, ausência de árvores e baixa pluviosidade. O fim da guerra também 

viabilizou a profissionalização e expansão do exército. Com isso, as resilientes tribos 

Sioux, Blackfoot e Cheyenne das Grandes Planícies passaram a ser combatidas 

com crescente afinco, resultando em eventos traumáticos como a derrota do exército 

do general Custer na batalha de Little Big Horn e o massacre de indígenas em 

Wounded Knee, em Dakota do Sul.    

A união das malhas ferroviárias da Central Pacific Railroad e Union Pacific 

Railroad, em Promontory, Utah, no ano de 1869, catalizou sobremaneira o processo 

de colonização das terras localizadas entre o Mississipi e a costa do Pacífico. O 
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transporte de pessoas e mercadorias se tornou mais acessível e tornou-se possível 

a aquisição de madeira, armas e munições amenizando as difíceis condições 

oferecidas pelo Grande Deserto Americano. A caça aos bisões, que ocupavam a 

região em manadas com milhares de reses escalou exponencialmente, já que o 

couro desse animal tinha um alto valor de mercado sobretudo no Leste, os levando à 

beira da extinção. Os pastos devolutos rapidamente foram ocupados pelo gado 

selvagem que havia sido deixado para trás pelos mexicanos nos conflitos que se 

extenderam entre os vaqueros e os posseiros anglo-americanos entre 1836 e 1848. 

A crescente demanda por carne bovina nos Estados do Leste e meio-oeste 

estimulou a formação de ranchos dedicados à criação de gado, sobretudo no Texas 

e Estados vizinhos. Com o fim da Guerra Civil, os rebanhos de gado errante 

cresceram nas condições favoráveis oferecidas pelas planícies. Retornando da 

guerra, os texanos passaram a cercá-los e, depois, levá-los em longas jornadas a 

cavalo para os compradores.  

Os cattle drivings se extenderam desde a década de 1860 até a década de 

1890, dirigindo-se para o norte e se tornando uma atividade econômica significativa 

em Dakota, Wyoming, Kansas, Missouri, Novo México, Colorado e Oklahoma. 

Nesses locais, os criadores de gado, favorecidos pelo enorme poder econômico que 

adquiriram pela atividade pecuária, passaram a estabelecer fazendas não cercadas 

em terras ‘devolutas’ (ou seja, do governo) – as open range farms. Posteriormente, 

passaram a praticar o crazy quilt, que consistia na compra de pequenas 

propriedades em torno de uma grande área, controlando-a. A partir da cidade de 

Sedalia, no Missouri, o gado era embarcado em vagões e levado a Chicago, para 

então ser distribuído para os mercados consumidores. Por volta de 1885, algumas 

dezenas de barões de gado controlavam, sozinhos, mais de oito milhões de 

hectares de terras, onde mantinham cerca de um milhão e meio de cabeças de 

gado.  

A região das Grande Planícies, localizada entre as montanhas rochosas e o 

rio Mississipi em uma faixa contínua que abrange desde o Texas até o sul do 

Canadá, somente foi exitosamente ocupada por agricultores na passagem do século 

XIX para o século XX. Embora diversas famílias de homesteaders tenham se 

deslocado para a região desde a década de 1860, as manadas de búfalos, nuvens 

de gafanhotos, o forte vento com ocorrência ocasional de tufões e tornados, a 

ausência de árvores, ausência de rios navegáveis e o clima com pluviosidade 
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extremamente baixa, além dos conflitos constantes com povos nativo-americanos, 

tornaram particularmente difícil a colonização dessa faixa. Porém, conforme a 

narrativa da história dos Estados Unidos de base turneriana (WEBB, 1931; 

BILLINGTON, 2001), uma série de adaptações, como a substituição do transporte 

fluvial pelo uso sistemático de cavalos e diligências, a expansão da malha 

ferroviária, a captação de águas subterrâneas, o uso de moinhos de vento para 

aproveitar as características da região, a difusão do uso dos revólveres e rifles de 

repetição, assim como a popularização do arame farpado tornaram a ocupação das 

planícies exequível. No momento em que Turner apresentou a sua tese em Chicago, 

a ocupação agrícola das planícies por grandes produtores de trigo, algodão e 

cevada estava em pleno curso.  

A partir dos dados demográficos derivados dessa ocupação foi que, portanto, 

Frederick Jackson Turner retirou as premissas fundamentais sobre as quais erigiu a 

sua hipótese e construiu as bases da interpretação e narração da história dos 

Estados Unidos a partir do conceito de fronteira. Nela, a força motriz e o eixo 

narrativo da história nacional liga-se ao constante processo de adaptação dos 

sujeitos à natureza.  

A grande narrativa da história estadunidense, como visto, transforma-se 

dentro dessa perspectiva em um processo simultâneo de expansão da civilização 

para fora dos limites de sua fronteira, retorno ao estado de natureza e renascimento 

de uma comunidade civilizada e complexa a partir dessas condições, integrando-se 

progressivamente à economia e cultura nacional. Nesse decurso, a força 

transformadora e dinâmica que emerge da relação entre indivíduo e a wilderness 

adquire preeminência sobre as forças inertes e estáveis associadas à tradição. 

Consequentemente, o ambiente natural da wilderness se torna o estímulo 

fundamental para a formação do que Turner denominava o ‘caráter americano’, e 

não os gérmens europeus, como defendia Baxter Adams. No processo de 

canonização e crescente inserção da narrativa subsumida nesse recorte nos centros 

de pesquisa e ensino dos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1930, a figura 

de Frederick Logan Paxson polarizou grande parte dos esforços em favor da 

Western History no cenário acadêmico estadunidense. Porém, a partir de Paxson o 

conceito de fronteira sofre um deslocamento fundamental, distanciando-se, em certa 

medida, das bases epistemológicas que lhe deram forma. 
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1.5 A: Frederick Paxson e a consolidação da frontier thesis 

 

Em 1924, ano em que Turner se aposentou como professor, Frederick 

Paxson, que o havia substituído em sua cátedra e seu seminário na Universidade de 

Wisconsin desde 1910, publicou History of the American Frontier (1763-1893), o 

primeiro livro de fôlego – ou textbook – a oferecer ao público uma grande síntese 

narrativa da história nacional como marcha para o oeste. Com quase 600 páginas, o 

extenso trabalho de Paxson se propunha a cobrir uma série de lacunas deixadas em 

aberto no estudo da história dos Estados Unidos como processo de expansão para o 

Oeste (ETULAIN, 1991, p. 137). Nas mãos de Paxson (1924), a tese da fronteira 

preconizada por Turner, analítica, repleta de modelos, ‘tipos’ sociais e 

generalizações dedutivas foi fartamente colorida com personagens e eventos que 

ilustravam os tipos e modelos turnerianos; foi ainda inquirida a partir da análise de 

documentos primários que, na maioria das vezes, eram selecionados e relacionados 

em concordância com os pressupostos gerais que a tese da fronteira traçava. 

Utilizou, portanto, a tese da fronteira, com as periodizações e fluxos migratórios 

propostos em 1893, como referência central para a narração da história dos Estados 

Unidos (BOGUE, 1996, p. 15). Ao contrário de Turner, Paxson (1924) preocupou-se 

mais com a grande narrativa da história nacional e menos com considerações que 

relacionavam seus postulados com as ciências sociais, demografia e fisiografia. Em 

concordância com seu predecessor, contudo, subvalorizou o meio urbano como 

componente fundamental da fronteira e elegeu os pioneiros de origem anglo-

saxônica como arquétipos do ‘homem americano’. 

De acordo com Etulain (1991, p. 139), no período de sua maturidade 

intelectual Paxson buscava utilizar perspectivas equilibradas em seus textos. Em 

concordância com a historiografia estadunidense do final do séc. XIX, buscava 

relacionar seus estudos com os problemas e demandas do presente, sublinhando o 

impacto da fronteira sobre a vida dos estadunidenses a ele contemporâneos e 

dialogando constantemente com as urgências de seu tempo. Em sua conferência 

presidencial proferida à American Historical Association no ano de 1938, ao se 

referir à Primeira Guerra Mundial o autor endossava uma fala de Cheney durante o 

conflito, afirmando que os historiadores “não deveriam escrever em 1917 e 1918 

algo de que poderiam se arrepender em 1927 e 1928” (PAXSON, 1939, p. 237). 

Atentou para o fato de que, durante o esforço de guerra que se desdobrou do 
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conflito, os historiadores estadunidenses haviam vertido o seu trabalho em mera 

‘engenharia histórica’, instrumentalizando deliberadamente o uso do pretérito como 

forma de elevar a coesão social, garantir o empenho total da nação na conflagração 

e “explicar as questões em jogo no conflito, demonstrando os motivos que 

ensejavam a necessidade da vitória” (Idem). O interesse pela história militar e os 

recorrentes paralelismos entre esta e a história da fronteira se tornou uma constante 

nos escritos de Paxson a partir da década de 1930, sempre abalizado pela ideia de 

utilidade prática do trabalho do historiador. Segundo o autor, 

 

Em nossos estudos recentes do período da Grande Guerra, chegamos a 
uma nova concepção de história militar, percebendo que o sucesso militar 
envolve não somente os soldados com suas armas, mas também o soldado 
treinando em um quartel para substituí-lo, as linhas de comunicação com a 
retaguarda, a aquisição dos suprimentos para mantê-lo em ação e a vida de 
cada membro da população civil de uma nação que vai à guerra. A guerra 
moderna deixou de traçar qualquer distinção lógica entre combatente e não-
combatente; cada pessoa carrega a sua parte da carga, e as forças 
armadas são apenas a ponta de lança do poder nacional assim como o 
homem da fronteira americano foi a ponta de lança das civilizações 
europeias federadas [transformando-se em] uma união americana 
avançando sobre o continente. O machado do lenhador derruba a árvore, e 
o lenhador mantém a sua lâmina afiada e temperada; mas a sua habilidade 
e força por trás do machado, os motivos que o fizeram usá-lo, são as 
realidades que o historiador deve estudar. A história do Oeste, desse ponto 
de vista, não é a biografia do carabineiro ou a história local das regiões que 
ele conquistou, mas a história de um combate maior no qual toda a nação 
está engajada; assim, 'as cidades nos limites dos [territórios] não 
conquistados são os piquetes do avanço de todo um povo'. O número de 
pioneiros ativos na linha de fronteira sempre foi proporcionalmente pequeno 
em relação ao peso da população por trás (PAXSON, 1933, p. 40). 
 
 

 No trecho transcrito, Paxson equipara o constante movimento dos pioneiros 

em direção à fronteira a um grande combate que engajou toda a população na 

conquista do Oeste, assumida como um confronto que, para lograr êxito, organizou-

se nos moldes de uma guerra total, mobilizando os esforços de todos os Americans 

em prol de um propósito comum. A evocação do passado como justificação para as 

ações do presente dentro do modelo proposto pelo autor, consubstanciada pelo 

traçado de um vetor direto que ligava a marcha para o oeste à Primeira Grande 

Guerra e à Grande Depressão, forçava uma equivalência na qual os soldados no 

front e os trabalhadores nas linha de produção percebiam-se como pioneiros 

compromissados com o nobre ato de arrancar a civilização das entranhas da 

barbárie que o conflito (em 1914-1918) e a crise (a partir de 1929) ensejavam. Os 

sujeitos que não se encontravam diretamente empregados nos fronts, dentro da 
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retórica proposta por Paxson, empenhavam-se em seus afazeres com redobrado 

afinco, certos de que o seu trabalho contribuiria de forma positiva para o êxito 

coletivo. Assim, embora seis anos depois tenha criticado os caminhos da 

historiografia estadunidense na década de 1930, que do rigor metodológico de 

Herbert Adams e Frederick Turner, ou ainda do compromisso crítico de Charles 

Beard, havia se convertido em mera ‘engenharia histórica’, Paxson havia advogado 

frequentemente em favor dessa premissa, legando não somente trabalhos 

bibliográficos bastante influentes em seu tempo, mas também alunos e orientandos 

compromissados com essa visão instrumental do ofício do historiador.  

No ‘presentismo’ proposto por Turner a investigação do passado sustentava-

se sobretudo na proposição e inquirição das vicissitudes suscitadas pelo presente, 

de forma que “estudar história é [...] mais do que mera narrativa, mas ao mesmo 

tempo o estudo de certos barbilhos teóricos. Estudar história é estudar problemas” 

(TURNER, 1891, s.p). Assim, o vetor que liga o presente ao pretérito na perspectiva 

turneriana é sustentado pelo exercício crítico e interpretativo do historiador, balizado 

pelo princípio da dúvida e da curiosidade investigativa. Dito de outra forma, na teoria 

da história que respalda o trabalho bibliográfico de Turner, o presente se volta para o 

passado quando os seus problemas suscitam uma dúvida, sobre a qual a 

investigação do pretérito pode lançar alguma luz. Na ‘engenharia histórica’ 

apresentada por Paxson durante a década de 1930, por outro lado, o historiador não 

se volta para o passado com uma dúvida, mas com uma convicção engastada no 

presente, que funciona como parâmetro para a escrita do pretérito. Dessa forma, 

faticamente o princípio da utilidade política ou retórica do passado parece ser, para 

Paxson, colocado à frente do compromisso interpretativo. Embora em suas 

discussões endereçadas à epistemologia e teoria da história Paxson buscasse se 

afastar dessa perspectiva, em seus trabalhos ela frequentemente desponta nas 

arestas do seu discurso. Não se deve ignorar o peso que a influência polarizadora 

de Paxson teve na gradual substituição de uma história interpretativa na passagem 

do séc. XIX para o XX - compromissada com a significação do passado e a 

compreensão do processo de americanização dos colonos em sua interação com o 

meio - para uma história narrativa dos Estados Unidos, comprometida com a 

verificação das fontes para garantir a veracidade dos acontecimentos e, em seguida, 

o estabelecimento de relações causais entre eles. 



89 

 

 Contudo, ir além disso, culpando o autor por diversos problemas empíricos e 

simplificações que se alastraram pelas instituições de ensino e pesquisa dos 

Estados Unidos nas décadas de 1910 a 1930, é um equívoco. Afinal, parte dessas 

distorções já estavam presentes em Turner.  Se, por exemplo, os livros escritos por 

Paxson em 1910 e 1924 têm papel central na canonização da noção de ‘fronteira 

indígena’ no ensino de história estadunidense,  a base de tais distorções já se 

encontrava presente nos seminários oferecidos por Turner em Harvard a partir de 

1910. As bem preservadas anotações de John M. Gaus (apud BOGUE, 1996) 

durante o período em que foi aluno do curso de Turner em Western History apontam 

que seu professor já utilizava o conceito de barreira indígena em sua lista de 

referências.  

Em suas anotações de 29 de março, Gaus (apud BOGUE, 1996, p. 10)18 

escrevia que “a distribuição da população é fundamental para a compreensão da 

Guerra Mexicana – mais do que qualquer conspiração dos proprietários de escravos, 

[empenhados em] usar a diplomacia para conseguir mais territórios”. Ao que se 

segue mais à frente “nós conquistamos os índios. Isso foi justo? O fracasso em usar 

os recursos a eles disponíveis irá submeter as pessoas a um tipo superior que o 

faça. Um processo inevitável” (Idem). Nas mesmas anotações, a ocupação dos 

Black Hills foi vista por Turner como uma traição dos Sioux; o típico agricultor da 

fronteira, descrito como um tipo isolado e ignorante. A mulher, ainda pior. Os 

encontros religiosos foram percebidos como ocasionais, “sem funções sociais 

normais” (Idem, p. 11).  

Como bem observa Bogue (1996), o tratamento aprofundado do trabalho de 

Turner em seus seminários, aos quais se dedicou de forma muito mais 

compromissada do que a seu trabalho bibliográfico, revela certa falta de 

sensibilidade no trato do pretérito, deixando diversos pontos cegos e comentários 

que revelam em suas franjas a anteposição de uma América fundamentalmente 

anglo-saxônica, protestante e masculina. Assim, ao que parece, seus sucessores, 

antes de distorcer certos aspectos de seus trabalhos monográficos sobre a 

significância da fronteira, das secções ou da região dos trans-apalaches, emularam 

muitas premissas e preconceitos que orbitavam as problematizações de Turner em 

seu trabalho docente.   

                                                           
18

 Utilizamos o trabalho de Bogue como referência pois não tivemos acesso às fontes primárias relacionadas às 

anotações dos seminários de Turner.  
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Vale destacar, entretanto, que na fronteira de Turner o apagamento do 

indígena, para além da intenção política, tem um fundo teórico: a periferização das 

nações indígenas do Oeste ressalta a expressão da wilderness como uma paisagem 

sublime e intocada pelo homem, refluindo todo o significado da fronteira para a 

relação do colono de origem europeia com o meio físico, ou a geografia. É 

necessário que o indígena desapareça para avultar a representação da interação do 

colono vindo do Leste com um meio natural virginal. A legitimação das nações 

indígenas fatalmente distorce a fronteira turneriana, porque desloca a dinâmica da 

relação homem-meio para outra, associada à disputa de sociedades distintas pelo 

controle de determinado meio.  

Quando Paxson publicou em 1910 The Last American Frontier, seu primeiro 

livro sustentado na hipótese da fronteira, há um sutil, mas importante deslocamento: 

a invisibilização dos indígenas dá lugar à sua bestialização. O trabalho, que tem um 

recorte temporal e temático mais reduzido do que History of the American Frontier, 

compreendendo o período situado entre as décadas de 1820 a 1880, concentrou-se 

sobretudo nos conflitos que opuseram os grupos indígenas das Grandes Planícies e 

Montanhas Rochosas aos colonizadores americanos. Embora tenha se declarado 

muitas vezes simpático às dificuldades e apuros dos indígenas norte-americanos ao 

longo do livro, criticando os métodos extremos dos pioneiros, o autor deixou 

transparecer claramente a lateralidade de sua narrativa. Afirmou, por exemplo, que 

“o conflito  [...] talvez não terminaria de qualquer outra forma que não fosse essa”, 

adjetivando os índios como “bestas selvagens”,  “inocentes” e “raça inferior”. 

Criticando a voracidade e egoísmo dos americanos em um malogrado esforço 

humanista, o autor não se furtou a evidenciar a sua posição de que eles seriam, de 

fato, uma “raça superior e mais forte” (PAXSON, 1910, p. 37). Seu livro é, 

basicamente, organizado em torno do gradual desalojamento dos indígenas em 

favor dos pioneiros, destacando sempre a inevitabilidade desse processo.  

No prefácio de The Last American Frontier, o autor aderiu prestimosamente à 

tese da fronteira, reproduzindo os seus pressupostos gerais sem qualquer discussão 

prévia sobre a sua validade e adequação. Nas palavras do autor, 

 

O maior de todos os problemas americanos tem sido o problema do Oeste. 
Durante quatro séculos após o descobrimento, existiam aqui vastas áreas 
de terras férteis que atraíam os colonos e os convidavam à migração. No 
limite entre as áreas colonizadas e a wilderness estendia-se uma linha 
indefinida que avançava em direção ao oeste de ano a ano [...]. Os 
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problemas dominantes relativos à moral e política, desenvolvimento 
econômico e organização social, na maioria dos casos se originaram 
próximos à fronteira ou foram precipitados por alguma mudança dos 
interesses ligados à fronteira [...] No conflito com a wilderness, natalidade, 
educação, riqueza e status social tinham pouco valor quando comparados 
com força, vigor e coragem. A vida por lá sempre foi difícil, dizimando os 
fracos ou arrastando-os de volta para locais mais seguros, deixando como 
resultado uma população selecionada notável não por sua cultura ou 
refinamento, mas eminentes em qualidades de força positiva, para o bem ou 
para o mal.  (PAXSON, 1910, p. 1-3).  

 

No trecho transcrito, assim como em todo o prefácio, Paxson avalisa a tese 

turneriana, delimitando a base epistemológica que sustenta a pesquisa documental 

do livro e as estratégias que orientam a tessitura de uma narrativa que amarra as 

diversas fronteiras regionais (o ‘novo noroeste’, os caminho de Santa Fé e Oregon, a 

fronteira mórmon, Arizona, Montana, a fronteira indígena do Kansas, a catalisação 

da conquista das Grandes Planícies na Guerra Civil, as guerras com os Sioux e 

Cheyenne, etc.) em uma história nacional una e coesa. Endossando a sua adesão 

somente nas notas finais do livro, Paxson (1910) confirma que “as ideias 

fundamentais sobre as quais todos os trabalhos rigorosos em Western History têm 

sido baseados foram estabelecidas inicialmente por Frederick J. Turner [...] em 

1893”, ao que se segue mais adiante “a história local do Oeste ainda precisa ser 

coletada através de uma grande variedade de fontes” (p. 418). O autor então chama 

atenção para os esforços que diversas associações históricas estaduais e regionais 

empenhavam nos primeiros anos do séc. XX para organizar acervos documentais e 

narrar a história regional em congruência com um processo nacional mais amplo, 

tornado possível a partir da tese da fronteira. Por meio de uma revisão bibliográfica 

comentada minuciosa, o autor percorre os êxitos e lacunas da Western History na 

primeira década do séc. XX, atestando a necessidade de ampliar as fontes e 

acervos das associações históricas locais, destacando os trabalhos já realizados 

sobre história regional e seccional, levantamentos geográficos e relatos de viagens. 

O que o autor chama de ‘o problema indígena’, assim como trabalhos relacionados 

ao transporte de mercadorias e trânsito de pessoas na região da fronteira também 

são considerados, assim como a questão das ferrovias, que o autor vê como uma 

grande lacuna a ser explorada (que ele mesmo, por sinal, buscou preencher em seu 

trabalho de 1924). 

No escopo de suas fontes primárias, utilizava relatos de viagens, cartas e 

memórias pessoais. O uso dessas fontes, nem sempre esteado pelo rigor 
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metodológico que demandavam, por vezes permitia a Paxson realizar saltos a partir 

dos quais determinado modelo ou padrão de colonização do Oeste era ilustrado pelo 

testemunho pessoal de algum personagem da fronteira. Dessa forma, a narração de 

experiências e acontecimentos particulares sustentava as premissas gerais, da 

mesma forma que essas premissas atestavam a historicidade e importância 

paradigmática das experiências pessoais relatadas, garantindo uma validação 

retórica de ambas que se fazia passar por validação empírica.  

Paxson, em grande medida, privilegiou a literariedade ao método, a retórica à 

inquirição aprofundada das fontes. Se, por um lado, isso permitiu a ele a atração de 

um público bastante diverso e vasto, rendendo-lhe um prêmio Pulitzer pelo seu 

trabalho de 1924 e a adoção de seus livros em centenas de cursos sobre Western 

History nas Universidades dos Estados Unidos, também colocou a tese da fronteira 

em um grande embaraço, que agravou-se sobremaneira nas décadas de 1930 e 

1940.  Isso porque diversos problemas já existentes em Turner, como a polissemia e 

indefinição do conceito de fronteira, a monocausalidade – reduzindo toda a 

experiência nacional ao movimento em direção ao oeste – e a ausência de diversos 

grupos, processos e tensões fundamentais para a compreensão da história dos 

Estados Unidos permaneceram tanto no primeiro trabalho do autor como também 

em History of American Frontier. Mais do que isso, a associação entre a tese da 

fronteira e o individualismo liberal fez com que, sobretudo após a crise de 1929, 

seus pressupostos causassem certa desconfiaça entre os historiadores do período.    

 O trabalho de Paxson não deve ser percebido como um estudo revisionista. 

Ele é, na verdade, um estudo exaustivo e sintético que organiza as pesquisas a ele 

contemporâneas e as conclusões delas derivadas a respeito do poder da fronteira 

na feitura da história estadunidense. Como o próprio autor apontou, “o tempo é 

adequado para essa síntese, na qual faço uma tentativa de mostrar as proporções 

da história total [da fronteira]” (PAXSON, 1924, p. 15). Nesse esforço, Paxson 

retirou, como já visto, a ênfase da significância e da abordagem interpretativa, 

optando por uma sintaxe límpida e uma narrativa coesa que construiu e organizou 

fatos em torno da premissa central da história da fronteira como história nacional.   

De várias formas, Paxson era um turneriano bastante leal às premissas gerais 

de seu antecessor. Ele não apenas tomou a linha de frente na divulgação, 

desenvolvimento e defesa da tese da fronteira nas décadas de 1920 e 1930; foi além 

de Turner ao produzir duas sínteses sobremaneira influentes em Western History, 
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algo que o decano sempre prometeu, mas jamais entregou ao público. Por outro 

lado, Paxson também provocou deslocamentos importantes na tese da fronteira. 

Embora uma leitura superficial faça parecer que ele jamais tenha passado de um 

replicador e divulgador da frontier history, defendendo diligentemente a cartilha 

preconizada por seu antecessor, uma análise cuidadosa de seu trabalho demonstra 

que, se nas décadas de 1910 e 1920 a sua fronteira transforma a concórdia do 

amálgama homem-meio em triunfalismo, na década de 1930 vai além, interpelando 

a fronteira de forma cautelosa, assumindo-a como uma hipótese de trabalho 

falseável, embora jamais a tenha abandonado completamente.  

 Dessa forma, opiniões como a de Avila (2009), que percebe em Paxson o 

uso do conceito de fronteira como uma distorção simplificadora do trabalho original 

de Turner, se aplicam especialmente à produção das décadas de 1910 e 1920. 

Segundo Avila, enquanto a fronteira de Turner é marcada pela interação entre o 

oeste selvagem e o leste civilizado, em Paxson essa interação dá lugar à ideia de 

oposição. Assim, no momento em que os colonos avançam a linha fronteiriça em 

direção ao poente, “os brancos subjugam a terra de modo triunfal, levando nada de 

sua herança selvagem” (Idem, p. 86). Para o autor, a complexidade da fronteira 

turneriana foi  corrompida por Paxson, “transformando a antiga definição turneriana 

em uma divisão absoluta entre ‘civilização’ e ‘natureza’” (Idem). 

Essa percepção associa o malogro da hipótese da fronteira na segunda 

metade do séc. XX às sucessivas distorções e simplificações que as ideias de 

Turner sofreram por seus seguidores. Para além disso, é necessário destacar que 

diversos dos vícios e fragilidades que permearam os debates em torno da Western 

History devem ser considerados à luz do milieu em que a hipótese da fronteira 

prosperou no meio acadêmico estadunidense e no imaginário popular, sobretudo no 

primeiro quarto do séc. XX, marcado por uma vertiginosa retomada do crescimento 

econômico que  acerava a convicção no ideal de progresso, na razão e no racismo 

científico.  

Como já destacado, em Paxson o elemento da interação homem-meio, 

central para o conceito de fronteira de Turner, é aplainado. Ocorre um deslocamento 

da fronteira turneriana - esteada na busca de um modelo interpretativo, que procura 

compreender o fenômeno de americanização dos colonos do Oeste em sua 

interação com a wilderness - para um modelo explicativo. Com isso, Paxson reafirma 

e ressalta os aspectos da fronteira que são efluências do agrarianismo 
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jeffersoniano19. Porém, no outro pólo de sustentação do conceito de fronteira de 

Turner, as ciências da vida, há uma digressão fundamental: se Turner, como 

veremos, funda a sua concepção de transformação e avanço dos colonos sobre uma 

alegoria evolucionista constrita ao campo semântico do neolamarckismo20, Paxson 

assume uma postura que, em seus contornos, guarda afinidade com o darwinismo. 

Assim, vale reiterar, enquanto Turner escamoteia a existência dos nativo-

americanos para apresentar a marcha para o Oeste como um avanço sobre a pura e 

livre wilderness, Paxson avulta o conflito entre os grupos anglo-saxônicos e os 

grupos indígenas pelo meio, sublinhando a superioridade dos primeiros. 

A construção de um modelo narrativo e interpretativo da história nacional em 

torno de uma dinâmica teleológica e positiva, apontando o pretérito como uma 

realidade edênica perdida e delegando ao futuro a incumbência de manter os 

princípios e virtudes derivados da fronteira perfazia parte do núcleo da tese 

turneriana. Em torno desse núcleo, contudo, em conjunto com os contributos 

fundamentais da hipótese da fronteira para a historiografia dos Estados Unidos, 

orbitavam também o apagamento do indígena, o silenciamento e/ou ocultação dos 

negros e das mulheres e juízos de valor evidentes que arbitravam as suas diversas 

relações antitéticas. Dentro dessas balizas, na relação entre civilização e natureza 

que caracteriza a fronteira, Turner destaca o elemento da interação, enquanto 

Paxson ressalta o embate. Porém, o horizonte que estrutura a dinâmica da fronteira 

nos dois casos é o ideal de progresso. 

 Ao afirmar que “a fronteira [...] é o ponto de encontro entre a a wilderness e a 

civilização” (TURNER, 1921, p.3), o autor elege claramente um lado do embate. A 

ideia de que o Oeste era composto por terras ‘livres’ e ‘devolutas’, a percepção da 

expansão dos colonos como ‘avanço’, a compreensão da wilderness como o outro 

lado da fronteira e a estruturação da grande narrativa da história nacional como uma 

jornada modal que glorifica o pioneiro; todos esses elementos demonstram a 

lateralidade da narrativa de Turner. Assim, quando Paxson (1910), ainda distante de 

seu período de maturidade intelectual, afirma que o nativo-americano “no seu 

melhor, não respondia aos motivos da civilização” enquanto “no seu pior, suas 

chagas, reais ou imaginárias, [...] fizeram dele a mais perigosa de todas as bestas 

selvagens que ameaçaram o avanço da fronteira” (p. 15), mantém-se fiel a essa 

                                                           
19

 Ver Capítulo II. 
20

 Ver Capítulo III. 
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premissa. Porém, o simples fato de Paxson trazer as nações indígenas para a 

superfície de seu discurso cria uma distorção profunda, pois o processo civilizador 

do Oeste, que para Turner se funda na purificação da wilderness pela civilização e 

na purificação da civilização pela wilderness, exige que esse meio seja composto 

por terras ‘livres’.   

De acordo com David R. Lewis (1994), as preocupações de Turner recaíam 

sobre “o processo de abertura de um corredor de civilização pelos yeomen farmers 

em um ambiente que [...] os sobrepujava, transformando-os de imigrantes em 

Americans”. Os indígenas, por sua vez, eram tão simplesmente parte da fronteira 

que oferecia um “perigo comum” aos pioneiros, servindo como um “agente de 

consolidação” na história dos Estados Unidos, “obstáculos sem rosto a ser 

transpostos e sobrepujados” (p. 203) no processo de luta pela conquista do Oeste.   

Como Paxson apontou já na maturidade de sua carreira, Turner morreu sem 

entregar os resultados do trabalho ao qual dedicou a sua vida profissional. Contudo, 

na opinião do autor, havia sido o suficiente ele ter apontado um caminho para que 

outros historiadores percorressem, induzindo-os a “abandonarem o trabalho do 

antiquário ou panfletário e buscarem, se não por uma ‘Lei da História’, ao menos por 

evidências que tornariam mais plausível a conexão entre causa e consequência” 

(PAXSON, 1933, p. 36). Para Paxson (1933, p. 39), a história é um campo disciplinar 

que se dedica a fatos verificados/verificáveis. Até que a investigação historiográfica 

ateste a veracidade dos fatos, nenhuma conclusão maior pode ser alcançada. Da 

mesma forma, até que um grande volume de informações e detalhes a nível local 

estejam disponíveis, nenhuma generalização pode ser feita. Os historiadores locais, 

dessa forma, teriam um papel fundamental, já que eles “constroem fundações a 

partir das quais eles mesmos ou outros poderão erigir as superestruturas” (Idem). 

Turner, contudo, foi além. Ao estudar em sua juventude “o comércio de peles em 

Wisconsin, e a significância do comércio de chumbo”, o fez “não para acumulação 

de detalhes locais, mas como parte de um grande processo”. (Ibidem). Iniciou, então 

uma ousada transição do particular para o geral “assim que a acumulação de fatos 

tornou essa transição segura” (p. 40). Na base de sua fórmula, então, o autor 

construiu uma hipótese para explicar a história dos Estados Unidos. Na opinião de 

Paxson,  
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A descrição dos processos [que tiveram lugar na] fronteira sugeridos por 
Turner foi derivada de fatos disponíveis para todos, e não se alterou muito 
com o passar dos anos. Qualquer historiador competente poderá usar as 
mesmas fontes ou outras similares, e produzir um panorama semelhante ao 
de Turner. Mas quando Turner passou à análise das consequências, foi 
além da função de mero historiador, tornando-se um filósofo social em 
grande escala. E aqui a sua hipótese se assenta em terreno menos seguro 
(PAXSON, 1933, p. 43). 

 

Essa crítica de Paxson a Turner evidencia o ponto nevrálgico de cisão entre 

os dois autores. Ao buscar simultaneamente um modelo interpretativo da história 

dos Estados Unidos que rompia com a teoria germinal de Adams e propunha uma 

explicação para a crise (e um esboço de solução) que assolava os Estados Unidos 

no final do séc. XIX, Turner estruturou a sua hipótese sobre um vetor que apontava 

para o passado – a interpretação da história nacional a partir da interação entre 

homem e meio na fronteira – e outro que apontava para o futuro – a indagação 

sobre os problemas e desafios impostos sobre um futuro pós-fronteiriço. Paxson, por 

sua vez, rompeu volitivamente com esses vetores, amparado no triunfalismo 

civilizatório e na premissa de que indagações programáticas e prospectivas não 

deveriam contaminar o ofício do historiador. 

 Esse deslocamento na tese da fronteira produziu uma estrutura narrativa 

que, ao refluir toda a análise para um pretérito largamente fabulado e romantizado, 

assumiu um tom fortemente nostálgico. O sucesso da tese da fronteira, capitaneado 

sobremaneira pelos esforços de Paxson, veio, portanto, com um preço. Esse preço 

foi, sobretudo, o deslocamento epistemológico do campo disciplinar da Western 

History tradicional, que do esforço interpretativo e da busca da ‘significância’ do 

pretérito, que seria extraída da relação homem-meio, compromissou-se sobretudo 

com a perspectiva civilizadora, a validação dos fatos, sua concatenação cronológica 

e a busca de modelos explicativos estruturados no binômio causa-consequência.  

1.6 Outras Fronteiras: W.P. Webb e Eugene Bolton 

 

Entre os primeiros anos do século XX e a década de 1940, diversos autores 

desenvolveram a tese da fronteira em diversas frentes, ampliando o seu escopo, 

demonstrando as suas limitações, especificidades e desenvolvendo o seu método e 

suas premissas para a análise de recortes espaço-temporais bastante específicos, 

como o Alasca no contexto da exploração aurífera, o sudoeste hispano-americano e 

as Grandes Planícies. Antes de aceitar a tese de Turner em bloco, endossando os 
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seus postulados dogmaticamente, tais autores a utilizaram como ponto de partida 

para seus trabalhos, confrontando os postulados da tese da fronteira com as 

evidências encontradas em seus estudos para, só então, confirmá-los ou refutá-los. 

 Nesse contexto, a publicação de The Great Plains por Walter Prescott Webb 

em 1931 estabeleceu um marco importante, ao reinserir em seu trabalho o núcleo 

interpretativo central do historiador de Wisconsin (que havia sido deslocado por 

Paxson) avultando a dinâmica da interação homem-meio. A forma de se pensar a 

relação entre ambiente e sujeitos, entre a marcha civilizadora e a wilderness 

proposta por Turner foi desenvolvida por Webb. Na filosofia da história que subjaz à 

hipótese da fronteira turneriana, enquanto os sujeitos se afastam do leste e de suas 

raízes europeias, entram em um embate com a natureza, tornando-se mais duros, 

estoicos, pragmáticos, liberais e democráticos. Portanto, mais americanos. Nesse 

processo de americanização, propõe Webb (1931), enquanto a natureza força a 

transformação dos sujeitos para que eles consigam domá-la, os sujeitos também 

mudam essa natureza, transformando selva em civilização. Webb retoma a dinâmica 

relação histórico-geográfica turneriana, em um modelo no qual ao mesmo tempo em 

que os sujeitos eram afetados pelo ambiente, também afetavam esse ambiente 

ativamente e o adequavam a si. Há, portanto, uma relação dialética entre sujeitos e 

meio, de transformação e adaptação mútua.  

Colocando a hipótese da fronteira à prova, Webb se debruçou sobre o estudo 

das Grandes Planícies e os colonos que lá escolheram viver entre os sécs. XVI e 

XX. Para o autor, as Grandes Planícies não se adequavam completamente ao 

modelo de desenvolvimento dos EUA proposto por Turner, já que três características 

físicas dessa região, que se estende no sentido norte-sul desde o Texas até Dakota 

do Norte, e no sentido leste-oeste entre as Montanhas Rochosas e a tallgrass Prairie 

do Mississipi, a tornavam particularmente inclemente com os colonos. Em primeiro 

lugar, é uma região em geral muito plana, dificultando a defesa e segurança dos 

assentamentos e colônias, deixando-os vulneráveis às intempéries climáticas (como 

tornados e lufadas de vento), manadas de búfalos e às incursões das nações 

indígenas da região. Em segundo lugar, a relativa ausência de árvores no hiato 

situado entre os meridianos 94 e 98 até as Montanhas Rochosas tornava as 

atividades diárias bastante extenuantes e difíceis. A insuficiência de matéria-prima 

para a construção de casas, cercas e moinhos, assim como de combustível para 

manter as famílias aquecidas e para o preparo de alimentos era um problema que 
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tornava o ambiente muito mais desafiador e austero para os seus colonos do que se 

poderia supor à primeira vista. Em terceiro lugar, o clima semiárido ou sub-úmido, 

com precipitações anuais médias muito baixas, tornava a agricultura particularmente 

difícil, demandando grandes obras de irrigação que, na grande maioria das vezes, 

eram inviáveis para as famílias de yeomen farmers (WEBB, 1931, p. 4-29).  

No argumento de Webb, o estilo de vida e a cultura dos imigrantes anglo-

americanos que se deslocavam para o Oeste do continente norte-americano 

adaptava-se muito bem a ambientes chuvosos e com boas reservas de madeira. 

Dessa forma, a hipótese turneriana seria aplicável tão somente às áreas situadas na 

margem oriental do rio Mississipi. Nesses locais, de fato, a expansão colonial foi 

bastante rápida e bem-sucedida, em grande parte porque os modos de vida dos 

colonos, assim como ferramentas, métodos e instituições estavam adaptados para 

esse tipo de ambiente. Casas de madeira, transporte fluvial, cercas de madeira em 

estilo split rail, o rifle longo de Kentucky - um aperfeiçoamento dos bacamartes - 

assim como a escolha de bens agrícolas e métodos de plantio dependentes de 

chuvas abundantes e regulares eram, basicamente, transplantações do modus 

vivendi europeu para a América, demandando tão somente algumas adaptações 

pontuais por parte dos pioneiros para que seus ranchos e lavouras prosperassem. 

Contudo, quando esses colonos cruzaram o Mississipi e adentraram as Grandes 

Planícies, encontraram um ambiente desafiador, que produziu como resultado um 

enorme fracasso na tentativa de ocupá-lo (WEBB, 1931, p. 184-185). 

Assim, após 1850, seguindo a usurpação dos territórios mexicanos, os 

Estados Unidos sob a liderança de Andrew Jackson e James Monroe difundiam a 

ideia de que a utopia de uma nação transcontinental, estendendo-se de oceano a 

oceano, havia se concretizado. Tal ideia posteriormente seria utilizada como mote 

inicial para a apresentação da hipótese de Turner em Chicago. Nominalmente, isso 

era verdade. Faticamente, contudo, as Grandes Planícies, ou o ‘grande deserto 

americano’, uma enorme faixa situada entre o Mississipi e as Montanhas Rochosas, 

interpunha-se como um grande obstáculo a separar as zonas de ocupação costeiras 

no Atlântico e no Pacífico, um grande corredor ocupado por diversas culturas 

baseadas sobretudo na casa ao búfalo, a exemplo dos Sioux, Blackfoot, Comanches 

e Wichita, a separar as zonas de ocupação colonial.  

Para Webb (1831), as Grandes Planícies, com suas características 

inclementes e austeras, moldaram o estilo de vida anglo-americano na região, 
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destruíram as tradições e influenciaram as instituições de uma maneira bastante 

singular. Para se adaptarem ao ambiente local, os colonizadores tiveram que 

abandonar por completo as suas tradições, ferramentas, hábitos e práticas. As 

instituições e o modo de vida tiveram que se tornar mais duros e estóicos. Acima de 

tudo, o aspecto fundamental sublinhado pelo autor era não somente a constatação 

de que essas mudanças ocorreram, mas de que havia uma relação causal direta 

entre essas transformações e as constrições do ambiente sobre os colonos. Não por 

acaso, mesmo com a aprovação dos Homestead Acts pelo governo Lincoln, que 

após 1862 e, sobretudo, com o fim da Guerra Civil Americana possibilitaram a 

doação de mais de 285 milhões de acres de terras públicas para famílias de 

colonos, a ocupação das Grandes Planícies permaneceu incompleta e fragmentada. 

Afinal, as dificuldades impostas pelo meio, com nuvens de gafanhotos dizimando as 

lavouras, escassez de água, manadas de búfalos, interesse dos indígenas em 

proteger suas áreas de caça, pluviosidade baixa, mato com raízes densas e 

profundas (avariando permanentemente os arados de ferro), isolamento e incêndios, 

se revelaram excessivamente incomplacentes com a maioria dos homesteaders. Em 

função disso, mais da metade dos homesteaders voltaram para o Leste, deixando as 

terras para trás abertas a toda forma de especulação, fraudes e irregularidades 

(WEBB, 1931; SHANNON, 1936).  

 Nos últimos decênios do século XIX, contudo, uma série de adaptações, 

além de outros elementos conjunturais favoráveis, viabilizaram a ocupação das 

Grandes Planícies. Entre esses elementos conjunturais, destacam-se a enorme 

expansão da malha ferroviária, unindo as costas Leste e Oeste; a dizimação das 

manadas de búfalos, levando-os ao limiar da extinção e, com isso, um golpe 

irremediável nas nações indígeno-americanas das planícies, dependentes dessas 

manadas para a sua sobrevivência; os numerosos rebanhos de gado selvagem que 

se espalharam pelas planícies texanas após a sua anexação aos Estados Unidos, 

adentrando os pastos antes dominados pelas manadas de búfalos; finalmente, o fim 

da Guerra da Secessão, viabilizando a mobilização das tropas nacionais 

estadunidenses contra as nações indígenas das planícies, até então exitosas em 

seus esforços militares contra os colonos oriundos do Leste. 

Concomitantemente, diversas adaptações nos hábitos, ferramentas e 

instituições dos colonos viabilizaram a paulatina colonização das planícies nos 

decênios finais do século XIX. De acordo com Webb (1931), somente após malograr 
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sucessivas vezes em suas tentativas de ocupação da linha situada entre o Mississipi 

e as Montanhas Rochosas, os colonos perceberam que deveriam desvestir-se de 

suas práticas tradicionais, trazidas da Europa para o Novo Mundo. Em seu lugar, 

adotaram um modo de vida austero para se adequarem às fatigantes condições 

impostas pelo ambiente das Grandes Planícies. Novas culturas agrícolas, que 

demandavam uma quantidade menor de água, substituíram as culturas tradicionais; 

uma valiosa fonte de água subterrânea (o aquífero de Ogallala) foi encontrada no 

subsolo das Grandes Planícies, passando a ser utilizada largamente, graças ao 

desenvolvimento de um método de bombeamento de água movido por energia 

eólica. A escala de aquisição e manejo de terras foi radicalmente ampliada. As 

pequenas propriedades com cerca de 4 ou 5 hectares do leste, vastamente servidas 

por reservas de água e madeira, deram lugar a enormes propriedades rurais com 

centenas de hectares de área irrigada. Enormes fazendas de gado se formaram a 

partir da prática do crazy quilt, popularizada por Charles Goodnight, que consistia na 

compra de pequenas propriedades em torno de uma área maior, permitindo o 

controle de enormes áreas por valores relativamente baixos. 

 Até a década de 1870, a escassez de madeira impeliu os colonos a 

construírem casas de relvado (sod houses), posteriormente substituídas por casas 

de madeira, quando as ferrovias passaram a permitir a sua aquisição por valores 

razoáveis. O Kentucky Long Rifle também deu lugar às carabinas Winchester e os 

revólveres Colt, que possibilitavam o disparo de vários tiros em sucessão, 

oferecendo uma vantagem fundamental nas investidas marciais contra as tribos das 

grandes planícies, assim como na prática da caça. O transporte de longas 

distâncias, que no Leste se dava majoritariamente por vias fluviais, muito 

rapidamente foi substituído pelo uso intensivo de cavalos, que permaneceu mesmo 

após o avanço das ferrovias sobre a região. Finalmente, o uso do arame farpado 

permitiu o avanço capitalista sobre as áreas rurais, delimitando os limites entre 

propriedades e garantindo uma forma segura e barata de contenção do gado que 

independia de grandes quantidades de madeira (KRELL, 2002, p. 22).  

Para Webb (1931), a ideia de uma nação transcontinental que, no final do 

século XIX, singrava a América do Norte de oceano a oceano era uma grande 

falácia. Igualmente, o processo linear descrito por Turner, inferindo a contínua e 

ininterrupta ocupação dos territórios fronteiriços desde a transposição dos Apalaches 

até a explosão demográfica das áreas marginais em fluxos contínuos e 
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crescentemente complexos de colonos em direção ao Pacífico não estava de acordo 

com as evidências documentais. Afinal, somente no final da década de 1890 as 

adaptações que viabilizaram a adequada colonização dessa enorme faixa territorial 

estavam concluídas e, portanto, o desenvolvimento da região e sua ocupação 

demográfica ainda dava seus primeiros passos. Por outro lado, o estudo de Webb 

exumou e sublinhou a premissa turneriana de que o embate com o meio é o 

elemento fundamental a ceifar os laços que amarram os sujeitos da fronteira aos 

hábitos culturalmente herdados e à tradição, impondo sobre eles, a partir de um 

estado de necessidade que decorre do enfrentamento com uma natureza austera, 

novas ferramentas, novos hábitos, novas crenças, novas ideias e novas atitudes. 

Essa plasticidade dos sujeitos em sua relação com o meio, como ainda veremos, é 

uma efluência do pensamento neolamarckista do séc. XIX, que teve um importante 

papel na estruturação do conceito de fronteira. 

Em 1921, Eugene Bolton, que havia sido aluno de Turner na Universidade de 

Wisconsin entre 1896 e 1897, publicou The Spanish Borderlands, livro que, embora 

tenha utilizado a tese da fronteira como ponto de partida, estabeleceu uma 

digressão importante em relação ao modelo canônico turneriano. Para Bolton, a 

excessiva centralidade dada à perspectiva da fronteira eclipsava outros processos 

fundamentais de interação cultural nos Estados Unidos. No lugar da interpretação 

monolítica de uma Nova Inglaterra puritana e anglo-saxônica que se expandiu para o 

Oeste, americanizando-se e deixando para trás os vícios do modelo civilizatório 

Europeu em seu contato com o ambiente selvagem, Bolton chamou a atenção para 

os limites entre os domínios espanhóis na América e os Estados Unidos. Para o 

autor, “o sudoeste [dos EUA] é tão hispânico em sua cor e contextura histórica como 

a Nova Inglaterra é Puritana, Nova Iorque é holandesa e Nova Orleans é francesa” 

(1921, p. X). Ao destacar que as diferentes regiões dos Estados Unidos se 

desenvolveram a partir de raízes culturais bastante distintas, embora, no excerto 

aqui transcrito, todas essas raízes tivessem uma matriz europeia, Bolton inferia que 

Turner havia ido longe demais em sua rejeição à teoria germinal de Adams.  

Para ele, haveria complementariedade, e não concorrência entre a teoria 

germinal de Adams e a teoria da fronteira de Turner. Afinal, a definição do ‘outro 

lado da fronteira’ genericamente como uma zona selvagem e intocada não procedia. 

Os pioneiros da marcha para o Oeste encontraram, no processo de expansão, 

diversas regiões já profundamente afetadas por outras culturas coloniais, desde as 
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regiões francesas na Louisiana até os domínios russos na California. Como Turner, 

Bolton ocultava os povos ameríndios da América do Norte, os fundindo à wilderness. 

Ao contrário dele, contudo, demonstrava que os Estados Unidos se desenvolveram 

em torno de processos muito mais complexos, plurilaterais e dinâmicos de interação 

e hibridização não só cultural, mas também sanguínea do que se sugeria até então. 

Para o autor (1921, p. VII), “o reinado da Espanha já se findou”, contudo “mesmo 

nas antigas borderlands ao norte do Rio Grande, as marcas da influência espanhola 

ainda são profundas e claras”. Chamando a atenção para toda a faixa ao sul dos 

Estados Unidos localizada entre a Flórida e a Califórnia, região do limite político com 

o México e de relação com a cultura hispânica, propôs o conceito de borderlands, 

que se distinguia fundamentalmente do conceito de fronteira por ser uma zona de 

interação entre duas culturas ‘civilizadas’, e não pela interação entre cultura e selva.  

Rompendo com o isolacionismo então prevalente na historiografia dos 

Estados Unidos, demasiadamente voltada para questões domésticas, Bolton 

advogou em favor de uma história transnacional ao abandonar os modelos analíticos 

que se limitavam ao espaço do território nacional sem levar em consideração as 

relações e interações nas margens desse espaço político. Ao apontar para as 

interações das borderlands, para a hibridização cultural e as relações que 

congregam países vizinhos para além dos limites políticos, defendia uma história 

pan-americana, chegando a defender, em discurso de despedida na American 

Historical Association, que toda a América deveria ser estudada como um bloco 

único; afinal, cada história nacional teria seu significado ampliado à luz do estudo 

das demais (BOLTON, 1932). 

A perspectiva das borderlands como categoria de análise mostrou-se, com o 

tempo, mais profícua e longeva na historiografia estadunidense do que a perspectiva 

da fronteira (embora jamais tenha rivalizado com a força da fronteira como parte do 

imaginário estadunidense), mesmo considerando que as duas sejam originalmente 

complementares, e não concorrentes. Após a morte de Bolton, o estudo das 

borderlands, então intimamente relacionado com os western studies e a tese da 

fronteira gradualmente distanciou-se da tradição historiográfica da primeira metade 

do século XX, aglutinando-se, sobretudo, ao campo interdisciplinar dos american 

studies, relacionado com as abordagens dos estudos culturais e da teoria crítica. 

Nesse processo, o historiador nova iorquino Eugen Weber exerceu papel central na 

manutenção, desenvolvimento e ampliação do escopo do estudo das borderlands. 
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Concentrando-se sobretudo no sudoeste dos Estados Unidos e sua interação com o 

México, Weber (1986, p. 74)  desenvolveu a ideia embrionária de Bolton, voltada 

para a “inter-relação de culturas situadas em lados opostos de uma fronteira”.  

Para Weber, a cultura se transforma não apenas através da relação entre 

sujeitos e as condições físicas e geográficas da fronteira, como Turner sugeria, mas 

também através do encontro entre os discursos culturais de sociedades e 

agrupamentos distintos. Esses pontos de convergência não funcionam dentro de 

uma dinâmica que opõe dominante/conquistador e subalterno/conquistado, mas 

antes disso a partir de interações desierarquizadas. Assim, no lugar de um modelo 

progressista raso, que narra o desenvolvimento de uma sociedade desde a 

selvageria até a civilização, Weber propôs o estudo das borderlands a partir da ideia 

de hibridização. Esse encontro e fusão de culturas, que na América até então havia 

sido concentrado no conceito ampliado de fronteira, passou a ser visto como o 

aspecto historicamente mais significativo do Oeste. Nesse processo, Weber deu a 

Turner o crédito pelo seu trabalho que, no último terço do séc. XX, já era visto como 

uma peça de antiquário nas Universidades estadunidenses. Para o autor,  

 

O seu notável sucesso em desafiar a ideia de que os "germens" das 
instituições europeias se plantaram na América do Norte e se espalharam 
para o oeste integralmente levou a um novo senso comum. Parece-me que 
a maioria dos acadêmicos [ligados à perspectiva das] borderlands não viam 
qualquer necessidade em citar os trabalhos de Turner ou levar adiante um 
diálogo contínuo com ele quando definiram que a fronteira alterou a 
sociedade e as instituições dos hispânicos (1986, p. 73)   

 

 O trabalho de Bolton teve o mérito fundamental de integrar as histórias 

nacionais dos Estados Unidos e do México, até então vistas como recortes 

estanques e distintos. Ao distinguir a fronteira da borderland autor construiu um novo 

campo que se abriu a diversas questões e problemas atinentes ao processo de 

expansão e hibridização dos Estados Unidos com as suas cercanias, destacando o 

processo de integração e transformação do imigrante anglo-europeu não somente a 

partir de seu contato com o ambiente natural, mas também – e fundamentalmente – 

com outras culturas. Essa percepção, a partir de Weber, também abriu caminho para 

que os grupos indígenas obliterados pelo avanço da colonização em direção ao 

oeste fossem vistos pela primeira vez de forma séria dentro do ambiente acadêmico 

não mais como emanações do território selvagem, mas como grupos culturais 

complexos que tiveram a sua versão dos acontecimentos silenciada pelos 
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vencedores. Essa verve, sobretudo a partir da década de 1960, seria amplamente 

explorada e desenvolvida no interior do campo dos cultural studies e dos American 

studies.  

1.7. A Western History na berlinda 

 

 Durante os três primeiros decênios do século XX, a hipótese da fronteira, 

assim como a tese que se desdobrou após a sua reificação e uso como aporte 

nuclear para a interpretação da história dos Estados Unidos, reinou praticamente 

sozinha na historiografia do país em questão.  Embora a publicação de An Economic 

Interpretation of the Constitution of the United States por Charles A. Beard em 1913 

tenha dado algum fôlego às interpretações econômicas da história estadunidense 

alicerçadas na premissa do conflito entre capital e trabalho, fato é que a tese 

turneriana ganhava cada vez mais espaço, solidez e obras de peso que buscavam 

validar os seus postulados gerais e utilizá-los como meios de integração entre os 

pesquisadores regionais e a história nacional. Especialmente após o enorme 

impacto dos trabalhos de Paxson e a publicação de um número expressivo de 

textbooks que se propunham a narrar a história da fronteira como uma metonímia da 

história nacional, a Western History se afastou do viés interpretativo que tanto 

Adams quanto Turner colocavam no centro de suas pesquisas. Em seu lugar, como 

já demonstramos, consolidou-se uma tradição compromissada fundamentalmente 

com a história narrativa, por vezes evocando-a como instrumento de análise política 

e econômica (na maioria das vezes, de fato, ambos andavam juntos). De acordo 

com Cronon,  

 

Aqui, portanto, está uma das ironias centrais de Turner: o homem que não 
se dispunha a, e não queria, escrever história narrativa codificou a estrutura 
narrativa central que ajudou a organizar a [escrita da] história americana a 
partir de então. Foi Turner quem demonstrou que a história de qualquer 
região dos Estados Unidos poderia ser escrita como uma sequência 
progressiva de distintas atividades econômicas e sociais. Foi Turner quem 
mostrou que essas atividades poderiam ser personificadas por figuras 
representativas que poderiam servir como “tipos” para a comunidade à sua 
volta, de tal forma que Andrew Jackson se tornou “o campeão da causa da 
upland democracy”, e Henry Clay “representava as novas forças industriais 
em torno de Ohio” [...]. E mesmo que não se aceite as metáforas de 
evolução social de Turner, tampouco suas tipologias heroicas, ainda havia a 
sequência subjacente da própria fronteira. Turner demonstrou que a história 
dos Estados Unidos poderia ser escrita de acordo com a ordem segundo a 
qual diferentes regiões do country foram ocupadas por colonos anglo-
americanos (CRONON, 1987, p. 166).  
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 A aceitação quase irrestrita da Western History tradicional21 em boa parte das 

faculdades de História e escolas  dos Estados Unidos nas décadas de 1910 e 1920 

fez com que o estudo da disciplina se transformasse em uma espécie de 

encaixamento ou juntura no qual os pesquisadores, ao selecionarem e interpelarem 

as suas fontes, buscavam adequar a realidade estudada aos postulados e tipos 

definidos pela tese da fronteira. Dito de outra forma, em vez de reunirem elementos 

para atestarem ou refutarem as premissas ligadas à tese da fronteira através da 

confrontação da realidade inferida nos documentos com a teoria utilizada para 

estear o estudo, a maioria dos autores faziam o movimento inverso: as evidências é 

que se adequavam à teoria.   

Essa forma de se escrever a história dos Estados Unidos manteve seu vigor 

inabalado durante todo o período de euforia e otimismo que se desdobrou entre os 

governos de Woodrow Wilson e Calvin Coolidge. De fato, a década de 1920 trouxe 

consigo um monumental crescimento econômico, acompanhado por um cenário de 

efervescência cultural pujante, aumento do poder de consumo da classe média e, 

ainda, a ascenção do poderio da indústria de Hollywood, que sobretudo através da 

força imagética do cowboy propagandeou exitosamente em todo o mundo o seu 

american way of life, no qual a noção basilar de felicidade através do consumo era 

aglutinada ao mito do self made man, que tinha no homem da fronteira a sua 

representação arquetípica mais perfeita. A historiografia tradicional estadunidense, 

evidentemente, não ficou imune. A crescente mitificação e estilização da fronteira, 

que da tradição literária das dime novels e das leatherstocking tales havia 

encontrado na codificação do gênero western no cinema a sua forma mais bem 

acabada, criou uma pressão enorme sobre os western historians. Afinal, cabia a eles 

a premência de inferir o que era ‘verdadeiro’ nas narrativas incrivelmente populares 

veiculadas nas salas de cinema sempre abarrotadas e o que era embuste ou 

fabulação da indústria.  

                                                           
21

 Nas décadas de 1980 e 1990, a New Western History, encabeçada por  William Cronon, Patricia Limerick, 

Richard White e Donald Worster, reestruturou a escrita da história do Oeste estadunidense. Por um lado, 

propôs o recorte de estudos a partir da assunção do Oeste como região, e não como processo. Por outro, o 

otimismo associado à frontier history foi substituído por uma abordagem mais crítica - até trágica - do processo 

de colonização estadunidense em direção ao Poente, assinalando as contradições, conflitos, traumas e arestas 

que esse processo engendrou (AVILA, 2010). 
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Adicionalmente, a força polarizadora da fronteira como imagem que 

encapsulava a um só tempo o ideal liberal e o sentimento de que os Estados Unidos 

eram um país único em suas virtudes e benesses – o excepcionalismo – favoreceu 

imensamente a difusão da tese turneriana. Conforme aponta Brinckley (1992, p. 23), 

“para Turner e seus discípulos, o Oeste do século XIX era um lugar em que o forte 

individualismo impulsionou e alimentou a democracia americana”. Essa ideia 

creditava à wilderness do Oeste, à força e rudeza dos homens que se dispuseram a 

ocupá-lo com seu próprio esforço, o mérito pelo sucesso econômico dos Estados 

Unidos. Ninguém melhor do que o próprio Turner, em seu único (e, na maior parte, 

insípido) trabalho de fôlego descreveu a relação nevrálgica entre a hipótese da 

fronteira e o individualismo liberal estadunidense. Conforme o autor,  

 
Não era somente uma sociedade na qual o amor pela igualdade se 
mostrava proeminente: era também uma sociedade competitiva. Para os 
seus críticos socialistas, [esta sociedade] não se parecia com uma 
democracia, uma vez que seus membros eram "capitalistas 
expectantes"...Ela era baseada na ideia de oportunidades justas para todos 
os homens, não na concepção da ascenção por métodos arbitrários 
(TURNER, 1935, p. 20). 

 
 

 Turner era um enfático defensor do modelo liberal. Toda a sua teoria, em 

certa medida, creditava o êxito dos Estados Unidos ao seu compromisso com a 

liberdade individual e à igualdade de oportunidades. Sua preocupação com o 

fechamento da fronteira, da mesma forma (e como já demonstrado), era 

basicamente alimentada pelo medo de o país deixar de ter as condições que, em 

sua hipótese, alimentaram esses mesmos predicados. Fato é que Turner criou uma 

teoria que se baseou, em grande medida, em suposições e generalizações a serem 

testadas pelos pesquisadores que futuramente se debruçassem sobre a western 

history. Contudo, como as suas generalizações se adequavam muito bem ao 

contexto de bonança e otimismo das primeiras décadas do século XX, 

permaneceram indisputadas. Obviamente – e felizmente – houve historiadores que, 

com maior ou menor impacto, enfrentaram a hipótese da fronteira e submeteram-na 

ao crivo de um cuidadoso exercício crítico e de uma heurística menos viciada. Essas 

críticas, embora escassas nas décadas de 1900-1920, começaram a aparecer 

desde muito cedo, confrontando o dogmatismo epistemológico que permeava a 

história profissional estadunidense.  Contudo, após a década de 1930 o que era 

garoa se transformou em uma tormenta; as reprimendas à tese da fronteira, antes 
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escassas e pontuais, se avolumaram e se tornaram cada vez mais profundas e 

contundentes. 

 A primeira refutação parcial endereçada à hipótese de Turner foi publicada 

por um de seus ex-alunos. Edmond S. Meany, em artigo escrito para o Annual 

Report da American Historical Association em 1909, buscou demonstrar, a partir de 

seus estudos sobre a colonização anglo-americana do noroeste estadunidense, que 

a dinâmica de ocupações sucessivas descrita por Turner desde a ação pioneira de 

caçadores e comerciantes de peles até o surgimento de povoados mais complexos 

não tinha amparo quando analisada à luz das evidências disponíveis. Turner 

afirmava que os postos comerciais estabelecidos pelos fur traders – os comerciantes 

de peles - seriam núcleos a partir dos quais foram abertas as primeiras trilhas, que 

posteriormente se transformariam em estradas; complementarmente, as incursões 

dos comerciantes de peles teriam minado a resistência indígena, pavimentando o 

caminho para a ‘entrada da civilização’, principalmente com a abertura da Oregon 

Trail (TURNER, 1904, pp. 113-114).  

Meany (1909) demonstrou que, ao  confrontar essa hipótese com a realidade 

do noroeste estadunidense no primeiro terço do século XIX, as evidências 

documentais a afastavam. Segundo os resultados apresentados pelo autor, os 

núcleos de ocupação da região aludida estabeleceram-se principalmente em torno 

de serrarias, minas de metais preciosos, fontes de água ou pontos de encontro entre 

estradas e trilhas. Meany afirmou que era plausível a aplicação da hipótese 

turneriana para as áreas situadas na porção leste do continente, mas colocou-a em 

suspeição nos demais casos. Meany foi, talvez, um dos mais diligentes alunos do 

proponente da hipótese da fronteira. Afinal, foi um dos poucos que, já no primeiro 

decênio do séc. XX, fez o que Turner estimulava seus alunos a fazerem, mas 

poucos acataram: averiguar a aplicabilidade dos postulados e premissas 

estabelecidos em seus textos caso a caso, exercício que somente seria reabilitado 

com os trabalhos de Webb e Bolton.  

Já no ano de 1921, ao considerar o artigo seminal de Turner apresentado em 

Chicago, Charles A. Beard argumentou que, embora cerca de metade do texto do 

autor seja basicamente narrativa e descritiva, funcionando como ilustração do tema 

principal, “as declarações positivas que podem ser definitivamente coordenadas sob 

o título, Significância, são quatro” (BEARD, 1921, p. 349), demonstrando suas 

limitações a seguir.  Em primeiro lugar, Beard considerou a afirmação de que a 



108 

 

existência de terras livres a Oeste e a sua gradual ocupação e exploração pelos 

colonos explicaria o desenvolvimento da América. O autor então ressaltou que a 

leitura do artigo de Turner em Chicago precedeu em um ano a Pullman strike; 

questionou as evidências e critérios que levaram Turner a deduzir que a influência 

do Oeste sobre os Estados Unidos seria maior do que o da sociedade industrial do 

Leste ou do sistema agrário semi-feudal do Sul, afirmando que “o Oeste agrário, a 

escravidão, o trabalho e o capitalismo explicam em grande parte o desenvolvimento 

da América até 1893, mas certamente terras livres e o avanço para o Oeste dos 

colonos, não”. (Idem). Por fim, ressaltou que esse elemento da hipótese de Turner 

foi importante por desvencilhar a investigação histórica do que ele denominou 

shadow politics (referindo-se à teoria do germen), chamando a atenção para as 

condicionantes econômicas das transformações sociais.  

Em segundo lugar, Beard (Ibidem) questionou a premissa da tese 

fundamental de Turner segundo a qual a fronteira é assumida como uma linha que 

catalisa o processo de americanização, provocando a formação de uma 

nacionalidade compósita para o povo americano.  O autor argumentou que essa 

regra, embora possa ser válida em alguns casos, não oferece evidências suficientes 

que justifiquem uma generalização tão radical. Beard destacou, para ilustrar seu 

argumento, a tenacidade com que os alemães da fronteira colonial da Pensilvânia 

mantiveram a sua língua, costumes e religião. Em contraste, lembrou que os colonos 

holandeses de Nova Iorque abdicaram de sua língua e costumes europeus com 

relativa facilidade e rapidez. Portanto, a afirmação de que a fronteira é “a região de 

mais rápida e efetiva americanização” (TURNER, 1921) foi considerada com 

suspicácia. 

Em terceiro lugar, o autor ponderou a afirmação de Turner segundo a qual “a 

legislação que mais desenvolveu os poderes do governo nacional, e teve o papel 

mais importante em suas atividades, foi condicionada pela fronteira” (TURNER apud 

BEARD, 1921). Para Beard, a palavra ‘condicionar’ estabelece um vínculo causal 

muito forte. Assumiu então que, embora possamos afirmar que a colonização da 

fronteira exerceu influência sobre a agenda legislativa do governo nacional, não 

existem indícios de que essa influência foi maior ou mais determinante do que 

aquela provocada pelas demandas e pressões exercidas pelos capitalistas do Leste, 

pelas classes operárias em processo de organização ou, ainda pelos agricultores do 

Sul. Dessa forma, a legislação relacionada à fronteira, antes de excepcional, se 
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tornava apenas parte de um processo maior, que só poderia ser adequadamente 

compreendido em conjunto com os demais condicionantes. Por último, Beard refutou 

a afirmação de que a loose construction22 como base interpretativa para a 

Constituição dos Estados Unidos fortaleceu-se na exata medida em que o país 

avançava em direção ao Oeste.  

Em sua interpretação da hipótese de Turner fundamentalmente alicerçada no 

materialismo histórico dialético (embora o uso do vocábulo fosse tacitamente 

censurado, substituído nos EUA por ‘progressista’), Beard avalisou a ideia geral de 

que a democracia estadunidense foi influenciada pela experiência da fronteira, assim 

como a premissa de que os homens e mulheres do Oeste eram mais vigorosos e 

inclinados à ética do trabalho do que os da costa atlântica, já que “brandir um 

machado contra nogueiras norte-americanas desenvolve mãos e braços bem 

diferentes daqueles produzidos pelo ato de cortar cupons e segurar chícaras de chá” 

(1921, p. 350). O autor conclui o seu artigo afirmando que Turner deveria prestar 

maior atenção ao conflito entre capital e trabalho e seu impacto sobre as instituições 

estadunidenses, repreendendo o silêncio dos historiadores ortodoxos do país e 

denominando essa ausência como “um tabu quase perfeito” (Idem).  

No mesmo ano em que Beard propunha um olhar mais cauteloso para o 

trabalho de seu amigo e correspondente Frederick J. Turner, demonstrando os 

prejuízos que o monismo teórico legava para o pensamento histórico estadunidense, 

Clarence Alvord (1921) levantou uma questão que posteriormente seria 

desenvolvida especialmente por Richard Hofstadter: em sua hipótese, Turner 

ignorou o papel exercido pelos especuladores de terras no Oeste. Na percepção do 

autor, diversos grupos haviam enriquecido não pela administração zelosa de suas 

propriedades, mas pela excepcional precificação dos solos em diversas regiões, 

graças ao avanço da fronteira. Diversas famílias, aproveitando-se disso, vendiam 

suas propriedades, avançando em direção ao Pacífico. Para Alvord, a hipótese de 

que o avanço da fronteira se dava por meio de ondas sucessivas, a “procissão da 

civilização”, não se sustentava. Nessa procissão, o búfalo seguindo a trilha para as 

fontes de sal era acompanhado de perto pelos indígenas. Em seu encalço seguiam 

o caçador e o comerciante de peles; o criador de gado e, finalmente, o agricultor 

                                                           
22

 O loose constructionism é uma doutrina jurídica que defende uma interpretação extensiva da Constituição. 
Para essa doutrina, a Carta Magna sempre deve ser interpretada à luz dos costumes e das características 
sociais vigentes, prestando mais atenção às interações entre texto constitucional e a sociedade do que à letra 
da norma propriamente dita.  



110 

 

pioneiro. Após este último, a fronteira havia se esvaecido, avançando para o Oeste. 

Em seu artigo, Alvord sugeriu que essas etapas de ocupação não eram sucessivas, 

mas simultâneas. 

Quatro anos depois, em 1925, John Almack publicou o que  provavelmente foi 

a primeira refutação geral da hipótese da fronteira, abrindo caminho para a torrente 

de críticas às premissas ortodoxas da Western History que se adensaram 

sobremaneira na década de 1930. Desenvolvendo seu trabalho a partir das 

ponderações de Beard (1921), sobretudo a referida noção de que os western 

historians deveriam prestar mais atenção ao impacto do conflito entre capital e 

trabalho nas transformações econômicas e culturais dos EUA, Almack (1925) se 

valeu de um método essencialmente estatístico e comparativo, opondo o impacto de 

regiões de fronteira e não-fronteira na agenda política e nas transformações sociais 

do país. Na argumentação do autor (1925, p. 197),  

 

Grande parte da fé na doutrina da fronteira pode ser atribuída, sem dúvida, 
ao seu tom singularmente otimista e jubiloso. Ela foi apresentada em um 
estilo envolvente. Ganhou força e fôlego através da empática imaginação de 
seu autor [...]. Mas, devo dizer, falsas generalizações não mudam os fatos 
da história. Isso é certo. Elas, contudo, provocam mudanças na seleção [do 
que é pesquisado e narrado] e ênfase. Elas determinam conclusões. 

 

 A partir dessa premissa, Almack buscou desafiar o monismo estabelecido 

pela Western History tradicional e demonstrar que diversas reformas que 

tradicionalmente haviam sido associadas à influência da fronteira pelos western 

historians tinham outros vetores muito mais decisivos em sua implementação. Ao 

analisar o impacto de áreas de fronteira e áres de não-fronteira em campos como a 

cultura, educação, precificação dos solos, bem-estar físico e material, lideranças 

nacionais, serviços civis e legislação, o autor concluiu que as forças de trabalho 

organizadas eram muito mais determinantes do que a fronteira nas transformações 

sociais e reformas governamentais do país. Como exemplo, Almack (1925, p. 199) 

observou que na maioria das Constituições dos territórios da fronteira que, ao longo 

do séc. XIX, foram admitidos como Estados da União, a imitação – e não a invenção 

– foi a regra. Os Estados do Oeste emulavam deliberadamente os princípios e 

dispositivos dos Estados federados já consolidados. Dessa forma, a ideia de que a 

democracia estadunidense surgia nas florestas do Oeste e, então, transitava para o 

Leste, perdia sustentação sob a inquirição do autor.  
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Ironizando um (problemático e simplista) conceito  de Paxson, segundo o qual 

uma área de fronteira é definida como uma região com densidade demográfica entre 

duas e seis pessoas por milha quadrada, Almack (1925, p. 199) demonstrou que 

diversas áreas rurais no extremo Oeste ocupadas por pequenas famílias de 

homesteaders não deveriam ser consideradas áreas de fronteira, enquanto outras 

regiões urbanas, largamente abastecidas com vias de transportes e comunicações 

nas secções do leste (para usar o conceito turneriano) sim. O autor utilizou esse 

argumento reductio ad absurdum para demonstrar que o método estatístico que ele 

utilizava ponderadamente para sustentar suas afirmações era frequentemente usado 

de forma imprevidente pelos western historians, reforçando a sua afirmação de que 

“falsas generalizações não mudam os fatos da história, mas provocam mudanças 

[...] na ênfase [e] determinam conclusões” (ALMACK, 1925, p. 197).  

Em 1926, John Carl Parish (1943) discordou de uma premissa motriz da 

hipótese turneriana, ao defender que a fronteira – com o consequente movimento de 

indivíduos e do capital organizado para o Oeste – permaneceu aberta muito após a 

década de 1890. Em concordância com Almack, Parish (1943) afirmou que, ao 

polarizarem a interpretação da fronteira em torno da migração de famílias de 

agricultores em direção ao Oeste (os yeomen farmers), Turner e seus seguidores 

negligenciaram o fato de que existiam diversas outras fronteiras. A agricultura 

intensiva, a expansão do capital bancário, a indústria e as artes perfaziam, no 

argumento de Parish, exemplos de fronteiras cujo pontencial de desenvolvimento a 

partir da exploração dos recursos disponíveis no Oeste estava longe de um 

fechamento ou esgotamento. Parish deslocou o conceito turneriano de fronteira, 

essencialmente territorial, amalgamando-o à ideia geral de oportunidade, elemento 

que posteriormente seria exaustivamente explorado como elemento retórico na 

política estadunidense a partir de John F. Kennedy.  

O otimismo revisionista encontrado em textos como o de Parish, contudo, 

logo seria silenciado quando a economia liberal mergulhou em uma depressão 

econômica sem precedentes a partir da crise que se instalou em 1929. Nesse 

contexto, a fronteira sofreu novo deslocamento, transformando-se em uma premissa 

subjacente às análises político-econômicas do período, perfazendo o papel de um 

mecanismo de controle natural – ou válvula de escape – para as contradições entre 

capital e trabalho. 
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1.8. A Grande Depressão e o argumento da válvula de escape 

 

Com a entrada da década de 1930, a crítica à hipótese da fronteira 

rapidamente ganhou peso – com textos cada vez mais consistentes desafiando a 

Western History tradicional – e volume – com uma torrente cada vez mais numerosa 

de trabalhos empenhados em marcar a cisão de seus autores com a ortodoxia então 

prevalente na historiografia dos Estados Unidos. Conforme aponta Gressley (1958), 

a década de 1930 foi um período de ceticismo e descrença. Enquanto os efeitos da 

Grande Depressão se faziam sentir em todas as esferas da sociedade, a 

intelligentsia do país – intelectuais, tecnocratas, homens das letras, artes e 

reformadores políticos – empenhava-se em um esforço simultâneo de explicar e 

censurar as práticas que haviam levado os Estados Unidos àquele ponto, bem como 

de oferecer alternativas capazes de remediar os efeitos da depressão. A tendência 

geral apontava para a condenação dos robber barons e dos controladores do grande 

capital, que haviam subvertido as premissas liberais que guiavam a economia 

nacional, dando lugar à concentração oligopolista e à perversão das decisões 

políticas em favor de uma minoria extraordinariamente poderosa. Dessa forma, para 

esses intelectuais reformistas, o país demandava uma postura radicalmente 

diferente. Segundo Gressley, a grande questão que pairava entre os intelectuais 

estadunidenses na década de 1930 era “como poderia uma tese que exaltou o 

benemérito do passado americano, o excepcionalismo do american way of life, 

individualismo e oportunidade para todos levantar-se contra esse embaraço?” (p. 

232). O contexto impelia a comunidade acadêmica dos Estados Unidos à ação 

rápida, à busca de explicações e culpados; dentro da matriz disciplinar da História, o 

alvo mais óbvio era a tese da fronteira.  

Para Kesselman (1968), o que ocorreu nos Estados Unidos e no mundo 

durante as primeiras décadas do século XX foi acima de tudo uma crise cultural, 

avalizada e reforçada pela depressão econômica. A associação entre a democracia 

agrária e o american way of life havia encontrado o fim da linha, um embaraço 

inescapável, e começou a soçobrar. A Primeira Guerra Mundial havia provocado o 

esgotamento do progressivismo como movimento político e social, abalando 

fortemente o otimismo histórico. Nos Estados Unidos, esse efeito foi retardado pelo 

enorme crescimento econômico dos anos 1920, no esteio da reconstrução da 

Europa. Parrington (apud KESSELMAN, 1968, p. 253) havia identificado essa 
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mudança antes mesmo da quebra da bolsa de Nova Iorque, com “o otimismo de 

Emerson dando lugar ao pessimismo de Dreiser”, a doutrina do progresso sendo 

substituída por um crescente ceticismo. Dessa forma, com a crise iniciada em 1929 

parecia que não somente um setor (a economia) se quebrava, mas todo o tecido 

social que havia se estruturado sobre o liberalismo radical. 

Por outro lado, a fronteira foi largamente utilizada por acadêmicos, 

tecnocratas e oportunistas  – desde os extremistas ideológicos que ganharam voz 

com o advento da Grande Depressão até economistas e cientistas sociais 

empenhados na construção de um novo caminho para os EUA – que buscavam 

entender os motivos que haviam levado o país ao colapso. Na busca por causas e 

fatores determinantes para o declínio generalizado que assolava os Estados Unidos 

após a implosão de suas bases, havia uma grande questão a ser respondida: a 

Grande Depressão era somente uma acentuada queda no ciclo geral dos negócios 

ou assinalava o fim de todo um sistema? A tese de Turner teve papel importante 

nesse questionamento, sobretudo o argumento da válvula de escape, como 

veremos.  

Os western historians ortodoxos, a partir da premissa do fechamento da 

fronteira, definiam uma cisão bastante clara entre o pretérito – associado às 

benesses do continente vacante e definido como o ‘outro’ – e o presente. A fronteira 

estava fechada, e o futuro, desprovido de seu apanágio,  se apresentava como um 

enigma. Sobre isso, Paxson afirmava que, 

 

o historiador não é um profeta, e não deve agir como se fosse um [...] Ele 
sabe que o erro, a ignorância e a preconcepção são os grandes blocos da 
profecia; mas ele também sabe [...] que todo o conhecimento que qualquer 
homem possui sobre o futuro deve ser derivado de seu conhecimento do 
passado. E por isso eu proponho, esperançosamente como humano, mas 
modestamente como historiador, enfrentar as tremendas questões [...] do 
destino nacional (1941, p. 3-4).  

 

 Ao colocar o futuro como um problema para os historiadores, Paxson 

denunciava a inquietação pela qual passava. Retomando a grande questão colocada 

por Turner – como fazer as ‘energias positivas’ da fronteira permanecerem vivas em 

um futuro pós-fronteiriço – o autor mostrava-se visivelmente desconcertado com o  

enorme abismo que opunha o otimismo dos western historians e a austera realidade 

que se impôs sobre eles. Abandonando o otimismo da escrita da história de outrora, 

lançava como questão central para o futuro não mais “se conseguiremos reviver as 
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simplicidades e crudicidades da civilização dos pioneiros”, mas, antes disso, “se os 

resíduos da nossa história tão especial prevenirão a assimilação [...] à Civilização 

[ou seja, a transformação da América no Velho Mundo] ou simplesmente retardarão 

a extensão dessa Civilização sobre os Estados Unidos” (PAXSON, 1941, p. 115). Se 

o pretérito associado ao condão positivo da fronteira antes era tomado por Paxson e 

os turnerianos ortodoxos como um atributo que referendava a certeza de que as 

bases sobre as quais se assentava a democracia estadunidense eram sólidas, na 

década de 1940 o autor se mostrava muito menos seguro em relação a isso. O 

ceticismo do maior divulgador da hipótese da fronteira durante a primeira metade do 

séc. XX sintetiza o impacto dos difíceis anos 1930 sobre o pensamento 

historiográfico dos Estados Unidos.  

 Fato é que a maioria dos historiadores turnerianos se mostraram visivelmente 

despreparados quando impelidos a enfrentar a penosa realidade de um mundo pós-

fronteirço. Enquanto o ideal liberal ruía e as desejáveis condições ‘simples e 

primitivas’ do herói romântico coletivo alçado ao status de sujeito histórico – o colono 

do Oeste – se desfaziam, grande parte dos western historians contentaram-se em 

lamentar o paraíso perdido. Robert E. Riegel (1930) maldizia o tedioso e monótono 

cotidiano de uma “civilização industrial”; Burt, em tom fatalista, censurava a 

sociedade controlada pela máquina e a perda da liberdade que dela decorria; 

Paxson (1941), por sua vez, deplorava a crescente rigidez da vida do ‘homem 

ordinário’, que havia resultado na diminuição da esperança em um futuro superior ao 

presente. Webb (1944), contudo, excetuando-se de seus pares, se afastou do 

modelo tradicional e exemplar de relação com o passado então prevalente no 

interior da Western History, assumindo uma postura notadamente crítica em relação 

à mera lamentação do que se havia perdido. 

 No polêmico Divided We Stand, Webb (1944), advogou em prol da história 

como instrumento de reforma, identificando duas forças centrais agindo sobre os 

EUA na passagem do séc. XIX para o séc. XX – uma democrática, representada 

pela fronteira e outra antidemocrática, estimulada após o seu fechamento. 

Denunciando a letargia predominante entre os historiadores, incapazes de dialogar 

com as demandas e urgências do presente, Webb afirmava que eles permaneciam 

demasiadamente mergulhados no passado para perceberem o seu papel. Segundo 

o autor, “não nos disseram [...] que a ausência da fronteira certamente tende, por 

inanição, a destruir aquelas coisas que a sua existência estimulou” (p. 158).  



115 

 

 Para Webb, a força antidemocrática que ganhou peso crescente com o 

fechamento da fronteira materializou-se e consolidou-se com a ascenção do sistema 

moderno de corporações. As condições para a manutenção de um modelo liberal 

negativo – o laissez-faire – se perderam com a formação de um sistema oligopolista, 

forçando o governo a também abandonar o princípio que o guiou durante os séculos 

anteriores para que fosse preservada uma democracia adequada à era industrial. A 

democracia do tipo ‘fronteira’ havia se esgotado, com as condições que a 

alimentaram consumadas. Nas palavras do autor “a democracia podia funcionar em 

condições fronteiriças, mesmo uma democracia extrema, não porque ela resolvia 

problemas, mas por que ela mal tinha que encontrá-los” (WEBB, 1944, p. 175).  

Dessa forma, o fechamento da fronteira, e com ele a extinção da válvula de 

escape que dissolvia os problemas, prevenia a exacerbação dos conflitos entre 

capital e trabalho e favorecia a distribuição de oportunidades, recursos e liberdades 

colocava o país e seu governo de frente com suas demandas. Afinal, conforme o 

autor, o fechamento da fronteira levou a América ao primeiro teste significativo de 

sua governança, de resolver e enfrentar demandas antes de contentar-se com um 

escape para elas (WEBB, 1944, p. 216). Concluindo o seu argumento, Webb propôs 

o combate ao seccionalismo nos Estados Unidos, sugerindo o afrouxamento do 

federalismo e o fortalecimento do poder central, creditando a ele a responsabilidade 

e as prerrogativas de arbitrar as crescentes tensões e distorções provocadas pelas 

forças antidemocráticas alimentadas pela concentração econômica.  

  Se a hipótese da fronteira referendava uma visão de mundo essencialmente 

liberal, considerando com desconfiança, senão censura, a presença do Estado na 

vida do homem comum, Webb (1944) – um turneriano heterodoxo – utilizou uma 

premissa da tese de Turner, a fronteira como válvula de escape e as vicissitudes 

provocadas pelo seu fechamento, como justificativa para a defesa de um Estado 

maior e mais ativo. Basicamente, sua argumentação partia do pressuposto de que a 

fronteira funcionou como uma força de regulação ‘natural’ para as demandas, 

contradições e conflitos que o rápido desenvolvimento do capitalismo estadunidense 

criou. Finda a fronteira, as contradições que ela prevenia se tornaram cada vez mais 

agudas, o que ensejava a substituição da fronteira pelo Estado como força 

reguladora. 

 O argumento utilizado pelo autor, contudo, não surgiu entre os western 

historians.  A hipótese da fronteira – em particular o argumento da válvula de escape 
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– já era utilizada no início da década de 1930 como instrumento analítico pelos 

grupos situados nos dois extremos ideológicos da política estadunidense que 

despontaram no epicentro da Grande Depressão. Membros do American Communist 

Party, assim como simpatizantes do fascismo nos EUA, apelavam para o argumento 

de que a ação da fronteira alimentou o liberalismo que se desenvolveu favorecido 

pela sua força aquinhoadora. O seu fim marcava, portanto, o desmoronamento das 

condições que promoviam a consonância entre liberdade e ordem. A crise 

econômica com seus desdobramentos seria, para esses autores, a prova cabal 

disso. O fato de a tese da fronteira ter se mostrado útil para grupos antitéticos no 

espectro político do país demostrou, mais uma vez, a sua flexibilidade. 

 Segundo argumentação de Louis C. Fraina, um membro fundador do 

American Communist Party mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Corey (1934, 

p. 421-422), a fronteira estadunidense se tornou objeto de grande interesse para os 

“intelectuais pessimistas” simplesmente porque ela ficava na América e a América 

era capitalista. Para o autor, a ação da fronteira deu ao conflito de classes nos 

Estados Unidos um caráter bastante peculiar, marcado por uma contradição 

seccional. Assim, a tensão entre agricultura e indústria era personificada pela 

oposição entre Leste e Oeste. Ainda conforme Corey (1934, p. 49), a fronteira foi um 

dos fatores fundamentais para a expansão econômica da América do Norte. Afinal, a 

exploração das áreas continentais interiores, assim como de seus recursos, acelerou 

o crescimento nacional e ampliou as bases econômicas para o desenvolvimento 

capitalista estadunidense. Sem esse ímpeto desenvolvimentista, contudo, a fronteira 

certamente seria algo completamente diferente, restrita tanto em seu escopo quanto 

nos resultados de sua ocupação. Corey argumentava que, antes de o 

desenvolvimento do capitalismo estadunidense ter sido uma consequência da 

existência da fronteira, a acelerada ocupação e apropriação dos recursos oferecidos 

pelo Oeste vacante é que havia sido condicionada e estimulada pelo 

desenvolvimento do capitalismo no continente norte-americano.   

 O autor concordava com a afirmação de que, antes da Guerra Civil, a fronteira 

se encaixava no modelo descrito por Turner, com o desenvolvimento da economia 

continental estruturado em propriedades agrícolas autossuficientes, alimentando a 

produção de uma versão estandardizada e jeffersoniana do American dream. 

Porém, com o crescimento da indústria no pós-guerra a agricultura adquiriu status 

colonial, a vida no Oeste se tornou menos segura e a relação da fronteira com as 
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ideias de oportunidade e prosperidade evaporou. O American dream, entretanto, 

persistiu “primeiramente como fé no progresso material [já que] o seu antigo viés 

cultural foi destruído” (COREY, 1934). A prosperidade da Gilded Age, bem como a 

concentração de capitais cada vez mais acelerada, portanto, sustentou a crença no 

progresso associada à fronteira no grande hiato compreendido entre 1865 e 1929, 

na argumentação de Corey. O colapso econômico que sobreveio à quebra da bolsa 

de Nova Iorque, contudo, transformou o sonho americano em um pesadelo. Nas 

palavras do autor, 

 

A fronteira contribuiu para a construção do American Dream; contribuiu 
ainda mais para o desenvolvimento da agricultura capitalista e da indústria, 
que reagiram contra o sonho. Turner e seus sucessores não se deram por 
satisfeitos ao considerar a influência da fronteira como temporária e finda. 
Eles a projetaram para o futuro como um 'espírito' que permaneceria 
animando a vida americana, criando uma nova unidade nacional. Mas a 
fronteira e o sonho se foram; o capitalismo monopolista permanece, com 
sua estratificação de classe, declínio econômico, crise e reações contra os 
ideais do American dream (COREY, 1934, p. 518-519). 

  

Para Corey (1934), em concordância com Beard, a tese turneriana foi uma 

das grandes responsáveis pela estagnação do pensamento social estadunidense, 

criando uma atitude  que se recusava a problematizar seriamente o presente, já que 

acatava uma versão extremamente simplificada da história que relacionava um 

futuro certamente positivo com uma compreensão planificada e acrítica do pretérito. 

Enquanto se tornavam cada vez mais explícitas as contradições provocadas pela 

concentração financeira, avultamento da desigualdade econômica e social, 

mecanização da produção – comprimindo ainda mais os salários, crescimento 

exponencial do preço dos solos, êxodo rural, inchaço desordenado das grandes 

cidades e a exacerbação do conflito entre capital e trabalho, os western historians 

digladiavam-se nos departamentos acadêmicos em busca de minúcias que 

referendavam ou refutavam certos aspectos da tese geral da fronteira. A sua 

incapacidade de dialogar com as demandas e urgências do presente – elemento 

central na própria teoria da história subjacente aos postulados gerais de Turner – 

camuflada sob o manto da imparcialidade histórica e do rigor metodológico, produziu 

uma geração de intelectuais, no geral, demasiadamente plácidos.  

Lawrence Dennis (1932), um correspondente intelectual do fascismo nos 

Estados Unidos, proclamava no mesmo ano da publicação de Corey que o 

capitalismo estava morrendo de velhice e, portanto, a business faith, estruturada 
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sobre a crença no liberalismo radical, deveria ser descartada. O capitalismo, assim 

como a fé nas instituições que ele alimenta, só poderia ter sustentação em um 

contexto de constante expansão. Dessa forma, a função da fronteira, segundo 

Dennis, foi a de servir como estímulo para a criação de uma demanda sempre 

crescente e insaciável que incentivou o desenvolvimento da indústria e a ocupação 

capitalista do Oeste. Se nos últimos anos dos séc. XIX esse movimento parecia ter 

chegado ao fim, fato é que a Primeira Guerra Mundial ofereceu, derradeiramente,  

novo e substancial impulso ao criar uma gigantesca demanda na Europa. Porém, a 

reconstrução europeia do pós-guerra e a depressão econômica dos anos 1930 

encerraram a expansão e as oportunidades definitivamente.  

Embora embasasse sua argumentação sobre a crise estadunidense em torno 

de argumentos econômicos, Dennis (1932) afirmava que sua maior preocupação 

não apontava primariamente para a economia ou a política nacional, mas sim para o 

declínio moral e espiritual de seus compatriotas. O apelo moral do autor denunciava 

a instrumentalização da teoria. Para ele, a deflação do ideal laboral e a corrupção 

dos princípios que sustentaram os Estados Unidos desde a sua fundação pelo 

sistema de corporações deixou um vácuo que impelia à reasserção de uma 

‘liderança espiritual’ para a nação. Era necessário um espírito suficientemente 

expansivo e forte para preencher o vazio deixado pela falência das instituições 

nacionais. Dessa forma, Dennis partia de uma argumentação fundamentalmente 

racional e econômica, tomada sobretudo da crítica marxista à tese da fronteira, para 

avançar uma série de inferências de cunho passional e autoritário. Assim, enquanto 

os intelectuais turnerianos e marxistas dos Estados Unidos buscavam uma nova 

racionalidade, capaz de superar os embaraços criados pelo capitalismo liberal, 

Dennis argumentava que a própria racionalidade era o núcleo do problema, 

oferecendo como alternativa um caminho esteado pelas emoções. Conforme o 

próprio autor, "A arte de satisfazer os desejos econômicos de alguém ou da 

expressão de si na criação da beleza são, em todos os aspectos essenciais, 

fenômenos das emoções e não da técnica". (DENNIS, 1932. p. 316-317). Ele 

propunha, desse modo, a ocupação do espaço outrora ocupado pela fronteira, de 

modulação da ‘experiência americana’ por uma liderança autoritária. 

Como se percebe, a fronteira como condição que nutria o desenvolvimento 

liberal dos Estados Unidos a partir da crença no ideal laboral e na oferta de 

oportunidades e liberdade para que os indivíduos pudessem perseguir a própria 
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prosperidade e felicidade era utilizada como premissa válida por esses autores. 

Antes de refutá-la como realidade pretérita, a utilizavam como elemento para 

demonstrar que a realidade do presente carecia da força reguladora e estimuladora 

do Oeste vacante. A tese da fronteira foi muito útil para certos grupos que 

propunham a necessidade de uma nova ordem social. Afinal, uma ‘era’ chegava ao 

fim. Dessa forma, para os autores arrolados, não seria possível reformar uma 

realidade finda. Era necessária uma revolução e a construção de um novo modelo 

de desenvolvimento para o país. A aspiração de Turner, de fazer o ‘espírito da 

fronteira’ permanecer vivo em uma realidade pós-fronteiriça, não havia se 

concretizado, para esses autores. O discurso afirmador do declínio dos ideais 

alimentados pela fronteira e, com eles, o ocaso do sonho americano criou um 

espaço que chamou a atenção – e instigou o oportunismo – dos mais diversos 

grupos políticos e ideológicos estadunidenses da mesma forma que a fronteira havia 

feito com os caçadores, criadores de gado e colonos nos séculos anteriores. 

Observadores menos polarizados substituíram a visão da economia como 

instrumento por outro uso bastante similar da tese da fronteira, ao apontar as 

distorções do sistema econômico estadunidense a partir de uma perspectiva 

reformista. Stuart Chase (1932), um conselheiro do presidente Franco D. Roosevelt, 

defendeu em um volume intitulado A New Deal o abandono do antigo conceito liberal 

de sistema econômico como instrumento de realização pessoal. De acordo com o 

autor, a velha noção de laissez-faire amalgamada a uma filosofia de produção 

ininterrupta, ilimitada e em constante expansão funcionou muito bem enquanto os 

Estados Unidos contavam com uma porção continental vacante a ser conquistada, 

com enorme capacidade para absorver excessos em um contexto em que a 

superprodução ainda era um devaneio distante. Contudo, na década de 1930 a 

situação se inverteu. A economia nacional produzia enormes excedentes, lotando os 

parques industriais. O ímpeto expansionista havia levado o país a assentar a sua 

população com enorme rapidez sobre todo o território desde o Atlântico até o 

Pacífico, com mais de 122 milhões de pessoas distribuídas ao longo de 48 Estados. 

A América já estava fully built. A fronteira estava fechada a quatro décadas, mas os 

estadunidenses continuaram agindo como se nada tivesse mudado (CHASE, 1932, 

p. 91). 

Para Chase (1935), entre todos os fatores que impactaram na radical redução 

da taxa de desenvolvimento econômico que os Estados Unidos haviam mantido 
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durante os três primeiros decênios do séc. XX, o fechamento da fronteira e o 

declínio da taxa de natalidade foram os mais significativos. De fato, se em 1911 a 

taxa de natalidade girava em torno de 3.3 crianças por mulher, no início da década 

de 1930 a média havia reduzido para pouco mais de dois nascimentos por mulher. 

Embora no epicentro da Grande Depressão as taxas de natalidade haviam 

alcançado seu menor patamar desde o início da série histórica aferida pelo 

Pupulation Reference Bureau, fato é que os índices de natalidade no país haviam 

declinado de forma paulatina e sistemática durante toda a década de 1920 – um 

período de grande crescimento econômico – graças à adoção da programação 

familiar por diversos casais em resposta ao crescente custo de vida que uma 

economia de ‘ambiente fechado’ havia promovido (MATHER, 2012).  Se a fronteira 

definia o modo de vida estadunidense (o American way of life), criando as condições 

de possibilidade para que ele florescesse, a taxa de natalidade criou a demanda 

necessária para o desenvolvimento da indústria. Assim, o duplo obstáculo imposto 

pelo fechamento da fronteira e a acentuada redução no número de nascimentos 

criava a exigência de mudanças drásticas no sistema econômico (CHASE, 1935, p. 

68).  

A favor de Chase, estava o fato de que, em vez de profetizar visões 

apocalípticas do futuro com o fim da fronteira – como haviam feito boa parte dos 

historiadores turnerianos – ou utilizar essas ‘visões’ como instrumento para 

propagandear uma ruptura radical e definitiva com o sistema – como haviam 

proposto socialistas e fascistas –  ele propôs uma solução viável com modificações 

profundas, ainda que dentro do stablishment.  Com a queda da pressão demográfica 

e a abundância econômica da América, que se deu ao luxo de produzir uma crise 

com sua exuberante superprodução, não havia dúvidas de que os EUA poderiam 

sustentar e amparar a sua população - havia excedentes por todo lado. O problema 

estava na distribuição desses excedentes. Para isso, em um mundo pós-fronteiriço, 

era necessária a ação do governo, o control from the top, corrigindo e evitando 

distorções futuras.  

A partir do supraposto, torna-se claro que na visão desses autores sobre a 

tese de Turner, o futuro seria, obrigatoriamente, diferente do passado. Todos os que 

aceitavam as implicações econômicas da tese, como visto, assumiam que o futuro já 

havia chegado e novas condições estavam na mesa, sem os benefícios da fronteira. 

Essa ideia permeou o pensamento não apenas de filósofos sociais radicais, mas da 
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maioria das figuras ligadas ao New Deal. O argumento central no auge da 

depressão era o de que havia a necessidade de substituir a fronteira pelo governo - 

vale repetir - já que o seu papel [da fronteira] como força a preservar a democracia e 

distribuir oportunidades havia cessado. Era necessária uma nova força, adequada 

ao novo contexto, com um papel regulador condizente com um ambiente econômico 

que operava de forma fechada, sem escapes.  

Nesse ambiente, os anseios do ‘homem médio’, e com eles a esperança em 

um futuro utópico e promissor, também deslocaram-se da fronteira para o Estado, 

provocando uma cisão definitiva com o ambiente cultural no qual a hipótese 

turneriana havia se desenvolvido e ganhado terreno, institucionalizando-se e 

transformando-se em tese. Assim, como apontou Henry Wallace (1934, p. 11), a 

herança dos antigos pioneiros foi amarga. O individualismo radical do laissez-faire 

legou recursos escassos, mal gerenciamento da riqueza e milhões de famintos. Os 

novos tempos, a 'nova fronteira', prometia ser muito mais justa. No lugar da 

aproximação da costa pacífica, Wallace percebia com desmoderado otimismo a 

aproximação “de um novo estado de coração e mente, colocando em funcionamento 

um novo maquinário social. A velha fronteira havia dado aos americanos esperança 

e unidade; forçando-os a cooperar. Agora uma nova fronteira de justiça social 

[lindada pela ação apaziguadora do Estado] serviria ao mesmo propósito”. 

 

1.9. O desabono de Turner 

 

Como visto, durante a tumultuada década de 1930 os western historians, 

assim como os grupos compromissados com a total substituição da ordem vigente 

por outra concordante com as demandas de uma realidade pós-fronteiriça, 

referendaram a tese turneriana como base para a interpretação do pretérito 

estadunidense. Porém, a dimensão prospectiva da tese proposta por Turner – como 

fazer as energias do passado fronteiriço permanecerem vivas e pulsantes em um 

futuro pós-fronteiriço – foi veementemente refutada23. As constrições impostas pela 

                                                           
23

 Vale lembrar que o próprio Turner adotou, em 1932, uma postura cética em relação ao postulado 

utópico que ele mesmo havia proposto em Chicago no ano de 1893, projetando a substituição da 
fronteira pelas secções como matriz interpretativa para a compreensão dos Estados Unidos do séc. 
XX.  
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depressão econômica e social que assolava o país, oferecendo aos olhos do 

observador uma visão em negativo das benesses creditadas à ação da fronteira, 

abalaram até mesmo as convicções dos mais otimistas. Se, sobretudo no âmbito da 

política, as adversidades que abatiam os Estados Unidos eram creditadas ao 

fechamento da fronteira,  entre os intelectuais acadêmicos essa certeza estava 

longe de ser unânime. De acordo com Daniel Aaron (1992), a crítica profissional à 

abrengente visão de Turner que havia se desenhado preliminarmente na década de 

1920 se tornou regra na década de 1940. De fato, após a crise do liberalismo 

estadunidense e, ulteriormente, o impacto causado pela Segunda Guerra Mundial, 

os historiadores dos Estados Unidos passaram a utilizar bases menos otimistas, 

sobretudo de cariz progressista, para a interpretação do passado de seu país, 

provocando uma retração rápida e acentuada na centralidade outrora exercida pela 

tese de Turner e a Western History (BRINKLEY, 1992). Assim, tornou-se “central 

para quase todas as descrições  [...] um obrigatório, quase ritualístico, repúdio a 

Frederick Jackson Turner” (Idem). Mais do que isso,  

 

culparam Turner (e seus discípulos) de muitas coisas, especialmente [...] 
seu etnocentrismo, seu triunfalismo, sua ênfase no individualismo e sua 
insistência na ideia de que a Western History como campo específico de 
estudos encerra-se em 1890 (BRINKLEY, 1992, p. 1). 

 

As crescentes críticas à tese da fronteira, personificadas especialmente na 

figura de Turner, surgiram a partir dos mais diferentes fronts e com os mais diversos 

objetivos e ênfases. Por vezes, tinham como origem acadêmicos que, incomodados 

com o monismo e o engessamento imposto pela Western History aos historiadores 

estadunidenses, interessavam-se por outras áreas, tais como a literatura, a história 

intelectual e o mundo do trabalho, a título de exemplo. 

 Esses autores percebiam a fronteira como um conjunto de postulados que 

pouco contribuía para seus respectivos campos de estudo. Em outro domínio, as 

críticas foram concentradas por historiadores reticentes com a escola progressivista, 

que rejeitaram em bloco grande parte da tradição da escrita da história do período 

que vai do início da década de 1930 à Segunda Guerra Mundial, baseada na ideia 

de conflito. Em seu lugar, propuseram uma visão do pretérito nacional alicerçada na 

premissa de que o consenso e a negociação de interesses tiveram primazia sobre 

as contendas entre grupos e classes (HOFSTADTER, 1955). Um terceiro bloco de 



123 

 

reprimendas surgiu a partir de um conjunto de historiadores de viés empiricista que, 

trabalhando no interior da western history, testaram diversas das hipóteses 

subjacentes à tese turneriana e apontaram incoerências e falácias em seu núcleo. O 

quarto grupo, formado por historiadores essencialmente regionalistas (CRONON, 

1992; LIMERICK, 1987; WHITE, 1991) refutou a percepção do Oeste como uma 

faixa móvel situada no limiar (ou além) da fronteira, elegendo em seu lugar a 

perenidade da abordagem regional - o abandono do Oeste como processo e o foco 

em seu estudo como lugar (AVILA, 2010; RIDGE, 1991). 

Em linhas gerais, os críticos à tese da fronteira nas décadas de 1930 e 1940 

organizaram-se majoritariamente em torno de dois grandes temas. Carter Goodrich 

& Sol Davison (1935), Clarence Danhof (1941) e Fred Shannon (1936) concentraram 

suas análises na refutação da hipótese de que a fronteira agiu como válvula de 

escape para os trabalhadores do leste, aliviando as pressões da sociedade industrial 

da porção atlântica do país. Para esses autores, a suposição de que a fronteira de 

fato funcionou como um escape para os trabalhadores do Leste havia sido validada 

tacitamente sem uma investigação adequada que a avalisasse. O segundo grupo, 

composto por nomes como Benjamin Wright (1930), Louis Hacker (1933), George 

Pierson (1940) e o próprio Charles Beard foi ainda mais incisivo, ao focar as suas 

suspeições em relação à tese turneriana na ideia de que a fronteira moldou as 

instituições democráticas da nação e definiu os traços gerais do ‘caráter americano’. 

Esse grupo afirmava, sobretudo, que o monismo interpretativo relacionado ao papel 

da fronteira como elemento central para a formação das instituições estadunidenses 

havia exercido uma influência nociva sobre a historiografia do país, alimentando a 

preguiça intelectual, depauperando o exercício crítico dos historiadores e 

negligenciando uma série de processos e problemas que a adesão à tese da 

fronteira eclipsava (AARON, 1992).  

Aprofundando-se sobre o problema da origem da democracia nos Estados 

Unidos que John Almack havia levantado cinco anos antes, Benjamin Wright (1930), 

em artigo publicado na entrada da década de 1930, contestou a asserção de que a 

democracia estadunidense era uma instituição com origem distinta daquela 

encontrada na Europa, gestada a partir do confronto entre homem e natureza. 

Dessa forma, afirmações centrais para a teoria da história dos Estados Unidos 

proposta por Turner foram confrontadas e denegadas, tais como a de que a “filosofia 

da floresta é a filosofia da democracia americana”, ou, ainda, a de que “a 
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democracia americana não nasceu do sonho de nenhum teórico [tampouco foi] 

levada no Susan Constant para a Virginia ou no Mayflower para Plymouth”, tendo 

antes disso “nascido no ambiente selvagem americano, ganhando nova força a cada 

vez que alcançava uma nova fronteira” (TURNER, 1921, p. 294).  

Embora a hipótese da fronteira se sustentasse sobre uma retórica 

extremamente envolvente e convincente, Wright (1930) alertou seus pares para a 

irrazoabilidade da tendência de Turner a isolar o crescimento da democracia nos 

Estados Unidos do curso geral da Civilização Ocidental. Para o autor, os 

historiadores que se apoiavam cegamente sobre essa teoria  percebiam-se forçados 

a negligenciar elementos nevrálgicos para a compreensão da construção da 

democracia a partir do século XVI, tais como o processo de degradação do 

feudalismo na Inglaterra, o desenvolvimento de um governo representativo no 

Parlamento, as forças liberalizantes e democratizantes que se desdobraram da 

Reforma Protestante e o impacto das ideias iluministas sobre os habitantes do Novo 

Mundo.  Igualmente, tais autores se mostravam incapazes de explicar por que em 

diversos outros países que tiveram processos semelhantes aos EUA de ‘conquista 

da fronteira’, o mesmo movimento  de democratização das instituições nacionais 

estimulado pelo contato dos colonizadores com o ambiente selvagem não ocorreu 

(WRIGHT, 1930, p. 351). Seria razoável supor, caso a hipótese aqui considerada 

sobre gênese da democracia americana fosse factível, que sua influência teria um 

impacto terminativo sobre a escravidão nas colônias do sul dos Estados Unidos. 

Igualmente, o sistema senhorial no Canadá seria derrogado pela influência 

democratizante que as vastas porções de terras livres ofereciam, embora ele tenha 

perdurado com considerável vigor durante todo o século XIX.  

Para Wright (1930), antes da afirmação categórica de que a democracia dos 

Estados Unidos surgiu na wilderness, a ideia de que as instituições democráticas 

atravessaram o Atlântico, floresceram entre os colonos e encontraram no ambiente 

do Oeste condições favoráveis para o seu desenvolvimento parecia muito mais 

razoável. O autor também alertou para o fato de os historiadores turnerianos 

considerarem o Oeste como uma área de ‘terras livres’, enquanto na verdade, a 

grande maioria dessas terras estavam ocupadas por nações ameríndias e 

colonizadores europeus – em sua maioria ingleses, franceses e espanhóis. Além 

disso, as terras da fronteira não poderiam ser de livre aquisição pelos trabalhadores; 

era necessário pagar pelo custo de transporte, pelas benfeitorias feitas sobre a terra, 
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sementes, instrumentos de trabalho e animais. Havia ainda a questão das despesas 

relacionadas ao preparo da terra para o cultivo. Ela precisava ser roçada, cercada e 

arada. Existia uma dificuldade adicional quando as terras “livres” encontravam-se em 

territórios reivindicados por indígenas. Aqui, novamente Wright (1930, p. 356) 

chamava atenção para o grande embuste que uma teoria da história ensimesmada, 

creditando unicamente a fatores internos – em especial ambientais – os elementos 

condicionantes do desenvolvimento e constituição dos Estados Unidos. Para Wright, 

a historiografia estadunidense deveria olhar para além de suas fronteiras políticas, 

minimizando a percepção da história dos Estados Unidos como um fenômeno 

excepcional e integrando-a à grande narrativa da história mundial (embora o autor 

considerasse apenas a ‘História da Civilização Ocidental’). De certo modo, o que 

Wright fez foi promover um reencontro das duas grandes matrizes da historiografia 

estadunidense no fim do século XIX: a hipótese teutônica de Baxter Adams e a 

hipótese da fronteira de Turner. 

Levando além a crítica de Benjamin Wright, Louis Hacker, em resenha para a 

coleção de ensaios de Turner ‘The Significance of Sections in American History’ 

publicada na revista The Nation em 1933, denunciou o historiador da fronteira e seus 

discípulos como artífices de uma tradição que não era somente fictícia, mas também 

nociva. Em tom bastante agressivo, tomou a tese da fronteira como uma teoria 

sustentada sobre um número irrazoável de suposições apriorísticas e carente de 

provas que a sustentassem. Mais do que isso, o autor acusou a ‘escola turneriana’ 

como defasada e incapaz de dialogar com a nação no período posterior à Grande 

Depressão. Para Hacker (1933, p. 110-111), a ênfase de Turner na premissa do 

excepcionalismo e na vida dos pioneiros havia mascarado o verdadeiro curso do 

desenvolvimento capitalista, assim como a luta de classes e o imperialismo 

estadunidense; na opinião do autor, o sucesso na disseminação dessa visão da 

história nacional havia deixado os seus compatriotas acomodados sobre uma 

imagem de si perigosamente condescendente e autocomplacente. Hacker (idem) 

refutou os escritos de Turner não somente como ingênuos, mas também 

desonestos. As suas maiores queixas foram direcionadas para a insistência de 

Turner no caráter único das instituições estadunidenses e da experiência da fronteira 

e seu insucesso – ou silêncio – em ver toda a história do país dentro de um modelo 

maior englobado pelo desenvolvimento do capitalismo mundial e a agudização das 

contradições inerentes a esse processo. Assim, antes de uma nação excepcional, os 
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Estados Unidos se revelavam como uma projeção notadamente bem sucedida das 

instituições capitalistas gestadas na Europa, estando sujeitos às mesmas leis de 

desenvolvimento sócio-econômico. Nas palavras do próprio autor,  

 

Com a colonização do território concluída - ou seja - a função histórica da 
agricultura executada e o estabelecimento das classes (e não secções!) 
solidificado, o capitalismo competitivo converteu-se em capitalismo 
monopolista fomentado pelo poder do dinheiro, - e o imperialismo [tornou-se 
o] último destino da nação, colocando os Estados Unidos novamente no 
mainstream do desenvolvimento institucional europeu. Apenas pelo estudo 
das origens e crescimento do capitalismo e imperialismo nos Estados 
Unidos podemos compreender a natureza e complexidade dos problemas 
que confrontamos atualmente (HACKER, 1933, p. 110).   

 

Seguindo a vertente de Charles A. Beard no interior da historiografia 

estadunidense, o professor da Universidade de Columbia não via sentido na adesão 

ao nacionalismo turneriano quando uma crise global parecia desintegrar todo o 

mundo capitalista de uma vez só. A crise mostrava que os Estados Unidos não 

estavam isolados, eram parte de um contexto muito mais amplo, ainda que 

ignorassem ou negassem isso de forma peremptória. Buscando dar substância a 

suas afirmações, Hacker publicou artigos e livros – em colaboração e sozinho – 

proficuamente, no constante esforço de oferecer um modelo interpretativo da história 

dos Estados Unidos estruturado sobre as premissas do materialismo histórico. A 

escala do esforço de Hacker frequentemente o fez padecer de alguns dos mesmos 

vícios que, outrora, censurava entre os historiadores turnerianos, tais como a 

tendência a inferir generalizações sem uma investigação aprofundada que as 

referendasse e o engessamento decorrente da remissão de todos os aspectos de 

seu esforço interpretativo às bases econômicas/materiais que condicionavam as 

estruturas e transformações por ele analisadas. 

 Considerando o trabalho de Hacker do final da década de 1930 e início dos 

anos 1940, John Gerstung (1950, p. 145) afirma que “fazendo um paralelo com 

instituições análogas na Europa, o capitalismo americano é apresentado [pelo autor] 

como o desdobramento de um processo dialético que se desenvolveu em vários 

estágios” sendo estes em seguida elencados cronologicamente como as fases do 

capitalismo “mercantil, industrial, financeiro e de Estado” (este último referindo-se 

aos esforços da política econômica do New Deal para minimizar as dissonâncias 

crescentes e profundas que a Depressão havia escancarado). Ainda segundo o 

mesmo autor, cada uma das fases supracitadas foi dividida por Hacker em três 
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momentos distintos: estabelecimento, triunfo e crise. Como nota Gerstung (idem), o 

texto de Hacker (1940) é abundante em expressões como ‘inevitavelmente’, 

inexoravelmente, ‘contradições internas’ e ‘cumpriu seu destino histórico’; os eventos 

políticos são minimizados e apontados como meros reflexos das forças econômicas 

subjacentes, os sujeitos são diluídos e anulados em favor do conceito generalizante 

de classe e o governo tratado meramente como instrumento das classes 

dominantes. A percepção de um fazer político exterior à luta de classes e às 

contendas em torno da propriedade dos meios de produção é  afastada por Hacker. 

Em resumo, tem-se em Hacker, na percepção de Gerstung, uma transposição 

dogmática e mecânica do materialismo histórico dialético para a interpretação e 

narração da história dos Estados Unidos construída de forma dedutiva, de cima para 

baixo. Como resultado, a pertinência das incursões do autor sobre a historiografia de 

base turneriana acabou eclipsada pelo seu insucesso em desviar-se de diversas 

armadilhas que ele outrora havia denunciado.  

Porém, ecoando a insatisfação generalizada que a década de 1930 havia 

produzido, Hacker manteve sua relevância ao defender a adesão a uma matriz 

historiográfica de franco combate às bases produtoras das contradições que haviam 

provocado o malogro do liberalismo radical estadunidense, desviando-se da 

percepção romantizada e bucólica que construía um pretérito de concórdia, 

colaboração e justa recompensa ao trabalhador. 

Em virtude disso, na contramão de alguns pensadores dos Estados Unidos 

engajados na ebulição política da primeira metade da década de 1930, a exemplo de 

Lewis Corey (1934) e Anna Rochester (1936), assim como de historiadores 

turnerianos revisionistas mais sensíveis às inescapáveis fragilidades da western 

history, como Walter Prescott Webb (1944), Hacker referia-se às reformas do New 

Deal com notável ceticismo. Se, para os autores arrolados, a presença do Estado 

era defendida como uma solução para o revés que a ausência da fronteira havia 

suscitado, na opinião de Louis Hacker (2012, p. 130) a depressão não havia sido 

“simplesmente outro estreitamento nos ciclos de negócios costumazes”, tampouco 

uma desordem provocada unicamente pela ausência das condições e benesses 

oferecidas pela fronteira.  Ela foi uma crise causada por uma superprodução que 

superou a capacidade de consumo das pessoas, já supliciadas e constrangidas por 

um sistema que colocou a eficiência econômica acima das vidas humanas para as 

quais essa economia deveria servir.  
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Para o autor, a profunda inconsonância entre a crescente capacidade 

produtiva e o estreitamento da capacidade de consumo dava indícios de que o 

capitalismo teve uma sobrevida maior do que a sua própria expansão progressiva 

(HACKER, 2012, p. 198). Assim, para salvar o sistema econômico estadunidense do 

completo colapso, o presidente F.D. Roosevelt lançou mão do capitalismo de 

Estado, fazendo grandes concessões aos trabalhadores no território nacional, 

enquanto lançava uma agressiva política imperialista nas relações exteriores. Em 

outros termos, Hacker ironizava o New Deal pela sua assunção fundamental de que 

seria possível estabelecer uma trégua permanente no antagonismo de classes. 

Assim, em vez de atacar o mal em sua fonte, afirmava Hacker (1977), o New Deal 

havia tão simplesmente buscado mecanismos para abafar as vozes mais radicais, 

enquanto ganhava tempo para reestruturar o capitalismo nacional e estabelecer 

mecanismos de controle para as suas distorções cruciais.  

Na década de 1940, outro producente crítico da hipótese da fronteira foi o 

professor da Universidade de Yale, George W. Pierson. Em uma sucessão de 

artigos produzidos entre 1940 e 1942, Pierson questionou diversas inconsistências e 

omissões do professor Turner em seus trabalhos. De acordo com Gressley (1958, p. 

237), as ponderações de Pierson se organizaram sobre quatro vetores principais. 

Em primeiro lugar, o autor questionou o fato de que, embora o ambiente natural e a 

geografia estejam no centro das formulações estruturantes da hipótese da fronteira, 

Turner negligenciou aspectos importantes do ambiente por ele considerado, como “o 

clima, a produção de grãos, as doenças e pragas, bem como a dinâmica de criação 

e transporte de animais”. Em segundo lugar, “Turner colocou uma carga excessiva 

sobre a fase da fronteira livre”, tanto cronologicamente como em termos de ênfase. 

Em terceiro lugar, o autor se equivocou ao “criar uma generalização [não verossímil] 

sobre a uniformidade das experiências fronteiriças”. Por último, Pierson se mostrou 

consternado com “a ausência de uma definição consistente dos conceitos-chave de 

fronteira e democracia”.  

Embora a ideia de que a fronteira aliviava os conflitos entre os mantenedores 

do capital e a classe trabalhadora nos locais em que o capitalismo estadunidense já 

estava plenamente desenvolvido não fosse um dos elementos nucleares da hipótese 

de Turner, ganhando relevo sobtretudo com publicação de Lawrence Dennis em 

1932, Pierson (1942) argumentou que grande parte do apelo e do otimismo advindos 
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da tese da fronteira derivava da noção de que o Oeste era um lugar de 

oportunidades e benesses.   

Como visto, mesmo os trabalhos que apresentavam críticas significativas à 

tese da fronteira em suas conclusões partiam de seu núcleo firme de premissas 

para, através da análise de documentos, dados estatísticos, considerações teóricas 

e ponderações analíticas, testar e contestar os postulados turnerianos. Contudo, na 

década de 1950, essa tradição fundamentalmente empírica começava a desgastar-

se de forma acelerada. A premência que a tese da fronteira exercia sobre a escrita 

da história nos Estados Unidos perdia seu vigor a partir de uma geração de autores 

que, debruçando-se sobre as obras clássicas de pensadores prestigiados, mas 

eclipsados pela sombra de Turner, abriam novos horizontes para o pensamento 

histórico e sociológico no país. Entre estes nomes que passaram a ser lidos com um 

renovado olhar, destacam-se Charles Beard, Vernon Parrington e Carl Becker. 

Paralelamente, o maldisfaçado ‘circuito fechado’ do pensamento histórico-social 

estadunidense se desfazia, abrindo caminho para as grandes correntes do 

pensamento europeu do pós-guerra, tais como o marxismo revisionista a 

antropologia cultural, o estruturalismo, a psicanálise e os estudos linguísticos apenas 

para citar alguns exemplos.  

Nesse processo de rápida deterioração da matriz até então indisputada da 

história dos Estados Unidos como marcha para o Oeste, o interesse pelas obras de 

Beard, Parrington e Becker cresceu justamente pelo fato de que, mesmo quando a 

ortodoxia da historiografia estadunidense marcada pelo corolário da fronteira estava 

em seu auge, tais autores mantiveram considerável autonomia intelectual. Em um 

clássico trabalho publicado no ano de 1913, An Economic Interpretation of the 

Constitution of the United States, Charles Beard defendeu a tese de que, embora a 

luta independentista contra os colonizadores britânicos tivesse acordado disposições 

genuinamente revolucionárias no continente norte-americano, os ajustes de forças 

da década de 1780 que resultaram na promulgação da Constituição estadunidense 

tiveram um teor contra-revolucionário. Após um exaustivo estudo de 

correspondências privadas e oficiais das principais lideranças do movimento em 

torno da Constituição de 1787, discutidas ao longo de todo o trabalho aludido, Beard 

sumarizou, entre as suas principais conclusões, que “não houve, de forma direta ou 

indireta, nenhum voto popular na proposição para formar a Convenção que elaborou 

a Constituição”, já que “uma grande massa de desapropriados estava, dentro das 



130 

 

qualificações de sufrágio estabelecidas, excluída de participação”. Adicionalmente, 

“a Constituição foi essencialmente um documento econômico baseado no conceito 

de que o direito fundamental de propriedade privada era anterior ao governo e, 

portanto, questioná-lo estava fora do alcance das maiorias populares”. Ainda 

segundo Beard, “no processo de ratificação [do documento] tornou-se claro que a 

linha de clivagem a favor e contra a Constituição era entre interesses pessoais 

substanciais, por um lado, e os interesses dos pequenos agricultores e indivíduos 

em débito, por outro”, prevalecendo o primeiro grupo. Assim, deslocando a premissa 

da luta de classes para compreender as forças econômicas em movimento durante a 

fundação das estruturas jurídico-políticas dos Estados Unidos, o autor assegura que 

“os primeiros passos firmes em direção às formação da Constituição foram dados 

por um pequeno e ativo grupo de homens imediatamente interessados em suas 

propriedades  e nos dividendos resultantes de seus esforços [como constituintes]” 

(BEARD, 1913, p. 324-325).         

Em um clássico da historiografia estadunidense publicado em 1950, Henry 

Nash Smith (1950b) apontou a forte dimensão mitológica e simbólica presente no 

discurso dos historiadores, cronistas, poetas e outros intérpretes da ‘América’ entre 

os séculos XVIII e XIX. Tomando o próprio mito da fronteira como objeto de análise, 

Smith destacou três imagens que se sobrepuseram historicamente desde as 

formulações de Jefferson em defesa do ideal agrário até as teorias de base 

historicista-positivista de Roosevelt e Turner na última década do século XIX 

(SMITH, 1950b, p. 4).  

Conforme o autor, inicialmente os intelectuais e escritores estadunidenses 

perceberam o Oeste como a ‘Passagem para a Índia’, em um momento que, embora 

tenha seus alicerces nos esforços de Jefferson, atingiu o seu auge com a 

Democracia Jacksoniana entre as décadas de 1830 e 1850 (SMITH, 1950b, p. 17).  

Posteriormente, a fronteira passou a ser interpretada e concebida como o domínio 

dos ‘Sons of Leatherstocking’ - momento em que as influências do primitivismo, de 

Daniel Boone e da literatura de Fenimore Cooper catalisaram um deslocamento do 

herói coletivo da fronteira, o yeoman farmer, para os heróis individuais, os 

leatherstocking (SMITH, 1950b, p. 60).  

Na última década do século XIX, a figura do herói da fronteira, explorada e 

comercializada exaustivamente nas dime novels, havia se tornado uma deformação 

caricaturesca do que outrora fora; enquanto o interesse do grande público pelo 
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cowboy se tornava cada vez maior – principalmente após a sobejamente bem 

sucedida transposição frontier hero para as telas do cinema – os ecos do 

agrarianismo e do transcendentalismo provocaram um deslocamento dos sujeitos do 

oeste para a paisagem; esse deslocamento ensejou também uma reinterpretação 

simbólica da fronteira a partir do ‘Mito do Jardim’. Para Smith, nessa reinterpretação 

da fronteira “as forças que deveriam controlar o futuro não têm sua origem no ‘oeste 

selvagem’ [Wild West], mas no oeste domesticado” (1950b, p. 123). Dessa forma, o 

projeto civilizador, o ideal de progresso e a hiperbolização romântica da paisagem 

nacional se integraram para a construção de um universo mítico e arquetípico do 

passado estadunidense que passou a ser difundido nas escolas, jornais, dime 

novels e filmes, ganhando ainda mais força no início do século XX com a difusão 

dos western studies e a positivação dessas premissas em termos ‘científicos’ entre 

as décadas de 1890 e 1940 a partir de nomes como Roosevelt, Turner, Paxson, 

Billington, Bolton e Webb, entre outros (AVILA, 2009, p. 86-87). 

 Dessa forma, quando o mito da fronteira foi interpelado pelas obras de 

Roosevelt e, particularmente, de Turner no final do séc. XIX, já havia percorrido um 

longo caminho – e se transformado ao longo desse percurso - como parte do 

imaginário estadunidense. Como buscaremos demonstrar, podemos encontrar 

elementos embrionários desse axioma interpretativo dos Estados Unidos desde as 

elegias edênicas da América e do Novo Mundo ainda no período colonial norte-

americano, nos dois extremos do Atlântico. Após a independência e, mais ainda, 

durante a primeira metade do século XIX, a ode à natureza do Oeste, a sua 

hiperbolização e entronização como Éden recuperado no romantismo literário de 

nomes como Nathaniel Hawthorne e Walt Whitman reverberou entre as elites 

letradas do continente e, particularmente, academicizou-se a partir da filosofia 

transcendentalista de Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau.  

 De acordo com Leo Marx (1964), a publicação de ‘Notas Sobre a Virginia’ por 

Thomas Jefferson em 1785 marcou uma importante transição, na qual o 

pastoralismo e o agrariansmo, elementos que posteriormente seriam aglutinados 

como categorias centrais na hipótese da fronteira de Turner, foram deslocados do 

universo literário para o universo político, transformando-se em um modo de retórica 

política, um substrato ideológico que passou a ser constantemente evocado para 

defender um modelo de desenvolvimento baseado em pequenas propriedades rurais 

e na busca de autossuficiência agrária, refutando, dessa forma, os defensores da 
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urbanização e do investimento em manufaturas e práticas mercantis.  Assim, essas 

ideias foram “removidas do modo literário ao qual tradicionalmente haviam 

pertencido e aplicadas à realidade” (MARX, 1964, p. 73). A reificação do mito da 

fronteira, do agrarianismo e do pastoralismo, que retirados de seu uso como adágio 

literário foram assumidos como truísmos pretensamente empíricos, abriu caminho 

para a sua inserção no pensamento racional-científico americano do séc. XIX, 

perfazendo uma tradição de estudos que desembocaria nos western studies de 

Turner e, posteriormente, nos American studies, a partir do trabalho de Vernon 

Parrington na década de 1920.     

 Tendo como horizonte o trabalho iniciado por Parrington, Henry Nash Smith, 

em artigo publicado no ano de 1950, chamou a atenção para o fato de que, até 

aquele momento, a historiografia dos Estados Unidos carecia de um método e um 

escopo teórico consolidado que dessem conta dos problemas específicos que os 

American Studies demandavam na segunda metade do século XX. As abordagens 

então prevalentes eram, em sua grande maioria, pautadas por métodos 

manifestamente positivistas, que assumiam a história como uma disciplina objetiva 

que tinha como pretensão alcançar a materialidade do passado e dos elementos 

definidores do que é ‘ser americano’. 

O autor então propôs uma matriz teórica que se pretendia como uma 

intersecção entre as práticas dos estudos historiográficos, literários e sociológicos, a 

partir de uma base humanista que privilegiava o trabalho do historiador com fontes 

literárias, utilizando a perspectiva sociológica como pano de fundo. As fontes 

literárias, não oficiais, segundo Smith, abriam para o historiador da ‘América’ um 

caminho que o habilitava a acessar os mitos e os símbolos recorrentes a partir dos 

quais a nação se representa e com os quais se identifica. Por isso, essa vertente 

teórica tornou-se conhecida como a myth and symbol school. 

A função dos American Studies no interior da myth and symbol school seria a 

de identificar, a partir de uma dialética entre o pretérito definido pela historiografia 

clássica – o que os documentos dizem que eles [os americanos] foram – e aquele 

idealizado pela literatura – a nação como projeto e utopia, quais são os mitos que 

engendram a dinâmica relação entre presente e passado e são evocados como 

elementos definidores da identidade nacional. As consequências dessa inversão se 

fizeram sentir rapidamente. Os axiomas teórico-conceituais empregados pela 

historiografia norte-americana na primeira metade do século XX passaram a ser 
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percebidos não mais como verdades empiricamente guiadas, mas como narrativas 

construídas, simplificadas, dotadas de valor moral e depois propagadas e divulgadas 

como alegorias facilmente compreensíveis e identificáveis – ou seja, mitologias. 

Entre elas, podemos destacar o mito de Colombo e do descobrimento, o mito da 

‘terra prometida’, o captivity myth, o mito dos Founding Fathers, o mito da máquina 

no jardim, o mito do melting pot, o mito do self-made man e, finalmente, o mito da 

fronteira (PAUL, 2014, p.11).  

Os trabalhos dos autores associados a essa vertente da historiografia dos 

Estados Unidos tiveram um importante papel ao demonstrar o complexo processo 

por meio do qual ideias, representações e imagens se relacionam para a produção 

desses ‘mitos’, essas grandes expressões de determinado aspecto da realidade que 

se formam pela convergência e sobreposição de discursos. Assim, 

 

Nessa [então] nova escola, o mito é um termo intercambiável com 'estrutura 
de significado' ou 'necessidade’ (Clifford Geertz; Raymond Williams), ou 
com ideologia, um termo que Geertz define como guia ou mapa para uma 
'realidade social problemática'. Os mitos operando como símbolos, ou 
símbolos embebidos em imagens, funcionam então como formas 
indispensáveis por meio das quais uma sociedade constitui a realidade 
coletiva e forma consensos sobre ela: não apenas uma visão de mundo, do 
que é e do que aparenta ser, mas também uma visão de comportamento 
individual, dos determinadores do comportamento, e das relações entre o 
'eu' e a coletividade. (TRACHTENBERG, 1984, p. 667). 

 

 Por meio da myth and symbol school abriu-se uma importante leira para a 

historicização da fronteira a partir da perspectiva que exploraremos vastamente no 

segundo capítulo da presente tese, associada às fervilhantes representações sobre 

o Novo Mundo e o meio natural encontradas em obras literárias, filosóficas, cartas 

de viagens, pinturas, e toda sorte de textos e produções dos séculos XVI a XIX. 

Nela, a instrumentalização da fronteira como um fato ou dado a orientar o 

pensamento político e as interpretações econômicas e sociais dos Estados Unidos é 

abandonada. Busca-se em seu lugar, como já visto, compreender as imagens e 

discursos que engendram o substrato sobre o qual ela – deslocada do fato para o 

mito – se sustenta. Metodologicamente, contudo, optamos por referenciar o conceito 

de fronteira no lugar do mito da fronteira, a partir de uma concepção orientada pelos 

trabalhos de Foucault e, principalmente, Canguilhem. Essa escolha se justifica pelo 

fato de a abordagem da fronteira como mito deixar de lado importantes elementos 

associados à sua constituição e inserção no meio acadêmico estadunidense, em 
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especial no que concerne à sua validação e sua íntima relação com os debates em 

torno das ciências da vida da segunda metade do século XIX.  

 Assim, o estabelecimento do conceito turneriano de fronteira em uma tradição 

do pensamento literário estadunidense estruturada sobre a ode à natureza 

associada ao Oeste, a romantização do camponês e o ideal de progresso só nos 

apresenta parte do problema. Indubitavelmente ela perfaz um aspecto fundamental 

do conceito aludido, funcionando como nexo que relaciona o discurso histórico a 

outras discursividades que, em cojunto, estão associadas ao problema geral da 

identidade nacional. Porém, o deslocamento da abordagem da formação do mito 

para a formação do conceito na compreensão da fronteira turneriana nos leva a 

outra questão fundamental: quais são os elementos que regulam a sua inserção no 

meio acadêmico como estruturadora de um saber consensualmente estabelecido 

como verdade pelo meio científico? Essa questão se mostra particularmente 

pertinente quando constatamos que a fronteira como truísmo serviu, como já visto, 

de parâmetro para os debates e projetos político-econômicos que, na década de 

1930, estruturaram profundas transformações nos Etados Unidos. Nos capítulos 

subsequentes, nos deteremos sobre esses dois problemas. 
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Capítulo II 

O IDÍLIO E A WILDERNESS: O AGRARIANISMO, O MOTIVO LITERÁRIO DO 

RETORNO À NATUREZA E O NOVO MUNDO 

  

Até o presente momento, discutimos a forma como a hipótese da fronteira se 

consolidou nos Estados Unidos tendo como referência a contextura sócio-política e 

econômica do referido país e, especialmente, os diálogos no interior da historiografia 

estadunidense do final do século XIX à primeira metade do século XX. Também 

demonstramos a polissemia do conceito norte-americano de fronteira, sublinhando 

os debates que ocuparam os historiadores entre as décadas de 1920 e 1940 tendo 

como pano de fundo a narrativa do passado estadunidense apresentada por 

Frederick Jackson Turner. Tirando estes problemas do nosso caminho, a partir daqui 

nos aprofundaremos na história do conceito turneriano de fronteira, fazendo para 

isso dois percursos complementares.  

Por um lado, demonstraremos o processo de acrisolamento da wilderness no 

meio literário europeu e estadunidense por meio do reavivamento do pastoralismo 

clássico e, posteriormente, o advento da doutrina do sublime , que de lugar do vício 

e do pecado transformou o meio natural em um lugar de purificação e virtude. 

Também buscaremos aclarar a forma como a tensão entre a América e a Europa foi 

central nessa contextura. Por outro lado, nos deteremos sobre a formação do 

conceito de meio no interior das ciências, tomando como referencial o trabalho de 

Georges Canguilhem sobre a questão. Buscaremos, a partir das veredas abertas 

pelo autor, problematizar as diferentes matizes que físicos, zoólogos, geólogos, 

botânicos e geógrafos deram à complexa relação existente entre o vivente e o seu 

meio, assim como a tradução do modus pensandi científico para as então jovens 

ciências humanas na segunda metade do século XIX, por meio de um conjunto 

estruturado de analogias entre corpo orgânico e corpo social.  

  O conceito polissêmico de fronteira como espaço, limite e processo que 

aglutina a um só tempo as diversas experiências das coletividades que ocuparam o 

território norte-americano entre o final do século XVII e o início do século XX é 

resultado de um longo processo de ressignificação do ambiente natural que tem 

como núcleo referencial o axioma da ação regeneradora da natureza sobre o 

homem. A transformação da wilderness bíblica na Natureza dos românticos e dos 

transcendentalistas é um ponto de virada fundamental para a compreensão da 
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retórica do agrarianismo jeffersoniano e do surgimento do colonizador do Oeste 

como personagem coletivo – o que culminará no uso do vocábulo ‘fronteira’ como 

sinédoque que tensiona diversos sentidos e experiências díspares em uma 

totalidade mais ou menos coesa a partir de 1893.  

Por meio século, o debate historiográfico nos Estados Unidos foi dominado 

pela centralidade da tese da fronteira. Como visto, nos primeiros anos do séc. XX as 

ideias de Turner representaram uma ousada cisão com a narração da história 

estadunidense como apêndice da grande narrativa totalizante da História da 

Civilização ou histoire universelle, personificada dentro dos EUA na escola teutônica 

de Adams; tornou-se, dessarte, o grande referencial canônico para a escrita da 

história nacional. Nas décadas de 1930 e 1940, entretanto, a tese turneriana passou 

a sofrer intensas (e numerosas) críticas tanto de autores que trabalharam de forma 

indutiva – testando as hipóteses subjacentes à tese da fronteira endogenamente, a 

partir do núcleo firme de premissas propostas pelo autor de Wisconsin - quanto de 

uma nova geração, sobretudo de historiadores e pensadores progressistas que 

atingiram a sua maturidade intelectual após os sucessivos ocasos do otimismo 

liberal conservador (que lamentavelmente tem retornado com renovado vigor). Entre 

estes autores, as próprias bases e premissas que fundavam a western history eram 

tomadas como falaciosas. Complementarmente, as teorias da história e da cultura 

que se desenvolveram a partir da análise dos efeitos do meio sobre os sujeitos – 

frequentemente distendendo os vínculos de causalidade até os extremos do 

determinismo – a exemplo dos trabalhos de Friedrich Ratzel e Ellen Churchill 

Semple - sofreram uma forte retração ainda na primeira metade do século XX. 

 No processo descrito, a figura de Turner foi colocada em um lugar ambíguo. 

Se, por um lado, formava-se um crescente consenso sobre a inadequação de suas 

ideias para enfrentar as contendas e demandas de um mundo onde os auspícios da 

fronteira revelavam-se cada vez menos perceptíveis ou críveis, por outro sua 

presença parecia incontornável. Mesmo quando a rejeição aos postulados da tese 

da fronteira e a matriz historiográfica a ela associada se solidificava e se 

transformava em regra no interior da história dos Estados Unidos, era inevitável falar 

sobre Turner, ainda que para refutá-lo. O próprio Charles A. Beard (apud KRAUS e 

JOYCE, 1985) reconhecia que o ensaio paradigmático apresentado em Chicago 

teve “uma influência mais profunda no pensamento sobre a história americana do 

que qualquer outro ensaio ou volume já escrito sobre o tema” (p. 252). Franco D. 
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Roosevelt lançou mão da herança turneriana em discurso em que buscava 

racionalizar historicamente o New Deal, afirmando que “nossa última fronteira já a 

muito foi alcançada, e praticamente não há mais terras livres”, concluindo então que 

“não há válvula de escape na forma de pradarias a Oeste para as quais quem foi 

lançado para fora de seus empregos pelas máquinas do Leste pode ir e começar de 

novo” (apud HOFSTADTER, 1949, p. 436). William A. Williams (1955), em um 

contexto marcado pela expansão da influência estadunidense no globo, a Guerra 

Fria e o recrudescimento da agressividade dos Estados Unidos em sua diplomacia, 

afirmava que as ideias de Turner “supriram os construtores do império americano 

com uma visão geral e uma explicação do mundo, assim como um programa de 

ações específico entre 1893 a 1953” (p. 380). William Cronon (1987), um dos 

principais autores vinculados à New Western History - vertente da historiografia 

estadunidense que buscou desassociar o Oeste nacional da premissa da fronteira e 

da persistente influência turneriana – reconhecia que “depois de tantos artigos, livros 

e dissertações [...] a tese é tão familiar que mesmo o ato de sumarizá-la é engajar-

se em um ritual” (p. 157).   

De fato, é intrigante a persistência e perenidade de uma teoria vinculada a 

uma certa forma de narrar e compreender o passado que, a despeito de suas 

evidentes limitações, lacunas, inconsistências e generalizações, manteve-se (e 

continua a manter-se) nas arestas do discurso e das convicções de agentes 

políticos, historiadores profissionais, jornalistas, diplomatas, escritores, 

ambientalistas, cineastas e, sobretudo, do ‘homem comum americano’. Assim, 

embora tenha sido declarada ‘fechada’ pelo censo de 1890, a fronteira preservou, 

como apontam Kahn (2005) e Walker (2001), grande parte de sua vitalidade e vigor 

ainda no séc. XXI, constituindo o cerne de grande parte do discurso geopolítico das 

lideranças nacionais do país e dissipando-se pela cultura popular e midiática sob as 

mais diversas formas e roupagens. Ainda segundo Kahn, desde “a exportação da 

Guerra ao Terror dos Estados Unidos até a emergência de uma infraestrutura de 

tecnologia da informação global (e trans-global)”, o imaginário da fronteira, com a 

sua “divisão dinâmica entre conhecido e desconhecido, civilizado e bárbaro, bem e 

mal – continua a figurar significativamente como um espaço globalizado no qual o 

território ideológico e o material se unem” (Idem).  
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 Em um trabalho dedicado à origem dos gêneros fílmicos no interior da 

indústria do cinema de Hollywood, Paula Marantz Cohen (2001) questiona a forma 

como os Estados Unidos conseguiram, de forma exitosa, estabelecer um poderoso 

vínculo entre a sua cultura e o cinema, transformando esse media não somente em 

um aparato de comunicação popular com alcance e abrangência sem precedentes 

até então, mas também em uma forma de expressão que consolidou e difundiu 

globalmente um enorme conjunto de imagens e representações associadas à 

América. Mais do que isso, a linguagem cinematográfica codificada e 

instrumentalizada no interior dos três grandes gêneros fílmicos clássicos do cinema 

mudo – o melodrama, a comédia e o western - garantiu que as referidas imagens 

não somente estivessem disponíveis para o público, mas também fossem 

transmitidas de uma forma prazerosa e envolvente. A consolidação desse conjunto 

de imagens e representações, tornadas recorrentes e imediatamente reconhecíveis 

pelos gêneros fílmicos, produziu certos modelos e protótipos que funcionaram como 

metonímias de ideias muito mais complexas do que uma fruição desinteressada 

sugere. Estas ideias circulavam e eram debatidas nos círculos acadêmicos, jornais, 

magazines, encontros de associações profissionais e toda sorte de veículos 

disponíveis por décadas (ou, em alguns casos, séculos) até encontrarem no cinema 

um terreno fértil para a sua estetização, vulgarização e difusão. Nas palavras da 

autora,  

 

A aliança entre os filmes e a América [...] repousou na habilidade que o 
cinema tem de participar no ‘mito da América’, tal como ele foi elaborado no 
curso do século XIX. As fundações do mito foram assentadas muito cedo na 
história da nação em trabalhos como as Letters from an American Farmer 
de St. John de Crevecoeur e as Notes on the State of Virginia de Thomas 
Jefferson (p. 33).  

  

 

 Esse mito da América que tem como força organizadora central a noção 

estadunidense de fronteira, codificada em convenções facilmente reconhecíveis no 

gênero western, aviva e recruta um numeroso e complexo conjunto de imagens, 

convenções e conceitos que são tensionados de forma mais ou menos coesa. 

Porém, nas franjas dessa titubeante organização, encontramos arestas e lacunas 

que, quando escrutinizadas e submetidas ao método histórico, nos fornecem uma 

visão mais profunda do que se passa na angustura dessa aparente estabilidade 
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conceitual. Embora a historiografia estadunidense frequentemente utilize as ideias 

de Turner como um ponto de partida nas problematizações em torno do referido 

conceito, ao invertermos essa relação, tomando-o também como um ponto de 

chegada, somos forçados a revolver uma enormidade de conceitos e ideias 

extremamente caros à quimera que convencionamos denominar ‘cultura ocidental’. 

Em meio a essa voragem de ideias e conceitos, aquelas que se relacionam ao 

estatuto do meio natural, o nexo entre o meio e a moral, assim como as formas e os 

resultados da relação entre homem e o seu âmbito, alcançam uma posição 

destacada quando nos propomos a distender o sintagma turneriano de ‘fronteira’. 

Para que isso seja possível, nos apoiaremos epistemologicamente sobre a história 

dos conceitos de Georges Canguilhem. 

   

2.1. Canguilhem e a história dos conceitos 

 

 O tratamento dado por Canguilhem aos conceitos, em sua forma de produzir 

uma história das ideias alocada no limiar entre o corte e a continuidade na sua 

relação com as diversas discursividades que atravessam as ideias científicas, é 

bastante conhecido entre os epistemólogos e historiadores da ciência. Essa 

abordagem se mostra especialmente pertinente quando nos propomos a historicizar 

o  conceito de fronteira. Afinal, a sua inserção na estruturação da grande hipótese 

explicativada da história dos Estados Unidos – validada academicamente como 

verdade – na primeira metade do séc. XX foi possível graças à congruência de um 

conjunto de ideias e discursos bastante díspares. Assim, o conceito de fronteira se 

estabiliza, como bucaremos demonstrar, por um conjunto de postulados de origem 

teológica e literária sobrepostos a uma estrutura discursiva inserida no campo das 

ciências da vida. A história dos conceitos de Canguilhem nos aloca, portanto, nesse 

espaço simultâneo de integração e refração de discursividades, estabelecendo-se 

como um lugar privilegiado de análise. 

 Sobre isso, vale lembrar que na perspectiva aqui adotada o fazer histórico 

não corresponde à recomposição de uma unidade perdida por meio da justaposição 

de fragmentos que resultam em uma totalidade harmônica e plana. Muito pelo 

contrário, quando exploramos os movimentos de acomodações, assentamentos, 

redisposições, continuidades e rupturas que integram a formação de um conceito, 
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adentramos um espaço marcado pela descontinuidade. Não é, portanto "o 

desenrolar previsível do Mesmo", mas antes disso "uma série de mutações 

inaugurais" (ROUANET, 1996). A historicização dos conceitos, portanto, é uma 

operação que se realiza no interstício entre campos discursivos heterogêneos. Por 

vezes, certas ideias e saberes outrora refratários se aproximam; em outros 

momentos, verdades  incontestes e aparentemente monolíticas são abaladas. 

Frequentemente, esses movimentos ocorrem de forma simultânea, encampando 

discursos e saberes oriundos de esferas bastante distintas em suas formas de 

organização e validação. É precisamente o que ocorre no caso da fronteira. 

Conforme nota Jean Gayon (2015, p. 389), o Ensaio sobre alguns problemas 

relacionados ao normal e ao patológico, tese médica publicada por Canguilhem em 

1943, balisou as três dimensões em torno das quais o trabalho subsequente do 

autor se desenvolveria: a filosofia da medicina, a história da biologia e a filosofia da 

ciência. O trabalho recebeu uma edição revisada e ampliada em língua francesa no 

ano de 1966, que somente foi traduzida para o ingês em 1978. Daí em diante, os 

escritos de Canguilhem nos campos da filosofia da medicina e história da biologia 

passaram a gozar de uma notável reputação entre os leitores de língua inglesa, 

sobretudo entre acadêmicos das ciências da vida e natureza. Contudo, no campo da 

filosofia da ciência o mesmo não aconteceu; nessa área, o referido autor é 

vagamente conhecido nos Estados Unidos. Reputado como pertencente à tradição 

da ‘epistemologia histórica’ francesa, lembrado pelo papel intermediário que seus 

trabalhos desempenham entre o pensamento de Gaston Bachelard e Michel 

Foucault – ambos com reputações mais consolidadas entre os pensadores de língua 

inglesa, Canguilhem ocupa um papel relativamente tímido entre os epistemólogos e 

historiadores anglófonos, sobretudo estadunidenses. Ainda que essa ausência 

pareça surpreendente, especialmente aos leitores de língua francesa, devemos 

considerá-la contextualmente.  

 Para Peña-Guzman (2018, p. 27) em artigo recente, as contribuições de 

Canguilhem para a filosofia da ciência parecem não ter a merecida difusão, 

destacando ainda que, embora o trabalho do autor tenha recentemente conquistado 

leitores na Europa e nas Américas – em especial a América Latina24 - nas últimas 

                                                           
24

 Vale destacar que desde os anos 1960 na América Latina se constituiu um grupo organizado de médicos para 

fazer uma crítica histórico-metodológica sobre a história da saúde e a racionalidade médica vigente. Por meio 

desse movimento, Canguilhem é lido sistematicamente pelo menos desde o final dos anos 1960 no Brasil. 
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décadas esse movimento tem se concentrado principalmente em Paris. Entre os 

motivos que reduziram a projeção e influência de Canguilhem entre os países de 

língua inglesa, em especial no campo da filosofia da ciência, o autor destaca três 

motivos centrais. Em primeiro lugar, sua ênfase na importância da história da ciência 

o colocou em uma posição difícil entre os filósofos profissionais nessa área, que 

percebiam a abordagem histórica como mero apêndice do trabalho filosófico. Em 

segundo lugar, suas constantes referências à metafísica e à epistemologia da 

tradição ocidental, desde Platão até Hegel, relegaram seus trabalhos à alcunha de 

desnecessariamente abstratos e especulativos. Em terceiro lugar, sua crença na 

objetividade e na racionalidade da ciência provocou a desconfiança dos 

historiadores, sobretudo a partir do último terço do século XX, momento em que a 

cientificidade do método e da escrita da história encontrava-se na berlinda.  Assim, 

“na maior parte de sua vida, Canguilhem encontrou-se preso no espaço negativo 

entre essas disciplinas: muito histórico para os filósofos, muito filosófico para os 

cientistas e muito científico para os historiadores” (Ibidem).  

 Ao facejar as abordagens e as predileções epistemológicas que guiam o 

campo da filosofia da ciência na França e nos Estados Unidos, tendo como 

referencial o trabalho de Canguilhem, Marjorie Grene (2000) salienta as tenazes 

diferenças de estilo e de pensamento dos dois lados do Atlântico.  Conforme a 

autora, 

 

Com a notável exceção de Ernest Nagel, que trabalhou em Columbia sob a 
sombra de John Dewey, as figuras centrais que estão na origem do nosso 
estilo de filosofia da ciência vieram de um movimento da Europa Central 
organizado como uma rebelião contra o tiefere Bedeutungen germânico. 
Eles produziram, e nós aprovamos, uma forma singularmente seca de 
racionalização literal, apartada de qualquer tradição intelectual mais ampla 
ou profunda [...]. Para colocar em uma palavra - esta central para o 
pensamento de Canguilhem - eles estavam acabando com o sens (não 
apenas o nosso sentido, mas o sens francês) (2000, p. 49). 

 

 Assim como Peña-Guzman, Grene sublinha o fato de a filosofia da ciência 

anglo-americana alicerçar-se em uma tradição anti-histórica, enquanto o 

pensamento filosófico de Canguilhem está calcado na história da ciência. Houve, 

portanto, uma resistência tácita às obras do autor no meio científico estadunidense 

dentro deste campo, uma vez que os programas acadêmicos não se mostraram 

permeáveis a uma filosofia da ciência que se funda em conceitos móveis, no 

constante devir do fazer científico, na assunção da polissemia e das arestas como 
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essenciais tanto para o pensamento filosófico quanto para a ciência. Pelo contrário, 

dentro desses programas acadêmicos a "ideia é a de que deve haver algo 

denominado O MÉTODO científico, uma técnica única que seria essencialmente a 

mesma em qualquer lugar e tempo, e isso seria o objeto de análise dos filósofos da 

ciência" (Idem, p. 50). A história da ciência, nesse sentido, seria tão somente o 

estudo das ideias que culminaram na revolução intelectual que fundou o método 

científico, transformando-se a partir de então em uma progressão linear em direção 

ao que conhecemos hoje sobre o mundo, assim como as tecnologias e benesses 

decorrentes desse conhecimento. Nessa tradição, o que interessa não são as 

rupturas, inversões, elocubrações e reflexões que se avolumaram no interior do 

pensamento empírico-racional pretérito, mas a reconstrução lógica do processo que 

deu origem aos seus resultados mais promissores e, a partir daí, o resgate e 

coroamento de seus métodos.  

 Em Canguilhem, contudo, ocorre justamente o oposto. O autor percebe a 

filosofia da ciência como um suporte fundamental para a história da ciência, mas 

carente de sentido quando dela separada. Mais do que isso, como bem nota em seu 

trabalho sobre a formação do conceito de reflexo, “a história da ciência deve ser 

escrita como uma história, e não como uma ciência. Como uma aventura, e não 

como um fluxo de ideias” (CANGUILHEM, 1955, p. 167).  François Delaporte (1994, 

p. 23), ao destacar a grande influência de Bachelard sobre a filosofia 

canguilhemiana complementa com notável clareza essa premissa, postulando que “a 

história tal como a entende Canguilhem não é nem um pleonasmo da ciência, nem 

filha da memória, mas filha do juízo, isto é, história normativa”.  

 O conceito de normatividade, desenvolvido principalmente nos campos da 

filosofia da mente e filosofia da linguagem, é central para a compreensão da obra do 

autor. Como nota Wedgwood (2007), a normatividade relaciona-se à 

intencionalidade humana, por um lado (o intencional é normativo), e ao dualismo 

corpo-mente por outro. Nesse segundo aspecto, a ênfase na normatividade implica 

na negação de um naturalismo radical, ou seja, na refutação à redução dos nosso 

corpos, das nossas ações e da própria vida ao binômio estímulo e resposta. A 

percepção da história como atividade normativa, portanto, implica na impossibilidade 

de reduzi-la à simples aplicação de procedimentos heurísticos, analíticos e críticos 

pré-determinados, naturalizando e reificando o passado como um conjunto latente 

de verdades à espera de uma exumação mediada pelo método. Se a ação 
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normativa é também uma ação intencional e se a história também é uma atividade 

normativa, ela é, para Canguilhem, tanto descoberta com criação. Ao se exumar 

vestígios do passado, nós também nos debruçamos sobre esses vestígios 

colocando em ação nossos valores, mitos, nossas onirias e inquietudes.  

 Também considerando a noção canguilhemiana de norma e sua derivação – 

a normatividade – Anton Vydra (2014) nos lembra de que no apêndice da versão 

estendida de O Normal e o Patológico publicada em 1966, o médico francês 

sobreleva a distinção kantiana entre conceitos escolásticos e cosmopolitas, 

aplicando-a à diferenciação entre os conceitos de norma e normal. Para Canguilhem 

(1966) o pensamento cosmopolita é etimologicamente e culturalmente associado ao 

cósmico e popular. Portanto, tem-se que o conceito de norma é uma noção 

escolástica, associado à produção de definições (mais ou menos) precisas, de 

padrões e unidades mensuráveis e verificáveis, fundamentais como guias na vida 

cotidiana, assim como para a produção do conhecimento formal. O conceito de 

normal, por outro lado, é uma noção cosmopolita (novamente, cósmica e popular), 

produzindo uma normatividade que aponta para o fato de que o ser humano segue 

suas próprias normas (vitais e sociais). O normal, mais flexível do que a norma, 

frequentemente se transforma durante a vida biológica e social, podendo entrar em 

conflito com as normas dos outros e do meio.  Assim, as sociedades podem tanto 

organizar-se em torno de uma normatividade que deriva da norma (escolástica), 

ditando estritamente regras e padrões a ser seguidos, com a intenção de produzir 

um sistema social plenamente coeso e eficiente às custas das liberdades individuais 

ou, pelo contrário, organizar-se em torno de uma normatividade que deriva do 

normal (cosmopolita), o que permite às pessoas uma vida concordante com as suas 

preferências e vicissitudes, em que o espaço de diálogo entre os diversos discursos 

e racionalidades produtoras do normal é que assume papel central.  

Porém, o autor foge à armadilha de escolher um lado. Compreendendo o 

papel fundamental das duas ações normativas, produz uma difícil e corajosa história 

da ciência – apoiada na filosofia da ciência – que transita constantemente entre a 

norma e o normal, entre os saberes acadêmicos e as contingências do viver, entre o 

conceitual e o oximoro. Ao pensar a história da ciência como atividade normativa, 

Canguilhem coloca-se em consonância com o pensamento de Bachelard. Contudo, 

promove duas digressões fundamentais. Em primeiro lugar, reativa o tema da 

continuidade, afastando a noção bachelardiana de que a história da ciência não 
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deve ser percebida por meio do acúmulo sucessivo de contribuições que se 

sobrepõem, mas de rupturas que retificam postulados até então prevalentes. Na 

obra de Canguilhem, nos deparamos constantemente com a alocação do autor no 

difícil espaço entre “uma história do tipo descontinuísta traçando os cortes [...] e uma 

história do tipo continuísta traçando as ligações” (Idem, p. 24). Em segundo lugar, 

busca restituir o valor e a dignidade teórica do pré-científico, assimilando-o em seus 

próprios termos, reabilitando os mitos, signos, o conteúdo imaginário e o irracional 

como elementos integrantes do saber que, para além dos postulados que derivam 

do método, permanecem nas franjas do discurso científico. Decantados, esses 

sentidos permanecem mais ou menos inertes, mas disponíveis para aqueles que 

mergulharem fundo o suficiente para perquirí-los. Sobre a primeira digressão, temos 

que 

 
o pensamento de Canguilhem oscila entre duas posições em história. E que 
esta hesitação é o indicador de uma dificuldade por ele avaliada: como 
satisfazer a esta dupla exigência da continuidade e da descontinuidade em 
história? Tratar-se-ia, em resumo, de fazer duas operações aparentemente 
contraditórias. Em primeiro lugar, descrever os vínculos que unem antigas 
representações e uma teoria científica, porém sem renunciar à avaliação da 
distância que separa uma da outra. Em seguida, estabelecer a ligação entre 
uma construção discursiva e uma teoria científica, mas sem deixar de 
assinalar um corte, já que a primeira, longe de ocupar uma região científica, 
apenas a bordeia (DELAPORTE, 1994, p. 27). 

 

 Como nota Delaporte, Canguilhem tem plena compreensão de que uma teoria 

científica e os conteúdos mitológicos que estão em seu substrato não podem ser 

colocados no mesmo patamar. Mais do que isso, “querendo derivar a segunda da 

primeira, corremos o risco de estabelecer uma genealogia fantasiosa” (Idem). 

Trabalhar no interstício entre o corte e a continuidade pressupõe, portanto, encontrar 

um lugar discursivo que permita ao historiador da ciência estabelecer os enleios e os 

caminhos que ligam determinado postulado científico – derivado da norma – aos 

discursos e representações subreptícios que o alimentaram e sustentaram até que 

pudesse ganhar autonomia e estabelecer-se consensualmente como verdade. A 

partir daí postula-se o corte, mantendo nas bordas do saber validado as imagens e 

mitos que lhe deram forma não como descartes, mas como parte substantiva do 

saber validado. Essa parte, ressaltamos, tem sua dignidade resgatada pela ação 

normativa do ofício do historiador. A referida operação, ainda de acordo com 

Delaporte,  
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foi possível devido à passagem da história da formação de uma teoria à 
história da formação do conceito. Com efeito, é fazendo a história do 
conceito que podemos afirmar que uma mitologia e uma metáfora podem 
contribuir para a formação da ciência e, ao mesmo tempo, dela serem 
excluídas. É ainda no plano da história do conceito que podemos ser 
levados a perguntar o que uma construção discursiva deve conter para que 
o conceito possa ter um sentido de verdade; daí a distinção entre uma teoria 
que autoriza a formação de um conceito e aquela que o encobre [...]. É, 
finalmente, no plano da história do conceito que podemos fazer aparecer a 
inatualidade do conteúdo de uma teoria; é, contudo, trabalhando nesta 
região mediadora, situada a meio caminho da teoria e do objeto, que 
podemos reorientar a teoria em direção ao objeto e mostrar a atualidade de 
seu ponto de vista (1994, p. 28).   

 

 Percebemos, portanto, que o espaço encontrado por Canguilhem para a 

construção de uma história engastada simultaneamente na continuidade e na 

ruptura é a história da formação do conceito. Os conceitos, para Canguilhem, são 

"categorias normativas que condicionam a percepção científica, o discurso científico 

e o pensamento científico" (PEÑA-GUZMAN, 2018, p. 29). Ao se desvencilhar da 

historicização das teorias, estabelecendo um locus de trabalho mediador entre a 

teoria e o objeto, o autor encontra um lugar relativamente seguro para investigar as 

formações e transformações semânticas dos conceitos, os embates silenciosos que 

se fundam no ato de conceituar, sem se comprometer com o campo da formação 

das teorias, percebidas por Canguilhem como posteriores aos conceitos. Torna-se 

possível, por exemplo, identificar o conceito antes do conceito, ou seja, a origem das 

ideias, insights e prenoções que precedem a palavra, o caminho e a difusão de 

certas acepções de realidade desde sua origem verificável até os objetos aos quais 

são direcionadas contemporaneamente.   

 É importante destacar que Canguilhem jamais produziu uma obra dedicada 

ao detalhamento de sua teoria dos conceitos. Entretanto, a partir da análise das 

práticas do autor, das relações semânticas e epistemológicas por ele traçadas para 

compreender a forma como certos conceitos científicos se formaram a partir de 

bases pré-científicas, torna-se possível reconstruir de forma relativamente precisa 

um corpus de ideias que se assemelha a uma ‘teoria dos conceitos canguilhemiana’. 

Esse trabalho, na verdade, tem sido feito com destacada competência por uma série 

de autores contemporâneos, entre os quais destacamos François Delaporte (1994) 

e, mais recentemente, Henning Schmidgen (2014) e David Peña-Guzmán (2018).  

Dentro dessa perspectiva, os trabalhos de Canguilhem em torno dos 

conceitos de vivente, patologia, reflexo e célula são amplamente difundidos e 

conhecidos. Entretanto, o que nos interessa no presente trabalho, como já posto, é a 
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utilização de sua abordagem para a historicização do conceito de fronteira. Este, por 

sua vez, não será aqui percebido como mera palavra com uma definição 

correspondente, mas antes disso como uma denominação moduladora de uma área 

específica do saber - a Western History tradicional - com características próprias e 

critérios de historicidade a ela particulares (MACHADO, 1982). Nesse contexto ela 

se constitui a partir de um um vetor axiológico, consubstanciado pelas 

representações da relação homem-meio na literatura etadunidense dos séculos 

XVIII e XIX; e um vetor epistemológico, medrado pela efluência dos debates no 

interior das ciências da vida. Esses dois vetores se referem respectivamente, vale 

reiterar, ao longo processo histórico-literário de purificação da wilderness, que do 

lugar da hubris, da provação e ruína moral do homem, se tornou um santuário 

venerável de acrisolamento moral; e, por outro lado, ao vínculo entre a doutrina do 

progresso subjacente à hipótese turneriana e os debates em torno da biogenética no 

século XIX, que culminaram na oposição entre darwinistas e neolamarckistas. O 

presente capítulo se deterá sobre o primeiro problema dessa díade, enquanto o 

capítulo III será dedicado ao segundo.  

O primeiro vetor foi associado por autores como Henry Nash Smith (1950a), 

Leo Marx (1964), Richard Slotkin (1981), Alan Trachtenberg (1982) e Robert Wiebe 

(1975) a dois elementos fundamentais que, para eles, fornecem o substrato 

necessário para que no final do século XIX a fronteira tomasse forma: o 

agrarianismo e o ideal de progresso. O agrarianismo ecoa o truísmo de que a 

wilderness exerce um efeito benéfico sobre o homem e de que uma sociedade que 

progride em relação íntima com o ambiente natural é moralmente superior às 

demais. O ideal de progresso ressoa a ideia de que as sociedades avançam de 

forma inexorável através de estágios. Assim, teriam um período embrionário, uma 

fase de desenvolvimento que procede por etapas determinadas e um perído 

terminativo de maturidade, associado à noção geral de Civilização. Nos Estados 

Unidos, ambos foram tensionados na metade do século XIX por uma forma 

particular de expressão da experiência nacional que se funda na doutrina do 

sublime. É desse sedimento que a hipótese da fronteira retira a sua axiologia.  
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2.2. Crèvecœur, Jefferson e o agrarianismo  

  

É um lugar-comum na historiografia dos Estados Unidos, quando se investiga 

os precedentes que deram corpo à hipótese da fronteira turneriana, a evocação do 

agrarianismo como o seu grande predecessor. Lançado ao centro do debate político 

e social estadunidense no final do século XVIII como “uma perspectiva filosófica 

[estruturada sobre] a celebração da agricultura e da vida rural por considerar o seu 

impacto positivo sobre o indivíduo e a sociedade” (DANDBOM, 1991, p. 1), esse 

conceito passou a ser vinculado à etiologia da fronteira especialmente a partir da 

década de 1950. Entre os nomes associados a essa vinculação, destacaram-se Lee 

Benson (1951) e, principalmente, Henry Nash Smith (1950a; 1950b). 

Smith (1950a) aponta que a ênfase de Turner na mitificação e positivação 

“dos assentamentos agrícolas o coloca no interior da corrente da teoria agrária que 

corre desde a Inglaterra e França do século XVIII, passando por Jefferson”, até 

finalmente chegar a um certo número de autores que propagaram “o ideal de uma 

sociedade formada por yeomen farmers no noroeste” (p. 4), dos quais Turner teria 

derivado suas ideias. Ainda conforme Smith, referenciando um ensaio escrito por 

Turner em 1903 para o jornal Atlantic, “um poder beneficente que emana da 

Natureza é apresentado como a força criadora da utopia agrária no Oeste". Mais do 

que isso, "Turner assevera como fato um estado das coisas que em outras ocasiões 

havia reconhecido meramente como um ideal a se perseguir" (p. 7). Em um 

momento anterior do mesmo ensaio, por exemplo, Turner (apud Smith, 1950a) 

“sumariza a plataforma de princípios políticos de Thomas Jefferson”, assim como 

sua “concepção de que a agricultura deveria ter uma base agrícola”. Porém, o 

‘deveria ter’ acrobaticamente salta para a afirmação ‘teve’ no texto turneriano, já que 

o ideal agrário programaticamente projetado por Jefferson guarda notável 

semelhança com a frontier democracy que Turner asseverava ter encontrado no 

Oeste. O elemento estruturante desse silogismo é a wilderness. A respeito disso, 

 

Na hipótese de Turner somos tranferidos do plano das abstrações 
econômicas para o plano da metáfora, e mesmo do mito - afinal as matas 
americanas se tornam praticamente florestas encantadas, e a imagem de 
Anteu é invocada para sugerir o poder das terras a Oeste. Tais afirmações 
fogem ao alcance da lógica teórica. Elas nos lembram que a wilderness 
além dos limites da civilização não era apenas uma área de terras livres; era 
também natureza. Essa ideia de natureza sugeriu a Turner um relato 
poético das terras livres como renascimento, regeneração, e 
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rejuvenescimento do homem e da sociedade sempre que a civilização entra 
em contato com a wilderness ao longo da fronteira (SMITH, 1950a, p. 5). 

 

Nos Estados Unidos, do período da Independência até as primeiras décadas 

do século XIX, a wilderness ocupou um lugar central nos debates, teorizações e 

projetos que buscavam antever e delinear os caminhos que a jovem república 

deveria trilhar. Na América de língua inglesa, mais do que na Europa anglófona, a 

força que a imagem do ambiente natural - ornado com os contornos de pureza e 

virtude a ele atribuídos pelo pastoralismo renascentista, o primitivismo 

rousseauniano e o sublime25 – produzia entre as figuras engajadas na construção da 

nova nação era enorme. A proximidade com a wilderness e o seu uso estratégico 

como uma reserva econômica e moral virtualmente inesgotável foram tomados como 

elementos quintessenciais da american experience. Dessarte, esta imagem foi 

amplamente utilizada em publicações de colonos norte-americanos voltadas para os 

leitores europeus, assim como nas racionalizações que se avolumaram no período 

imediatamente posterior à Independência, buscando justificar e referendar o 

processo independentista por meio da argumentação de que o jovem país não era 

somente distinto da Europa, mas também superior ao velho continente. 

Esse processo simultâneo de retorno à natureza e, doravante, fuga da história 

– apresentando a América como a oportunidadade de um recomeço para a 

sociedade26 - é uma das razões fundamentais pelas quais, quando a wilderness é 

evocada em um contexto pós-renascentista, aparece carregada com valores 

espirituais e religiosos que refletem as vicissitudes humanas muito mais do que o 

mundo material. A wilderness sublime, "realiza o velho projeto romântico de 

secularizar os valores judaico-cristãos, estabelecendo a sua catedral não mais em 

alguma bela construção humana, mas na própria criação de Deus, a Natureza em si" 

(CRONON, 1995, p. 78). Desse modo, o êxito dos teóricos, filósofos e poetas do 

período independentista estadunidense em apresentar a nova nação como uma 

versão secularizada e apócrifa do Gênesis judaico-cristão, na qual não há lugar para 

a queda do homem (americano) e a corrupção (do Éden), ofereceu o substrato 

necessário para que a afirmação dos valores e virtudes do novo país frente à Europa 

fosse possível. 

                                                           
25

 Estes três elementos são detalhados nas sessões subsequentes do presente capítulo. 
26

 No caso, eles vislumbravam como ‘sociedade’ um modelo de escopo bem restrito: branco, europeu e cristão. 
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Como destaca Leo Marx (1964, p. 73), embora os literatos, escribas e artistas 

do período renascentista “tenham pensado nas terras intocadas do Novo Mundo 

como o cenário de uma possível utopia pastoral”, uma noção plenamente 

desenvolvida dessa imagem no continente somente tomaria forma no final do século 

XVIII.  Mais do que isso, “a história de sua emergência ilustra a transformação de um 

recurso essencialmente literário para novos usos de cunho ideológico e (usando a 

palavra em seu sentido mais amplo) político” (Idem). Desse modo, quando em 1782 

St. John de Crèvecœur publicou o seu Letters from an American Farmer e, três anos 

depois, Jefferson apresentou o seu Notes on Virginia, o deslocamento do uso 

literário do ideal pastoral e da Natureza sublime para a realidade - funcionando como 

justificação para ações políticas e solapando decisões e relatos do cotidiano – se 

consolidava plenamente. Retirada de seu lugar original como tropo literário e 

reificada, a imagem de uma América pastoral passou a se cristalizar como um dado 

ou premissa que parecia prescindir de qualquer argumentação que a atestasse. 

De acordo com James Machor (1982, p. 71), “o pastoralismo agiu como uma 

força galvanizadora na criação de imagens positivas da América”. Em concordância 

com Leo Marx, o autor rejeita a limitação do pastoralismo a um gênero literário ou, 

ainda, a uma estrutura retórica dele decorrente. Mais do que isso, ele se apresenta 

como uma reação ao mundo e às distorções mais visíveis do “excesso de 

civilização” que se repete em diversas contexturas geográficas e temporais. Desse 

modo, “engendrado pelo desejo de retirar-se das complexidades de uma civilização 

estruturada, [o pastoralismo] busca um ambiente no qual a plena realização dos 

instintos e do individualismo possa existir” (p. 70).  

Ainda segundo o mesmo autor, esse desejo de retirar-se da civilização 

normalmente se apresenta de duas formas em suas manifestações históricas: por 

vezes, coloca-se como a busca de um paraíso selvagem que se encontra o mais 

distante possível  dos nodos do poder urbano, combatendo os excessos da 

civilização com a sua extrema antípoda – o primitivismo. Em outros momentos, 

contudo, apresenta-se como a tentativa de construção de uma paisagem ideal que 

sintetiza os predicados desses dois mundos, na qual "os valores conflitantes da arte 

e da natureza, do civilizado e do primitivo, são reconciliados, tendo como fundo uma 

paisagem caracteristicamente rural" (Idem). Foi justamente essa segunda forma, 

alocada entre o otimismo progressista que alimentava os iluministas e as onirias de 

retorno à natureza que avivaram os românticos que, nos Estados Unidos da 
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segunda metade do século XVIII, tomou corpo e materializou-se sob a denominação 

‘agrarianismo’.  

Como aponta M. Thomas Inge (1969), em linhas gerais, o agrarianismo pode 

ser percebido como uma manifestação e uma forma de representação da relação 

homem-meio que se desenvolveu nos Estados Unidos contemporaneamente ao 

período independentista, desfiando-se a partir das bases estabelecidas nos séculos 

XVI e XVII pelo ideal pastoral e, no século XVIII, pela doutrina do sublime. Nele está 

subsumida a premissa central de que o cultivo do solo é uma atividade laboral que 

traz consigo valores espirituais e morais positivos, conferindo ao lavrador virtudes 

como a honra, a virilidade, a autoconfiança, a integridade moral e a hospitalidade. 

Estas virtudes, ainda segundo o mesmo autor, seriam resultantes do contato íntimo 

entre o trabalhador e a Natureza e, através deste, uma relação mais próxima com 

Deus. O agricultor, dentro da argumentação agrarianista, é colocado como um 

sujeito privilegiado que, como o seu Criador, cria a ordem a partir do caos. O 

agrarianismo é, como se percebe, fortemente carregado com a imagem dialógica do 

milenarismo, na qual a wilderness é arrancada do seu estado bestial e caótico pela 

lide humana e, ao mesmo tempo, já em seu estado purificado de Jardim, age em 

retorno, expurgando e brunindo o espírito do lavrador. 

Para os autores comprometidos com essa noção, por ser a lide agrária a 

única ocupação capaz de oferecer ao indivíduo os meios para a sua plena 

independência e auto-suficiência, o agrarianismo estabelece o agricultor como o 

modelo ideal de homem. Ele tem, doravante, um lugar bastante sólido no mundo. 

Possui um "senso de identidade, de tradição histórica e religiosa, assim como o 

sentimento de pertencimento a uma família, lugar e região, que se mostram 

psicologicamente e culturalmente benéficos" (INGE, 1969, p. 12). Ainda conforme 

essa construção, a segurança, plenitude e harmonia da vida dessas famílias de 

agricultores autônomos contrasta de maneira frontal com as armadilhas impostas 

pela sociedade moderna, vista como alienante e fragmentada. Assim, se a vida e o 

trabalho dos yeomen farmers os alimenta com os predicados positivos supracitados, 

o meio urbano e a tecnologia teriam o efeito oposto, destruindo a independência e a 

dignidade dos sujeitos enquanto, simultaneamente, ressalta os seus vícios e 

fraquezas. Por isso, as comunidades agrícolas são estabelecidas pelos autores 

plenamente comprometidos com essa noção como o sustentáculo de um modelo 

ideal de sociedade (INGE, 1969). 
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St. John de Crèvecœur, um membro da pequena nobreza normanda que 

migrou para a Nova França em 1755, posteriormente fixando-se na província de 

Nova Iorque, publicou um dos mais influentes e difundidos ensaios sobre a América 

no período imediatamente posterior à declaração de Independência. No terceiro 

ensaio de sua publicação, a “Carta três”, intitulada What is an American?, o autor 

franco-americano produz o que parece ser uma das primeiras sínteses da visão 

pastoral e agrária da América apresentada não como recurso literário, mas como 

testemunho de uma vivência. O texto de Crèvecœur é colorido com tons 

manifestamente hiperbólicos. Em suas primeiras cartas, a América é apresentada 

como a materialização da utopia romântico-iluminista de uma sociedade urbano-

pastoral desvestida dos vícios feudais e das complexas teias de liturgias, poder, 

autoridade e privilégios. A sociedade norte-americana em Crèvecœur (1782, p. 21) 

“não é composta, como na Europa, por grandes lordes que possuem tudo enquanto 

a grande maioria das pessoas não tem nada”. Antes disso, na visão do ensaísta 

"aqui não há famílias de aristocratas, nem cortes, reis ou bispos [...]; também não há 

grandes manufaturas empregando milhares, ou grande luxo ou refinamento. Os ricos 

e os pobres não estão tão distantes um do outro como na Europa".  

Para o autor, grande parte desses méritos derivaria do fato de eles serem 

uma sociedade essencialmente agrária. Nas palavras de Crèvecœur, “somos todos 

lavradores [...]. Um povo de cultivadores, espalhados por um imenso território, 

comunicando-se uns com os outros por boas estradas e rios navegáveis”. Essa 

imagem de uma nação simples, ligada à terra, desembaraçada da complexa 

hierarquia das cortes e das instituições eclesiásticas, é complementada na carta por 

outra, que associa a liberdade e a retidão moral dos habitantes à ausência de uma 

autoridade central forte e à livre disponibilidade de terras e recursos. Assim, os 

povoados são “unidos pela tênue presença de um governo moderado, sem temer o 

seu poder, porque este é justo”. Essa sociedade horizontalizada e auto-

regulamentada teria como resultado, ainda segundo a mesma carta, “pessoas tão 

simples quanto os seus rebanhos e fazendeiros que não se apropriam do trabalho 

de outrem. Não temos príncipes pelos quais labutar, estarvar e sangrar. Nós somos, 

agora, a mais perfeita sociedade a existir no mundo” (CRÈVECOEUR, 1782, p. 22).  

Em sua argumentação, o autor deixa transparecer uma visão da América 

como a materialização dos anseios que os iluministas europeus alimentavam na 

segunda metade do século XVIII, escolhendo cuidadosamente os elementos a 
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destacar e as ideias a enfatizar para maximizar o impacto de suas cartas sobre os 

leitores do Velho Mundo. A apresentação do governo como uma autoridade justa, o 

congraçamento do corolário lockeano da propriedade privada como a justa 

recompensa pelo trabalho e o princípio jusnaturalista da igualdade, assim como o 

encetamento da liberdade individual como princípio fundante dos predicados por 

eles descritos, por vezes adquirem um tom mais panfletário do que testemunhal. É 

importante destacar o papel preponderante exercido pelo meio sobre a moral, a 

predisposição ao trabalho e o vigor físico dos imigrantes europeus que se deslocam 

para a América em Crèvecœur. Adicionalmente, o modelo de homem americano por 

ele apresentado ao leitor é precisamente o homem europeu, transplantado do Velho 

para o Novo Mundo. Desse modo,  

 

Que apreço poderia o pobre imigrante europeu ter por um país no qual ele 
não tinha nada? O conhecimento da língua, o amor de alguns indivíduos tão 
pobres quanto ele, eram as únicas amarras que o seguravam. [Mas na 
América] o seu país agora é aquele que lhe proveu com terras, alimento, 
proteção e os meios para desenvolver-se. Ubi panis ibi patria é o mote de 
todos os imigrantes. O que é então um americano, este novo homem? Ele é 
um europeu ou descendente de europeus, formando esta estranha mistura 
de sangue que não encontramos em nenhum outro lugar. Eu poderia 
apontar um homem cujo avô é inglês, a esposa holandesa, tendo um filho 
que casou-se com uma mulher francesa, concebendo outros quatro filhos 
que se casaram com quatro esposas de nações diferentes. ELE é um 
americano que, deixando para trás todos os seus antigos costumes e 
hábitos, recebeu novos costumes e hábitos do modo de vida que abraçou 
[...]. Ele se torna um americano ao ser recebido no largo colo de nossa 
grande Alma Mater. [Assim], o Americano é um novo homem, que age 
conforme novos princípios e deve, portanto, construir novas ideias e formar 
uma nova sociedade (CRÈVECŒUR, 1782, p. 22). 

 

Conforme nos aponta Machor (1982), tradicionalmente, os historiadores e 

críticos literários interpretaram as cartas de Crèvecœur como uma defesa 

apaixonada e pouco qualificada do agrarianismo estadunidense. De fato, nas 

primeiras três cartas do seu trabalho, Crèvecœur estabelece Farmer James, o seu 

personagem/narrador ficcional, como um defensor das noções iluministas no que 

tange, por exemplo, à natureza do homem e à qualidade pastoral e agrária da vida 

na América. Denominado por Machor (Idem) como um lockeano sertanizado 

(countrified Lockean), James aceita as ideias apriorísticas de que o homem é por 

natureza benevolente e de que a ação do ambiente rural sobre os sujeitos tem um 

papel fundamental em sua formação moral, afinal "os homens são como plantas; a 

qualidade e o sabor dos frutos procede das peculiaridades do solo em que o 
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cultivamos" (p. 73-74). Dessa forma, em plena afinidade com a sintética análise de 

M. Thomas Inge, Crèvecœur abraça a premissa de que a melhor forma de 

experienciar e desenvolver a bondade natural da alma humana seria em 

proximidade com o mundo natural, através do cultivo do solo. Complementarmente, 

ao desenvolver esta premissa, Crèvecœur percebe a América como um lugar 

privilegiado, uma terra onde tudo é novo, poróspero e florescente. Ao fazê-lo, talvez 

inadvertidamente, o autor franco-americano amalgama a tradição literária 

pastoralista e a racionalização jusnaturalista da Ilustração, simultaneamente 

convertendo-as em um esboço que estruturaria, um século depois, as fundações da 

escrita da história dos Estados Unidos.  

Na geografia moral do Farmer James, a principal característica da América é 

o seu caráter agrário. O continente norte-americano da segunda metade do século 

XVIII é apresentado como o berço de uma paisagem ideal, colocada a meio caminho 

entre os territórios primitivos e selvagens ao Oeste, por um lado, e da Europa 

urbanizada, por outro. A essa alocação geográfica entre os excessos da wilderness 

e os excessos da civilização Crèvecœur sobrepõe uma implicação de ordem 

espiritual e moral: o efeito singularmente benevolente do solo nativo das planícies 

cultivadas da América sobre os europeus que migram para o continente. 

Permanecendo próximos às condições e aos elementos que animam a própria vida, 

trabalhando a terra e, do resultado deste trabalho, retirando o próprio sustento e 

prosperidade, esses yeomen farmers, ao abandonarem a situação quase 

animalesca a que eram submetidos pela aristocracia europeia, na argumentação de 

Crèvecœur, se humanizam e dispõem de meios para atingir plenamente o seu 

potencial. 

 

Há lugar para todos na América. A pessoa tem algum talento ou habilidade 
particular? Então o exercerá para tentar ganhar a vida, e será exitosa. É um 
mercador? As avenidas do comércio são infinitas. Ele é eminente em 
alguma área? Será empregado e respeitado. Ele ama a vida rural? Há belas 
e agradáveis fazendas por toda parte; ele pode comprar alguma e, então, 
tornar-se um fazendeiro americano. Ele é um trabalhador sóbrio e 
industrioso? Então não precisará viajar muitas milhas ou receber muitas 
informações antes de ser contratado, bem alimentado na mesa de seu 
empregador e pago quatro ou cinco vezes mais do que receberia na 
Europa. Ele deseja adquirir terras incultivadas? Milhares de acres estão 
disponíveis por preços baixos. Quaisquer que sejam os seus talentos ou 
inclinações, se forem moderados, os satisfarão. [Dessa forma] em vez de 
passar fome, será alimentado, em vez de ficar ocioso, terá um trabalho; e 
isso é riqueza o suficiente para a maioria dos homens que vêm para cá 
(CRÈVECŒUR, 1782, p. 27). 
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Dessa forma, em seu conjunto de ensaios Crèvecœur apresenta aos seus 

leitores europeus o retrato de uma realidade que, embora tenha  o seu substrato 

firmemente fincado no tropo pastoralista, evade-se do primitivismo. No decorrer das 

cartas, é perceptível a transição de uma visão essencialmente pastoral - que 

funciona como um elemento de referência para traçar os paralelismos e as 

distinções entre a América e a Europa - para outra, que podemos denominar como 

urbano-pastoral. Esse elemento torna-se particularmente claro nas cinco cartas 

dedicadas à região insular de Nantucket. Para Machor (1982) e Philbrick (1991), 

embora componha quase metade das doze cartas em Letters from an American 

Farmer, a sessão dedicada à descrição da vida em Nantucket no geral recebeu 

pouca atenção dos autores e críticos que se debruçaram sobre a obra de 

Crèvecœur.  

Na introdução da edição de 1981 publicada pela Penguin Books do Letters, 

Albert E. Stone credita esse fato à constatação de que muitos leitores acharam os 

capítulos dedicados a Nantucket excessivamente longos, descritivos e tediosos. De 

fato, eles se distinguem notadamente das três primeiras cartas. A pessoalidade da 

narrativa de Farmer James, complementada pelo retrato da exuberância da 

paisagem e dinamismo da vida social na América, dá lugar a uma descrição 

impessoal e plana. Nessa seção, Farmer James dá lugar a um observador analítico 

e minucioso, que podemos reportar ao próprio Crèvecœur. A ilha de Nantucket, na 

costa sudeste de Massachussets, é apresentada por Crèvecœur como uma região 

bem distinta do jardim de exuberância típico do pastoralismo. O autor se dedica a 

uma exaustiva descrição das condições geográficas da ilha, em uma verve que nos 

faz pensar em Euclides da Cunha. Embora a região insular seja apresentada ao 

leitor como pouco mais do que um banco de areia, carente tanto da vastidão quanto 

da fertilidade tipicamente associadas à América na literatura do século XVIII, seus 

habitantes prosperaram e se desenvolveram de maneira bastante similar ao que 

ocorreu com muitos colonos do território continental.  

Em busca de uma explicação para esse fenômeno, Crèvecœur (1782) credita 

o êxito dos habitantes da ilha ao espírito comunitário e ao trabalho duro de forma 

coletiva e colaborativa. A ilha, habitada em sua quase totalidade por comunidades 

puritanas, prosperou ‘no deserto’, em estreita concordância com a narrativa mito-

arquetípica do errand into the wilderness, na acepção do autor, graças à adesão 
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incondicional a valores morais de carater altruístico, à temperança e à disciplina 

laboral. Crèvecœur exalta essa realidade errática destacando, acima de tudo, a 

igualdade social percebida na ilha, onde não havia riqueza ou pobreza em excesso. 

Ao mesmo tempo em que, sem uma autoridade irrazoável tolhendo suas 

possibilidades e o objeto de seu trabalho, conseguiam prosperar, o espírito 

colaborativo dos habitantes de Nantucket, conforme aponta Crèvecœur, garantiu a 

distribuição equânime daquilo que era produzido. Dessa forma, "como irmãos 

cristãos [...] eles se amam e se ajudam mutuamente em todas as suas 

necessidades" (1782, p. 58), sem a gana ou ambição de se produzir um campeão do 

individualismo competitivo. Acionando mais uma vez o paralelismo entre a América e 

a Europa, o autor aponta: 

 

Se essa ilha fosse contígua à costa de alguma monarquia tradicional, seria 
ocupada somente por alguns pescadores miseráveis que, oprimidos pela 
pobreza, dificilmente seriam capazes de comprar ou construir alguns 
pequenos barcos para pesca; sempre se curvando ao peso das taxas e à 
servidão aos nobres. Em vez dessa ousada especulação pela qual os 
habitantes da ilha são tão notáveis, eles se confinariam medrosamente nos 
limites das ações e tentativas mais medíocres. Tímidos em suas excursões, 
nunca trespassariam as primeiras dificuldades. Essa ilha, pelo contrário, 
contém 5000 pessoas laboriosas, que resolutamente retiram os seus 
ganhos dos elementos que as circundam, sendo compelidas pela 
esterilidade do solo a buscar no mar os meios de sua subsistência [...] A 
liberdade, habilidade, probidade e perseverança dessas pessoas as levou a 
conquistar tudo o que têm. (CRÈVECŒUR, 1782, p. 42). 

 

Em contraposição à visão de comunidade ideal personificada pelo povoado 

de Nantucket, Crèvecœur apresenta mais adiante um exemplo oposto, no qual ele 

percebe uma coletividade malograda e viciosa, personificada na cidade de 

Charleston, na Carolina do Sul. A despeito de ser uma cidade encravada no big 

country, repleta de terras férteis para o plantio, cercada por uma paisagem 

exuberante e congraçada com as dádivas do ambiente da fronteira, Charlestown não 

despertou qualquer simpatia em Crèvecœur. Embora fosse uma comunidade muito 

mais rica e desenvolvida do que Nantucket, Charlestown é apresentada como uma 

cidade festiva, habitada por mercadores e ricos latifundiários autocomplacentes 

dedicados aos prazeres mundanos enquanto o trabalho alheio enche os seus 

bolsos. Referindo-se aos habitantes da cidade, o autor aponta que “enquanto tudo é 

prazer, festividade e alegria em Charlestown [...] seus ouvidos por hábito se 

tornaram surdos, seus corações endurecidos”. Em função disso, “eles não vêem ou 
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ouvem, tampouco se compadecem pelas aflições de seus pobres escravos, de cujo 

doloroso trabalho toda a sua fortuna procede”. Ao que complementa, “aqui, os 

horrores da escravidão, as durezas da labuta incessante, não são vistas” 

(CRÈVECŒUR, 1782, p. 66).  

O contraste entre Nantucket e Charlestown é fundamental nas cartas de 

Crèvecœur. A partir dele, o autor estabelece uma de suas teses fundamentais, que 

muitas vezes – e surpreendentemente – passa despercebida por aqueles que 

visitam a sua obra. Embora acreditasse na ação positiva da wilderness sobre os 

colonos europeus que se deslocavam para a América, o ensaísta franco-americano 

rejeitava a compreensão determinista da relação homem-meio. Para ele, a 

abundância e fertilidade das terras ao Oeste, embora fosse condição necessária 

para o desenvolvimento da utopia agrária descrita na terceira carta, não era o 

elemento determinante do êxito da América.  

Contemporâneo de Crèvecœur, Thomas Jefferson foi provavelmente o mais 

influente propagador de uma concepção da América como uma democracia agrária. 

Difundindo as suas ideias sobretudo durante o período em que foi governador da 

Virgínia (de 1779 a 1781) e presidente dos Estados Unidos (de 1801 a 1809), 

Jefferson advogava, assim como Crèvecœur, em favor da construção de uma 

sociedade eivada com os mais altos valores morais, formada por homens honestos, 

iguais e autossuficientes. Também em concordância com o autor franco-americano, 

Jefferson buscou equilibrar as determinações do ambiente, as determinações 

culturais e a autonomia moral dos sujeitos em sua racionalização sobre a América.  

Em seus diversos escritos, que incluem livros de fôlego, discursos oficiais, notas 

técnicas e cartas, é perceptível a convicção na construção de um modelo de 

sociedade essencialmente agrário. Em Jefferson, o direito de todo homem trabalhar 

seu acre de terra era defendido não somente porque a terra trabalhada traria 

prosperidade econômica. Mais do que isso, traria também dignidade moral ao seu 

cultivador. 

 

Temos uma imensidão de terras avicinadas aos lavradores. Seria melhor, 
então, que todos os nossos cidadãos sejam empregados em seu cultivo e 
desenvolvimento, ou que metade destes sejam deslocados para o exercício 
de manufaturas e trabalhos manuais para os demais? Aqueles que 
trabalham a terra são o povo escolhido por Deus, se alguma vez ele 
escolheu um povo, em cujo seio Ele fez seu depósito peculiar para 
substancial e genuína virtude. Esse é o foco no qual ele mantém vivo o fogo 
sagrado, que de outra forma escaparia da face da terra. Corrupção moral na 
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grande massa de cultivadores é um fenômeno cujo exemplo nenhuma era 
ou nação jamais forneceu. Ela é a marca daqueles que, não olhando para o 
céu, para seu próprio solo e indústria - assim como fazem os lavradores 
pela sua subsistência - dependem das casualidades e caprichos de 
compradores. Dependência engendra subserviência e corrupção, sufoca o 
germen da virtude e cria elementos para o avultamento da ambição 
(JEFFERSON, 2006, p. 174). 

 

Conforme aponta Richard Hofstadter (1955), esse componente estruturante 

da democracia agrária idealizada por Thomas Jefferson, que no século seguinte se 

tornaria uma forma de representação e identificação da América extraordinariamente 

popular, é complementado por outros três elementos. Por um lado, elogio da vida 

em pequenas vilas, em oposição à vida nas grandes cidades. Essa forma de 

ocupação e exploração do espaço era vista como ideal, a partir da multiplicação de 

pequenas comunidades autossuficientes dedicadas ao trabalho agrícola. Por outro, 

a promoção de uma nação homogênea, composta por um grupo de yeomen farmers 

virtuosos e moralmente incorruptíveis. Em Jefferson (assim como em Crèvecœur) o 

yeoman farmer é considerado o modelo ideal de homem e cidadão, comprometido 

com os valores morais do trabalho, autonomia, igualdade e austeridade. Após a 

Independência, esse tipo de lavrador é alçado – em especial graças ao exaustivo 

esforço de Jefferson nesse sentido – como o símbolo e a base da nova República. 

Por último, os ideias de liberdade e independência associados à yeomanry ligavam-

se à aspiração por uma sociedade autossuficiente, em que o mercado e as 

manufaturas se desenvolvem apenas o necessário para a satisfação das 

necessidades dos indivíduos. 

Thomas Jefferson, em seus escritos do final do século XIX, deixava 

transparecer o temor de que o desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial 

estruturada sobre a atividade manufatureira e o comércio em larga escala traria 

malefícios ao  país recém independente muito maiores do que os possíveis 

benefícios. Em uma verve muito semelhante àquela encontrada na descrição de 

Crèvecoeur sobre a cidade de Charlestown, o autor temia uma sociedade 

largamente urbanizada e desigual, o que fatalmente – na argumentação de Jefferson 

– traria como consequência o depauperamento moral de seus concidadãos. Nas 

palavras do próprio autor,  

 

o progresso natural que é uma consequência das artes, talvez tenha sido 
retardado algumas vezes por circunstâncias acidentais; mas, falando de 
forma geral, a proporção que os agregados de outras classes de cidadãos 
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têm em qualquer Estado em relação aos camponeses, é a proporção de 
suas mazelas em relação às suas partes saudáveis, e é um barômetro bom 
o suficiente para medir seu grau de corrupção. Enquanto tivermos terras 
para trabalhar, então, nunca desejemos ver nossos cidadãos ocupados em 
bancadas ou apertando parafusos. Carpinteiros, pedreiros e ferreiros 
desejam se tornar agricultores; mas, para a operação geral de manufatura, 
que nossas fábricas continuem na Europa. É melhor levar provisões e 
materiais para os trabalhadores de lá do que trazê-los até nossas provisões 
e materiais e, com eles, suas maneiras e princípios. As perdas pelo 
transporte de commodities pelo Atlântico serão compensadas pelo ganho 
em felicidade e permanência do governo. As multidões das grandes cidades 
acrescentam tanto ao suporte do governo (pure government) quanto as 
feridas acrescentam à força e vitalidade do corpo humano. São as maneiras 
e o espírito de um povo que preservam o vigor da República. Sua 
degeneração é uma úlcera que logo alcança o coração de suas leis e 
instituições (JEFFERSON, 2006, p. 175-176).  
 

 

Em seu entusiasmo com as benesses da agricultura americana, Jefferson 

definiu que o país deveria consistir em uma comunidade de pequenos agricultores, 

homens livres desvinculados tanto das obrigações feudais quanto das práticas 

arcaicas ligadas a favores, primogenitura e dependência pessoal. Um de seus 

primeiros atos políticos foi a abolição dessas práticas em Virginia. Na constituição da 

Virginia imediatamente posterior à Independência, garantiu a toda pessoa (homens e 

mulheres) em idade adulta o direito a 50 acres de terra livres, em 'pleno e absoluto 

domínio'. Foi uma espécie de reforma agrária contínua, com o intuito de prevenir o 

surgimento de uma aristocracia rural (GRISWOLD, 1946, p. 660). Os escritos e as 

ações de Jefferson, sempre contornadas pela ode entusiasmada às pequenas 

propriedades rurais, ao trabalho agrícola e à yeomanry frequentemente desperta 

entre os acadêmicos acalorados debates. Por um lado, há aqueles que acreditam no 

real comprometimento e adesão de Jefferson ao envisionamento moral que ele 

propaga, a exemplo de Griswold (1946), Fisher (1962), Cooke (1973) e Holowchak 

(2011). Por outro, há aqueles que assumem o dístico jeffersoniano, especialmente 

no campo dedicado ao agrarianismo, como um instrumento de propagando política e 

econômica, a exemplo de Hofstadter (1955), Miller (1993) e Wunderlich (2000).  

A despeito desse debate e das intenções subjacentes ao que o autor 

apregoava, o fato é que em seus escritos Jefferson assumia um compromisso com o 

desenvolvimento de uma sociedade essencialmente agrária, igualitária e 

autossuficiente, acreditando no contato com o meio natural e o trabalho duro dos 

lavradores como elementos quintessenciais para o desenvolvimento e manutenção 

da integridade moral, em paralelo com o desenvolvimento econômico e social da 
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jovem nação. Essa premissa se funda sobre certos elementos do pastoralismo 

correlacionados com premissas então difundidas nos círculos iluministas, que trazem 

em seu interior uma tenaz contradição. Em seu The History and Present State of 

Virginia Robert Beverley desajeitadamente buscava reconciliar o meio natural e a 

arte, as delícias de um jardim dadivoso e a diligência humana (ou, em outros termos, 

o tropo pastoral com a visão de mundo milenarista). A impressão que se tem é que, 

após exaltar as maravilhas da natureza farta e generosa do Novo Mundo, ao longo 

da execução de seu trabalho Beverley percebe as implicações que as premissas 

que ele mesmo estabeleceu carregam, se perdendo no meio do caminho, 

 

Embora Beverly tenha descoberto essa contradição, ele passa ao largo de 

compreendê-la. Afinal, ele não está diante de uma ambiguidade meramente 

linguística. A sua confusão [...] procede de um conflito interno. Por um lado, 

ele se sente atraído pelos indígenas e tudo o que representam: uma 

existência simples, despreocupada e espontânea. O autor os assume como 

homens relativamente autônomos e felizes. Em seus modos sensuais, 

diretos e jubilosos, eles evocam todos os sentimentos que Beverley investe 

no jardim como uma metáfora da sociedade ideal. Por outro lado, ele ainda 

é um Englishman, produto de uma cultura que valoriza a disciplina, o 

trabalho e a performance. Ele sabe perfeitamente bem o quão perigoso é 

para os olhos dos europeus ser arrebatado pelas beleza de uma natureza 

virginal (MARX, 1964 p. 85-86). 

  

Essa mesma contradição perpassa grande parte do trabalho de Crèvecœur, 

como também já vimos. Nos três primeiros capítulos de suas ‘Cartas’ o autor se 

entusiasma com a descrição de uma sociedade ideal circundada por um meio 

natural de fartura e beleza inigualáveis. Porém, a partir do quinto capítulo, faz uma 

desajeitada meia-volta para desmentir grande parte das implicações que deixou 

transparecer em suas primeiras cartas, utilizando os exemplos de Nantucket e 

Jamestown como exceções à regra que ele mesmo parecia implicar anteriormente (o 

povoado próspero e desejável em um meio de escassez; a cidade viciosa em um 

uma fronteira de fartura e condições naturais favoráveis). 

Jefferson, por outro lado, se esquiva desse problema por meio de uma 

manobra retórica grosseira, ainda que eficiente. Utilizando o vocabulário do Ensaio 

Sobre o Entendimento Humano de Locke, mantendo as palavras e esvaziando os 

conceitos subjacentes, o autor comumente estabelece as premissas sobre as quais 

desenvolve a sua argumentação como ‘verdades auto-evidentes’. Esse mesmo 

vocabulário, vale destacar, foi utilizado pelo autor na Declaração de Independência 
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ao estabelecer que "tomamos como verdades auto-evidentes que todos os homens 

nasceram iguais e foram dotados pelo Criador com certos Direitos inalienáveis". Na 

mesma verve, o autor transformou em ‘verdade auto-evidente’ a premissa de que a 

proximidade com o ambiente natural e o trabalho agrícola são fatores que 

contribuem diretamente para a retidão moral dos indivíduos. O autor sequer se vê 

obrigado a explicar, afinal, quais seriam as atitudes e posturas sociais esperadas de 

uma pessoa com elevados valores morais. Isso também entra no rol de ‘verdades 

auto-evidentes’ para Jefferson. 

Dificilmente podemos crer que essa opção retórica de Jefferson fosse um 

deslize. Afinal, ele era um estudioso dedicado de filosofia e moral. Dedicou-se a 

clássicos gregos e latinos, assim como a Locke, Bolingbroke, Hume, Montesquieu, 

Adam Smith e Destutt de Tracy particularmente. Entre suas convicções, destaca-se 

a adesão integral à premissa lockeana dos direitos naturais. Por isso mesmo – e é a 

partir daí que Jefferson consegue se desviar exitosamente da armadilha em que se 

encontraram Beverley e Crèvecœur – o autor tem pouca afinidade com a visão 

romântica da natureza como Jardim. Na tipologia jeffersoniana, diretamente 

tributária a Locke, a natureza tende a ser perscrutada como um recurso disponível à 

lide humana, interpretada empiricamente conforme elementos observáveis e 

mensuráveis. Assim, a virtude do camponês não deriva do ambiente natural – que 

pretensamente emana uma virtude que se introjeta na essência dos seus ocupantes. 

Muito pelo contrário, a natureza, no modelo lockeano-jeffersoniano é indiferente a 

questões morais e está fora delas, por não ser senciente. Em sua inversão, 

Jefferson transformou o meio natural em coadjuvante de um teatro em que o homem 

é o grande protagonista. Suas preocupações com o ambiente natural, como no caso 

de suas correspondências com Buffon27, giravam acima de tudo em torno da 

refutação das teorias então em voga na Europa sobre a debilidade da natureza 

americana (GRISWOLD, 1946; HOFSTADTER, 1955; MILLER, 1993. 

Como estadista, Jefferson se ocupava sobremaneira com as implicações 

jurídicas e políticas da relação homem-natureza. Não é por acaso a sua adesão 

integral às ideias de Locke (sendo por isso denominado como um countrified 

lockean) (GRISWOLD, 1946). Nessa clássica passagem do ‘Segundo Tratado’ de 
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 Ver subcapítulo 3.2. 
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Locke, percebemos a ressonância do autor inglês sobre o ex-presidente 

estadunidense, 

 

Para compreender adequadamente o poder político e traçar as suas 
origens, precisamos considerar o estado em que as pessoas se encontram 
em sua forma natural. Esse é um estado de perfeita liberdade de ação, cada 
um dispondo de suas próprias posses e pessoas enquanto seus 
pensamentos se mantém dentro dos limites das leis da natureza. As 
pessoas nesse estado não têm que pedir permissão para agir ou depender 
da vontade dos outros para tomar decisões. O estado natural é também um 
estado de igualdade no qual todo o poder e jurisdição são recíprocos e 
ninguém tem mais do que o outro. É evidente que todos os seres humanos 
[...] são iguais entre si. Eles não têm relações de subordinação ou sujeição 
(LOCKE, 2009, p. 70). 

 

Em uma verve muito semelhante a Rousseau e, em certa medida, 

antecipando a preocupação central de Turner, o autor buscava uma forma de manter 

as benesses do estado de natureza em funcionamento dentro da República em 

pleno desenvolvimento e rápida expansão. A distribuição da propriedade na justa 

medida do trabalho empreendido para conquistá-la, a plena liberdade de ação 

dentro das balisas estabelecidas por princípios jurídicos e ético-morais e a sujeição 

“[a]os limites das leis da natureza” dentro das possibilidades dadas são, todas elas, 

veredas que desembocam no agrarianismo de Jefferson.  

Assim, ao substituir a primordialidade da argumentação pelo mantra da 

‘verdade auto-evidente’ Jefferson não agia como acadêmico ou autor ilustrado, mas 

fundamentalmente como governador da Virgínia e presidente dos Estados Unidos – 

ou seja, uma figura política utilizando a sua habilidade retórica para o convencimento 

dos seus interlocutores. Jefferson, mais do que qualquer outro autor ou figura 

pública, ironicamente teve um importante papel no processo de consolidação e 

materialização de premissas como a essência virtuosa e benevolente da Natureza e 

sua influência positiva sobre os sujeitos que se encontram em sua presença. Afinal, 

se em sua argumentação o abandono do ambiente urbano e a dedicação à vida no 

campo implicava na reabilitação moral dos indivíduos, então presumia-se que esta 

derivaria do contato com o ambiente natural. Mais do que isso, em conjunto com 

Crèvecœur, Jefferson popularizou  e deu credibilidade à percepção então disputada 

de que os Estados Unidos eram uma nação de tolerância, liberdade e oportunidades 

formada em sua maioria por pequenas propriedades rurais familiares e relativamente 

autossuficientes. Esses pequenos proprietários rurais, em contínua marcha em 

direção ao Oeste conforme a população se multiplicava pelos altos índices de 
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natalidade e de imigração, são alçados ao posto de grande personagem coletivo da 

nação no século XIX. 

A dupla chave de compreensão do agrarianismo – a positivação do meio 

natural como lugar da virtude e a eleição do yeoman farmer como o herói coletivo da 

nação – inegavelmente compõe uma parte importante do núcleo de premissas em 

torno das quais Turner estruturou a hipótese da fronteira. Essa afirmação, como já 

foi demonstrado anteriormente, não é nenhuma novidade. Entretanto, ao selarmos a 

questão por aqui, enleando o agrarianismo e a fronteira linearmente, estamos nos 

afastando de alguns problemas centrais concernentes à historicização do conceito 

turneriano. Afinal, ao fazê-lo, deixamos de considerar historicamente a máxima de 

que a proximidade com a wilderness exerce uma influência positiva – de 

regeneração e revigoramento físico e moral – sobre o homem. Também ignoramos a 

inquirição do papel central dos yeomen farmers como os justos e legítimos 

representantes do ‘caráter americano’. Por último, deixamos de considerar 

diacronicamente outro aspecto nuclear da fronteira marginalmente associado ao 

agrarianismo, mas que na maioria das vezes é negligenciado: o papel 

preponderante da tensão entre o Velho e o Novo Mundo na produção de 

representações sobre o ambiente natural entre os séculos XV e XVII.  

 Ao considerarmos inicialmente estes três problemas, buscaremos, em 

concordância com a abordagem canguilhemiana28, nos aprofundar na pré-história do 

conceito de fronteira ou, em outras palavras, investigar o longo processo por meio 

do qual diversas ideias oriundas de campos discursivos bastante distintos confluíram 

para um único sintagma. Este, por sua vez serviu como o elemento central em torno 

do qual a história acadêmica estadunidense se desenvolveu entre as décadas de 

1890 e 1950, como já detalhamos no Capítulo I. 

 

2.3. A wilderness 

 

 Retornemos à Columbian Exposition de Chicago em 1893. Entre as 

apresentações de Houdini, as imponentes estruturas de aço, os salões de exposição 
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 Nas considerações de Canguilhem (1977, p. 77) sobre o conceito de reflexo, que na acepção do autor se 
estruturaram sobre “a negação do privilégio do cérebro no campo da motricidade sensorial”, perfazendo um 
caminho que encampa um recorte temporal de 150 anos, a premissa - e não a palavra - encontra no discurso 
científico uma conformação que valida o fenômeno enunciado e organiza noções preexistentes, oriundas de 
campos enunciativos diversos, em um vocábulo que as tensiona harmonicamente. 
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e reuniões científicas – como aquela em que Frederick J. Turner leu perante a 

American Historical Association seu trabalho seminal - Thomas Edison teria, após 

diversas especulações e atrasos, conseguido com sucesso honrar o compromisso 

firmado com os organizadores do evento e apresentar a primeira máquina 

cinematográfica comercial para os seus espectadores. Conforme aponta Robert 

Sklar (1975, p. 24),  

 

A máquina de Edison exposta na feira de Chicago era o seu cinetoscópio, 
um visor de cineminha capaz de exibir imagens não-ampliadas [por] cerca 
de noventa segundos. Ao mesmo tempo, Edison organizava a produção e 
uma extensa rede de distribuição para suas máquinas, muitas das quais se 
venderam e colocaram em lojas em todo o país em 1894 e 1895. A maioria 
dos salões cinetoscópicos, como eram chamados, tinha de cinco a dez 
visores, incluindo talvez diversos cinetofones, máquinas que tocavam um 
disco de acompanhamento não-sincronizado enquanto se exibiam as 
imagens.  

 

 Naquele momento, o ‘mago’ Edison, como era hiperbolicamente apelidado por 

seus compatriotas, pretensamente exibia aos espectadores um rudimento do que, 

dois anos depois, os irmãos Lumière apresentariam para o público com o seu 

cinematógrafo, que enredava a exposição sequencial de fotogramas - criando assim 

uma perfeita ilusão de movimento - a uma experiência coletiva amparada em um 

artefato que ganhava vida pela mediação da técnica, além de ser infinitamente 

reprodutível – o filme.  

Há que se notar, entretanto, conforme apontam Corcoran e Bernstein (2013), 

assim como Smith e Selzer (2015) que a despeito de diversos espectadores da feira 

em Chicago afirmarem ter visto filmes em um cinetoscópio no interior do evento, 

atrasos na produção fizeram com que o equipamento não chegasse em tempo no 

local. Assim, a Columbian Exposition teria fechado antes que a instalação fosse 

possível. Essa posição também é sustentada por Andre Gaudreault (2009, p. 24) , 

que nota que, embora Edison de fato tenha prometido entregar a tempo a exibição 

de seu cinetoscópio para o público durante o referido evento, “a feira de 1893 veio e 

foi, mas o cinetoscópio não figurou entre suas atrações. E isso não aconteceu por 

falta de antecipação ou preparação – ou ânsia por publicidade”. Charles Musser 

(1994, p. 504), por sua vez, percebe que “a presença ou ausência do cinetoscópio 

na feira tem sido um tópico de considerável controvérsia histórica”, acrescentando 

que, enquanto determinados autores (a exemplo dos supracitados) afirmam que 

“nenhum aparelho cinetoscópico de Edison foi exibido na Columbian Exposition”, 
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outros, como Gordon Hendricks (apud MUSSER, 1994), defendem que ao menos 

uma máquina – o modelo atualmente em exibição no Brooklyn Institute – fez parte 

do estande de Edison dedicado ao fonógrafo. Musser conclui sua opinião sobre a 

contenda de forma taxativa, indicando que “uma revisão cuidadosa das evidências 

disponíveis indica que o primeiro grupo estava correto29” (1994, p. 504). Portanto, o 

consenso contemporâneo entre os autores parece apontar que não houve a exibição 

de qualquer mecanismo cinetoscópico na World’s Columbian Exposition. 

O equívoco de Sklar (1975) e Hendricks (apud Musser, 1994), entretanto, nos 

revela muito mais do que oculta. Ao considerarmos a referida feira de Chicago 

retrospectivamente, torna-se difícil resistir ao ímpeto de instrumentalizá-la como 

sinédoque das tensões e transformações que a florescente modernidade urbana 

distendia sobre os Estados Unidos dos anos 1890. Aos historiadores da feira de 

Chicago, a lacuna deixada pela ausência do cinetoscópio entre as exibições dos 

Grandes Edifícios, tais como o Electricity Building, Machinery Hall, Mines and Mining 

Building, Transportation Building, Manufactures and Liberal Arts Building e 

Administration Building (IVES, 1893) era certamente motivo de vertigem. Não é mero 

acaso um verbete factual anedótico, tão desimportante como a presença (ou não) do 

cinetoscópio no interior do Electricity Buiding tornar-se objeto de uma 

indeterminação sempre revisitada que somente seria dirimida um século depois. 

Afinal, entre todo o maquinário que a racionalidade instrumental havia produzido até 

o advento da Primeira Guerra, nenhum teria sua imagem tão proximamente 

associada à efígie da América quanto o cinema.  

É particularmente relevante o fato de o cinema ter sido o meio fundamental no 

processo de vulgarização e difusão do mito da fronteira entre o grande público nos 

Estados Unidos. Alicerçado como um dos grandes símbolos da modernidade e da 

vida urbana no início do século XX, ele se converteu no principal propagador da ode 

ao evanescente estilo de vida dos frontiermen. Nas palavras de Paula Marantz 

Cohen, 

A aliança entre o cinema e a América não foi somente resultado de 
oportunidade econômica e disponibilidade de recursos humanos e naturais 
[...] Ela se apoiou na habilidade que os filmes têm de participar no 'mito da 
América' tal qual ele foi elaborado no curso do século XIX. O assentamento 
das bases para a construção do mito foi estabelecido muito prematuramente 
na história da nação em trabalhos como Letters from an American Farmer 
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 Lamentavelmente, o autor não destaca quais, afinal, são essas evidências.  
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de St. John de Crevecoeur e Notes on the State of Virginia, de Thomas 
Jefferson. Esses autores [...] descreveram o seu novo país como um mundo 
ainda por nascer. [Assim], ao contrário do 'mito romano', que concebia a 
vida no interior de um longo e denso corredor de meaningful history

30
 - o 

mito da América concebeu a vida e a história como ainda em seu início 
(COHEN, 2001, p. 6). 

 

Se o “mito da América” referido pela autora se encotra no interstício entre o 

retorno à natureza – “a vida e a história [...] ainda em seu início” da qual o homem 

americano retiraria o seu vigor físico e moral – e a acepção da nação como um 

projeto para o futuro - remetendo o êxito vindouro aos auspícios do progresso – nos 

deparamos com uma contradição manifesta. Afinal, a manutenção perene de um 

estilo de vida essencialmente agrário, no qual o homem permanece em contato 

constante com o solo virgem e o mundo natural, seria um entrave potencialmente 

intransponível para o progresso a longo prazo. Da mesma forma, o êxito das forças 

inexoráveis do progresso pressupostas na construção da ideia de América que se 

delineou no recorte aludido por Cohen (2001) importaria fatalmente no avanço da 

civilização sobre a natureza. Como resultado, as forças que alimentam o “vigor do 

homem americano” também seriam extintas, conduzindo-o à degeneração. Em 

outros termos, o construto aqui referido encapsularia em seu interior, a um só tempo, 

as benesses creditadas ao contato com o ambiente natural, por um lado, e os 

auspícios do progresso e da razão, por outro. Sempre encerrados no interior dessa 

relação a um só tempo contraditória e ambígua entre natureza e progresso é que a 

grande maioria dos autores compromissados com a construção da ideia de nação e 

do ‘caráter americano’ se situaram pelo menos desde a publicação do Letters From 

an American Farmer de St. John de Crèvecœur em 1782 até a apresentação de 

Turner para a American Historical Association em 1893.  

Machor (1982, p. 69), destaca o vínculo de contiguidade que, desde as 

descrições de John Smith sobre as maravilhas do ambiente natural da Virgínia, 

passando pelo sonho de uma república agrária em Jefferson, até chegar aos 

movimentos de ‘retorno à natureza’ do século XX, “aponta para a fé continuada no 

excepcionalismo americano, baseada nos predicados únicos de sua geografia”. Ao 

que acrescenta “certamente a tendência de conceber a América à imagem de um 

novo jardim pré-lapsariano tem sido poderosa”. Por fim, Machor (Idem) ainda 

destaca, citando Schiller, que “todos os povos que têm história têm um paraíso, um 
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 N.T. Optei por não traduzir, pois empobreceria o sentido do termo.  
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estado de inocência e uma era dourada”. Porém, nos Estados Unidos investiu-se 

sobre essa oposição [natureza e progresso] uma energia enorme, a ela atribuindo 

uma portentosa significância31 moral. Essa significância é evidenciada acima de tudo 

sobre a recorrência do extravagante conceito de ‘caráter americano’, que une o 

esforço de construção de uma identidade comum para os habitantes do território 

norte-americano – em processo de expansão e consolidação de sua unidade política 

no séc. XIX – a uma evidente carga moral. O uso do (impreciso) conceito de ‘caráter 

nacional’ no lugar de ‘identidade nacional’ sublinha o esforço dos estadunidenses 

em destacar os seus predicados não de forma putativa – ser em relação ao outro, 

mas em relação a um referente a eles exterior e inferior – ser mais e melhor que o 

outro (associado à civilização europeia). Adicionalmente, como veremos, a fonte 

dessa superioridade moral, o ‘caráter americano’ associado ao Novo Mundo, foi 

atribuída pela grande maioria dos literatos estadunidenses debruçados sobre essa 

questão aos auspícios e benesses do meio sobre o indivíduo.  

Há que se destacar, contudo, como evidenciam Cronon (1995), Marx (1964) e 

Nash (1982) a necessidade de problematizarmos a associação que credita ao 

ambiente natural uma força transformadora positiva sobre o homem em seus 

atributos físicos e, sobretudo, morais. A wilderness - ou meio selvagem - antes de 

ser uma coisa per se, assentada em uma realidade exterior imperiosa que prescinde 

do homem, é um construto, uma criação humana. Antes de se elevar como um 

santuário sagrado onde os últimos resquícios de um mundo intocado, ameaçado, 

mas ainda assim transcendente existe sem a mácula e a perversão da civilização, 

ele é um produto dessa mesma civilização e dificilmente poderá ser degenerado 

pela substância da qual é originado. Dessa forma, “a wilderness esconde a sua 

‘inaturalidade’ atrás de uma máscara que se torna ainda mais sedutora justamente 

pelo fato de parecer tão natural” (CRONON, 1995, p. 69). Por isso, quando olhamos 

através dessa imagem, “muito facilmente imaginamos que o que contemplamos é a 

Natureza, quando de fato vemos [nela] a reflexão de nossos próprios anseios e 

desejos” (Idem).  

No mesmo caminho, Maria Ligia Prado (1999, p. 179), nota que, 

especialmente no período romântico, a arte representava uma natureza 

                                                           
31

 N.T. Assim como no caso de Turner, o autor utiliza o termo significance. Da mesma forma, sua tradução 

como ‘signifado ou sentido’, por um lado, ou ‘relevância’ por outro, limitaria a leitura para apenas uma 

denotação, exaurindo a desejada ambiguidade do vocábulo.  
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“atravessada por qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos e nela 

projetavam sentimentos, despertando admiração ou temor”. Ainda de acordo com a 

mesma autora, o meio científico, as artes plásticas e a poesia do século XIX 

passaram a observar a natureza como uma tela em branco sobre a qual se 

construíam os discursos científicos, assim como imagens, representações e 

símbolos. Para os historiadores, entretanto, a natureza deve ser entendida como um 

campo de significações que carrega consigo visões de mundo e contribui para a 

gestação de imagens e ideias que compõem repertórios diversos, destacadamente 

aqueles constitutivos da identidade territorial e nacional (PRADO, 1999, p. 180).  

Por essa mesma razão, a proposição da wilderness como uma solução para 

as relações problemáticas que determinada cultura estabelece com o seu meio 

esbarra na necessidade de escamotear a natureza como produto da cultura. Porém, 

quando essa operação é evidenciada, com ela também se desfaz a percepção do 

meio selvagem como um lugar imanentemente sagrado, de regeneração e potência. 

Sobre isso, Roderick Nash (1982) argumenta que até o século XVIII, o uso mais 

comum da palavra wilderness em língua inglesa referia-se a paisagens que 

geralmente carregavam consigo adjetivos muito diferentes daqueles que 

encontramos hoje. O autor destaca que a palavra wilderness deriva do inglês arcaico 

'self-willed' (que age conforme as vontades) e 'animal'; por implicação, o lugar em 

que os animais 'self-willed' (em oposição ao mundo das regras e do controle 

marcado pela civilização) vivem. Assim, o papel da civilização seria o de controlar as 

suas imediações das mais variadas formas, removendo a selvageria (wild) do seu 

entorno e convertendo a wilderness em um espaço habitável e seguro. 

 Por isso, a wilderness na literatura anterior ao século XVIII era um lugar 

desolado, selvagem e inóspito. Suas conotações não eram nada positivas, e as 

emoções que alguém provavelmente sentiria em sua presença seriam perplexidade 

e terror. Assim, se colocava como a antítese do paraíso, este sim um lugar de fartura 

e repleto de maravilhas. Ainda segundo Nash (1982, p. 11), as narrativas sobre a 

wilderness incluíam horrendos homens-cabra, trolls, monstruosidades e “horrores 

que conduziam os sujeitos que sobre esse ambiente se aventuravam em um estado 

constante de confusão e terror”.  A wilderness se associava a tudo o que está de 

fora da civilização, encampando o desconhecido, o bestial e o perigoso. Assim como 

na Nod bíblica, em que Caim foi condenado a vagar após matar Abel, a wilderness 

era assumida como o lugar dos arruinados.  
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Essa percepção, assentada principalmente em literaturas clássicas e de base 

cristã (NASH, 1982; CRONON, 1995), distendia a natureza entre dois pólos 

antagônicos – os elementos do paraíso (o ambiente natural que se curva ao labor 

humano, convertendo-se em um lugar de benesses e abastança) e os elementos da 

temida wilderness, o ambiente selvagem e (quase) indomável do qual se deve 

manter distância. Esse temor, suscitado tanto por associação quanto pela 

experiência, apontava para a constatação de que a wilderness não era perigosa 

somente pela ameaça constante que impunha sobre a segurança e a vida daqueles 

que a adentravam, mas também pelo seu poder de acordar a hubris e a selvageria 

latente no homem civilizado, bestializando-o. Assim, o impacto da wilderness sobre 

o homem potencialmente implicaria no afastamento da providência, na ausência de 

Deus e, consequentemente, na ruína moral.  

Nash (1982) utiliza as narrativas bíblicas do wandering into the wilderness32 

hebraico como ilustração dessa premissa, a exemplo da punição divina às famílias 

judaicas, que teriam se recuzado a cruzar o rio Jordão conforme determinação de 

Moisés, “assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes 

pela wilderness quarenta anos até que se consumiu toda aquela geração, que fizera 

mal aos olhos do Senhor” (A BÍBLIA, Números. 32:13). Em Jeremias (A BÍBLIA, 2:6), 

lemos “Onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pela 

wilderness, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra 

pela qual ninguém passa e onde ninguém vive?". Em outra passagem da epopéia 

judaica, encontramos a jornada pelo deserto não como punição, mas penitência, “O 

Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos viajar por três dias 

pela wilderness, para que sacrifiquemos ao senhor nosso Deus” (A BÍBLIA, Êxodo, 

3:18). Já no século XVI, os relatos de Gonzales Valdez e Francisco Gómara (apud 

GREENSPAN, 2013) que apontam a obsessiva busca de Ponce de Leon pela fonte 

da juventude que se escondia nas profundezas do Novo Mundo, fazendo-o atracar 

na Flórida em 1521 – e lá perecer – evidenciam o constante conflito que opunha a 

busca do paraíso à ruína na wilderness. Na literatura clássica grega, por sua vez, "a 

wilderness serve como um espaço metafórico no qual acontecem os eventos que 

estão fora do que é usual ou aceitável" (VOTTA, 2017). Assim, como essas ações 

                                                           
32

 Na maioria dos textos bíblicos em língua portuguesa, esta expressão é traduzida como ‘vagar no 

deserto’. Justamente pela imprecisão e limitação da versão traduzida, optamos por manter a 

expressão original.  
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ocorrem salvante a ordem normal, são consideradas como opostas à dike - justiça e 

julgamento - adentrando o espaço da hubris - a presunção humana contra os deuses 

ou, alternativamente, tudo o que passa da medida. Em Os Trabalhos e Os Dias, por 

exemplo, Hesíodo (2012, p. 84) aconselha, 

 

Ó Perses, ouve a dike e não aumentes a hubris 
A hubris é mal para um mortal pobre, e nem o nobre 
pode carregá-la com facilidade, mas é abatido por seu peso 
ao deparar-se com Desvarios. O outro caminho, para chegar 
ao justo, é melhor; a dike sobrepuja a hubris. 

 

Nas Bacantes de Eurípedes, igualmente, o tema da wilderness como lugar da 

hubris, distanciando-se da dike, é representado pela associação do ambiente 

selvagem com Dionísio. As mênades da tragédia euripidiana remetem às cerimônias 

da deidade grega em que mulheres vestidas com peles de animais durante a noite e 

à luz de tochas, em montes e bosques, praticavam um ritual de dança orgiástica que 

as conduzia ao transe. Na tragédia, Dionísio, filho de Zeus, ao ser rejeitado pela 

família de sua mãe Sêmele - morta por Zeus - que duvida de sua filiação e 

divindade, retorna posteriormente como forasteiro, levando as suas tias de Tebas, 

entre outras mulheres, a um estado de êxtase no qual "retiradas de suas casas pelo 

frenesi que as acometia [...] foram viver nas montanhas, já despojadas de seu 

phrenes" (EURÍPEDES, 1850, p. 33). Como observa Amanda Votta (2017, p. 3), aqui 

encontramos uma conexão entre a wilderness, a perda da racionalidade e a 

disposição a atos de hubris. Após a morte do rei Cadmo, Penteu, primo de Dionísio 

e herdeiro do trono, também se recusa a reconhecer sua divindade e parentesco 

quando ele retorna a Tebas. Assim, o deus pune não somente o novo rei, como 

também a sua família e toda Tebas por esse ato de impiedade e hubris (a presunção 

contra os deuses). Porém, a aceitação de Dionísio por Cadmo e pelo profeta cego 

Tirésias, que se juntam voluntariamente ao khoros dionisíaco nas montanhas e, 

então, "sentem-se como jovens novamente" (EURÍPEDES, 1850, p. 194) marca o 

reconhecimento da divindade de Dionísio, um ato de piedade que provoca o retorno 

da dike (a Justiça) e, portanto, revela a wilderness para os dois como um lugar de 

benesse, já que "foram sensíveis, [enquanto] todos os outros foram tolos" 

(EURÍPEDES, 1850, p. 196).  A respeito desse tema, novamente Cronon (1995) é 

esclarecedor ao destacar, 
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A maioria das associações mais fortes da palavra [wilderness] eram bíblicas 
[até pelo menos a década de 1750], tendo ela sido usada diversas vezes na 
Bíblia do Rei Jaime para referir-se a lugares nas margens da civilização, 
onde era demasiadamente fácil perder-se em confusão moral e desespero. 
A wilderness era o lugar onde Moisés havia vagado com seu povo por 
quarenta anos, e onde o povo judeu quase abandonou o seu Deus para 
adorar um ídolo de ouro [...]. A wilderness era onde Cristo enfrentou o 
demônio e resistiu às suas tentações: "E imediatamente o Espírito o 
conduziu à wilderness. E lá ele permaneceu por quarenta dias sob a 
tentação de Satã; e esteve com as bestas selvagens" [...]. O "delicioso 
Paraíso" do Eden de John Milton estava cercado por uma "enorme 
wilderness, com suas densas extremaduras/ Acesso negado (sic.) a todos 
que tentavam entrar". Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o 
mundo que eles adentraram era uma wilderness que somente o seu labor e 
dor poderiam redimir. A wilderness, em resumo, era um lugar onde as 
pessoas somente iriam contra a sua própria vontade, trêmulas e vacilantes. 
Ela até poderia ter valor, caso fosse 'reclamada' e transformada pelo 
trabalho e esforço humano - plantada como um jardim, digamos, ou uma 
city upon a hill. Em estado bruto [contudo], ela tinha pouco ou nada a 
oferecer para o homem e a mulher civilizados (p. 71). 

 

 A partir do supraposto, percebe-se que a natureza do Novo Mundo (e não 

somente ela), pelo menos até meados do século XVIII, estava longe de ser um 

santuário, um lugar de fuga das constrições e vícios do mundo civilizado, um lócus 

de regeneração e estímulo das virtudes. Ela se apresentava sob dois aspectos – o 

paraíso e a wilderness. O primeiro, lugar de benesses; o segundo, lugar do vício. A 

busca pelo paraíso implicava, fatalmente, no imperativo de entranhar-se na selva 

(wander into the wilderness) e no risco de perder-se nos tormentos que ela impunha 

sobre o corpo e o espírito. Nessa perspectiva, somente irromperia no paraíso aquele 

que tivesse a tenacidade de resistir aos constantes riscos da wilderness. Nas 

palavras de Rieupeyrout (1958, p. 18), “a um território rude, homens de ferro. A terra 

do Oeste os provava antes de adotá-los”. Em contrapartida, no êxito, orgulhosos da 

liberdade e da prosperidade alcançada às custas de inúmeras dificuldades, “os 

homens [...] se integravam de corpo e espírito a um território que já não se furtava a 

fornecer-lhes a subsistência” (Idem).   

 Dessa forma, a natureza selvagem se apresentava como um ambiente 

excruciante que provava e exauria o homem até que, pelo labor e resiliência, fosse 

redimida, convertendo-se de selva em paraíso – arrancando do âmago da barbárie o 

supedâneo da civilização e da virtude. Em outros termos, a wilderness se 

apresentava como provação; como ambiente que somente poderia ser redimido pela 

diligência humana. Na América colonial inglesa encontramos relativa abundância de 

exemplos dessa visão do Novo Mundo, como a entusiasmada descrição do capitão 

da marinha britânica John Smith sobre a Virginia, escrevendo que a região “é 



171 

 

adequada para o cultivo de muitos excelentes vegetais, assim como criaturas vivas, 

embora o pasto seja pouco ou nenhum”. Ao que se segue adiante “as madeiras mais 

comuns são o carvalho e a nogueira, sendo alguns carvalhos extremamente 

grandes”. Esse mesmo tom descritivo prossegue no inventário das frutas “nos vales 

alagados cresce uma pequena fruta que eles chamam Ocoughtanamnis [...] e 

quando eles a comem fervem-na por meio dia, caso contrário ela não se difere muito 

de veneno”; ervas “muitas ervas durante a primavera comumente se dispersam pela 

floresta, boas para chás e temperos”; “, animais “das bestas, o principal é o veado, 

que não difere do nosso [...], “das aves, a águia é a maior predadora”; rochas “a 

respeito das entranhas da terra, pouca coisa pode ser dita acertivamente” e 

commodities gerais (SMITH, 2006, p. 25-34). Em suas descrições, Smith privilegia o 

potencial da terra como recurso, destacando as suas riquezas naturais, 

potencialidades laborais, oportunidades, dificuldades e limitações. Para o explorador 

britânico, a Virginia não é um Éden ou um paraíso recuperado, mas um ambiente 

selvagem que, por suas vantagens naturais, oferece oportunidades favoráveis à 

exploração mercantil. Embora reconheça as vantagens e benesses da Virginia, 

Smith denota que a redenção da paisagem somente poderia ser consumada a partir 

da lide humana. Ela não era um jardim de delícias, mas uma reserva de recursos e 

oportunidades que só traria retorno com o esforço humano de domesticação e 

exploração do ambiente. 

Contudo, ao darmos um salto e compararmos essa representação do meio 

natural com outra, exposta pelos filósofos transcendentalistas Ralph Waldo Emerson 

e Henry David Thoreau, já na metade do século XIX, percebemos uma tenaz 

transformação. Em Emerson (2009, p. 9), 

 

O amante da natureza é aquele cujos sentidos interiores e exteriores ainda 
estão verdadeiramente ajustados um ao outro; que reteve o espírito da 
infância mesmo em idade adulta. Sua comunhão com o céu e a terra torna-
se parte de seu alimento diário. Na presença da natureza, um selvagem 
prazer corre pelo homem [...]. A natureza diz: ele é minha criatura, e mitiga 
todos os seus lamentos impertinentes [...]. A natureza é um lugar que se 
adequa igualmente bem a um estado de espírito cômico ou contemplativo 
[...]. Também na selva, um homem se desveste de sua idade, assim como a 
cobra de sua pele, e qualquer que seja o período de sua vida, permanece 
sempre novo. Na selva, está a juventude permanente [...]. Na selva, 
retornamos à razão e à fé. Lá eu sinto que nada nessa vida pode me 
derrubar - não há desgraça ou calamidade que a natureza não possa 
reprarar [...]. Na paisagem tranquila, e especialmente na distante linha do 
horizonte, o homem contempla algo tão belo quanto a sua própria natureza. 
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Ao que se segue Thoreau (1995, s.p),  

 

A indescritível inocência e beneficência da Natureza - do sol, do vento e da 
chuva, do verão e do inverno - tamanha saúde, tamanha vivacidade, 
permanecerá para sempre! E tanta simpatia eles [os fenômenos naturais] 
têm pela nossa raça que  toda a Natureza será afetada, e o brilho do sol se 
desvanecerá, e os ventos irão suspirar humanamente, e as nuvens 
derramarão lágrimas, e as florestas derramarão suas folhas em luto no 
verão, se qualquer homem [em sua presença] algum dia sofrer. Não devo 
ter eu inteligência 'com' a terra? Não sou também por [...] ela moldado? Não 
sou um adorador de Hígia, filha do velho herbalista Esculápio, representado 
em seus monumentos com uma serpente em uma das mãos e na outra um 
copo do qual a serpente às vezes bebe; mas sim de Hebe [...] que segura a 
taça de Júpiter [...] e tem o poder de restaurar os deuses e os homens ao 
vigor da juventude. Ela foi provavelmente a única senhora completamente 
saudável, robusta e sensata que já pisou na terra, e onde ela chegava era 
primavera. 

 

          Como se evidencia de forma bastante clara, a Natureza (sacralizada, daí o N 

maiúsculo) descrita pelos dois autores não é um lugar de provação que desperta os 

temores mais íntimos do homem, colocando-o constantemente à beira da ruína, 

tampouco uma reserva de recursos, somente acessível e disponível pelo mérito aos 

mais resilientes e engenhosos, portanto aptos a domesticá-la. O meio natural torna-

se, antes disso, um ambiente venerável e sagrado de purificação. Não há conflito 

entre o indivíduo e o seu meio, mas congraçamento e harmonia. As energias da 

wilderness – a natureza em seu estado bruto – deixam de ser uma ameaça à virtude 

para se tornarem as forças mesmas que alimentam os predicados mais sublimes do 

homem. De ameaças, os movimentos da natureza se convertem em monumentos 

veneráveis. Para Prado (1999, p. 187-188), os norte-americanos ‘descobriram’ a 

jovem e pura wilderness em contraposição ao velho e desgastado mundo europeu. 

Desse modo, “a Natureza ganhava um tratamento sagrado, fazendo da wilderness o 

verdadeiro caminho da revelação divina”. O ambiente natural virgem, “comparava-se 

aos jardins do Éden, antes da queda do pecado”. Do universo de ameaças e 

provações que se impunham constantemente sobre o homem para testar o seu valor 

antes que a redenção se consumasse, convertendo-o em paraíso, a wilderness 

torna-se o objeto mesmo da purificação, purgando os vícios de todos os sujeitos que 

se aproximassem contemplativamente de sua presença virginal. Na metade do 

século XIX, o processo que transformou o meio natural em templo e o arrastou para 

o centro da construção da identidade e do nacionalismo estadunidense já havia se 

solidificado, com a assunção do Novo Mundo como superior ao Velho e da 
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wilderness como um antídoto para as distorções e refreamentos que maculavam o 

progresso do outro lado do Atlântico (NASH, 1982, p. 56).  

 Essa oposição, que deve ser reiterada, está no centro do processo de 

transformação e, sobretudo, enlevação do ambiente natural como recurso associado 

à construção da identidade, do ‘caráter’ e do nacionalismo estadunidense. Se a 

wilderness se apresentava como o ambiente do perigo e do vício até, pelo menos, o 

século XV, contrapondo-se à civilização, colocada como um ambiente redimido, 

porque já submetido às provações de Nod, por volta do século XVIII os pólos morais 

da oposição se invertem. Desse modo, o ambiente selvagem, de onde então 

efluiriam as energias restauradoras da virtude, passa a ser constantemente 

ameaçado pelas vicissitudes do progresso, que embora visto – em geral - como uma 

força potencialmente positiva, traria consigo também diversos perigos e distúrbios. 

A aludida tensão sempre latente entre natureza e progresso é sobremaneira 

bem ilustrada por Leo Marx (1964), ao identificar diversos motivos recorrentes na 

literatura estadunidense do século XIX. Herman Melville utilizou essa imagem, por 

exemplo, em Moby Dick, explorando constantemente o paralelismo narrativo entre a 

wilderness representada pelo ambiente marinho com sua rotina tempestuosa, as 

enormes carcaças de baleias e o monótono e previsível ambiente civilizado, com 

seu maquinário. Destacava ainda as ‘carcaças dos galpões de tecelagens’, a 

eficiência produtiva e a racionalidade que ‘feminilizavam’ o indivíduo, compelindo-o à 

apatia e inércia.   

Em The Octopus: A Story of California, Frank Norris explicita essa oposição 

no interior do conflito entre os camponeses produtores de algodão californianos e a 

ferrovia PS&W – o polvo a que o título se refere – que avança sobre o Estado e 

pretende tomar-lhes as terras, transmutando as benesses do ideal pastoral-agrário 

na ruína que advém da avareza das corporações e sua mentalidade predatória. Em 

sua autobiografia escrita em terceira pessoa, Henry Adams (1907, p. 303), vislumbra 

na Great Exposition de 1900 as imagens contraditórias do dínamo e da Virgem, que 

“ainda era sentida em Lourdes e parecia ser tão potente quanto os raios-X; mas na 

América, nem a Vênus e nem a Virgem jamais tiveram [grande] valor como força ou 

sentimento”. A isso acrescentando que A Mulher outrora foi suprema; na França e 

em outros baluartes da velha cristandade ainda parecia potente, não apenas como 

sentimento, mas como força, ao que se segue,  
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Antes do abismo histórico, uma mente como a de Adams se sentiu 
desamparada; ele se voltou da Virgem para o Dínamo [...]. De um lado, no 
Louvre e em Chartres, como ele sabia pelos trabalhos registrados e pelo 
que estava diante de seus olhos, estava a maior energia já conhecida pelo 
homem, criadora de quatro quintos de sua mais nobre arte, exercendo mais 
atração sobre a mente humana do que todas as máquinas e dínamos 
jamais sonhados; e ainda assim essa energia era desconhecida para a 
mente americana. Uma Virgem americana jamais ousaria comandar; uma 
Vênus americana jamais ousaria existir (ADAMS, 1907, p. 308). 
 

 

 Adams mostra igual perplexidade em relação à Virgem e ao dínamo como 

objetos de culto, como forças misteriosas capazes de transformar tudo à sua volta, 

opondo-se à natureza seja pela sua capacidade de distanciar-se do mundo empírico 

e, ainda assim, produzir uma energia que move os homens e os atrai para si (a 

Virgem), seja pela sua capacidade de controle sobre o ambiente e seus recursos, os 

transformando em novas forças que, embora movidas pelas leis mesmas que regem 

a natureza, nos parecem estranhanhas e sobrenaturais (o dínamo).  

Em Walden, Henry Thoreau (1995, p. 61), em um misto de lamento e 

perplexidade, descreve a passagem de um trem “levando o gado de mil colinas”. O 

ar, descreve o autor “é tomado pelo aroma de bezerros e ovelhas [...] como se um 

vale pastoral estivesse de passagem”. Então ele percebe um vagão repleto de 

boiadeiros “agora nivelados com seu gado, sua vocação se foi, mas ainda se atendo 

a suas vestes inúteis como seu distintivo de ofício”. Acrescentando, “e os seus cães, 

aonde eles estão? Todos debandaram; foram jogados fora. Os ouço latir por detrás 

das Peterboro Hills, ou subindo ofegantes o lado ocidental das Green Mountains. A 

sua vocação também se foi”. A mesma imagem do trem invadindo a paisagem e 

agredindo a relação simbiótica entre natureza e sociedade é descrita com notável 

clareza por Nathaniel Hawthorne.  

Na manhã de 27 de julho de 1844, Hawthorne se sentou em uma floresta 

próxima a Concord, em Massachussets para realizar um exercício regular que 

utilizava para aguçar a sua sensibilidade literária: na solidão e silêncio da bucólica 

paisagem que o cercava, “um espaço plano incrustado entre as árvores, que o 

envolvem em todos os lados”, do qual se avistava “um campo de milho, já 

plenamente crescido [...], como se sobre o colo da abundante Natureza” (apud 

MARX, 1964, p. 12), o autor se dedicava a identificar e descrever os menores e mais 

ínfimos eventos; memorizar e transcrever para seu caderno de anotações as 

impressões da sua observação de forma tão precisa quanto fosse possível. Assim, 

absorto entre a descrição de galhos secos e ramos decompostos, as folhas marrons 
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e cauterizadas dos carvalhos deitadas sobre a relva umedecidas pela neve e chuva 

ou, ainda, o movimento dos ásperos e gentis ventos, seguidos pela “luz do sol 

repentinamente vislumbrada entre as sombras [...] criando a imagem desse 

agradável estado mental no qual a alegria e o exercício reflexivo se justapõem” 

(Idem, p. 13), outro tipo de som adentra a paisagem e o autor ouve o relógio de um 

vilarejo próximo soar as horas, o sino no pescoço de uma vaca tilintar, e as lâminas 

dos moinhos trabalharem.  

 Como observa Leo Marx (Ibidem), “sem qualquer mudança perceptível na 

cadência ou tom, ele [Hawthorne] se desloca das imagens da natureza para as 

imagens do homem e da sociedade”, embora esses novos sons (os “sons do 

trabalho”) não perturbem o estado de repouso e bucolismo da cena. Assim, 

prossegue a descrição de um estado - o ‘estar no ambiente’ - onde não há tensão 

entre o homem e o seu meio, mas harmonia e complementariedade. Grande parte 

desse efeito harmonioso é evocado pelo delicado entrelaçamento entre os sons, que 

parecem unificar a sociedade, a paisagem e o espírito. Hawthorne descreve uma 

cena idílica que amalgama os elementos da civilização e da natureza de forma 

harmônica, integrando-os em um único ritmo e cadência. Porém, essa circunstância 

contemplativa e sinfônica é abruptamente quebrada pelo agressivo som de uma 

locomotiva que, avançando agressivamente sobre os trilhos, rompe o estado 

sabático com o seu silvo, 

 

O longo, alto e áspero [som], acima de todas as asperezas, que 
desarmoniza tudo em sua volta no espaço de uma milha. Conta a história 
de homens sempre ocupados, cidadãos das ruas quentes, que vieram 
passar um dia no vilarejo do interior; homens de negócios. Sempre 
inquietos, e não é supresa que sejam anunciados com um som tão agudo e 
incômodo, já que trazem o seu mundo barulhento para o meio da nossa 
quieta paz (HAWTHORNE apud MARX, 1964, p. 13-14). 
 

 
 Repentinamente, a interrupção da locomotiva força Hawthorne a sair de seu 

estado contemplativo e de seu fluxo de consciência imerso na paisagem. Ao cruzar 

a natureza, o progresso rompe, com a algidez da máquina, a situação harmônica em 

que homem e natureza se encontravam, desfazendo a simbiose e avultando a 

oposição entre natureza e progresso. Assim, o exercício do autor, que começa como 

um tributo convencional aos prazeres oferecidos pelo meio àqueles que se retiram 

na natureza selvagem, é transformado pela intromissão da máquina. A essa 

imagem, descrita com notável clareza e sensibilidade em Hawthorne, Leo Marx 
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denominou “o mito da máquina no jardim”, recurso metafórico que se encontra 

disperso por toda a literatura estadunidense do período aludido. Conforme o autor, 

“é difícil pensar em um grande autor americano sobre quem a imagem da repentina 

aparição da máquina sobre a paisagem não tenha causado fascínio” (MARX, 1964, 

p. 16).  

Nas Aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain explora recurso semelhante. 

A causa que leva ‘Huck’ a fugir com seu amigo Tom Sawyer dos cuidados da viúva 

Douglas no início do livro foi o fato de que ela tomou para si a tarefa de civilizá-lo, 

motivo pelo qual “era duro viver na casa todo o tempo, considerando o quão 

lugentemente regular e decente a viúva era em todas as suas ações” (TWAIN, 2009, 

p. 2). Quando os dois fogem da ilha de Jackson em uma pequena jangada, as noites 

são marcadas pela tensão de serem atingidos por um grande navio motorizado, o 

que os leva a fixarem uma lamparina na embarcação, que acendiam “sempre que 

um navio a vapor se deslocava correnteza abaixo, para evitar [que fossem] 

atropelados” (p. 67). O esforço foi em vão já que, enquanto apreciavam os prazeres 

e a liberdade que a primitiva vida na jangada lhes oferecia, repentinamente surge 

uma embarcação metálica cospindo fumaça, atingindo-os em cheio, lançando-os na 

água, e os separando, retomando a situação de conflito que a descida do rio havia 

suspendido na história (p. 97). Nesse cenário, a situação de repouso é substituída 

pela tensão, com o barulho dissonante evocando sensações como o deslocamento, 

conflito e ansiedade. A contemplação do calmo movimento do mundo natural é 

substituída pela constante e agoniante expectativa de seu rompimento pela 

máquina. 

 As obras antecitadas, todas publicadas em um período que vai de 1844 a 

1907, evidenciam a crescente tensão que acometia uma América que, 

simultaneamente à sedimentação da Natureza como elemento em torno do qual se 

construíam as representações, signos e mitos definidores da identidade e do 

excepcionalismo nacional, inquietava-se com a crescente urbanização, mecanização 

e complexificação da sociedade.  Afinal, o avanço do progresso sobre a Natureza 

somente poderia significar a perda das condições que estiveram, desde o período 

colonial, a alimentar os predicados mais nobres do homem americano, esse 

“indivíduo emancipado, confiante e solitário, que não carregava o fardo da história 

passada [...]. Sua posição moral era anterior à própria experiência vivida, projetando 

a imagem da inocência” (PRADO, 1999, p. 188). Esse mesmo motivo, como se 
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percebe, também orbitava a hipótese da fronteira de Turner. Não por acaso, o 

objetivo programático por ele estabelecido referia-se justamente à manutenção dos 

elementos associados a essa “inocência perdida” em um período em que, na 

contradição sempre latente entre Natureza e progresso, o segundo parecia 

sobrepor-se com uma velocidade avassaladora.  Não por acaso, a representação da 

invasão do jardim pela máquina, comprometendo a situação de congraçamento 

entre sociedade e Natureza, foi precedida por outra no período que vai da 

consolidação da independência até o amadurecimento da República, que opunha o 

Novo Mundo ao Velho ou, de forma mais direta, os Estados Unidos à Europa. Essa 

oposição “alinhava-se com a ideia de que o nascimento da nação norte-americana 

significava o começo de uma nova história” (Idem).  

 Benjamin Franklin, em discurso proferido no contexto da luta pré-

independentista por representação no parlamento britânico, já afirmava que os 

costumes dos americanos, considerados em sua totalidade como um povo, eram 

“muito mais puros e muito menos corrompidos do que os costumes dos ingleses” 

acrescentando que essa diferença “devemos sempre esperar entre os países jovens 

e os velhos” (2012, p. 260). Em 1932, Washington Irving (apud PRADO, 1999, p. 

190) dizia que os jovens mandados para a Europa se tornavam “efeminados e 

cheios de luxos artificiais”, recomendando que, no lugar disso, fossem “às planícies 

do Meio-oeste, onde encontrariam simplicidade e desenvolveriam sua 

masculinidade”. Cullen Bryant (Idem), da mesma forma, perguntava-se por que os 

americanos viajavam à Suíça quando os Estados Unidos tinham o “cenário mais 

selvagem e bonito do mundo”. Os exemplos se multiplicam, e apenas ilustram um 

ponto comum - a identidade e os atributos morais do povo americano, as qualidades 

que evidenciariam a superioridade do homem da América em relação ao velho 

continente, ligavam-se sobretudo ao poder regenerador e à força positiva exercida 

pelo ambiente selvagem, a wilderness, sobre o caráter desses sujeitos. 

 Resta-nos indagar de que forma a wilderness deslocou-se de seu lugar de 

provação, desafio e ameaça à dike – para onde o homem somente iria contra a sua 

própria vontade – para o santuário celebrado por Emerson em 1836 e Thoreau em 

1854, exaltado por nomes como Franklin, Adams, Hawthorne, Melville e Twain e 

transformado no núcleo em torno do qual o processo de singularização do homem 

norte-americano e o projeto de construção da identidade nacional pelos intelectuais 

estadunidenses se desenvolveria. Para Cronon (1995, p. 71), embora as fontes 
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dessa “surpreendente transformação” sejam muitas, é razoável organizá-las e limitá-

las em sua maior parte em torno de dois campos principais: o sublime e a fronteira. 

Das duas, destaca o autor, o sublime é o construto cultural mais pervasivo e antigo, 

assim como uma das mais importantes expressões do vasto e poderoso movimento 

transatlântico que hoje denominamos romantismo. A fronteira, por sua vez, é uma 

forma de representação do ambiente natural particularmente (norte) americana, 

ainda que tenha se originado a partir de ideias e interlocutores bastante diversos no 

tempo e no espaço. A forma como o ambiente natural foi incorporado no interior da 

hipótese da fronteira já foi largamente debatida no primeiro capítulo deste trabalho. 

Resta-nos, portanto, analisar a origem da doutrina do sublime, associada aos 

estetas de meados do século XVIII e, depois, incorporada sobretudo às 

representações dos românticos sobre a paisagem.  

 Antes de serem duas formas distintas de representação do mundo natural que 

se fundem para formar a wilderness positiva e sacralizada do século XIX, o sublime 

e a fronteira se interpenetram, tomando emprestados uma da outra seus símbolos, 

imagens e mitos. A imagem da fronteira se consolida, sobretudo, a partir do 

deslocamento de seu lugar de representação na pintura e na literatura para a matriz 

disciplinar da história com a disseminação da western history nos primeiros anos do 

século XX e a entronização da perspectiva turneriana. Assim, para que o meio 

natural como wilderness pudesse ser instrumentalizado como o núcleo a partir do 

qual se desenvolveria a tese da fronteira, era necessário o seu deslocamento de 

lugar do caos e do medo (hubris) para o lugar da ordem, contemplação e justiça 

(dike). Nas palavras de Cronon “para alcançar tamanha influência, o conceito de 

wilderness precisava ser carregado com alguns dos mais profundos valores 

basilares da cultura que o criou e idealizou: era necessário que se tornasse sagrado” 

(1995, p. 73).  

Ainda para o autor, essa possibilidade já se evidenciava mesmo quando a 

wilderness ainda era um lugar de perigo espiritual e tentação moral. Afinal “se Satã 

estava lá, também estava Cristo, que achou tanto anjos quanto bestas selvagens 

durante o seu isolamento no deserto” (Idem). Assim, os limites entre o humano e o 

não-humano, natural e supernatural, sagrado e profano, já se mostravam mais 

latentes na wilderness do que em qualquer outro lugar. Destarte, no século XVIII as 

representações da wilderness como uma paisagem em que o sobrenatural 

deslocava-se de seus grotões para a superfície da realidade sensível tomava corpo 
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com a doutrina do sublime. O processo de sobreposição entre a wilderness medieval 

e a paisagem sublime teve um notável estímulo com o advento das navegações 

transoceânicas e a consequente invasão do que se convencionou denominar 

América. A partir de então, as representações do novo território oscilariam, em 

diversas matizes, entre estes dois pólos, até estabilizarem-se na visão notavelmente 

positiva do mundo natural que a ciência e o movimento romântico desvelaram, 

sobretudo, no século XVIII. Buscaremos compreender inicialmente esse processo 

transicional pela mediação da estética pastoralista. 

 

2.4. Locus Amoenus: o ideal pastoral a natureza dadivosa 

 

O achamento e exploração do vasto continente que se encontrava do outro 

lado do Atlântico durante o século XVI despertou enormemente o interesse dos 

europeus contemporâneos a essa façanha, atiçando a imaginação dos viajantes e 

seus leitores. Ao tomarmos como referência os relatos de viagem do período 

elizabetano, encontramos uma constante tensão entre as imagens e mitos evocados 

pelos diversos testemunhos do Novo Mundo. Estas imagens, quase invariavelmente, 

ora apresentavam a percepção da paisagem do continente como um jardim de 

fartura e bonança, ora como uma wilderness perigosa, desafiadora e opressora. 

Para Leo Marx (1964), embora no final do século XVI e início do século XVII o 

motivo literário cristão da wilderness ameaçadora e bestial ainda fosse uma força 

prevalente nos relatos de viagens, esta passou a concorrer com outra imagem que, 

embora não fosse nova, havia sido muito recentemente reavivada pelos autores 

renascentistas do século XVI – o pastoralismo.  Massaud Moisés (1988, p. 30) 

destaca que 

 

   Na Renascença, o mito da Arcádia longíqua repercute o pastoralismo 
clássico, de Teócrito e [seus] seguidores: idealização da vida bucólica, 
introspecção amorosa, debates éticos, são alguns de seus traços 
distintivos. Os autores de éclogas supõem pintar o mundo pastoril, tomado 
como símbolo do Paraíso, do Eldorado [...]. Tendo, pois, a Natureza como 
objeto, o "eu" do poeta dialoga com os seus 
pensamentos/ideias/sensações. Conhecer a Natureza, identificar-se com 
ela, eis o seu escopo e sua razão de ser. 

 

O pastoralismo figurou de forma destacada na poesia, prosa e nos dramas 

teatrais de língua inglesa de meados do século XVI à metade do século XVII. Os 



180 

 

autores anglófonos que se associaram à temática pastoral durante esse período 

tomavam como modelo trabalhos de autores renascentistas italianos, tais como 

Jacopo Sannazaro, Torquato Tasso e Giovanni Battista Guarini que por sua vez se 

inspiravam diretamente em obras da antiguidade clássica, destacadamente do 

helênico Teócrito e do romano Virgílio. Os idílios de Teócrito, escritos ainda no 

século III a.C, estabeleceream os elementos que posteriormente seriam 

convencionalizados como a estética pastoralista, tais como "seus personagens 

rústicos que discutem os prazeres da vida rural, engajamento em contendas 

musicais improvisadas, narração de contos populares, lamento da perda de entes 

queridos e elegias para os falecidos". O romano Virgílio, por sua vez, diretamente 

influenciado pelas obras de Teócrito, adotou o modelo pastoral em suas éclogas 

ainda no primeiro século d.C, "acrescentando uma dimensão mítica e política à sua 

poesia e introduzindo o questionamento auto-consciente da convenção pastoral, 

tensionando-a entre o real e o mítico" ( TRUDEAU, 2001, s.p). 

 Assim, em Virgílio à região que serve como cenário bucólico para o eu lírico - 

associada à montanhosa província de Arcádia na Grécia Antiga – se sobrepõe uma 

Arcádia mítica, utópica e idealizada. Nesse lugar mitológico, terra de Pã, os homens 

vivem em plena felicidade, em comunhão uns com os outros e com suas cercanias, 

de forma simples, pacífica e harmônica. O cenário, os eventos narrados, as 

personagens e os sentimentos do tropo pastoral, em Virgílio, são sempre frugais, 

repelindo o conflito e a complexidade e sublinhando a harmonia e a simplicidade (LA 

SERNA, 1995, TRUDEAU, 2001). 

 Se Teócrito havia eleito a Arcádia e a Sicília como modelos ideais do locus 

amoenus – um lugar tranquilo de paz, fartura e descanso -  nos tempos de Virgílio 

estes territórios, já então anexados como províncias romanas, haviam perdido seus 

encantos. Desse modo, fez-se necessário “eleger como o espaço privilegiado para 

abrigar o lugar humano por excelência, um sítio afastado nos confins do império”. 

Tal lugar, brindado com “as galas da natureza que Virgílio atribuiu à Arcádia”, seria 

estabelecido como a antítese da metrópole e, por “inacessível e áspero, se 

transformaria em uma categoria estável, incontaminada, geomântica, podendo ser 

reproduzido em qualquer parte da terra” (LA SERNA ,1995, p. 47). Ao provocar esse 

deslocamento, movendo a Arcádia para os confins do império sem, contudo, 

associá-la a determinada locação ou província, Virgílio estabeleceu em um ambiente 

fronteiriço entre a civilização e o mundo selvagem o locus da virtude, em que se 
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preservaria, por um lado “os valores culturais da corte de Otávio e dos patrícios 

romanos” e por outro as benesses de uma natureza intocada e dadivosa, “irmã da 

maturidade espiritual do homem [...] que o proverá de tudo o que necessitar” (LA 

SERNA, 1995, p. 47-48). Esse ambiente de liberdade e plenitude extrai a concórdia, 

ironicamente, de sua ambiguidade. É justamente por avençar em uma totalidade 

concordante elementos díspares entre si, tais como o ócio e fartura, ausência de 

hierarquia e nobreza, dentro e fora da sociedade, que a Arcádia de Virgílio se mostra 

tão eficiente como tropo. 

 

Para conservar a sua vida e seu poder, a Arcádia tem que garantir a sua 
autonomia em relação à sociedade em que está imersa. É um mundo 
democrático [...]. O pseudônimo pastoril, com a rude vestimenta do pastor, é 
garantia de que o indivíduo renasce na Arcádia, livre das hierarquias que o 
dividem na vida social e o confrontam com seus semelhantes [...]. E como 
uma grande metáfora do mundo desejável, por uma parte e do mundo 
existente, por outra, é natural à Arcádia a ambiguidade. (LA SERNA, 1995 
p. 50-51). 
 

 São perceptíveis as semelhanças entre a forma e o lugar que Virgílio 

estabelece para a sua Arcádia e a fronteira da historiografia estadunidense. Um 

ambiente de liberdade à margem da civilização, próximo à selva, que extrai dessa 

proximidade as virtudes físicas e morais de seus habitantes, mantenedores de 

hábitos de vida simples e elevados, ainda que retenham uma moralidade associada 

à nobreza. A constante e ambígua tensão entre as benesses e virtudes que o mundo 

civilizado e o mundo natural oferecem. A cisão das hierarquias e os ‘braços abertos’ 

do ambiente idílico. Todos estes elementos são comuns à Arcádia e à fronteira. 

Entretanto, qualquer ímpeto que nos leve a estabelecer uma equivalência imediata 

entre ambos deve ser freado, não somente porque existem distinções notáveis 

(como o lugar ocupado pelo trabalho nas duas representações e o aspecto dinâmico 

da fronteira contraposto ao caráter estático do locus amoenus pastoril), mas também 

porque criar tal vínculo entre realidades apartadas uma da outra por quase dois 

milênios é, no mínimo, uma ofensa ao ofício do historiador. Necessário é, a partir do 

pastoralismo virgiliano, compreender as múltiplas, longas e sutis transições, 

associações, interconexões, continuidades e rupturas que transportaram certos 

aspectos dessa percepção notavelmente positiva do ambiente natural e seus efeitos 

sobre o homem ao longo dos séculos, desembocando no arcadismo ibérico e, pouco 

depois, nas doutrinas que conformariam o movimento romântico do século XVIII. 
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Na Écloga IV, também conhecida como Polião33, Virgílio (1825, p. 53) inicia 

seu cântico exaltando o ambiente selvagem.  

 
Musas Sicilianas, nosso canto 

Convem seja hum pouco mais elevado. 
A todos naõ agradaõ os arbustos, 

Nem tambem as humildes tamargueiras. 
Se cantamos as selvas, dignas sejaõ 

 

Um pouco adiante, após um conjunto de estrofes que prestam reverência a 

Polião e Otávio Augusto por ocasião da véspera da batalha de Áccio, Virgílio (1825, 

p. 54-55) descreve um abundante e agradável ambiente pastoral, representando o 

triunfo esperado das forças otavianas sobre Marco Antônio, o que marcaria o fim dos 

conflitos em Roma e o advento de uma era dourada. Aqui, é notória a tessitura de 

um cenário mítico onde as dores e agruras são suprimidas, restando apenas o 

deleite, a fartura, a paz e a tranquilidade. 

 

A terra mesmo, ó divino Menino 
Sem que ninguem a cultive, as primeiras 

Suas pequenas dadivas te off'rece 
As heras errantes a cada passo 

Com o fragrante nardo, e a colocasia 
Com o risonho acantho misturada. 

Para o seu curral voltaraõ as cabras 
De leite cheias: jámais as manadas 

Temeráõ dos leões a cruel furia 
Em torno do teu berço lindas flores 

Nasceráõ: a serpente venenosa 
Morrerá: do veneno a fallaz planta 

Morrerá tambem, e vulgar será 
Entre nós d'Assyria o fragrante amomo. 

 

Como se percebe, nesse trecho, Virgílio estabelece uma dinâmica entre o 

avultamento das benesses que esse cenário paradisíaco traz consigo, assim como a 

supressão das ameaças e perigos, para sublinhar as dádivas que a Arcádia oferece. 

Nessa terra idílica, o solo produz com inigualável fartura sem que seja necessário 

cultivá-lo; uma enorme variedade de plantas e flores agradam aos sentidos com a 

riqueza de suas fragrâncias e a beleza de suas formas; os animais domésticos se 

apresentam sempre dóceis e saudáveis, sem qualquer tipo de moléstia ou predador 

que possa ameaçá-los. O aspecto bestial e ameaçador do ambiente natural é 

                                                           
33

 Polião (Gaius Asinius Pollio), que serve como interlocutor da quarta écloga virgiliana, foi um poeta neotérico 

(grupo que buscava se afastar do cânone estabelecido em torno de Homero) e cônsul romano. Após concluir 

seus estudos com Asínio Polião, Virgílio concluiu sua formação em Nápoles com Siro, um filósofo epicurista.  
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suprimido na forma da “serpente venenosa” e da “falaz planta”. O cenário 

apresentado se encontra em um permanente estado de tranquilidade, e 

prodigalidade. O mesmo tom permanece por toda a écloga, como podemos perceber 

nos versos a seguir:  

 

As louras espigas cobrir veremos 
As fecundas campinas pouco a pouco. 

Das incultas sarças a já pinta uva 
Penderá, doce mel gotejaráõ 

Em fórma de orvalho os rijos carvalhos 

 

E também nesse trecho, que mais uma vez destaca o fato de, em razão da 

enorme abundância que a Arcádia traz consigo, a própria lide humana se torna 

desnecessária, restando às pessoas dedicar-se aos prazeres.  

 
Mais ancinhos soffrer naõ ha de o campo 

Nem com fouce será podada avinha. 
Entaõ tambem o lavrador robusto 

Deixará de seus bois metter ao jugo, 
Nem suas diff'rentes cores a lã 

Tingir aprenderá: mas o carneiro 
Nos prados o seu véllo suavemente 

Em purpura mudará côr de fogo, 
Ou em amarello côr d'açafraõ. 

(Idem, p. 60). 
 

  Esse estado futuro que Virgilio apresenta, em tom de profecia, a seu 

interlocutor é estabelecido como uma era dourada, eivada com todas as 

características jubilosas e toda a concórdia que a imaginação do poeta consegue 

alcançar. Embora seja, seguramente, o texto mais difundido e estudado das 

Bucólicas de Virgílio, a Écloga IV “chama a atenção [por seu] tom hiperbólico (mais 

condizente à epopeia) que o poema adquire ao se comparar a abrangência cósmica 

da profecia da volta da idade de ouro com a figura histórica do cônsul” (FILIZOLA, 

1992, p. 34). O tom epopeico da écloga IV acaba por adquirir uma função utópica e 

política, ao alocar o estado de incontáveis benesses e deleites não mais fora do 

tempo, como a maior parte das poesias bucólicas, mas em um futuro próximo. 

Assim, mito e história acabam por se fundir nessa écloga virgiliana. Como nota 

Jorge la Serna as bucólicas têm uma “inegável intenção política [...], porque 

representam, em última análise a antítese do projeto imperial de dominação”. Sobre 

a Écloga IV, o autor destaca que “não em vão” esta foi “chamada de ‘messiânica’, 

pois [...] anuncia uma nova grande era com um espírito de esperança criadora” 



184 

 

(1992, p. 48). A era dourada avençada por Virgilio na referida écloga insere a 

Arcádia no tempo, transmutando-a de mito em utopia ao estabelecê-la em um futuro 

próximo e relacioná-la às regiões camponesas e pastoris do império, que 

guardariam consigo a um só tempo as virtudes da civilização e do ambiente pastoril, 

do nobre e do camponês, inserindo seus personagens em um milieu de inesgotável 

fartura e bonança, que possibilitaria aos seus habitantes libertar-se das amarras do 

incessante labor diário. 

A estética pastoral entrou em pleno ostracismo durante a Idade Média. 

Quando a quase totalidade da Europa converteu-se paulatinamente para o 

cristianismo, especialmente após a conversão do imperador Constantino no início do 

século IV, “não eram muito comuns as referências à queda do homem e 

consequente expulsão do Éden”. Entretanto, essa situação mudou quando “um 

conflito pelo poder, ainda durante o século IV, resultou na adoção dos ensinamentos 

de Agostinho”, momento em que a forma como a natureza passou a ser vista na 

teologia ocidental foi “irrevogavelmente transformada”. Para Agostinho, o pecado de 

Adão trouxe consigo “corrupção moral não somente para o homem, mas para toda a 

natureza à sua volta” (apud RUFF, 2015, p. 21). Assim, a queda do paraíso, dentro 

dessa cosmologia, teria tido como resultado um mundo em ruínas, abarrotando a 

natureza com criaturas venenosas, acúleos, brejos e as mais diversas dificuldades e 

empencilhos, que somente poderiam ser superadas com a constante penitência, o 

diligente sacrifício e o incessante labor humano. Assim, por seis séculos a natureza 

– na forma da wilderness bestial, como já discutido - passaria a ser representada 

como o espelho e a expressão maior dos vícios humanos, associada aos instintos 

mais básicos e primitivos do homem. Mais do que isso, 

 

A paisagem hedonista, com todos os seus prazeres sensoriais foi 
igualmente banida [durante a Idade Média]. Teólogos medievais, como 
Bernard de Clairvaux, condenaram tudo o que fosse belo para os olhos, 
suave para os ouvidos, de cheiro agradável, doce para o paladar ou afável 
ao toque. Como consequência, os monges cistercienses escolhiam os 
lugares mais inóspitos para estabelecer seus monastérios e por quase um 
milênio a cristandade percebeu a natureza como uma força hostil contra a 
qual batalhar, o homem contra a natureza (RUFF, 2015, p 22).  

 

 A natureza pastoral e dadivosa de Virgílio seria resgatada por duas figuras 

centrais do trecento na Itália, Petrarca e Boccacio, ainda nos primórdios do pulsante 

movimento renascentista que se desenvolveria nos séculos seguintes. Conforme 
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Jane Tylus (2019), "o reavivamento [do motivo literário] pastoral seria impensável 

sem estes autores, não simplesmente porque ambos escreveram éclogas em latim a 

partir do modelo virgiliano", afinal, "embora estas éclogas sejam sugestivas, elas não 

representam o futuro de um gênero que floresceria na língua vernacular", que foi 

objeto de experimentações por parte dos dois autores arrolados. No século XV, 

enquanto o latim era a língua institucional, utilizada na Igreja, nas universidades e na 

chancelaria, a língua vernacular expressava a experiência viva do mundo. Não por 

acaso, o momento em que os autores italianos da renascença descobriram a 

atualidade da experiência vivida no mundo natural como motivo literário coincide 

com o florescimento do uso da língua vernacular em textos poéticos e dramáticos. 

As primeiras experimentações vernaculares de Petrarca e Boccacio, como destaca 

Dempsey (apud TYLUS, 2019), foram necessárias e fundamentais para a explosão 

dessa prática que, iniciando-se no cinquecento, amadureceu plenamente no século 

XVI. Nelas, sobretudo em Petrarca, encontrava-se o tema recorrente – e central - da 

oposição entre a vida urbana viciosa e a vida pastoral como promessa de resgate da 

virtude por meio do retorno à simplicidade. Assim, 

 

Se as éclogas de Petrarca escritas em latim tomaram como temas questões 
a ele contemporâneas, como a revolução de Cola di Rienzo ou a corrupção 
da Igreja - e provavelmente mimetizando em seu número de doze os doze 
livros do épico de Virgílio em vez de dez éclogas - o vernacular Canzoniere 
tem seu foco em uma voz lírica solitária. Ao mesmo tempo, a justaposição 
de Petrarca tanto em seus escritos em latim quanto em seus textos 
vernaculares da cidade ou corte corrupta contrapondo-se à vida rural como 
novo lucus de reflexão pessoal, assim como lugar de diálogo e troca [de 
experiências] definiu o contraste que seria sobejamente influente sobre os 
escritores que o sucederam (TYLUS, 2019, s.p).    

 

De forma semelhante, Elisabeth Hodges (2016, p. 79) destaca esta oposição 

como a asserção central das éclogas, que produz a dinâmica definidora dessa 

convenção literária. Conforme a autora, geralmente ambientadas em regiões 

interioranas e rurais, as éclogas do período renascentista apresentam pastores que 

falam em versos elegantes e discutem as vicissitudes da vida urbana e da vida rural. 

A vida simples dos pastores e suas ovelhas “oferece um cenário ideal que segue o 

modelo das éclogas de Virgílio e os idílios de Teócrito [...]. Os protagonistas das 

éclogas apresentam uma crítica da civilização e da vida urbana através de um ponto 

de vista vantajoso, remoto e rural”. Ainda assim, as qualidades notadamente 

urbanas desses pastores aparecem em tenaz contraste com a simplicidade da 
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ambientação rural das éclogas e assinala para a natureza artificial dessa convenção 

literária. A relação paradoxal entre as qualidades urbanas e rurais da écloga 

complexifica a dinâmica espacial desse gênero, “pois ele é essencialmente uma 

fantasia urbana sobre a vida rural”. Embora a écloga seja localizada em um 

ambiente rústico, a crítica poética da vida urbana emerge de dentro da cidade, “o 

lugar no qual o gênero é produzido, impresso e disseminado”. Escritas 

primariamente por poetas urbanos, os pastoralistas do renascimento, portanto, 

“imaginavam a paisagem natural pela perspectiva do ambiente urbano, fenômeno 

que projeta nostalgia por uma sociedade agrária ideal” (Idem). 

A coincidência temporal que suscitou a ocorrência simultânea do auge do 

movimento pastoralista, no interior do Renascimento, com o achamento e 

exploração do continente americano promoveu pelo menos dois grandes efeitos. Em 

primeiro lugar, a exumação da temática pastoralista por Petrarca e Bocaccio e, 

posteriormente, a sua apropriação, assimilação e disseminação na Europa pelos 

autores do quattrocento e do cinquecento, provocou uma pugna entre o modelo 

então preeminente de representação do ambiente natural como wilderness 

ameaçadora, espaço da hubris, e o modelo pastoril, que apresentava a natureza 

como espaço de fuga dos vícios da civilização - e portanto espaço da regeneração e 

virtude. Como vimos, a representação cristã da natureza como lugar de provação e 

ruína moral, que prevaleceu de forma cardinal durante todo o período medieval, 

denotava a corrupção do homem no Éden pelo pecado original, que somente 

poderia ser superada pelo constante esforço humano de domesticação de si e de 

seu entorno. O reavivamento da imagem da natureza como um jardim de benesses 

no contexto renascentista chocou-se frontalmente com o cânone eclesiástico, 

choque este potencializado pelo fato de esta visão provir de alguns dos maiores 

autores helenísticos e romanos, cujas obras eram tomadas como parâmetro de 

perfectibilidade e harmonia pelos autores renascentistas.  

 Em segundo lugar, a percepção da América como um jardim de maravilhas, 

uma terra que materializava a Arcádia mitificada e cantada nos textos bucólicos de 

Virgílio e Petrarca, permeou diversos relatos de escribas e capitães das viagens 

transatlânticas (GREENBLATT, 1992). Também encontramos reverberações da 

representação pastoralista da América em grandes obras literárias vernaculares 

contemporâneas às explorações colonialistas, como, por exemplo, nos Lusíadas de 

Camões e em A Tempestade de Shakespeare. 
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 Como aponta Anamaria Filizola (1992, p. 31-32), em Os Lusíadas, Camões34 

enlista vários autores de poemas clássicos e renascentistas, com o objetivo de 

convencer o rei do grande valor de sua própria epopéia, destacando nela o 

compromisso de relatar em tom grandiloquente a trajetória lusitana tendo como 

referentes eventos documentados, e não fabulosos. Ao fazê-lo o autor português 

destaca Virgílio, buscando estabelecer um diálogo explícito e direto deste - 

sobretudo a Eneida e a Écloga IV - com Os Lusíadas. Complementarmente, Filizola 

(Idem) destaca que o texto de Camões constrói-se sobre "o princípio renascentista 

da imitação", fazendo do seu épico "um tecido cujas malhas permitem entrever 

marcas mais ou menos explícitas de outros textos", sublinhando também a influência 

de Petrarca ao longo da obra lírica do autor português. O exemplo de Camões se 

mostra valioso pelo caráter explícito com que o autor assume a influência dos 

autores pastoralistas romanos e renascentistas sobre a sua obra. 

Em A Tempestade, última peça escrita por Shakespeare, por outro lado, as 

reverberações dos relatos de viagens sobre o texto do autor se tornam ainda mais 

claras. Há conexões evidentes, para além das fontes de Shakespeare, entre A 

Tempestade e a América. A primeira delas é genética, vinculando o tema da peça às 

contradições inerentes às noções de Novo Mundo encontradas no período 

elizabetano. Afinal, “seria essa virgin land melhor descrita como um jardim ou uma 

ameaçadora wilderness?” (MARX, 1964, p. 66). Em A Tempestade, assim como nos 

relatos de viagens contemporâneos à última peça shakespeariana, é possível 

encontrar confirmações das duas imagens. A ilha de Próspero, assim como a 

América, pode ser vista tanto como o Éden quanto como um implacável deserto. À 

medida que as ações dos personagens progridem, “o peso de suas implicações 

oscila como um pêndulo entre os pólos da Natureza e da Civilização” (Idem).  

No movimento de abertura da peça, quando Milão vai à wilderness, 

encontramos a imagem fundamental desse pêndulo: a enorme distância entre a 

implacável tempestade, em que a arte é colocada como o centro, e a visão 

primitivista de Gonzalo de um Éden recuperado, onde a natureza assume o centro. 

Próspero, por outro lado, não pende para nenhum dos lados da tensão. Seu objetivo 

é a reconciliação e, à medida que os eventos se dobram a seu favor, a constante 

                                                           
34

 Utilizamos aqui o exemplo de Camões associado a Shakespeare para destacar, mais uma vez, a necessária 

associação entre o processo de transformação da wilderness pela visão pastoral e a literatura vernacular 

renascentista. 
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oscilação entre a ilha da civilização e a ilha da barbárie se torna mais tênue. Aos 

poucos, nos deslocamos da tempestade para a calmaria e da discórdia para a 

harmonia. Dessa forma, Shakespeare nos apresenta em sua derradeira obra uma 

imagem que remete diretamente ao ideal pastoral de harmonia, “colocando a 

esperança no futuro do homem em um lugar que não repousa nem na natureza e 

nem na arte, mas do congraçamento entre as duas”. Mais do que isso, "se a 

resolução do conflito pastoral é concebível, Shakespeare afirma, isso ocorre porque 

a arte é, ela mesma, produto da natureza" (MARX, 1964, p. 67). 

 

2.5. As visões edênicas do Novo Mundo 

 

Como já afirmamos, o motivo pastoralista exerceu grande influência sobre os 

relatos de viagens de diversos capitães e escribas do século XVI que atravessaram 

o oceano em direção ao Novo Mundo. O imaginário de um território virgem, ainda 

intocado pela civilização, ressoava não somente entre os literatos familiarizados com 

a temática pastoral nas obras dos clássicos e dos autores renascentistas, mas 

também - e sobretudo - sobre a cristandade. A imagem de um enorme jardim de 

fartura e benesses que havia sido perdido após o pecado original parecia ressoar de 

forma potente entre os exploradores, assim como entre os europeus letrados que 

tinham acesso a esses relatos (GREENBLATT, 1992). O fato de as viagens 

transatlânticas e a profusão de testemunhos por parte de seus partícipes coincidirem 

temporalmente com as reformas protestantes na Europa potencializou ainda mais o 

efeito desta imagem. Citando Charles Sanford, Sérgio Buarque de Hollanda (1969, 

p. XV), p. notava a esse respeito que nos Estados Unidos “tamanho é [...] o valor do 

mito edênico, que chega a parecer-lhe a mais poderosa e ampla força organizadora 

da cultura americana”. 

A visão milenarista do século XVI, que trazia consigo a esperança de 

estabelecer o Paraíso na Terra, que nas palavras de Sérgio Buarque “deslocam o 

Paraíso para um futuro mais ou menos distante” (Idem) alimentou as aspirações e 

as ações dos colonos protestantes da Nova Inglaterra. Surgido durante o turbilhão 

reformista, o milenarismo foi permeado por elementos do pastoralismo, deslocando 

diversas de suas características utópicas e mitológicas - associadas à construção de 

uma sociedade paradisíaca purgada do conflito e do vício - para a produção de uma 
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teologia que se mostraria extremamente influente nas décadas subsequentes. Eles 

se deslocaram da Europa para a América não somente porque percebiam a 

impossibilidade de realizar as suas aspirações religiosas na velha Inglaterra, mas 

também pela sua inquietação em relação aos rumos que a sociedade europeia 

tomava. A grande migração desses grupos protestantes radicais para a Nova 

Inglaterra era, antes de um ímpeto revolucionário, essencialmente uma ação 

defensiva, conservadora e reacionária. Do outro lado do oceano, eles aspiravam a 

construção de uma nova sociedade erigida desde o início, um novo Éden em 

conformidade com os desígnios das escrituras, purgada dos vícios irreparáveis que 

o Velho Mundo trazia consigo (GREENE, 1988). Conforme James Larry Hood, 

 

A visão desse Reino ou a Terra Prometida tem sido o grande arco 
mitológico do mundo ocidental. O reinado de Deus no Paraíso ou na Terra é 
a crença fundacional de todas as três grandes religiões abraâmicas. 
Juntamente à imagem bíblica de um Deus Pai, a casa é o grande arquétipo 
da escritura judaico-cristã. Deus toma os nômades hebreus como o Seu 
povo no Monte Sinai e promete a eles uma terra [homeland]. Jesus ascende 
ao Paraíso com a promessa de lá preparar uma casa para os seus 
discípulos [...] (2014, p. 25). 

 

Entretanto, antes de perceber no ambiente natural da América uma força 

acrisoladora, de purificação dos vícios da civilização, os colonos protestantes da 

Nova Inglaterra temiam a wilderness do novo continente. Ela não era um ambiente 

hospitaleiro, como a casa referida por James L. Hood. Dentro dessa alegoria do 

imaginário abraâmico, era necessário que a casa fosse construída e, pelo labor, o 

mundo exterior é interiorizado como lar, o ambiente bestial se torna doméstico e 

aquilo que era estranho e ameaçador se torna familiar. Se, assim como os 

pastoralistas, os puritanos (particularmente os milenaristas) comungavam a imagem 

de uma sociedade edênica no retorno a condições primitivas, para eles o ambiente 

não estava em comunhão com o homem, mas em conflito. O Éden não era uma 

aspiração do presente, como mito, mas projetada para o futuro, como utopia. 

Portanto, a construção dessa nova sociedade passava, necessariamente, pelo temor 

de embrenhar-se na wilderness ameaçadora e, nela, pelo labor e retidão, construir 

uma sociedade edênica. Se a América era vista como o lugar de construção de um 

novo Éden ou novo Sião por esses grupos religiosos, a virtude que produziria esse 

paraíso terreno emanaria não do ambiente, e sim do próprio homem. Nas palavras 

de Jack P. Greene (1988), 
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Essa determinação [de construir uma nova sociedade ideal na América] era, 
além disso, fortemente reforçada pelo medo que os puritanos tinham da 
wilderness americana. A grande fartura de terras era certamente um 
importante elemento que os atraía para o Novo Mundo. Em contraste com 
os colonos de outras colônias inglesas na América, contudo, eles pareciam 
demonstrar poucas fantasias paradisíacas sobre uma vida fácil assistida 
pela abundância natural de um novo Éden na América. Antes disso, a 
natureza, simbolizada pela wilderness indomada juntamente com seus 
habitantes indígenas selvagens e bestiais, parecia para os puritanos ser 
corrompida e fora de controle. Assim como os homens não redimidos, ela 
precisava ser subjugada e submetida à ordem (p. 19). 

 

A visão dos colonos das três colônias puritanas mais ortodoxas da Nova 

Inglaterra (Massachusetts Bay, Connecticut e New Haven) se destaca por compor 

em seu interior duas visões contraditórias da América: o continente como um Novo 

Éden e, também, como um lugar de perdição, vício e ruína moral. Se, de fato, 

parecia que a América se abria às pequenas comunidades puritanas como uma 

oportunidade de iniciar a experiência de uma nova cristandade ideal na forma de 

uma tábula rasa, também havia o risco de sucumbir às provações e riscos 

constantes impostos pela wilderness, de falhar no intento de construir uma versão 

moderna da 'cidade sobre a colina' bíblica, um Novo Sião.   

Complementarmente, o tema cristão da errand into the wilderness se 

sobrepunha a outro, talvez ainda mais pervasivo, presente nas narrativas mito-

arquetípicas europeias por três milênios, segundo o qual “o Oeste e seus povos 

estavam fortemente associados com o reino da morte e dos sonhos, as profundezas 

(underworld) – em termos psicológicos o inconsciente”. Assim, dentro da forma 

arquetípica da jornada do herói, que ganha novo vigor com a profusão das grandes 

navegações oceânicas, “a jornada para as profundezas se torna ação necessária e 

essencial”, afinal, “nesse reino obscuro e oculto residem as forças que silenciosa e 

inscrutavelmente moldam os destinos dos homens, das nações e do universo físico”. 

A incursão nesse mundo é, fatalmente, acompanhada pela sucumbência e pela 

necessidade, como escassez de alimentos, suplícios físicos, dilemas morais, o que 

leva o herói “a buscar o auxílio de poderes que estão além do seu próprio, ou 

mesmo desse mundo”, o que faz com que sua jornada o leve para fora desse mundo 

e para o reino dos sonhos, da morte, de rituais secretos e do inconsciente. Nesse 

outro mundo ele busca um prêmio ou benefício “um galho dourado ou qualquer outro 

talismã – que o auxiliará a trazer de volta o seu mundo cotidiano e, doravante, a 

salvação desse mundo”. Entretanto, para que possa lograr esse êxito, é necessário 
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que antes “ele se submeta ao abismo [...], o elemento destrutivo; ele precisa ser 

testado pelas forças subjacentes do mundo, iniciado nos mistérios da morte e da 

eternidade”. Nessa jornada de provação, o herói “coloca-se sob risco de destruição 

[...]. Caso seja suficientemente afortunado e consiga escapar” então ele se torna “um 

homem marcado por Deus [ou pelos deuses], alienado psicologicamente do mundo 

cotidiano, pois agora possui conhecimentos que vêm das profundezas da existência” 

(SLOTKIN, 1973, p. 28).  

Em diversos relatos de viagens do período elizabetano, "a América era 

retratada como o oposto de um jardim de abundância" (MARX, 1964, p. 40). 

Descrições de um território nauseabundo com uma natureza hostil fizeram parte de 

várias cartas e livretos que chegavam à Europa, compactuando com a ideia de uma 

wilderness bestial e pouco hospitaleira. Ademais, o motivo literário da jornada às 

profundezas fazia com que essa forma de representação da empreitada dos 

navegadores tomasse um sentido de provação e triunfo que era sedutora não 

apenas para os partícipes das viagens de exploração, mas também para seus 

leitores. Não sem motivo, foram numerosos os viajantes que utilizaram a metáfora 

convencional de representação da paisagem como um ambiente de perigo e 

ameaça. Utilizaremos aqui dois exemplos.  

Em seu relato de 1609 a respeito de uma viagem com nove embarcações de 

Plymouth para Jamestown, comandada por Sir George Somers, William Strachey, 

tripulante de uma das embarcações, descreve o desespero e as dificuldades que 

acometeram os tripulantes quando foram pegos por uma forte tempestade, fazendo-

os naufragar nas Bermudas, oferecendo também uma detalhada descrição das ilhas 

da região. Sobre a chegada a uma área insular após o naufrágio, por exemplo, ele 

afirma que encontraram "uma perigosa e temida ilha, ou melhor ilhas, da Bermuda", 

local que, segundo o autor era "tão terrível para todos que já o tocaram, e sobre 

tantas tempestades, trovões, e outros fenômenos temerosos se ouviu e viu, que o 

local é comumente chamado de 'as Ilhas do Diabo', ilhas temidas e evitadas por 

todos os viajantes dos mares acima de qualquer outro lugar do planeta" 

(STRACHEY, 1609, s.p). 

Conforme Leo Marx (1964), o relato de Strachey sobre a "wilderness 

ameaçadora" do Novo Mundo que o recebeu com uma violenta tempestade, 

lançando-o desalentadamente nas "Ilhas do Diabo", traz consigo uma imagem da 

paisagem da América “como um lugar de escuridão infernal”; ele acende o medo das 
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forças maliciosas do cosmos, assim como os traços canibalísticos e bestiais do 

homem. É um relato "associado aos wild men do legendário medieval". A despeito 

da exagerada descrição de Leo Marx, que não condiz com o relato integral de 

Strachey, a imagem, assim como a nomenclatura das ilhas expressa em seu relato à 

rainha reforça a percepção do Novo Mundo como um lugar pouco hospitaleiro 

àqueles que o adentram, submetendo os seus novos visitantes a excruciantes 

provações e terríveis intempéries antes que estes possam, conforme a estrutura 

mito-arquetípica apresentada por Slotkin35, alcançar o “galho dourado” e colher os 

benefícios da provação. Prosseguindo em seu relato, Strachey descreve em tom 

hiperbólico, “esta península é frequentemente afligida por fortes tempestades, 

trovões, relâmpagos e chuvas de tamanha violência que são capazes de rachar as 

rochas, afogando grandes porções das ilhas”. Em seguida, relata a transição do 

clima do verão, onde “não há nenhuma lufada de vento para varrer o ar úmido para 

fora”, o que acabou por deixar os tripulantes naufragados “mais exauridos pelo calor 

do que ficariam em frio extremo”. No inverno, por outro lado, os ventos que se 

restringem a algumas faixas mais frias fazem da estadia nas ilhas uma experiência 

"pesada e melancólica". O solo da ilha, por sua vez, é "todo igual, vermelho, escuro, 

mofado, seco e incapaz, acredito eu, de produzir quaisquer de nossos cereais ou 

frutas" (Idem). 

Mudando o tom, sobre os animais, Strachey descreve uma grande quantidade 

e variedade de pássaros pequenos, assim como “de vermes e moscas, [mas] nunca 

vi nenhum animal venenoso como sapos ou cobras, tampouco qualquer besta 

medonha e perigosa, exceto por algumas aranhas que, como muitos afirmam, são 

sinais de grandes reservas de ouro" (Ibidem), demonstrando a crença do autor na 

bonificação após a provação, no coroamento da experiência na wilderness com a 

conquista do galho dourado e do triunfo após as experiências de dificuldade e 

aflição. Dessa forma, mesmo com a difusão da visão pastoral sobre a relação entre 

civilização e natureza durante o Renascimento, as representações da América 

substanciadas pelas noções de ‘exótico’, ‘perigoso’ e ‘ameaçador’ permaneciam 

vivas, como ilustra o relato do náufragio aqui arrolado.  

                                                           
35

 A estrutura da jornada do herói apresentada por Slotkin é, obviamente, a clássica acepção sobre o tema 

apresentada por Joseph Campbell. 
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Registro ainda mais significativo é o de William Bradford, um dos puritanos a 

bordo do Mayflower que em 1620 desembarcou na costa norte-americana e 

participou ativamente da fundação da colônica de Plymouth, tornando-se governador 

do novo território britânico. Quando o Mayflower atravessou o Cabo Cod, 

aproximando-se do local onde seria estabelecido o novo povoamento de seus 

tripulantes, Bradford (1622) observando a terra que se aproximava, descreve que 

esta lhe pareceu "uma wilderness hedionda e desolada, repleta de feras e homens 

selvagens". Igualmente, nas situações que se colocavam entre os peregrinos e seu 

novo lar, percebia somente "possibilidades perigosas e coisas bestiais". Assim, 

muito longe da visão de um paraíso terreno, a paisagem que se apresentava a 

Bradford era desalentadora. Para ele, o êxito dos colonos somente poderia ser 

alcançado pelo compromisso redobrado com a cristandade, de modo que, 

 
se o Senhor nos requisitar de alguma maneira em ocasiões de tamanha 
dificuldade e perigo como esta em que nos encontramos, demandando uma 
busca atenta e uma reavaliação cautelosa de nossos atos, em sua 
sabedoria Ele se lembrará de nossos pecados, mesmo aqueles por nós já 
esquecidos, e em seu julgamento nos deixará para sucumbir perante um 
perigo ou outro; enquanto que pelo contrário, sendo o pecado redimido pela 
merecida penitência e pelo perdão de nosso Senhor, selado em sua 
consciência pelo Seu Espírito, grande será a sua segurança e paz em 
quaisquer perigos, doce será seu conforto em toda dificuldade, feliz será a 
sua libertação de todo o mal, seja na vida ou na morte (BRADFORD, 1622, 
p. 3). 

 

Provavelmente, a expressão mais clara dessa forma de representar a 

experiência puritana na América seja a jeremíada de Samuel Danforth intitulada A 

Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness. Em seu texto de 

1671, produzido com o duplo estatuto de sermão e peça de propaganda eleitoral 

para o cargo de delegado da Corte Geral de Massachussets, Danforth afirma, com a 

destampada eloquência característica de político e pregador religioso, 

 

Solene e sério é o Inquérito que se apresenta perante todos nós nessa 
Assembleia Geral, desde que não tenhamos em grande medida esquecido 
do nosso Errand into the Wilderness. Vocês professaram solenemente 
perante Deus, perante os Anjos e os homens que a causa que os levou a 
abandonar o seu país, seus pares, suas casas, transportando-se com suas 
esposas e filhos pelo oceano para uma desolada e ameaçadora wilderness 
foi a sua liberdade de caminhar na fé do Evangelho com toda a boa 
consciência [...] e seu júbilo pela pura adoração de Deus em concordância 
com sua instituição (1671, p. 10-11). 
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Danforth (1671) assume um lugar de fala que o aloca no tempo, como 

indivíduo e também como coletividade, em um momento em que as provações do 

ambiente inóspito do mundo, para o qual os puritanos emigraram, já foram em 

grande parte superadas, cabendo-lhes, no momento do sermão, colher os louros da 

resiliência, da não sucumbência e da retidão. A esperança de uma sociedade 

edênica, uma cristandade regenerada, Danforth deixa claro, não está depositada no 

ambiente, mas nos homens responsáveis por domesticá-lo e curvá-lo aos desígnios 

de suas convicções, materializadas como a construção de uma coletividade 

estruturada em consonância com a sua interpretação dos textos bíblicos. Assim, ao 

vincular o sucesso da Assembleia Geral à memória, coletivamente construída, da 

experiência de embrenhar-se na wilderness, o pregador alude à imagem de um povo 

eleito, porque exitoso na provação. 

 

Mas com que objetivo nós viemos à wilderness, e que expectativa nos 
atraiu? Não a expectativa da pompa das cortes ou de [um jardim de] 
delícias. Nós não viemos aqui para ver homens vestidos como courtiers. A 
afetação do pomposo cortês e a galantaria são pouco adequadas à 
wilderness [...] Não seria, então, a expectativa da pura e fiel dispersão do 
Evangelho e do reino de Deus? Os tempos eram tais que não podíamos 
desfrutá-lo em nossa própria terra: e dessa forma, obtendo a liberdade e 
uma graciosa patente de nosso Soberano, deixamos o nosso país, nossos 
familiares e nossas casas, adentrando estas florestas e desertos selvagens; 
onde o Senhor nos plantou e nos fez habitar um lugar nosso [...]. As 
dificuldades, sofrimentos e agruras, em que vocês provavelmente muitas 
vezes se encontraram [...] não foram pouco numerosas, tampouco 
pequenas. E deveremos recuar, juntamente com nossos filhos, da proteção 
de Suas asas, e perder essa grande recompensa, qe o Senhor guarda em 
seu coração para nos doar? (p. 18-20). 

 

No sermão de Danforth, mais do que nos outros exemplos, destaca-se o 

desprezo pela sociedade de corte europeia, com os confortos e maneirismos a ela 

associados. Ao dizer que “os tempos eram tais que não podíamos desfrutá-lo em 

nossa própria terra”, referindo-se ao almejado “Reino de Deus”, Danforth parece 

creditar à lógica então prevalente na Europa, marcada pelos privilégios 

nobiliárquicos e clericais, a culpa pelas dificuldades enfrentadas no Velho 

Continente. Assim, em contraposição a esses privilégios, exalta a simplicidade e 

laboriosidade daqueles que se submeteram às diversas “dificuldades e agruras” do 

novo continente, “adentrando florestas e desertos selvagens”, engastados na 

convicção de que são um povo escolhido, guiado pela Providência em direção a 

uma terra prometida. 
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Além disso (o que, aliás, já foi exaustivamente reiterado), mais uma vez 

encontramos um exemplo do Novo Mundo como um lugar de adversidade que, caso 

superada, traz consigo a recompensa. Neste lugar de ruína e depravação moral, os 

homens devem percorrer um caminho estreito de retidão e virtude que somente 

pode ser vencido – na opinião desses exploradores e colonos - por meio da 

submissão a Deus e às suas escrituras. Caso este caminho seja percorrido de forma 

resoluta, o ato de embrenhar-se na wilderness é coroado pelo triunfo do homem 

sobre os seus perigos e, doravante, a purificação do espaço selvagem, que se torna 

bom pela lide humana – uma emanação da virtude do homem que contamina o seu 

entorno, transmutando-o paulatinamente do bestial ao edênico. A provação, dessa 

forma, é acompanhada pela dádiva como corolário. Assim, a representação 

puritana-milenarista do Novo Mundo traz consigo uma interpretação da América que 

tensiona um amálgama de contraditórios entre a percepção desse território como 

lócus de perdição e redenção, de provação e purificação, de labor e de benesses.   

Paralelamente a essa forma de representação do ambiente natural e da 

América a partir do binômio provação/recompensa, que traz consigo a indelével 

herança do pensamento cristão medieval, encontramos também relatos da América 

em língua inglesa que nos apresentam a concepção de um paraíso redescoberto, 

afinada com o reavivamento e propagação do ideal pastoral no período. Nesses 

relatos, a natureza americana é descrita como um espelho da Arcádia de Virgílio e 

Petrarca, genitora de infindáveis benesses, portadora de uma fertilidade inesgotável, 

um Éden virginal que embora se apresente como “uma paisagem intocada pela 

história, a natureza ainda sem a intervenção da arte” (MARX, 1964 p. 36), extrai 

desse estado não o medo da perdição ou a necessidade de provação, mas o deleite 

do reencontro com um ambiente puro e dadivoso. Nessa concepção, o imaginário de 

uma natureza anterior à civilização não se encontra permeado pelo bestiário de 

ameaças e provações que a percepção judaico-cristã apresenta; a paisagem não se 

encontra em conflito com o homem, mas em harmonia. 

De fato, a imagem da América como lugar em que a sociedade poderia se 

desenvolver de forma restaurada, purgada das mazelas encontradas no Velho 

Mundo, ou como “cenário de uma nova era dourada" era um motivo comum na 

literatura de viagem do período elizabetano. Conforme destaca Sérgio Buarque de 

Hollanda (1969), contradizendo as visões edênicas milenaristas, em seus relatos 

sobre o território americano havia colonos "que imaginam ver o Éden materialmente 
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presente no meio da selva selvagem, sem esperarem a futura transformação". Esses 

relatos, para o escândalo dos notáveis de Plymouth apresentavam o continente com 

“o despejo próprio de Adão e Eva antes do pecado” (p. 15). Longe dos círculos 

restritos das colônias protestantes, mais ao sul da Nova Inglaterra “onde o clima e a 

devoção não têm os mesmos rigores”, o imaginário da América como um jardim de 

delícias ganhava ainda mais força. Nessa ambiência, “começa a ganhar trânsito fácil 

a ideia do horto de delícias que se oferece com todas as galas, sem pedir maior 

esforço da parte dos fiéis” (Idem).  

A popularidade desse tipo de registro se devia a um certo número de fatores 

que, em conjunto, concorreram para que o motivo edênico/pastoralista atingisse um 

lugar destacado no período (RUFF, 2015; MARX, 1964). A apresentação da América 

como uma terra de fartura e bonança se mostrava como um poderoso instrumento 

de propaganda colonialista, atiçando a imaginação e as esperanças de milhares de 

indivíduos. Projetos de ocupação colonial ambiciosos como, por exemplo, o de 

Walter Raleigh na Virgínia necessitavam de apoio político, grandes somas de capital 

e colonos. Os relatos de viagens que apresentavam uma paisagem graciosa, 

tranquila e de fartura certamente exerciam um papel importante como instrumentos 

de propaganda para as incursões elizabetanas no Novo Mundo. Mesmo antes 

dessas empresas coloniais, entretanto, o fascínio da América associado às fantasias 

nela projetadas pelos europeus já se mostrava latente. Como nos lembra mais uma 

vez Sérgio Buarque de Hollanda (1969), o desejo pelo desconhecido aglutinava a 

experiência e a fantasia em uma unidade, dotando a intelectualidade renascentista 

de uma potência transformadora e desbravadora da realidade. Assim, a prática da 

razão instrumental no período somente pode ser compreendida em conjunto com a 

fantasia, a “idealização do espetáculo mundano”, que impelia os viajantes a buscar 

na vida presente o que os outros aguardavam na futura. Citando Lucien Febvre, 

Sérgio Buarque (1969, p. 5) nos lembra que o maravilhoso se instalava justamente 

onde as investidas da experiência ainda não haviam chegado. Essa realidade se 

apresentaria, nas relações entre a Europa e a América, muito prematuramente, 

desde os relatos de Colombo, que 

 

não estava tão longe de certas concepções correntes durante a Idade 
Média acerca da realidade física do Éden, que descresse de sua existência 
em algum lugar do globo. E nada o desprendia da ideia, verdadeiramente 
obsessiva em seus escritos, de que precisamente as novas Índias, para 
onde o guiara a mão da Providência, se situavam na orla do Paraíso 
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Terreal. Se à altura do Pária, chega ele a manifestar com mais veemência 
essa ideia, o fato é que muito antes, e desde o começo de suas viagens de 
descobrimento, a tópica das visões do paraíso impregna todas as suas 
descrições daqueles sítios de magia e lenda (HOLLANDA, 1969, p. 15). 

 

Caso emblemático nesse aspecto é o relato do explorador italiano Giovanni 

da Verrazzano de 1524 que, ao aportar na costa do que posteriormente viria a ser o 

norte da Virgínia britânica, batizou o território avistado como Arcádia “para fazer jus 

à beleza das árvores” (VERRAZZANO, 1524, p. 5). Pouco depois de cruzar o Cape 

Fear, Verrazzano oferece a seguinte descrição do território por ele explorado, 

“encontramos uma porção de terra muito mais alta do que a praia arenosa, com 

numerosos e belíssimos campos e uma planície repleta de grandes florestas, 

algumas esparsas e outras densas”, ao que se segue “as árvores têm tantas cores 

diferentes e são tão belas e fascinantes que desafiam a mera descrição” 

(VERRAZZANO, 1524, p. 2). Mais do que agradar aos olhos de Verrazzano, "as 

árvores emitem uma doce fragrância sobre uma vasta área, de modo que 

conseguimos sentí-la a cem ligas de distância, e ainda mais longe quando se 

queima os cedros e os ventos estão soprando a partir da terra firme [...]". Levando 

adiante o seu inventário de maravilhas, Verrazzano aponta que no território "ainda 

se encontram outras riquezas, como ouro, o que usualmente se deduz pela cor do 

solo", ao que complementa "há uma abundância de animais, veados, cervos e 

lebres; e também lagos e piscinas naturais com água corrente cercados por variados 

tipos de pássaros, perfeitos para os deleites e prazeres da caçada". Sobre o ar, o 

viajante italiano destaca que é "salubre e puro, livre dos extremos do calor ou frio; 

ventos gentis sopram nessas regiões [...]. Os ventos vindos do sul trazem consigo 

nuvens e algumas sombras", mas o autor destaca que estas "se dispersam em um 

instante, e o céu rapidamente se torna claro e brilhante novamente". O mar, por sua 

vez, é "calmo e não revolto, com ondas suaves e gentis". 

O relato de Verrazzano, projetando na América inexplorada as fantasias da 

Arcádia clássica, encontraria reverberações duradouras. Como destaca Allan Ruff 

(2015, p. 131), ao testemunhar e registrar para o rei francês a beleza das árvores na 

costa americana, ele certamente “não poderia imaginar que nos próximos 300 anos 

o conceito virgiliano influenciaria a vida cultural e a própria construção [da ideia de] 

América”. As fantasias de uma Arcádia virgiliana projetadas no território ainda 
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inexplorado ao poente passaram a dar o tom para um grande número de relatos de 

viajantes anglófonos ao longo dos séculos XVI e XVII. 

Em carta de 1584 relatando a sua primeira viagem à Virgínia, o capitão Arthur 

Barlowe, então um jovem protégé de Sir Walter Raleigh, encontra um Novo Mundo 

semelhante ao descrito por Verrazzano e, portanto, bastante distinto daquele 

descrito pelas penas de Strachey, Bradford e Danforth. Em sua descrição, Barlowe 

aponta uma paisagem da Virgínia de forma “que posteriormente se tornaria a 

imagem cardeal da América: um imenso jardim de incrível abundância”. Na pena de 

Barlowe, logo na chegada ao litoral do novo continente os colonos encontrararam no 

um ambiente "de cheiro tão doce e intenso que nos impregnou, como se tivéssemos 

nos embrenhado em algum delicado jardim repleto de todos os tipos de flores 

odoríferas". Prosseguindo com sua descrição, Barlowe relata um litoral "tão cheio de 

uvas que estas por vezes [no horizonte] se confundem com o ritmado vaivém do 

oceano", acrescentando pouco adiante "creio que em todo o mundo tamanha 

abundância não pode ser encontrada, e tendo eu presenciado alguns dos lugares de 

maior fartura da Europa, encontrar tamanha diferença é algo demasiadamente 

incrível para caber na minha escrita”. Em outro trecho, no qual descreve a qualidade 

e variedade dos animais e madeiras, o autor afirma que “a ilha tem muitas 

excelentes florestas repletas de veados, coelhos, lebres e aves, mesmo no meio do 

verão em incrível abundância.” Em relação às regiões florestais, “não são 

semelhantes àquelas encontradas na Boêmia, Moscóvia ou Hercínia, desoladas e 

infrutíferas, tendo os mais altos e rubros cedros de todo o mundo, ultrapassando 

com sobra aqueles encontrados nos Açores”. (BARLOWE, 1584, p.90-93).  

Toda a descrição da paisagem na carta de Barlowe é colorida com um tom 

hiperbólico, destacando as qualidades do território que se revela aos recém-

chegados sempre em comparação com outras regiões com as quais a sua 

interlocutora – a própria rainha – tem familiaridade. Cada detalhe acrescentado 

serve para reforçar a imagem da Virgínia como uma terra de abundância. Mais do 

que isso, acrescenta Leo Marx (1964, p. 37), “a Virginia [em Barlowe] se destaca 

não somente pela sua abundância, mas também pela superioridade geral de um 

estilo de vida simples e primitivo”. Nele, "a geografia controla a cultura", de modo 

que mesmo os homens nativos, por receberem o bálsamo desse ambiente são "os 

mais gentis, amáveis e fiéis, avessos a qualquer artimanha ou traição, vivendo como 

se estivessem em plena vigência de uma era dourada". Chama a atenção, em 
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particular, a descrição que Barlowe faz dos homens que encontra no continente, os 

colorindo com as mesmas matizes hiperbólicas e positivas que utiliza para descrever 

o ambiente. Nessa lógica que intui (ainda de forma assistemática) a moral dos 

homens como uma emanação direta do meio, os habitantes nativos da América não 

são animalizados como parte do meio, mas humanizados justamente pelo fato de 

viverem em congraçamento com essa terra de abundância e inocência. Antes de ser 

um ambiente hostil que submete os homens à prova, a América é apresentada por 

Barlowe, dentro da cosmologia cristã, como um Jardim anterior ao pecado original e, 

portanto, purgado do vício e da malícia; um ambiente de regeneração.  

Robert Beverley, um historiador da Virginia colonial britânica já no início do 

século XVIII, também deixou transparecer em seu The History and Present State of 

Virginia uma clara "afinidade entre as condições de vida na América e o ideal 

pastoral". Escrito em 1705 após Beverley, um fazendeiro e político da Nova 

Inglaterra, perceber a demanda por escritos de qualidade (que eram escassos) 

sobre o Novo Mundo entre o público inglês, o livro traz um dos primeiros relatos sob 

a perspectiva de um colono nativo da América para o público europeu. Embora seja 

um livro sem grande elegância ou estilo, o trabalho de Beverley se destaca por 

apresentar, na virada do século XVIII, um retrato da América como um grande jardim 

edênico, um paraíso dadivoso de abundância. Amparado sobre os relatos de viagem 

escritos pelo capitão Arthur Barlowe, assim como no epistolário de John Smith a 

respeito da Virginia escrito entre 1612 e 1624, o texto de Beverley, em seu esforço 

para interpretar a experiência nativa, parece tê-lo impelido, de forma não deliberada, 

em direção a uma concepção pastoral de sociedade (MARX, 1964; RUFF, 2015). 

De fato, pouco depois das primeiras páginas de seu relato a respeito da 

Virginia, Beverley (1705, p. 15-16) nos apresenta a Virginia colonial como um 

ambiente que impactou os testemunhos dos europeus como "tão agradável e 

desejável; tão delicioso e farto; o clima, o ar tão temperado, doce e saudável; o solo 

e as florestas tão encantadoras e frutíferas; e todas as outras coisas tão adoráveis 

que o próprio Paraíso parece estar lá, em seu brilho nativo". Beverley produziu uma 

visão edênica da Virginia que não se abre a qualquer dúvida. No início de seu texto, 

o autor colonial se identifica com os exploradores do período elizabetano que, em 

seu espanto, repentinamente se viram dentro de um jardim primitivo. Ao expor a 

visão de seus antecessores, Beverley acaba por endossá-los entusiasmadamente, 

resgatando a lógica do primitivismo renascentista. Fazendo isso, inadvertidamente 
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exuma uma potente imagem associada à América como um meio pré-lapsariano, 

uma terra purgada do pecado original e, portanto, envolta em pureza e virtude. Todo 

o livro de Beverley é colorido com o motivo do assombramento diante do poder 

dessa natureza virgem. 

  A utopia primitivista aparentemente teve um efeito intoxicante sobre o autor. 

Para ele, esta vai além de uma convenção artística ou de uma fantasia produzida 

para o deleite dos gentlemen do Velho Mundo. Ao reproduzir de forma intuitiva uma 

imagem da América como o paraíso redescoberto, sobrepondo o modelo pastoral à 

interpretação milenarista para o público do século XVIII, Beverley “exortou os seus 

compatriotas a [...] reconciliar natureza e arte de formas que já se encontravam 

representadas desde os tempos de Virgílio”. Fazendo isso “antecipou o ideal agrário 

que seria articulado por escritores americanos posteriores a ele, proeminentemente 

Thomas Jefferson” (RUFF, 2015, p. 132).  

Além dos relatos de viagens, certas tendências que, no momento em que a 

América se desvelava ao olhar estupefato dos europeus, encontravam-se em voga 

nas artes, ajudaram a popularizar a imagem de um novo paraíso terreno. No 

Renascimento, contexto em que a pintura de paisagens emergiu como um gênero 

autônomo nas artes plásticas, os pintores (re)descobriram o motivo do Jardim. A 

imagem arquetípica de um jardim encantado ou sagrado, de incalculável fertilidade e 

beleza, deu aos pintores de paisagens do período um potente modelo em torno do 

qual trabalhar, possibilitando simultaneamente uma representação do ambiente 

natural que acolhia o imaginário cristão e as evocações dos clássicos greco-

romanos que estes pintores buscavam emular. Como notou Leo Marx (1965, p. 38) 

“pensar e representar a paisagem nesse período equivalia à evocação de uma visão 

da natureza como uma entidade ordenada e benigna”. Assim, o resgate do ideal 

pastoral como um dos motivos estruturantes das artes e ofícios no período, 

juntamente aos ideais clássicos de perfectibilidade, ordem e proporção associados 

ao valor moral de ‘bom’, contribuíram ativamente para que a representação da 

paisagem natural se deslocasse paulatinamente de sua verve medieval bestializada 

para a representação, de inspiração clássica, do jardim (CLARK, 1949; BLUMBERG, 

2016). 

Embora a pintura de paisagens fosse, durante parte do período renascentista, 

"considerada como uma atividade menor na rígida hierarquia das academias de 

artes", as composições paisagísticas que serviam de fundo para as cenas retratadas 
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durante o período se tornaram crescentemente mais ricas e detalhadas em suas 

composições, que "emergiram [sobretudo] na Veneza século XV" (BLUMBERG, 

2016, s.p). Na obra Orazione nell’orto de Bellini da metade do século XV por 

exemplo, toda a carga dramática da cena central, em que Jesus medita no deserto à 

espera da traição de Judas, é deslocada para as suas circunjacências. A área de 

penitência em torno do personagem central, desértica e arenosa, contrasta 

fortemente com os campos verdes ao fundo, onde encontra-se a cidade - lugar da 

redenção. O céu crepuscular abre-se como prenúncio da ação prestes a se 

desenrolar, ao mesmo tempo em que a dinâmica cíclica entre dia e noite traz 

consigo a promessa de renovação, prenunciando a ressurreição. A figura de Judas 

acompanhada pelo exército romano, diminuta ao fundo, funde-se à paisagem, 

colocando-se no limiar entre o deserto e o jardim. Bellini opta por utilizar a paisagem 

não como mero receptáculo da cena retratada, mas como um elemento dinâmico, 

dramático e fundamental para a composição.  

Quatro décadas mais tarde, a pintura de Giorgione, Adorazione dei pastori 

Allendale, datada de 1505, utiliza recurso semelhante, provocando uma deliberada 

fusão entre a temática pastoral e a representação do nascimento de Jesus. Aqui, 

chama a atenção o fato de que a Sagrada Família não é colocada no centro da 

pintura, mas deslocada para a direita da composição, dando maior destaque à 

paisagem retratada do lado esquerdo. Assim, a pintura estrutura-se como uma 

espécie de painel com duas cenas entrepostas harmonicamente – a Natividade e o 

cenário pastoral retratando pequenas cenas da cotidianidade de um vilarejo. Ao 

centro, funcionando como limiar dos dois painéis da composição, encontram-se dois 

pastores (em substituição à figura dos reis magos) a prestar reverência ao neonato, 

que emana luz diretamente nas vestes e no rosto de José e Maria. A composição de 

Giorgione estabelece um vínculo claro entre o motivo cristão da Natividade e a 

estética pastoral, retratando, com o uso de um artifício, uma paisagem virgiliana que, 

um século mais tarde, seria visitada por um sem-fim de artistas, que passaram a 

retratar a natureza virgem não mais como o lugar de suplício encontrado ainda na 

obra de Bellini, mas como um lugar de serenidade e calmaria, retratado a partir das 

premissas pastorais do fugere urbem e da aurea mediocritas.  
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2.6. Rousseau contra o ideal de progresso 

 

 Provavelmente, o mais influente tratado filosófico moderno a produzir uma 

inversão no lugar da wilderness foi o Discurso sobre a Origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens de Rousseau. Escrito em 1753 pelo então pouco 

conhecido genebrino para responder à questão proposta em 1749 pela Academia de 

Dijon, qual seja "de que forma a restauração das ciências e artes contribuiu para a 

purificação da moral", o discurso de Rousseau recebeu o primeiro prêmio do 

concurso e colocou o jovem filósofo em evidência com uma resposta ousada e 

inortodoxa para a questão. Afinal, em meados do século XVIII a crença axiomática 

na capacidade humana de valer-se da própria razão para a resolução de problemas, 

mitigação das dificuldades e auto-aprimoramento ganhava força e sustentação 

sobretudo com a consolidação daquilo que, no século XIX, veio a ser denominado 

como a doutrina do Progresso.  

 Não poderemos avançar muito, contudo, sem uma definição minimamente 

satisfatória de Progresso. Como conceito, ele é um caminho pelo qual muitos 

passam, mas poucos permanecem. A adequada problematização do conceito nos 

permite perceber com maior clareza a relação intrínseca existente entre o 

progressismo – corolário maior do regime moderno de historicidade – e a ideologia 

da precisão. Robert Nisbet (1980) postula que a essência da noção ocidental de 

Progresso pode ser sintetizada na percepção de que a humanidade avançou no 

passado, continua avançando no presente e, certamente, avançará no futuro. 

Embora existam discordâncias em questões como a direção do Progresso e a 

natureza das mudanças que o movem para um futuro positivo, três ideias essenciais 

subjazem à doutrina que o acompanha: uma concepção linear de tempo, 

complementada pela percepção de que a história tem um sentido, orientado para o 

futuro; a noção da unidade fundamental da humanidade, que se move 

unidirecionalmente e coletivamente e, por fim, a ideia de que o mundo pode e deve 

ser transformado (BENOIST, 2008, p. 7-8).  

 O ideal de Progresso é um grande rebento, por um lado, do racionalismo e da 

confiança inequívoca na capacidade humana de domesticar a natureza. Por outro, 

na também confiança na ideia de que o homem poderia domesticar a si mesmo. A 

razão instrumental e o método científico forneceriam os instrumentos necessários 

para o conhecimento das ‘coisas da natureza’ e das ‘coisas do espírito’. O 
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reconhecimento de padrões, regularidades e relações causais nas ações humanas 

seria possível pelo método científico. O estabelecimento de axiomas sobre o ser 

humano também, a partir da observação empírica. Porém, o que se viu foi que a 

‘vontade de regularidade’, o ‘desejo de dominar esses padrões’, fizeram com que 

eles fossem simplesmente pressupostos como certos, sem que existissem de fato, 

conforme nos aponta Rousseau (1754). 

 Conforme os progressistas, o homem busca a perfeição, seja pela verve 

utópica, mitológica ou racional. Temos sempre um ideal de perfectibilidade a guiar a 

nossa relação com o tempo. Quando esse ideal é retrospectivo, apontando o 

passado como modelo para o presente, temos uma teoria da decadência ou da 

degeneração; a noção de que já fomos perfeitos (ou quase isso), mas por quaisquer 

que sejam os motivos, degeneramos. Quando esse ideal é prospectivo, delegando a 

realização da perfectibilidade humana ao futuro, entramos no campo das teorias do 

progresso. 

Nisbet (1979) destaca que a gradual melhoria pretendida pelos progressistas 

foi debatida em diversos termos e assumida a partir das mais variadas perspectivas 

desde a contenda entre os Antigos e os Modernos36, indo “do mais sublime avanço 

espiritual até o absolutamente físico e material”. Contudo, ainda segundo o mesmo 

autor, a noção mais comum de progresso, que posteriormente se sobreporia às 

demais, ligava-se ao desenvolvimento do saber, em especial nas ciências e nas 

artes, já que estas se caracterizariam como formas de conhecimento prático 

orientadas para a compreensão da natureza e do homem com o objetivo claro e 

definido de aprimorar a um e outro. Essa lógica, associada à modernidade, credita a 

certeza inabalável em um futuro positivo e desejável na instrumentalização da razão, 

perfazendo uma teleologia que julga-se irrefutável.  

Conforme Paz (1984, p. 47), a modernidade caracteriza-se pela eterna 

negação de si mesma. As suas verdades são sempre revistas e substituídas por 

outras que, dentro dos parâmetros definidos pela Ciência como instituição, 

conseguem dar conta dos problemas levantados de maneira mais exitosa. A 

racionalidade científica traz consigo um princípio que substitui a verdade eterna, 

                                                           
36

 Essa contenda foi um acalorado debate que ocorreu no final do século XVIII, opondo os defensores da 
Antiguidade Clássica como modelo a ser seguido e aqueles que acreditavam que o presente era superior ao 
passado. Inicialmente concentrada na literatura e no teatro, a contenda posteriormente assumiu um caráter 
mais amplo, tornando-se central para a compreensão da gênese da noção de Progresso no interior da 
modernidade. 
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atemporal, por uma ‘verdade da mudança’.  A certeza de que a capacidade racional 

humana promoveria a melhoria da vida dos indivíduos e o desenvolvimento das 

sociedades é, portanto, o fundamento da ideia de Progresso. Em 1751, portanto 

apenas dois anos antes de Rousseau produzir o seu discurso seminal, Turgot (apud 

NISBET, 1979), no grande tratado utópico-racional que é seu ‘Plano para dos 

discursos em História Universal’, afirmou com inabalável certeza que a humanidade 

não avançava somente nas ciências, nos inventos e nas utilidades materiais. O 

progresso se faria sentir também nas maneiras, no código moral, nas instituições, 

nas leis, na economia e em cada pequeno aspecto da vida humana. Ele seria, nessa 

perspectiva, uma decorrência natural e irrefreável da vida em sociedade ao longo do 

tempo.    

Dessa forma, o otimismo progressista, advindo especialmente do enorme 

avanço das ciências, do conhecimento prático e da oferta de benesses materiais nos 

últimos quatrocentos anos, provocou uma euforia inebriante, que acabou por causar 

uma inversão que transformou inferência em premissa. Ou seja, a crença no 

progresso, advinda da percepção fática de melhoria na vida das pessoas entre os 

séculos XVI e XIX, fez com que este fosse tomado como um pressuposto, uma 

obviedade. O silogismo ‘se estamos melhores hoje do que no passado, portanto 

progredimos’ foi substituído por outro: ‘nós progredimos, por isso estamos melhores 

hoje do que estivemos no passado’.    

Perrault (apud BURY, 2008), ainda na década de 1690, em uma alegoria que 

seria retomada no século XIX por Frederick J. Turner, afirmou que as ciências e as 

artes são como rios, que correm parte de seu curso subterraneamente e, então, 

“encontram um manancial aberto adiante tão abundante quanto aquele que havia 

quando se abismaram sob o solo” (p. 45). Embora pudesse encontrar formações 

rochosas, montanhas e outras dificuldades em seu caminho, ele certamente 

encontraria meios de alcançar o Oceano. Essa construção buscava responder ao 

problema levantado sobre a Idade Média, que se colocava como uma ‘idade das 

trevas’ situada entre a grandiosidade dos Antigos e a engenhosidade dos Modernos, 

o que invalidaria o argumento do progresso como um avanço lento, contínuo e 

gradual. Dessa forma, a alegoria acima buscava superar a aparente objeção que a 

própria História fazia à doutrina do progresso, comportando e encampando a 

exceção sem contradizer a doutrina geral.  
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E se uma certa ideologia da precisão subsumida no ideal supraposto endossa 

a esperança de alcançar esse fim a partir da crescente ordenação do mundo por 

meio de sistemas lógicos, adota automaticamente o pressuposto de que o homem e 

o mundo perfazem fenômenos regulares, mensuráveis, puramente racionais e 

estáveis, assim como a premissa de que o intelecto humano tem a capacidade de 

compreender e usitar esses fenômenos de maneira total e inequívoca. A soma das 

mais diversas ciências do homem e da natureza nos séculos XVIII e XIX em torno de 

sistemas coesos e eficientes baseados em métodos e objetos bastante específicos e 

detalhados, portanto, teria como resultado um sistema maior, que é a própria noção 

de progresso. 

O irresistível otimismo que se instaurou sobre o ocidente durante a 

modernidade sustentou-se, assim, na convicção apriorística de que o mundo 

melhorava a passos largos. O desenvolvimento das ciências da natureza e de novas 

tecnologias, acompanhado pela dominação europeia sobre o Novo Mundo, 

alimentou esse otimismo ao mesmo tempo em que abria possibilidades para 

inúmeros futuros avanços e descobertas. A convicção, professada por Bacon e 

Descartes, de que o destino da humanidade estava ligado à domesticação e 

dominação da natureza por meio do conhecimento de suas leis, fez com que o 

Cosmos deixasse de ter um sentido em si mesmo, transcendente ao homem. O 

mundo passou a ser percebido como uma grande máquina, que poderia ser 

desmontada matematicamente para a compreensão de seu funcionamento e, então, 

instrumentalizada a favor da humanidade. Com os extraordinários feitos das ciências 

da natureza, “o mundo se tornou um objeto, e o homem o seu senhor” (BENOIST, 

2008, p. 9). Portanto, o avanço pretendido pelos teóricos do progresso ligava-se 

diretamente ao desenvolvimento do conhecimento e das ciências, a partir da 

crescente racionalização da percepção humana sobre as coisas.  

O discurso de Rousseau foi uma reação frontal a essa tradição. A noção 

então prevalente de lei natural que funcionava como premissa para os progressistas, 

derivando de teóricos como Hobbes, Grotius, Pufendorf e Descartes, afirmava 

essencialmente que existe um conjunto de regramentos e preceitos estáveis que 

foram estabelecidos por Deus sobre a natureza e os homens. Estes princípios 

regem a nossa vida e desenvolvimento, cabendo aos homens das letras e das 

ciências desvendá-los para, assim, aumentar a nossa compreensão sobre o mundo 
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e, doravante, a nossa capacidade de ação sobre ele, galgando novos degraus em 

direção à perfectibilidade.  

A representação da humanidade no puro estado de natureza feita por 

Rousseau oscila entre a ênfase na amoralidade das relações físicas e a descrição 

da moralidade natural formada por instintos primordiais (LÄHDE, 2008, p. 123). Por 

um lado, o homem natural é celebrado pelo seu vigor físico e virilidade. O corpo em 

constante movimento mostra-se mais resitente às doenças e intempéries. As 

condições erráticas de vida evidenciam a existência de desigualdades físicas, que 

favorecem aos de compleição mais saudável e forte. Conforme o autor, 

 
Acostumados desde a infância às intempéries do ar e ao rigor das estações, 
exercitados no trabalho e forçados a defender nus e sem armas a sua vida 
e a sua presa contra os outros animais ferozes, ou a escapar da sua 
perseguição, os homens adquirem um temperamento robusto e quase 
inalterável: os filhos trazendo ao mundo a excelente constituição dos pais e 
fortificando-a com os mesmos exercícios que a produziram, adquirem assim 
todo o vigor de que a espécie humana é capaz. A natureza faz 
precisamente com ele o que a lei de Esparta fazia com os filhos dos 
cidadãos: torna fortes e robustos os que são bem constituídos e faz morrer 
todos os outros, divergindo nisso das nossas sociedades, em que o Estado, 
tornando os filhos onerosos aos pais, mata indistintamente antes do 
nascimento (ROUSSEAU, 1754, p. 44). 
 

 

 Por outro lado, entretanto, se o vigor físico produz entre os ‘homens 

selvagens’ uma distinção natural que não pode ser suprimida, o mesmo não se pode 

dizer de suas inclinações (pré) morais. Em seu contexto textual, a bondade natural 

vastamente popularizada pelas vulgarizações de Rousseau refere-se  à piedade que 

mantém as criaturas que têm amour de soi-même avessas à violência 

desnecessária. Ela é um atributo comum e unificador da humanidade. No estado de 

natureza, esse sentimento toma o lugar das leis, da moral e da virtude, com a 

vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer à sua voz gentil. Por isso, o 

homem natural surge como uma criatura benigna (LÄHDE, 2008). Dessa forma, 

Rousseau produziu seu ensaio à Academia de Dijon partindo da (hoje) largamente 

conhecida premissa por ele intuída segundo a qual o homem ‘selvagem’ vive 

conforme o ritmo da natureza e, por isso, é anterior à própria moral. Conforme o 

próprio Rousseau, "parece, à primeira vista, que os homens nesse estado, não 

tendo entre si nenhuma espécie de relação moral nem de deveres conhecidos, não 

podiam ser bons nem maus, nem tinham vícios e nem virtudes" (ROUSSEAU, 1754, 

p. 73). Entretanto, o homem natural rousseauniano, sem virtudes, é 
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contraditoriamente virtuoso porque não cria uma narrativa putativa sobre suas 

qualidades, base da corrupção por meio das instituições e da inserção na sociedade. 

Antes disso, suas ações são pautadas por dois princípios basilares, a auto-

preservação e a piedade, que são, de acordo com ele, proto-virtudes pré-morais e, 

portanto, naturais. Conforme o próprio filósofo, 

 

Deixando, pois, todos os livros científicos, que só nos ensinam a ver os 
homens tais como foram feitos, e meditando sobre as primeiras e mais 
simples operações da alma humana, creio perceber dois princípios 
anteriores à razão, um dos quais interessa ardentemente ao nosso bem-
estar e à conservação de nós mesmos [a auto-preservação], e o outro nos 
inspira uma repugnância natural de ver morrer ou sofrer todo ser sensível e 
principalmente os nossos semelhantes [a piedade]. Do concurso e da 
combinação que o nosso espírito é capaz de fazer desses dois princípios, 
sem que seja necessário acrescentar o da sociabilidade, é que me parecem 
decorrer todas as regras do direito natural; regras que a razão é, em 
seguida, forçada a restabelecer sobre outros fundamentos, quando, por 
seus desenvolvimentos sucessivos, chega ao extremo de sufocar a 
natureza (ROUSSEAU, 1754, p. 33-34). 

 

Ao sugerir que a origem do direito natural se encontra nos princípios da 

piedade e da auto-preservação, que precedem a razão, o autor institui uma nova 

concepção sobre a relação entre homem e natureza (e referenda a visão da 

Natureza acrisolada) segundo a qual a ideia de direito natural precede as instituições 

humanas e a vida em sociedade. Para ele, o estado de natureza não era o lugar 

terrível sugerido pelos autores que o precederam.  Muito pelo contrário, para 

Rousseau, o homem em estado de natureza vive sob o ritmo dela, sob os ditames 

dela, e por isso é tão puro quanto "o puro movimento da natureza, anterior a toda 

reflexão; tal é a força da piedade natural, que os costumes mais depravados ainda 

têm dificuldades em destruir”, afinal, “vemos todos os dias, nos nossos espetáculos, 

toda a gente se enternecer e chorar pelas desgraças de um infeliz” quando se 

testemunha um episódio que envolve sofrimento alheio, sem nenhum interesse 

pessoal. A angústia que o homem, desde o seu estado mais primitivo, sofre ao 

testemunhar a comiseração de outrem, a piedade, é colocada no centro da 

argumentação do autor. Apoiando-se em Mandeville, destaca que “com toda a sua 

moral, os homens nunca teriam passado de monstros, se a natureza não lhes desse 

a piedade em apoio da razão”. Porém, o próprio Mandeville, que argutamente intuiu 

sobre a questão, “não viu que dessa única qualidade decorrem todas as virtudes 

sociais que quer disputar aos homens”. (ROUSSEAU, 1754, p. 76-77). 
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Em contraposição ao homem natural, Rousseau (1754) convida o seu leitor a 

questionar se de fato no homem civilizado “há mais virtudes do que vícios”, ou, pelo 

contrário, “se suas virtudes são mais vantajosas do que os seus vícios funestos” ou 

ainda “se o progresso dos seus conhecimentos é uma compensação suficiente dos 

males que se fazem mutuamente à medida que se instruem sobre o bem que se 

deveriam fazer”, indagando, por fim “se não estariam, afinal de contas, em uma 

situação mais feliz não tendo nem mal que temer nem bem que esperar” (p. 73). 

Remetendo às considerações que Thomas Hobbes estabeleceu sobre o 

estado de natureza como um estado auto-destrutivo e de selvageria dos homens, 

que foram resgatados dessa tribulação pelo pacto social e a formação das 

instituições políticas e sociais, Rousseau mostra grande respeito pela obra do 

filósofo inglês, mas dele discorda frontalmente. Primeiramente pondera, “não vamos, 

principalmente concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o 

homem seja naturalmente mau; que seja vicioso, porque não conhece a virtude” ou 

ainda “que recuse sempre aos seus semelhantes serviços que não acredita serem 

do seu dever". No lugar disso, propõe o genebrino, Hobbes “deveria dizer que sendo 

o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos 

prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o 

mais conveniente ao gênero humano" (ROUSSEAU, 1754, p. 74). 

Em relação ao argumento hobbesiano de que, sem a existência do Estado, 

nada poderia frear os instintos e a tomada violenta de vantagens por uns em 

detrimento de outros, Rousseau (1754, p. 75) mais uma vez aponta que “Hobbes 

não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usar a razão, como o 

pretendem os nossos jurisconsultos, impede-os também de abusar das suas 

faculdades”. Ou seja, por viver conforme os ditames da natureza, e não conforme os 

ditames da civilização, os homem selvagens possuem “a calma das paixões e a 

ignorância do vício que os impedem de fazer mal". Dessa forma, sugere Rousseau, 

“se poderia dizer que os selvagens não são maus, precisamente porque não sabem 

o que é ser bom" (Idem). Em sua elegante argumentação, Rousseau refutou a noção 

de que a civilização retira os indivíduos de um estado bestial, humanizando-os. Em 

seu lugar, apresenta uma versão do estado de natureza com matizes edênicas, 

resgatando o motivo que se encontrava em declínio desde o final do século XVII, 

apontando um homem selvagem puro, porque não maculado pela vida em 
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sociedade e por uma falsa moral que se valida pelo discurso, e não pelos instintos 

naturais de auto-preservação e piedade. 

O enorme impacto das ideias de Rousseau em seu ensaio à Academia de 

Dijon fez com que ele desenvolvesse o tema em trabalhos seguintes, destacando-se 

as suas duas publicações de 1762. Em primeiro lugar, o tratado político Do Contrato 

Social, no qual apresenta a sua versão sobre a origem do Estado por meio da 

pactuação entre os sujeitos em estado de natureza, uma complementação do 

diálogo que havia iniciado com nomes como Hobbes, Goetius e Locke em seu texto 

de 1754. Em segundo lugar, o Emílio ou Da Educação, no qual pondera sobre a 

relação entre indivíduo e sociedade, propondo uma pedagogia que busca conservar 

a bondade natural do homem, ainda que este participe de uma sociedade corrupta. 

Já na página inicial de seu Emílio, Rousseau (1995) sentencia peremptoriamente 

“Tudo é bom desde que provenha das mãos do Autor da Natureza; mas tudo se 

degenera nas mãos do homem” (p. 1). 

Como se nota, para que o homem em estado de natureza pudesse assumir 

essa feição de pureza e virtude era necessário que a substância que o gerou, assim 

como o meio em que se desenvolveu, tivesse esse mesmo caráter puro e virtuoso. 

Ao associar explicitamente a Natureza à Criação e, a partir daí, dotá-la com os 

atributos da perfectibilidade e bondade, Rousseau substitui o imaginário da 

wilderness, associado no campo racionalista à máxima de Bacon (referendada por 

Descartes) segundo a qual o homem é “senhor e possuidor da natureza”. Afinal, 

como já discutimos, na duradoura imagem do homem como o portador da 

perfectibilidade, a wilderness só se redime através de seu labor e diligência. Na 

imagem produzida pelo autor genebrino o vetor se inverte; a perfectibilidade humana 

em sua argumentação deriva justamente do fato de este estar inserido da Natureza, 

esta sim o grande produto da Criação. Enquanto o homem vive em concordância 

com os seus instintos, agindo em uníssono com o meio natural, as chances de 

manter as suas virtudes primordiais são grandes. Entretanto, quando a humanidade 

cria para si um meio artificial e potencialmente vicioso – a civilização – os esforços 

em direção à virtude se tornam mais desafiadores.  

Como bem nota Lilia Moritz Scwarcz (1993), ao contrário dos teóricos 

progressistas, em Rousseau a perfectibilidade humana "não demandava [...] o 

acesso obrigatório ao "estado de civilização e à virtude", como supunham os teóricos 

a ele contemporâneos. Muito pelo contrário, "marca de uma humanidade una, mas 
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diversa em seus caminhos, a 'perfectibilidade humana' anunciava para Rousseau os 

vícios da civilização, a origem da desigualdade entre os homens" (p. 44). Ao 

defender essa espécie de progresso às avessas, flertando com a argumentação dos 

‘Antigos’ na querela do século XVII (embora deslocando o modelo de perfectibilidade 

da Antiguidade para um estágio pré-civilizatório), Rousseau produziu, no interior da 

Ilustração, uma alegoria da relação entre homem e meio na qual este se redimia e 

se elevava não como senhor daquela, mas agindo conforme os seus ditames e em 

harmonia com ela.  

É importante notar, contudo, que embora “a visão idílica de Rousseau tenha 

sido no decorrer do século XVIII a mais fecunda” (HOLLANDA apud SCHWARCZ, 

1993, p. 45), provocando extraordinariamente a imaginação dos leitores a ele 

contemporâneos e produzindo uma visão da natureza como um ambiente no qual 

afloram as virtudes primordiais do homem, ele deve ser visto não como o produtor 

dessa inversão, mas talvez como um dos seus mais exitosos propagandeadores e 

sistematizadores. A mudança do lugar da wilderness durante a modernidade, 

sobretudo em meados do século XVIII, encontrou na filosofia rousseauniana um 

referencial para que um crescente grupo de artistas, literatos e filósofos explorassem 

a visão do paraíso perdido encontrada tanto na retórica protestante quanto no 

motivo pastoralista. Em outros termos, Rousseau deu organicidade e validade 

filosófica no interior da intelectualidade do período, para o motivo da natureza como 

lugar de purificação que desde o século XV já se encontrava difundido nas artes 

plásticas, na poesia e nas cartas de viagens de forma assistemática, como uma 

espécie de intuição. 

Na Europa mediterrânea, por exemplo, as ideias de Rousseau alimentaram o 

renascimento do profícuo movimento árcade, que teve notável destaque sobretudo 

em terras lusitanas e luso-americanas. As origens do arcadismo remontam à 

formação da academia literária de Arcádia na Itália ainda no final do século XVII por 

um grupo de burgueses, tais como Metastasio, Maffei e Crescimbeni, que 

celebravam em suas obras uma vida simples e frugal, o bucolismo e os princípios de 

simplicidade da obra clássica de Horácio (fugere urbem, aurea mediocritas), 

resgatando, por meio de uma verve distinta, ainda que próxima, àquela afinada com 

as éclogas virgilianas o ideal pastoral. Inseridos no antecitado debate em torno dos 

antigos e dos modernos, os árcades – e com eles ao motivo pastoral - perderam 

sensível força no início do século XVIII com os potentes argumentos que Charles 
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Perrault, La Fontaine e Condorcet teceram contra os partidários do decadentismo. 

Entretanto, a obra de Rousseau deu novo fôlego à literatura árcade, fornecendo o 

arsenal retórico necessário para que eles explicitassem as suas reticências em 

relação às doutrinas do progresso (MULINACCI, 2002; PROENÇA FILHO, 2006). 

O reavivamento deste movimento ocorreu quase imediatamente após a 

publicação do Discurso sobre a Desigualdade, já em 1756, com a formação da 

Acádia Lusitânia por um grupo de poetas em Lisboa. O ideal grego de locus 

amoenus (ou lugar ameno), juntamente às máximas horacianas, é um dos tópicos 

fundamentais da literatura clássica revisitados pelos árcades. Opondo-se ao locus 

horrendus (equivalente à wilderness não purificada), o lucus amoenus "consiste 

numa descrição da paisagem ideal, em ambiente de tranquilidade, bucólico ou 

pastoril". Frequentemente escolhido como tema associado às descrições de retorno 

do homem à natureza, esse ideal é encontrado, como já visto, nos textos clássicos 

de Petrônio, Teócrito e Virgílio, onde os elementos da natureza e as experiências 

sensoriais a eles associados são destacadas e elevadas a um patamar de 

deslumbre. Assim, "o perfume das flores, o cromatismo da paisagem [e] o canto das 

aves" são descritos de forma a provocar sensações de êxtase e plenitude 

impensáveis em um ambiente urbano ou civilizado (PROENÇA FILHO, 2006). 

 Se na Itália e em Portugal as sensibilidades afloradas no retorno ao paraíso 

perdido eram destramadas pelos poetas e dramaturgos árcades por meio da 

linguagem poética, na Inglaterra Edmund Burke buscou compreender, através da 

doutrina do sublime, as regras e princípios que eram colocados em movimento para 

a produção da referida experiência de deslumbramento do homem na natureza. Em 

conjunto, a defesa do homem natural no ‘Discurso’ de Rousseau e a doutrina do 

sublime sistematizada por Burke e Kant construíram as bases necessárias para que 

a transição da wilderness bestial da cosmologia cristã medieval para a Natureza 

sacralizada intuída pelos renascentistas se consumasse plenamente.   

   

2.7. O sublime 

  

Em Edmund Burke, Immanuel Kant e William Gilpin (CRONON, 1995), as 

paisagens sublimes eram aqueles raros lugares na Terra onde havia uma chance 

maior de vislumbrar a face de Deus. Os românticos do século XVIII tinham uma 
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noção clara de onde se poderia mais certamente ter essa experiência. Para eles, 

embora Deus possa, evidentemente, escolher mostrar-se em qualquer lugar, ele 

seria mais facilmente encontrado nestas vastas e poderosas paisagens onde o 

sujeito se sente insignificante, facejando a própria mortalidade. A experiência do 

sublime, dessa forma, estaria no topo das montanhas, nos vales, nas cachoeiras, 

nas nuvens de tempestade, no arco-íris ou no por-do-Sol. Em relação a isso, 

Frances Ferguson (1992, p. 130) afirma que o sublime no século XVIII estabeleceu a 

natureza como instrumento para a produção da individualidade, acrescentando em 

seguida, 

 

A experiência do prazer em uma natureza que é, por definição, indiferente 
às nossas reações, produz a autoconsciência como versão de uma 
imaginação onde qualquer tipo de sentido pode ser originado; a experiência 
da dor ou do medo na natureza, além disso, faz tal autoconsciência parecer 
meramente natural, assim como o produto da força coercitiva da natureza. 
Desde as considerações de Rousseau e Burke a respeito da função de 
autopreservação do 'terror sublime' até o 'sublime dinâmico' de Kant, a 
natureza pode prover o modelo para uma confusão extraordinamente 
produtiva. O mundo teatral da sociedade parece insinuar que alguém não 
pode representar a si nem para si mesmo. O mundo da natureza, por sua 
vez, faz parecer que a comunicação com objetos por meios outros que não 
a linguagem garante a individualidade (FERGUSON, 1992, p. 130-131). 

 

 Como se percebe, Ferguson destaca o papel do meio natural em 

determinadas contexturas – aquelas em que o indivíduo se sente ínfimo ao 

contemplar a “força coercitiva da natureza” - como produtor de uma experiência 

catártica extremamente poderosa, em que o prazer, a dor e o medo se encontram, 

dando corpo à experiência do sublime. O sentimento simultâneo de admiração e 

terror que alguém sente na presença de um por-do-sol entre as árvores de uma 

floresta, as vastas profundezas de um cânion, o interdito aos viajantes representado 

por uma gigantesca cordilheira ou a força das águas de um grande rio ou cachoeira 

faz com que a consciência seja de tal forma tomada pelo objeto contemplado que a 

relação entre o observador e a natureza que contempla parece prescindir da 

linguagem. Dessa experiência, portanto, emanaria um sentimento de estar-no-

mundo que, desvestido dos vícios, esquemas e regras do mundo teatral e 

performático da sociedade, produziria como resultado a autoconsciência “como 

versão de uma imaginação onde qualquer tipo de sentido pode ser originado” 

(FERGUSON, 1992). Como resultado, nesse esquema retórico, temos a 

individualidade: o indivíduo descobre-se como tal não pelo jogo de papéis e 
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significações imposto pelo mundo social, mas pelo puro assombro de perceber-se 

como ‘eu’, como corpo e consciência no mundo natural.  

 O sublime, palavra que tem sua raiz no latim sublimis ('sub', abaixo; 'limes', o 

limite de algo), provavelmente foi utilizado no campo da poética greco-romana, 

remetendo à ideia de contemplar algo a partir de uma posição inferior, reconhecendo 

a superioridade e transcendência da coisa observada. Como conceito, permaneceu 

em desuso até que, a partir de um códice do século X, Do Sublime, possivelmente 

atribuído a Dionísio Longino, que o haveria escrito no século I, foi editado por 

Francesco Robortello em 1554, recebendo então uma tradução para o latim a partir 

da qual Nicolas Boileau o verteu para o francês em 1674 (VÁRZEAS, 2015). A 

difusão e popularidade da tradução de Boileau pode ser atestada pela constância e 

entusiasmo com que o sublime foi usado na querela entre os antigos e os modernos 

(ASHFIELD e BOLLA, 1996). Contudo, somente em 1757 encontramos a primeira 

sistematização moderna do conceito de sublime a partir da obra ‘Uma Investigação 

Filosófica Sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo’ do filósofo 

britânico Edmund Burke. Em seu trabalho, Burke (1993) diferencia o sublime do belo 

pelo poder que o sublime tem de evocar emoções intensas e inspirar admiração 

através da experiência do homem perante a vastidão da natureza.  

 Nas palavras do próprio autor, o belo, como elemento distinto do sublime, 

denota "as qualidades nos corpos que causam amor ou alguma paixão análoga ao 

amor". Acrescentando em seguida uma terceira diferença, ao afirmar "faço a 

distinção do amor, ou a satisfação que surge em nossas mentes quando 

contemplamos algo belo, do desejo, que é uma energia da mente que nos compele 

à posse de certos objetos" (BURKE, 1993, p. 23). Assim, enquanto o belo, na 

tipologia de Burke, aponta para um vínculo de dilecção e admiração que atrai o 

sujeito em direção a algum objeto ou corpo, podendo degenerar-se em desejo caso 

esse vínculo se deteriore na vontade de possuir ou assenhorar-se do objeto de 

admiração, o sublime aponta para muito além dessas duas formas de relação entre 

o sujeito observador e a coisa observada. 

 Dessa forma, o sublime é apresentado pelo autor como uma experiência que, 

antes de ser marcada pelo prazer ou pela sensação agradável que o sujeito sente 

na presença do belo, tem como resultância o assombro ou espanto, como nota o 

próprio Burke ao postular que, “a paixão despertada pelo grandioso e o sublime na 

natureza é o assombro [...] esse estado da alma em que todas as emoções são 



214 

 

suspensas com algum grau de horror”. Acrescentando em seguida que “a mente 

torna-se tão inteiramente preenchida por seu objeto que não consegue assimilar 

nenhum outro, tampouco razão naquele objeto que a preenche” (BURKE, 1993, p. 

38-39). Mais importante do que isso, enquanto a experiência do belo, embora mais 

agradável, seja relativamente comum, podendo ser vivenciada nos mais diversos 

objetos e momentos, a experiência do sublime parece confinada a um tipo de 

relação muito particular que o homem estabelece com um lugar-objeto que parece 

sempre transcendente a ele - a natureza - em especial na sua maior dimensão 

observável, que é a da paisagem. Nessa relação, ao contemplar a grandiosidade e 

vastidão do mundo natural, o observador é tomado por um misto de admiração e 

terror “o efeito do sublime em seu mais alto grau” (Idem).  Para Burke, nenhuma 

paixão rouba de nossa mente todo o seu poder de ação e razão como o terror. Ao 

mesmo tempo, tudo aquilo que, a partir da contemplação (sobretudo visual) nos 

desperta esse sentimento, é sublime. 

 Conforme nota Monteiro (2009), o sublime em Burke "é caracterizado pelas 

formas informes, dimensões infinitas [que o] olhar não abarca numa única visada" (p. 

61); na percepção estética de Edmund Burke, o fenômeno da visão ocorre quando 

os raios de luz refletidos pelos objetos imprimem uma imagem instantânea na retina 

ou nos nervos ópticos, na forma de uma 'peça única'. Porém, a observação de 

conjuntos demasiadamente complexos de objetos e fenômenos simultaneamente, 

como é o caso da observação da paisagem, leva o indivíduo a apreender uma 

quantidade enorme de informações e reunir com rapidez as inúmeras partes que 

compõem o objeto em um único instante a partir do movimento dos olhos, formando 

uma peça uniforme. Como resultado, "o esforço do olho para apreender este todo 

produz uma sensação análoga à dor [que é característica do] sublime" (MONTEIRO, 

2009, p. 63). Tem-se então que, "momento e movimento, uniformidade e sucessão 

são mutuamente incorporados e expressam um dinamismo do olhar diante de uma 

natureza disforme e imprescrutável" (Idem). 

 A despeito disso, o incômodo (ou dor) gerado pela constante tensão que opõe 

o esforço de apreensão da paisagem e a transcendência desta ao sujeito 

observador provoca, simultaneamente ao incômodo, uma sensação de prazer que 

emana do oculto ou do não revelado. Assim, aquilo que permanece velado ao 

observador incita a mente e o corpo ao contínuo esforço de apreender o 

inapreensível. Ao fitar uma paisagem, o observador se perde nas minúcias que a 
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compõem – o movimento das nuvens, os jogos de cores, matizes e luzes, o esforço 

de captar cada pequeno momento e lugar dentro da totalidade, o questionamento 

dos pequenos movimentos e ações que ocorrem na imensidão observada por baixo 

das copas das árvores e das águas dos rios. Essa característica que acomete os 

observadores das paisagens sublimes, destaca Burke, é análoga àquela encontrada 

na observação de corpos belos, em que "os olhos e a imaginação se perdem num 

mundo de perplexidades" (Ibidem). Como exemplo, Burke cita a sua observação do 

corpo feminino na região do colo e seios, que se torna ainda mais atrativa quando 

aquilo que o olho busca apreender lhe é oculto (pelas vestes), o que força o 

observador a desviar-se da mera imagem produzida pelo corpo na retina para o 

universo da imaginação.  

Dessa forma, temos em Burke uma percepção do sublime como o resultado 

de uma relação do homem com a natureza marcada pelo constante trânsito entre a 

dor e o prazer, o incômodo e o deleite, o desejo de apreensão e a transcendência do 

que é observado. O choque do sujeito na paisagem sublime, provocado pelo 

constante desconforto e pavor de estar em um lugar que o reduz ao ínfimo, é 

sobreposto pelo prazer e deleite que este mesmo ambiente proporciona, insistindo 

em capturar o olhar do observador. Com isso, Burke teve o êxito de promover o 

deslocamento da wilderness do lugar do terror teratológico que antes ocupava na 

antecitada tradição cristã, realocando-a em um novo espaço, o do terror sublime. 

Como resultado, a wilderness manteve-se como o lugar do inexplorado, do oculto ou 

não revelado, das infinitas possibilidades abertas ao viajante que por ela ousava se 

aventurar e, principalmente, daquilo que transcende o homem. Contudo, deixou de 

ser o lugar onde o sujeito estava constantemente ameaçado pelo perigo de perder-

se ou sucumbir à selvageria e ao pecado. Em síntese, a partir de Burke, 

consolidava-se o caminho que, já no final do século XVIII, apontaria para a 

sacralização da natureza.  

Três décadas depois, na Crítica da Faculdade do Juízo - trabalho que, por 

anos, acabou eclipsado pelas duas maiores obras do autor, que a precederam37 - 

Immanuel Kant (1993) se desviava do campo da razão pura e da ética para 

debruçar-se sobre o juízo estético. Reconhecendo a importância fundamental da 

experiência estética entre as realizações superiores do espírito, Kant propôs-se a 

                                                           
37

 Obviamente, aqui nos referimos à Crítica da Razão Pura (1781) e à Crítica da Razão Prática 

(1788).  
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analisar o juízo estético (ou juízo do gosto) com o objetivo "captar, interpretar e 

compreender o que nela [a experiência estética] está envolvido", estruturando seu 

pensamento sobre uma dicotomia fundamental: seria o juízo estético "meramente 

subjetivo ou possuiria algum tipo de objetividade?" (SANTOS, 2010, p. 36). Ao 

debruçar-se sobre esse problema, Kant se desviou da tentativa de estabelecimento 

de uma doutrina geral da estética fundamentada sobre certos princípios 

apriorísticos, esforço que se desenvolvia na Alemanha a partir da Estética de 

Baumgarten, publicada entre 1750 e 1758. Antes disso, o filósofo de Königsberg 

voltou o seu olhar para a filosofia setecentista britânica e, particularmente, o trabalho 

de Edmund Burke, ocupando-se com questões atinentes ao sentimento estético a 

partir dos tropos propostos pelo autor inglês - o belo e o sublime.  

Em Kant, o belo da natureza é percebido como um afortunado e espontâneo 

encontro entre "a forma da teleoformidade38 (do sujeito) e a teleoformidade da forma 

(do objeto) que nos é dado (sic) na aparição singular deste" (SANTOS, 2010, p. 58). 

Nessa perspectiva, embora o sentimento estético, para Kant, não seja determinado 

pelo objeto – portanto, não estando atrelado a características inerentes àquilo que 

se contempla a partir de regras fixas – é impossível que exista, sem que em uma 

relação com objeto o sujeito seja despertado à reflexão, a experiência estética. Para 

o filósofo, a experiência do belo sempre está relacionada a um objeto, real ou ideal, 

sobre o qual o sujeito faz um juízo a partir do sentimento que nele é despertado pela 

coisa contemplada. Para que isso seja possível, o autor afirma que o belo "não se 

funda sobre qualquer inclinação do sujeito (nem sobre qualquer outro interesse 

deliberado)", mas sobre um tipo de relação na qual "o julgante sente-se inteiramente 

livre com respeito à complacência que ele dedica ao objeto" (KANT, 1993, p. 56). 

Tem-se, portanto, que em Kant a experiência do belo somente pode resultar de uma 

fruição desinteressada. A despeito disso, é comum encontrarmos uma confusão 

entre aqueles que apreciam o belo, falando da beleza como se esta fosse uma 

qualidade do objeto e o juízo que a determina fosse lógico. Entretanto, Kant sublinha 

o fato de que esse juízo é tão somente estético, contendo apenas "uma referência 

da representação do objeto ao sujeito". 

                                                           
38

 Conforme aponta Oscar Sillmann Leite (2014), o termo alemão Zweckmässigkeit utilizado por Kant 
na Crítica do Juízo foi traduzido por Rubens Rodrigues Torres Filho, em sua versão do trabalho de 
Kant vertida para o português em 1995, como "finalidade". Já Valério Rohden e Antônio Marques, em 
nova tradução da obra, traduziram o termo como "conformidade a fins". Leonel Ribeiro dos Santos, 
por sua vez, optou por utilizar, em sua tradução do conceito no trabalho ora citado, o neologismo 
'teleoformidade'. 
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Em relação à questão específica da experiência do belo na natureza, Kant 

concebia sua realização no encontro harmonioso e espontâneo entre as faculdades 

da imaginação e do entendimento, de tal modo que o sujeito da experiência, ao 

encontrar a harmonia com o seu objeto por meio da contemplação, encontra um 

estado das coisas em que “a natureza se entrega à nossa representação como se 

tivesse sido feita para nós e nós para ela” (SANTOS, 2010, p. 52). Para Kant (1993), 

"o belo concorda com o sublime no fato de que ambos aprazem por si próprios 

[assim como] no fato de que não pressupõem nenhum juízo dos sentidos [ou] lógico-

determinante, mas um juízo de reflexão" (p. 89). Acrescentando adiante que "ambas 

as espécies de juízos são singulares e [...] se anunciam como universalmente 

válidas com respeito a cada sujeito, se bem que na verdade reivindiquem 

simplesmente o sentimento de prazer e não o conhecimento do objeto" (p. 90). 

Assim, dentro da perspectiva kantiana, o juízo do belo e o do sublime se aproximam 

por resultarem de uma relação entre o sujeito e a natureza observada que aponta 

para além de determinações lógicas apriorísticas ou empíricas. Antes disso, 

distintamente da experiência racional, não é a imagem do objeto na consciência do 

sujeito que conduz a experiência estética, mas o sentimento que aflora no sujeito a 

partir da (ou em relação à) coisa observada ou experienciada. 

No que se refere ao sublime, o filósofo alemão nos diz que remete “a uma 

total ausência de qualquer coisa que nos leve a princípios objetivos particulares” 

sendo a teoria do sublime portanto “mero apêndice do nosso julgamento estético 

sobre a teleoformidade (ou orientação a objetivos) da natureza” (KANT, 1993, p. 90). 

Burke, por sua vez, elencava o sublime no interior de sua tipologia, como o mais 

potente sentimento associado ao juízo estético, postulando que “o sublime é uma 

ideia associada à autopreservação. É, portanto, uma das mais contundentes que 

temos. A maior emoção que ele desperta é a angústia, e nenhum prazer [...] a ele 

pertence” (BURKE, 1993, p. 79). Kant, por outro lado, reservava à referida ideia o 

espaço de mera curiosidade no interior da grande questão do juízo estético.  

A despeito disso, a ascensão dessa questão aos grandes círculos intelectuais 

europeus a partir dos últimos anos do séc. XVIII, como a Accademia dell'Arcadia 

romana e os debatedores franceses e britânicos em torno da querela entre os 

antigos e os modernos, tomando até mesmo a atenção do grande filósofo alemão, 

apresentava um crescente sintoma do que se intensificaria sobremaneira no final do 

séc. XVIII – o que Thomas Weiskell notou ao afirmar que “o sublime revive na 
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medida em que Deus se retira da participação imediata na experiência do homem” 

(apud TABBI, 2002, p. 24). Assim, enquanto o laicismo velado dos anos 1600 se 

convertia no laicismo explícito dos anos 1700, o lugar de encantamento e 

transcendência antes reservado a Deus se transferia para o mundo natural. Na 

virada entre esses dois séculos, de fato, a fusão entre o racionalismo e o 

empiricismo que culminaria no pleno desenvolvimento da ciência moderna abria 

caminhos para que o mundo natural se desvelasse de forma extraordinária à 

investigação e ao fascínio de seus inquiridores.  

No ano de 1665, Robert Hook descreve a estrutura celular de uma cortiça, 

abrindo caminho para o desenvolvimento da citologia. Em 1669 Steno lança as 

bases da estratigrafia com a teoria dos strata geológicos. Seis anos depois, 

Leuwenhoeck apresenta à comunidade científica o universo dos microorganismos a 

partir de sua observação com um microscópio. Em 1687, Newton publica a sua 

descrição clássica do princípio da gravitação universal, das forças fundamentais e 

das leis do movimento. Pouco menos de um século depois, em 1758, Lineu publica 

seu Systema naturae, delineando de forma exaustiva as espécies animais 

conhecidas. Para além dos exemplos citados, um sem-fim de investigações 

igualmente significativas promoveram o desvendamento de um mundo natural tão 

espetacular nos mistérios que revela quanto naqueles que oculta. Nesse interstício 

entre o oculto e o revelado, as faculdades da imaginação e da razão se tensionam e, 

em certa medida, se complementam. Enquanto a razão “concebe e articula ideias 

livremente”, a imaginação “busca apreender e sintetizar aquilo que lhe é dado” 

(ALMEIDA, 2012). Tem-se, então, que a razão se projeta para além dos limites do 

observável, aspirando a uma ideia de totalidade, de condicionamento dos 

particulares observáveis a leis gerais, almejando chegar ao incondicionado ou 

absoluto da grandeza que se investiga. A imaginação somente pode funcionar 

dentro dos limites do sensível. Ela age como faculdade-síntese do mundo 

observável, delineando os contornos da nossa própria finitude. Por isso mesmo, ao 

ser acionada para apresentar a síntese de um todo – como ocorre na observação de 

uma paisagem natural – provoca o sentimento de angústia. Nas palavras de Kant,  

 

O sentimento sublime é, portanto, um sentimento do desprazer a partir da 
inadequação da faculdade de imaginação, na avaliação estética da 
grandeza à avaliação pela razão e, neste caso, ao mesmo tempo um prazer 
despertado a partir da concordância, precisamente deste juízo de 
inadequação de máxima faculdade sensível, com ideias racionais, na 
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medida em que o esforço em direção às mesmas é lei para nós (KANT, 
2010 [1793], p. 103-104).  

 
 
 William Gilpin, em um trabalho denominado Essays on Prints, acrescentou às 

duas categorias debatidas por Burke e Kant (o belo e o sublime) uma terceira 

categoria estética, a do pitoresco, que ele definiu laconicamente como "o tipo de 

beleza em uma imagem que nos agrada". Gilpin acreditava que um artista poderia 

tomar certas licenças e liberdades para que uma visão ou paisagem pudesse se 

tornar mais aprazível ou pitoresca. Nas palavras do próprio autor, “as disputas em 

torno [do conceito de] beleza talvez fossem envolvidas em menos confusão se 

estabelecêssemos uma distinção, que certamente existe, entre o que é o belo e o 

que é o pitoresco”, distinção essa que pode ser clarificada como a diferença “entre o 

que agrada aos nossos olhos em seu estado natural; e o que nos agrada por alguma 

qualidade, capaz de ser ilustrada em uma pintura” (GILPIN, 1794, p. 3). Em um 

ensaio sobre o Rio Wye, por exemplo, o autor aconselha que a água de um lago, 

quando representada, seja pintada de tal modo que pareça mais espessa do que na 

realidade, prestando-se particular atenção às ondulações na superfície. O objetivo 

de Gilpin, conforme nos aponta Jessica Fay (2017, s.p), era 

 

Borrar os limites entre arte e natureza. Os artistas que se dedicam à pintura 
de paisagens tomam inspiração da natureza, mas os connoisseurs do 
pitoresco frequentemente apreciam os cenários naturais baseando-se em 
quão acuradamente eles se assemelham àquelas pinturas que eles 
inspiraram. Nesse contexto, muitos artistas amadores e turistas passaram a 
usar espelhos de Claude para capturar a paisagem. Estes pequenos 
espelhos convexos de coloração escura eram usados para fazer uma cena 
natural assemelhar-se a uma pintura do celebrado pintor de paisagens do 
século XVIII, Claude Lorraine. [Dessa forma] o movimento pitoresco 
perpetuou certas tentativas de esquadrinhar, controlar e orquestrar a 
natureza, [o que levantou questões sobre] os problemas e benefícios que 
advém da apropriação das paisagens com a única proposta de provocar 
prazer. 
 

 Se os questionamentos de Burke eram de ordem ontológica e os de Kant, 

sobre o juízo estético, tinham um caráter epistemológico, Gilpin se aproximou da 

questão da relação entre o sujeito (especificamente, no caso por ele exposto, o 

artista) e a natureza por meio de uma relação muito própria entre artista e paisagem. 

O pitoresco era uma categoria destinada a artistas, funcionando como um filtro para 

o olhar, em busca de paisagens que não produzem um impacto imediato, per se, 

mas que apresentam um grande potencial para, após o esquadrinhamento da 
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sensibilidade do pintor, munido com as técnicas corretas, produzir um impacto 

emocional no público que não seria possível sem a intermediação humana, por meio 

da arte. O pitoresco, portanto, é uma categoria que estabelece as bases para a ‘arte 

sublime’, desvelando por meio da representação um potencial latente na natureza 

que somente se manifesta pela mediação humana. Em certa medida, se o sublime 

ofereceu o substrato necessário para que o processo de sacralização da Natureza 

se consolidasse, o pitoresco apresentou a arte como o meio de divulgação dessa 

nova deidade e recrutou os artistas como seus diligentes sacerdotes.  

 Nos Estados Unidos da primeira metade do século XIX, a doutrina do sublime 

e o conceito estético de pitoresco tomaram a sua mais célebre forma nas pinturas da 

Escola do Rio Hudson. Os pintores associados à primeira geração dessa escola, 

notadamente Thomas Cole e Asher Durand, inicialmente representavam as 

paisagens montanhosas nas imediações do rio Hudson, que atravessa o estado de 

Nova Iorque, com uma verve dramática, tecnicamente associada ao estilo gótico. 

Conforme nota Avery (2000), os pintores de paisagem de Nova Iorque 

demonstravam entre si não apenas uma grande coesão do ponto de vista artístico e 

estilístico, mas também do ponto de vista social. A maioria deles pertenciam à 

National Academy of Design, eram membros dos mesmos clubes (especialmente o 

The Century) e trabalhavam no mesmo endereço, o Studio Building na rua 10, parte 

oeste de Manhattan. Eventualmente, vários desses artistas também construíram 

casas ao longo do Rio Hudson.   

 O movimento artístico que se organizou em torno de Thomas Cole e Asher 

Durand gozava de notável coesão. Antes de ser uma verve desconexa, 

posteriormente definida como uma ‘escola’ pelos historiadores da arte, ele se 

apresentou muito prematuramente como um projeto conscientemente estruturado 

sobre o uso da arte como aporte para a construção de um projeto nacional. Nas 

palavras de Avery (2000), “a Escola do Rio Hudson foi a primeira fraternidade 

artística verdadeiramente americana”.  Até a década de 1820, a pintura norte-

americana era dominada por retratos e cenas históricas, tais como as obras de 

Joshua Reynolds, Benjamin West, Charles W. Peale e Joseph Letzelter.  Esses 

pintores se organizaram em torno da Royal Academy (presidida até o final do século 

XVIII por Reynolds e, posteriormente, West), que serviu como modelo para a 



221 

 

fundação da Columbianum39. Sediada na Filadélfia, essa associação se 

comprometia com um modelo de arte que, embora produzida em solo americano, 

reproduzia o modelo britânico em suas técnicas e motivos. As obras desses autores 

em sua quase totalidade representavam cenas posadas do cotidiano urbano das 

famílias burguesas da costa oriental estadunidense (SEIFERLE, 2012; AVERY, 

2000).  

 Em 1825 foi fundada em Nova Iorque a National Academy of Design (NAD). 

Liderada pelo polímato Samuel Morse e com o jovem Thomas Cole entre os seus 

membros, a NAD se opunha aos retratos urbanos e históricos então prevalentes na 

arte estadunidense; propunha em seu lugar “uma abordagem naturalista da 

paisagem baseada na observação científica e na pintura en plein ir (SEIFERLE, 

2012). Nas décadas subsequentes, o estilo de Cole exerceu grande influência sobre 

diversos artistas que se organizavam em torno da NAD – definindo um conjunto de 

recorrências temáticas e estilísticas que nos anos subsequentes recebeu o nome de 

Escola do Rio Hudson. A partir de 1845, quando Asher Durand assumiu a 

presidência da associação, ela passou a gozar de grande prestígio e popularidade 

no meio intelectual e artístico estadunidense. 

 De acordo com Kornhauser et. al. (2003), as paisagens que esses pintores 

representavam em suas obras remetiam a três grandes temas comuns na literatura 

estadunidense do século XIX: o descobrimento, a exploração e a ocupação colonial 

da wilderness pelos pioneiros. A paisagem grandiosa é apresentada como um 

templo de veneração e transcendência, engolfando os sujeitos ínfimos em seu 

âmago. A serenidade e determinação dos sujeitos envoltos pela magnitude de um 

ambiente natural mirífico e venerável nessas pinturas ressalta a apresentação da 

paisagem como uma reflexão de Deus. O movimento dos colonos em direção ao 

Oeste se torna uma procissão, enquanto a paisagem da wilderness é convertida em 

sua catedral. Conforme Avery (2000) “desde o início, o estilo de Cole foi marcado 

por formas dramáticas e uma técnica vigorosa, refletindo a teoria estética britânica 

                                                           
39

 A Columbianum foi uma associação sediada na Filadélfia composta por trinta pintores, entre profissionais e 

amadores. Criada em 1794, teve suas operações encerradas em 1795, após pouco mais de um ano de 

atividade. Apesar de sua breve duração, a Columbianum serviu como base para a fundação da Pennsylvania 

Academy of the FIne Arts (PAFA), liderada por Charles W. Peale, que passou a rivalizar com a New York 

Academy of Fine Arts (posteriormente renomeada como American Academy of Fine Arts - AAFA). Até o final da 

década de 1820, essas duas instituições concentraram  grande parte da produção artística profissional dos 

Estados Unidos. 
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do sublime [...] na natureza”. Além disso, “na representação da paisagem da 

América, ainda em sua infância no início do século XIX, a aplicação do sublime era 

virtualmente sem precedentes”, dialogando com uma crescente “apreciação pela 

wilderness do cenário nativo que não havia sido seriamente considerada pelos 

predecessores de Cole” (p. 2-3) no campo das artes plásticas.  

 Nas obras de Thomas Cole, entre as quais podemos destacar A View of Two 

Lakes and Mountain House, Catskill Mountains, Morning (1844), The Course of 

Empire: Savage State (1834), The Garden of Eden (1828), The Last of the Mohicans 

(1827), Distant View of Niagara Falls (1830), Home in the Woods (1847), The 

Fountain of Vaucluse (1841), View in the White Mountains (1827) e View on the 

Schoharie (1826), esse motivo se mostra notavelmente estável. Em todas elas, o 

indivíduo se apresenta como uma figura diminuta, que fita uma paisagem 

imperscrutável. Por vezes, essa veneração é destacada e colocada no centro da 

composição, como é o caso de A View of Two Lakes, and Mountain House, Catskill 

Mountains, Morning. Em outros casos, porém, o que se tem é uma forma de 

composição em que os sujeitos se dissolvem na paisagem, a ela integrando-se com 

tamanha harmonia que em um primeiro olhar, muitas vezes passam despercebidos, 

como em The Last of the Mohicans. Conforme aponta Maria Lígia Prado (1999), 

 

Estudando na Europa, especialmente em Dusseldorf ou em Roma, esses 
pintores trouxeram o estilo gótico, dominante na época, para os Estados 
Unidos. Estabeleceu-se um diálogo constante entre saberes, imagens e 
discursos preparados na Europa e os elaborados neste continente. A Escola 
do Rio Hudson caracterizou-se pela absorção de padrões técnicos e gostos 
europeus, animados por temáticas norte-americanas, que contribuíram para 
a construção de um repertório de imagens nacionais, por meio das 
paisagens pintadas. [Embora os estúdios desses pintores se encontrassem 
em Nova Iorque eles] visitavam as regiões que desejavam retratar, 
acampavam no meio do mato, permanecendo em contato direto com as 
paisagens. Uma estada em certas regiões era considerada uma experiência 
espiritual, levando o artista a sentir-se próximo de Deus. As referências 
sobre a natureza como obra divina eram constantes; o amanhecer, em meio 
à wilderness, comparava-se à Criação, a um mundo novo, enquanto a 
bruma matinal equivalia ao caos a partir do qual Deus forjara o mundo. 
Dissipada a bruma, surgia diante dos olhos a grandiosidade da natureza, 
mostrada como pura, em união com a humanidade (p. 191).  

 

 Como nota a autora, os pintores associados à Escola do Rio Hudson 

utilizaram os conceitos e ideias europeus em voga no período, tais como o estilo 

gótico – que daria vazão ao luminismo estadunidense da segunda metade do século 

XIX – assim como a doutrina do sublime, para produzir um “repertório de imagens 
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nacionais” concordante com um projeto de nação organizado a partir de uma 

intelligentsia nacional nascente que, para além do motivo pastoral, estruturavam o 

agrarianismo como o tropo central em torno do qual se construiria ideia de nação. 

Nesse diapasão, ao contrário do que afirmam Kornhauser et. al (2003), a imagem do 

congraçamento entre homem e natureza não emulava a temática pastoral europeia. 

A própria escala e posicionamento dos corpos humanos na composição avulta essa 

diferença. Ainda de acordo com Prado (1999) “os homens possuíam uma pequena 

dimensão diante da natureza não domesticada. As paisagens eram grandiosas, 

inatingíveis, intocadas, cheias de mistérios, de grande beleza e originalidade” (p. 

192). Além disso, as figuras humanas raramente assumem o centro da composição; 

é mais comum que sejam representadas bordeando a paisagem. Para além da 

diferença de escala, na pintura pastoral as “cenas pastoris europeias, sempre bem 

ordenadas”, foram substituídas por uma forma de representação das paisagens na 

América em que se percebia “um toque selvagem, de natureza intocada”. Mais uma 

vez recorrendo a Prado (1999), 

 

Os Estados Unidos eram esse grandioso país no qual a natureza selvagem 
era a prova de que a Divina Providência havia tocado essa terra com um 
olha especial, de terra eleita. Ao mesmo tempo, a wilderness indicava a 
originalidade norte-americana diante da Europa. Essa natureza forte, 
intocada, grandiosa, enigmática, era o sinal positivo que previa a grande 
nação que os Estados Unidos seriam algum dia. Assim, justificava-se, mais 
uma vez, a necessidade da expansão para o oeste, confirmando a ideia do 
Destino Manifesto (p. 197). 

 

Desse modo, o Oeste encarnava, entre os pintores da primeira geração da 

Escola do Rio Hudson e seus seguidores da segunda metade do século XIX, “a 

originalidade norte-americana”. Na pintura, “essa mitologia nasceu no Leste com os 

artistas da Escola do Rio Hudson. Esses quadros aludiam a uma visão épica e 

romantizada do processo de expansão norte-americana” (PRADO, 1999, p, 196), 

que se apresentava no interstício entre o primitivismo romântico e o triunfalismo 

progressista. Nas pinturas da referida escola, a apropriação do sublime como forma 

de encarnar a originalidade e o excepcionalismo da América por meio da dinâmica 

entre as suas paisagens selvagens e os sujeitos que a observam, atravessam e 

exploram consolidou o processo de conciliação entre o acrisolamento da Natureza e 

a doutrina do progresso. Esse movimento, contudo, não se limitou às artes plásticas. 
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Na filosofia transcendentalista de nomes como Emerson e Thoreau, a Natureza 

sublime adentrava a literatura acadêmica. Assim, 

 
O trabalho de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) expressa o coração 
teológico e filosófico da Escola do Rio Hudson. Alguns lêem os textos de 
Emerson como uma ponte entre o calvinismo do século XVIII e as visões 
religiosas modernas da natureza. Essa leitura questiona se a natureza é 
decadente, se uma terra arruinada é a punição de Deus pelo pecado 
original. [a resposta de Emerson para essa questão é a de que] Deus é um 
só e está em todos os lugares, a totalidade. Similar em muitos aspectos ao 
panteísmo de Spinoza, a Natureza em Emerson é, portanto, uma dimensão 
da totalidade, acessível à experiência imediata e à reflexão. Essa reflexão 
nos leva a atestar o caráter sublime da Natureza e Nela confirmar a 
magnífica presença de Deus (OELSCHLAEGER, 2008, p.2). 

 

De acordo com Albert Schinz (1918), citando Girard, a filosofia 

transcendentalista estadunidense se apresentou como "a forma puritana do 

romantismo". Desse modo, ela promoveu o encontro entre a representação puritana 

da wilderness e a doutrina do sublime. O teísmo francês e britânico, associado a um 

forte moralismo naturalista, embora relacionado a "um estilo de vida decididamente 

menos ascético" (p. 52), ecoa as ideias do Elementa Philosophica de Samuel 

Johnson (1752), além de Benjamin Franklin, Thomas Paine e Thomas Jefferson. Ela 

surge da necessidade que se apresenta nos Estados Unidos do período posterior à 

independência de se encontrar uma “filosofia menos casmurra do que o calvinismo, 

mais inspiradora do que o mero senso comum burguês” e, também que 

apresentasse “uma doutrina da vida diretamente acessível – não mais dependente 

de discussões racionalistas abstratas – não associada à noção de Revelação, mas 

pragmática em sua natureza” (Idem). A porta de entrada para essa representação da 

natureza era a doutrina do sublime.  

A natureza sublime de Cole e Emerson, portanto, serviu como substrato para 

que a visão puritana da wilderness estadunidense e o nacionalismo romântico do 

século XIX encontrassem um denominador comum. A academicização dessa 

percepção de mundo, iniciada na National Academy of Design e, pouco depois, no 

Transcendental Club de Cambridge, abriu uma senda que nas décadas seguintes 

insolitamente se enredaria às ciências da vida - em particular nos debates em torno 

da evolução na segunda metade do século XIX. O conceito turneriano de fronteira 

resulta desse encontro. Resta-nos compreender de que forma ele ocorreu. 
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Capítulo III 

A FRONTEIRA E AS CIÊNCIAS DA VIDA  

  

3.1. Entre Physis E Fanes: O Conceito De Meio 

 

 Como visto, a história do conceito de fronteira tem raízes profundas nas 

representações literárias da natureza e, em particular, da relação entre o Velho e o 

Novo Mundo produzidas entre os séculos XVI e XVIII. Porém, existe um campo 

igualmente fundamental para que a história da noção de fronteira tome substância – 

a historicização do conceito de milieu (meio), tendo como referência o trabalho de 

Georges Canguilhem. Embora esse campo seja quase completamente 

negligenciado pela historiografia anglófona da fronteira, soa no mínimo irresponsável 

considerar uma análise da relação homem-meio no interior do pensamento histórico-

social estadunidense – mediado pela tradição turneriana – sem inserí-la nas 

discussões em torno da gênese e sucessivas transformações do referido conceito, 

tamanha a sua importância para o pensamento contemporâneo sobre as interações 

entre os viventes (o que obviamente inclui o homem) e suas circunjacências. Assim, 

propõe-se aqui uma reflexão comparativa entre o vivente inserido em seu meio – 

conforme a acepção de Canguilhem – e o colono inserido no ambiente de fronteira, 

conforme já foi exaustivamente exposto no presente trabalho. Acreditamos que a 

percepção da fronteira sob a perspectiva da história dos conceitos canguilhemiana, 

abarcada dentro da noção de meio, nos ajude a elucidar uma série de indefinições 

(como a própria conceituação polissêmica de fronteira por Turner) e compreender 

alguns diálogos transatlânticos fundamentais para a construção da frontier history, 

tais como aqueles estabelecidos com Buffon, Comte, Ratzel e os evolucionistas.  

Em seu ensaio de 1947 no qual se dedica à história do conceito de meio no 

interior das ciências, Canguilhem se encontrava em um período bastante profícuo de 

produção em sua carreira, no qual dedicou-se à construção de uma história dos 

conceitos que desse conta da difícil relação entre viventes e mundo, indivíduo e 

natureza, volição e contingência – que ocupava um espaço importante na filosofia 

francesa do início do século XX, sobretudo a partir dos trabalhos de Bergson e 

Bachelard. Nesse conflito dualista, em concordância com Bergson, Canguilhem 
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rejeitou as hipóteses mecanicistas, que reduziam o conceito de vida a mero 

apêndice dos fenômenos físicos; em seu lugar, propôs a renovação do vitalismo.  

Entretanto, o que nos interessa no presente trabalho não é propriamente a 

adesão vitalista de Canguilhem (2012), mas a breve - e profunda -  história da noção 

de meio por ele produzida, demonstrando, em concordância com a sua teoria dos 

conceitos, os complexos enleios de continuidade e as pertinazes rupturas que se 

estruturam em torno da questão da relação dos viventes com o que os cerca. Nesse 

percurso, os três elementos estruturantes do conceito - fenômeno, sentença 

descritiva e palavra – são colocados em um constante torvelinho de significações e 

ressignificações pelo autor, desde a sua gênese como derivação do éter 

newtoniano. A partir daí, ele considera as apropriações e adequações do 

mecanicismo de Newton para a compreensão das ciências da vida por Lamarck, 

Buffon e Comte; deslinda a função fundamental do conflito entre as duas grandes 

teorias evolucionistas em voga na metade do século XIX para o amadurecimento do 

conceito; destaca a função de Ritter e Humboldt ao introduzir o meio não somente 

como um vetor de relação com o homem como sujeito histórico, mas também a 

categoria de totalidade, que tomará caminhos distintos na Alemanha, a partir da 

antropogeografia de Ratzel e na França, por meio da história geopolítica de 

Michelet; finalmente, o conceito se aproxima de sua acepção contemporânea a partir 

dos estudos de psicologia animal de Uexküll, assim como nas investigações do 

patologista Goldstein, quando há uma inversão da relação mecanicista entre meio e 

vida, que é tomada pela renovação vitalista entre vida e meio. 

Como buscaremos demonstrar, Frederick Jackson Turner teve a sua 

formação acadêmica e as suas leituras da juventude profundamente afetadas e 

influenciadas pelos debates supracitados, o que incorporou volitivamente em sua 

interpretação dos Estados Unidos conduzida pelo conceito de fronteira. Dito de outra 

forma, a compreensão e historicização do conceito de fronteira não pode prescindir 

da compreensão e historicização do conceito de meio. Na ampla bibliografia em 

língua inglesa dedicada à história do conceito de fronteira, Turner é frequentemente 

tomado como ponto de partida, e não como ponto de chegada. O que pretendemos 

aqui é inverter este vetor, apresentando a fronteira turneriana como uma efluência 

do milieu – o meio - um construto que toma o problema geral da relação do vivente 

com suas circunjacências e o aloca em um lugar, um tempo e um campo disciplinar 

específico, qual seja, a história da expansão dos Estados Unidos para o Oeste entre 
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os séculos XVII E XIX, balisada pela premissa de que a influência do ambiente sobre 

os colonos é a força motriz determinante na formação da identidade e das 

instituições da nação em formação. Assim, pretendemos demonstrar como a 

formação do conceito de fronteira pode ser subsumida em uma intersecção com a 

formação do conceito de meio, em concordância com a história do referido conceito 

que Canguilhem (2012) nos apresenta.  

Muita atenção foi dada às condições materiais que encetaram a construção, 

difusão e definição da hipótese da fronteira como o grande modelo em torno do qual 

a escrita da história dos Estados Unidos foi estruturada na primeira metade do 

século XX. Igualmente, desmesurada ênfase foi dada aos diálogos que Turner 

estabeleceu com seus compatriotas na formação e amadurecimento de suas ideias, 

elemento já exaustivamente debatido no primeiro capítulo do presente trabalho. 

Porém, a profunda influência do evolucionismo e da geografia sobre Turner em suas 

leituras da juventude, os diálogos transatlânticos que entabularam a construção de 

uma teoria social essencialmente estruturada no desenvolvimento de uma nação 

como metáfora de um corpo orgânico, são escanteados ao status de notas de 

rodapé, curiosidades que não parecem merecer uma análise aprofundada. 

Essa omissão provocou uma cooptação da fronteira pelo campo das 

humanidades (como conceito acadêmico) e pela política e diplomacia dos Estados 

Unidos (em uma forma vulgarizada) que eclipsou a sua profunda relação com as 

ciências da vida, assim como suas raízes no pensamento científico e filosófico 

europeu do séc. XIX, destacadamente aquele produzido na França, Alemanha e 

Inglaterra. O esforço – sobretudo retórico – de utilizar a fronteira como elemento de 

singularização da América em detrimento da Europa produziu em torno do conceito 

uma espécie de ‘campo de força’ discursivo refratário a tudo o que é exógeno, 

sobretudo europeu. Isso se torna ainda mais verdade quando consideramos a 

perenidade da fronteira contemporaneamente, em sua forma vulgarizada e 

mitificada, como metonímia daquilo que é propriamente American. Intencionamos, 

assim, percorrer o nebuloso caminho do conceito de fronteira através da vereda 

aberta por Canguilhem para alocar as ideias de Turner dentro do contexto maior dos 

debates em torno da relação entre vivente e meio no século XIX.   

Como demonstra Gabriel Gandolfo (2010), em seu esforço para estabelecer 

uma conceituação contemporânea do meio no interior das ciências da vida, a tarefa 

de dar concretude a essa noção fundamentalmente abstrata suscita muitas 
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dificuldades. Em primeiro lugar o conceito de meio se perde quando não relacionado 

com a noção de viver; desde o estabelecimento da noção de biologia por Lamarck 

em 1802 e o desenvolvimento incessante das ciências da vida, a noção de vivente 

tornou-se cada vez mais complexa. A constituição celular e genética, os 

mecanismos de regulação fisiológica, o sistema imunológico,  o aprendizado e a 

memorização. Tudo isso complexificou imensamente o conceito de vida. Assim, “não 

deveríamos, por isso, falar em science du vivant, mas sim em  sciences des vivants 

para, assim, integrar todas as ciências humanas” (GANDOLFO, 2010, p. 1). 

Embora o senso comum considere a adaptação como uma especialização 

estrita entre seres vivos e novas situações, ele também se esquece de que o viver 

não passa por seu ambiente. Ele o institui de acordo com suas necessidades. O 

meio físico – conforme o verbete sobre o tema na Enciclopédia de D'Alembert e 

Diderot (apud GANDOLFO, 2010), é todo espaço material em que um corpo está 

inserido. Com o advento da biologia, essa noção se estendeu para englobar não 

somente os objetos materiais e as condições físico-químicas e climáticas, mas 

também os demais seres vivos que cercam e influenciam determinado organismo.  

Ainda que em sua origem a relação do vivente com o meio fosse pautada por uma 

hierarquia em que o primeiro é determinado pelo segundo, a demanda das ciências 

da vida paulatinamente criou uma ruptura no interior da acepção físico-determinista 

do conceito, conformando o meio às especificidades da vida. Conforme aponta 

Gandolfo (2010), 

 

A noção de meio nas ciências dos vivos nos permitiu esboçar uma espécie 
de arquitetura, como a matryoshka russa, onde o meio social é formado de 
indivíduos que vivem em um dado ambiente, físico e mental, influenciando 
seus comportamentos, mas também tendo seu próprio ambiente interno e a 
atividade de seus órgãos a depender das relações entre meios extra e 
intracelulares. Isso faz com que haja uma polissemia que dificulta a 
conceitualização da noção de meio. Duas posições extremas podem ser 
concebidas. Podemos nos contentar com a premissa de que cada disciplina 
desenvolveu sua própria definição de meio ambiente, não sendo adequado 
transpô-la para as outras disciplinas, provocando uma descontextualização 
indesejada e contraproducente. Isso é uma saída fáci l que afasta o 
problema em vez de resolvê-lo. A outra opção é fingir um conceito unificado 
de meio, que seria não somente pretensioso, como também ilusório (p. 3).  

 

De forma semelhante, Guy Rumelhard (1989) sublinha a polissemia do 

conceito contemporâneo de meio. Por um lado, como aponta o autor,  há as 

abordagens que assumem o meio e a vida como duas entidades externas uma à 
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outra. Em primeiro lugar,  pressupõe-se a imanência e determinância do meio sobre 

os viventes, definindo-o como uma “coisa [...] ou um conjunto de parâmetros que 

existem independentemente dos seres vivos, que podem ser designados como 

fatores bióticos”. Dessa forma, o ser vivo é concebido como “um ente submetido às 

restrições externas que lhe são impostas, determinando suas possibilidades de vida” 

(RUMELHARD, 1989, p. 148). Nessa primeira acepção, a volição do vivente é 

constantemente desafiada e suprimida pelas constrições do meio. O viver é, nesse 

ponto de vista, sujeitar-se aos estímulos do meio, respondendo a eles 

fisiologicamente. Em uma segunda abordagem, temos o meio como “projeção das 

necessidades dos vivos no nicho ecológico”. Nessa segunda acepção, embora 

exista o pressuposto subjacente da separação entre meio e vida, sublinha-se a ação 

do vivente sobre seu meio, bem como a ação a partir de suas necessidades como 

um vetor que vai da vida ao meio, um esforço de transformação das condições 

exteriores às necessidades de desenvolvimento do vivente (Idem).  

Por outro lado, temos as abordagens que percebem o meio e a vida como 

entes em constante transformação nas suas interações; nesse ponto de vista, por 

vezes a vida se torna o meio em si, e não apenas um parâmetro ou um dado 

inserido em uma exterioridade determinada. O primeiro conceito associado ao meio 

inserido nesse segundo campo semântico assume que “existe uma relação dinâmica 

e funcional  entre as populações e os parâmetros físico-químicos, uma relação 

funcional (portanto em mudança) cuja estrutura transmuta ao longo do tempo à 

medida em que ela funciona” (RUMELHARD, 1989, p. 150). Portanto, as populações 

contidas no meio compõem os estímulos ambientais a afetar outros entes e 

populações conforme se relacionam com elas em determinado contexto. Ao mesmo 

tempo, um corpo vivo configura-se como meio para outros seres vivos (suas 

parasitas, por exemplo), reiterando a natureza dinâmica do conceito. Por outro lado, 

dentro dessa perspectiva há uma segunda acepção segundo a qual “existe uma 

constituição recíproca entre viver e meio ambiente, formando um todo inseparável”. 

Nessa conceituação, “o organismo inventa, cria ou recria seu ambiente tanto quanto 

se adapta a ele. Por outro lado, o ambiente assim criado seleciona as sucessivas 

populações de seres vivos à medida que ocorrem mudanças” (RUMELHARD, 1989, 

p. 151). A aparente confusão gerada pela polissemia do meio se torna muito menos 

problemática quando a enfrentamos a partir da perspectiva da história dos conceitos 

canguilhemiana. Por meio dela, buscaremos demonstrar a formação do conceito de 
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meio, a forma como, a partir da física, ele passou a permear as ciências da vida e  

(posteriormente) o campo das humanidades e, ademais, as contexturas e problemas 

que abalizaram as distintas acepções da relação entre vivente e meio. 

O conceito de meio, conforme demonstra Canguilhem, formou-se ao longo 

dos séculos XVIII e XIX como construto que buscava dar conta não somente da 

complexa relação dos viventes uns com os outros e suas cercanias, mas também 

como uma “forma de capturar tanto a experiência como a existência dos seres vivos” 

(CANGUILHEM, 2012 p. 139). Conforme aponta o autor, a mecânica francesa utiliza 

o vocábulo ‘meio’ desde o século XVIII, tomando-a como parâmetro equivalente ao 

éter de Newton. Ainda segundo ele, o conceito surgiu de um problema que não 

ocupava, por exemplo, as indagações de Descartes, para quem “haveria apenas um 

modo de ação física, colisão, a única situação possível de contato” (Idem). O meio 

ou fluido (éter) em Newton aparece como uma forma de solucionar a questão de 

dois corpos ocupando pontos distintos no espaço, mas agindo um sobre o outro; 

portanto, como um veículo de ação, um intermediário entre dois corpos (au milieu de 

deux corps). Dessa forma, a noção de meio “surge como um vocábulo 

essencialmente relativo” (CANGUILHEM, 2012, p. 141). 

A partir dessa noção newtoniana, o meio perdeu paulatinamente a sua 

acepção relativa de dardanário “entre dois centros que somente retêm a sua função 

como lócus de transmissão centrípeta”, entre o século XVIII e o século XIX,  tendo o 

seu sentido deslocado para o da “realidade em si mesma” (Idem). A respeito da 

primeira acepção, nela já encontramos a primeira explanação que estabelece o 

ambiente como ator e o sujeito como aquele que reage. 

 

Newton foi provavelmente o responsável pela importação do termo da física 
para a biologia. O éter não apenas o servia na resolução do fenômeno da 
iluminação, como também auxiliava na explicação do fenômeno fisiológico 
da visão e, finalmente, dos efeitos fisiológicos da fotossensibilidade, ou seja, 
reações musculares à luz. Na 'Óptica', Newton pensa no éter como contínuo 
no ar, nos olhos, nos nervos e mesmo nos músculos. É, portanto, a ação de 
um meio que assegura a reação do movimento muscular como dependente 
da sensação de luminosidade advinda de determinada fonte de luz (Ibidem). 

 

Para referendar a ideia de que a noção francesa de meio surge em estrita 

relação com o éter de Newton – ou como derivação deste – Canguilhem destaca o 

fato de que a Enciclopédia de Diderot e D'Alembert confirma este ponto de vista, 

afirmando que todos os exemplos apresentados no verbete sobre 'meio' (atribuído a 
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Johann Bernoulli) têm um sentido puramente mecanicista. É esse mesmo sentido, 

aliás, que Lamarck tomará como parâmetro em seu Philosophie Zoologique. É 

importante destacar, porém que Lamarck sempre utilizou o vocábulo ‘meio’ no plural 

(milieux), tomando-o como sinônimo de fluidos (água, ar, luz, floresta). Os meios 

lamarckistas, portanto, são fluidos no interior dos quais os viventes transitam, 

delimitando as suas condições de existência. Entretanto, o vetor de ação exterior 

sobre os viventes não é denominado meio pelo autor, mas “circunstâncias 

influentes” ou simplesmente “circunstâncias”. Isso ocorre porque, para Lamarck, “as 

circunstâncias são um gênero do qual clima, lugar e meio são espécies” 

(CANGUILHEM, 2012, p. 141). Portanto, ao usar o conceito de circunstâncias para 

falar do que contemporaneamente compreendemos como ações do meio, Lamarck 

separa o vocábulo estritamente para designar a noção mecânica de fluido 

(HICKMAN, 2014).  

Para Canguilhem, é Buffon, professor e predecessor de Lamarck, quem 

estabelece a primeira intersecção entre os dois componentes estruturantes do 

conceito de meio: o mecânico e o antropogeográfico. 

 

De fato, Buffon, compõe, em sua concepção das relações entre o 
organismo e o meio, duas influências. A primeira é precisamente a da 
cosmologia, de Newton, da qual Buffon foi um constante admirador. A 
segunda é a da tradição dos antropogeógrafos cuja vitalidade, antes dele e 
depois de Bodin, Machiavel e Arbuthnot, era mantida na França por 
Montesquieu. O tratado hipocrático 'Do ar, das Águas e dos Lugares' pode 
ser considerado como a primeira obra a dar forma filosófica a essa 
concepção. Eis aqui as duas componentes reunidas por Buffon e seus 
princípios de etnologia animal, uma vez que os costumes dos animais são 
caracteres distintos e específicos, e que esses costumes podem ser 
explicados pelo mesmo método que servira aos geógrafos para explicar a 
variedade dos homens, a variedade das raças e dos povos sobre o solo 
terrestre (CANGUILHEM, 2012, p. 142). 

 

 Sobre isso, como destaca Medeiros (2014, p. 129), referenciando Jacob e 

Canguilhem, a química do século XVIII, ao dar nova roupagem para o mecanicismo 

que a antecede, empregou conceitos científicos "lastrados com os pesos da 

mecânica newtoniana". Porém, a matéria extensa e contínua, conforme pensada por 

Descartes, passou a sofrer um conjunto de classificações crescentemente 

estratificadas, conforme determinadas propriedades ou qualidades que surgiram 

como pontos de distinção ou convergência entre os corpúsculos de diferentes 

naturezas, como os ácidos e as bases ou os metais e não metais. Para que esses 
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corpúsculos (os átomos) de famílias distintas pudessem se combinar uns com os 

outros, tornou-se necessário visualizar uma força que cria uma rede de 

dependências entre eles. Para Jacob, essa força tomou forma sob o conceito de 

atração "que fornece aos químicos a força que permite substituir as influências 

astrais pelas quais a alquimia havia ligado os metais às estrelas e aos planetas" 

(1983, p. 47). Buffon, que estruturou a composição da espécie em torno da noção de 

'molde interior', indagou-se sobre as forças responsáveis por ativar a rememoração 

do plano. Assim, tomando como base a mecânica newtoniana, se admitirmos que 

existe a atração na gravidade dos corpos e, igualmente, atrações magnéticas e 

afinidades entre elementos químicos, o autor por analogia hipotetizou a existência 

de "forças penetrantes" a atuar sobre as moléculas orgânicas dos corpos.   

 

As forças penetrantes pelas quais esses imensos corpos são animados, e 
por meio das quais eles agem reciprocamente uns sobre os outros à 
distância, ao mesmo tempo anima todas as partículas da matéria. Essa forte 
propensão, que cada parte tem em relação às outras, é a primeira ligação 
dos seres, a base da consistência e permanência na Natureza, o suporte da 
harmonia no Universo. Dessas grandes combinações as menores relações 
são derivadas. [...] Essas forças estão relacionadas com o interior da 
matéria e não têm relação com a qualidade exterior dos corpos; agem nas 
partículas mais íntimas e as penetram em todas as direções. Essas forças, 
como nós provamos, não podem alcançar os nossos sentidos, porque a sua 
ação ocorre no interior dos corpos e os sentidos somente podem 
representar o que ocorre no exterior. Elas não são o tipo de coisa que 
podemos perceber (BUFFON, 1797, p. 2137). 
 

 Para Medeiros, "é justamente a partir da caracterização do conceito de "forças 

penetrantes que Canguilhem dá continuidade ao exame histórico dos componentes 

simultâneos e sucessivos do devir do conceito de meio" (2014, p. 130). Ao que se 

segue a ênfase na importância de Newton nos desdobramentos e no assentamento 

semântico do conceito no futuro, "embora Buffon tenha conseguido acomodar, numa 

mesma teoria, duas ideias diretrizes que estão longe de possuir uma origem 

comum". Assim, o conceito de forças penetrantes apresenta-se como um correlato 

da 'atração' vertido da mecânica para o mundo orgânico, assumindo o papel de 

princípio ativo "do desenvolvimento, da reprodução e da assimilação dos alimentos 

para o efeito da nutrição". Conforme Buffon "do mesmo jeito que a força da 

gravidade penetra o interior de toda matéria, também a força que empurra e atrai as 

partes orgânicas da alimentação penetra o interior dos corpos organizados" (1797, p, 

46). Ademais, a noção de ‘circunstâncias influentes’ proposta por Lamarck, ainda 

que tipologicamente estabelecida pelo autor como distinta dos ‘meios’, vistos como 
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meros suportes para os viventes (e portanto como uma entre vários fatores 

circunstanciais), também é construída tendo como fundo o problema da atração 

pensado no contexto da vida, funcionando como um análogo das forças penetrantes 

de seu mentor.  

 O passo seguinte na história do conceito, conforme o autor,é dado por 

Auguste Comte. Ainda fiel à base newtoniana de meio, Comte referenda "a 

significação mecânica inicial dessa noção e do uso primeiro que dela foi feito. [Afinal] 

a origem comanda o sentido e o sentido comanda o uso" (CANGUILHEM, 2012, p. 

143). O positivista francês propõe uma teoria biológica geral do meio assumindo que 

o emprego do conceito por ele é um neologismo, reivindicando "a responsabilidade 

de erigi-lo em noção universal e abstrata da explicação em biologia" (Idem). Ao fazê-

lo, Comte extrapola a acepção puramente mecânica do meio como fluido, integrando 

também à sua definição "o conjunto total das circunstâncias exteriores necessárias à 

existência de cada organismo” (apud CANGUILHEM, 2012, p. 143).  

 Comte tangenciou uma concepção dialética das relações entre o vivente e o 

meio, sem contudo penetrar a questão. Para o filósofo, "a teoria do meio aparece 

nitidamente como uma variante do projeto fundamental que o Curso de Filosofia 

Positiva se esforça para preencher: primeiro o mundo, o homem depois. Ir do mundo 

ao homem" (apud CANGUILHEM, 2012, p. 144). Dessa forma, a vida permanece 

subordinada, no modelo positivista, às leis da mecânica, e não se concebe - pelo 

menos de forma deliberada - qualquer forma de subordinação do mecânico, ou seja, 

o equivalente às circunstâncias influentes de Lamarck ou as forças penetrantes de 

Buffon (ambos tributários da concepção newtoniana, como já reiterado), às 

demandas da vida. Entretanto, esta premissa se abre a uma exceção que a 

passagem antecitada parece contradizer, estabelecendo uma relação de 

reciprocidade na influência exercida pelo meio sobre o homem e pelo homem sobre 

o meio, 

 

"o sistema ambiente não poderia modificar o organismo sem que este, por 
sua vez, exercesse sobre ele uma influência correspondente". Mas, exceto 
no caso da espécie humana, Auguste Comte considera essa ação do 
organismo sobre o meio como insignificante. No caso da espécie humana 
[...] a humanidade modifica seu meio. Mas, no que concerne ao vivente, em 
geral, Auguste Comte recusa considerar - estimando-o simplesmente 
insignificante - essa reação do organismo sobre o meio. É que, de modo 
muito explícito, ele busca uma garantia dessa ligação dialética, dessa 
relação de reciprocidade entre meio e organismo, no princípio newtoniano 
de ação e de reação (CANGUILHEM, 2012, p. 143). 
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 Assim, percebe-se que Comte assumia a relação entre homem e meio como 

essencialmente diferente daquela estabelecida por outros organismos. Por um lado, 

na acepção comteana existem elementos próprios naquilo que é humano. Por outro 

lado, os demais organismos são relegados a uma posição insignificante ou, na 

melhor das hipóteses, absolutamente marginal em suas relações com o meio. Ao 

definir o meio como “conjunto total das circunstâncias exteriores necessárias à 

existência de cada organismo” e (dentro do mesmo contexto discursivo construído 

por Canguilhem) estimar como insignificante a ação do organismo sobre o meio, 

Comte implica duas coisas. Por um lado, uma relação determinista e mecânica entre 

os organismos e seu meio. Por outro, a excetuação do humano que, embora seja 

um corpo orgânico, possui ‘algo’ que o singulariza e aparta dos demais viventes 

justamente pela reciprocidade de sua relação com o meio.  

 Tem-se, portanto, que a partir de Comte, a noção abstrata que Lamarck 

denominava circunstâncias – o conjunto de estímulos e influências de uma 

exterioridade físico-química sobre os corpos dos seres vivos – se estabelece sob o 

conceito de meio (milieu). Como mais uma vez aponta Canguilhem (2012, p. 145), o 

conceito também era encampado pelo vocábulo ‘meio ambiente’ (l’environnement), a 

partir de uma proposição de Geoffroy Saint-Hillaire à Academia das Ciências em 

1831. Mais do que mero deslocamento vocabular, entretanto, esta alteração (das 

circunstâncias/ambiente para o meio) traz consigo também uma importante 

alteração semântica. 

 

Esses termos, circunstância e ambiente, referem-se a uma certa intuição de 
uma formação centrada. No sucesso do termo meio, a representação da 
reta ou do plano indefinidamente extensíveis, um e outro contínuos e 
homogêneos, sem figura definida e sem posição privilegiada, prevalece 
sobre a representação da esfera ou do círculo, formas que são ainda 
qualitativamente definidas e, se ousamos dizer, enganchadas a um centro 
de referência fixa. Circunstâncias e ambiência conservam ainda um valor 
simbólico, mas o termo meio recusa evocar qualquer outra relação que não 
seja de uma posição negada pela exterioridade indefinidamente [...]. O meio 
é verdadeiramente um puro sistema de relações sem suportes [...]. O meio 
se torna um instrumento universal de dissolução das sínteses orgânicas 
individualizadas no anonimato dos elementos e dos movimentos universais 
(Idem). 

  

 Como se vê, a prevalência do vocábulo ‘meio’ sobre aqueles propostos por 

Buffon, Lamarck e Saint-Hillaire deve-se sobretudo ao fato de este não evocar uma 
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imagem que se refere a “certa intuição de uma formação centrada”. A representação 

geográfica da esfera que contém o vivente em seu centro – pressuposta nas forças 

penetrantes, no ambiente e nas circunstâncias – dificulta a visualização do grande 

sistema de relações que o conceito engendra. Porém, por evocar “um puro sistema 

de relações sem suportes”, o meio se tornou o termo mais apropriado (e difundido) 

para estabilizar o conceito a partir de então. 

 

3.2. Buffon e o alce de Jefferson 

 

Antes de avançarmos a historicização do conceito de meio para os debates 

em torno do problema da evolução no século XIX, é necessário estabelecer um 

corte. O Histoire Naturelle de Buffon – e o debate que ele suscitou na América - é 

um importante ponto de inflexão no que se refere ao problema geral apresentado 

pelo presente trabalho. Nos 36 volumes de seu colossal tratado, Buffon se 

compromete com a produção de um modelo de entendimento do mundo natural que 

busca conciliar os postulados da mecânica newtoniana – à qual ele adere 

diligentemente – com dois problemas fundamentais próprios do fenômeno ‘vida’: a 

questão da estabilidade da forma dos seres associada à herança de caracteres e a 

questão da variabilidade das espécies suscitada por uma exterioridade físico-

química. As respostas a essas questões apresentadas pelo célebre naturalista 

produziram efeitos duradouros sobre as ciências da vida (e, posteriormente, além 

delas) além de reavivar a premissa da wilderness americana ameaçadora e 

debilitante a partir de novas bases, provocando do outro lado do Atlântico reações 

acaloradas à sua (hoje) infame teoria da degeneração. 

O conde de Buffon apresentou “a primeira análise plenamente articulada do 

homem como um fenômeno natural e primariamente zoológico”, uma espécie que 

ocupa todo o globo e cuja “história natural deve ser compreendida nos mesmos 

termos e sob as mesmas categorias utilizadas para se estudar qualquer outra 

espécie animal” (SLOAN, 1973, p. 293). A proposta de integrar as regras da 

mecânica com as questões específicas da vida e, complementarmente, subsumir o 

homem às leis gerais da história natural foi justamente o que resultou na intersecção 

já mencionada entre o componente mecânico e o componente antropogeográfico do 

conceito de meio (CANGUILHEM, 2012, p. 147). 
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Na metade do século XVIII, quando Buffon publicou os primeiros volumes de 

seu mais célebre trabalho, o problema da forma – ou como os embriões se tornam 

organismos adultos complexos - estava no centro das discussões sobre os viventes 

e a questão da reprodução. Até então, a hipótese explicativa central para o problema 

estava fundamentalmente associada ao conceito aristotélico de enteléquia para a 

compreensão das forças a agir no desenvolvimento dos organismos, bem como no 

direcionamento desse desenvolvimento. Porém, a ascendência do mecanicismo 

newtoniano ao centro dos debates referentes ao tema gerou uma grande confusão 

no período: como explicar o fenômeno da reprodução com base em uma concepção 

mecanicista da natureza?  (CANGUILHEM, 2012; SLOAN, 1973; MENSCH, 2014). 

A complexidade do enigma era notável e, por isso, no início do século alguns 

autores se valeram do subterfúgio da preexistência ou preformismo. Assim, Deus 

teria projetado cada indivíduo orgânico – nascido e por nascer – no momento da 

criação, os introduzindo no embrião em sua forma microscópica e programada para 

o desenvolvimento futuro. Entre os defensores dessa teoria estavam os ovistas, a 

exemplo de Harvey e De Graaf, que afirmavam estar as futuras gerações 

armazenadas no ventre das fêmeas (sendo o esperma mero elemento estimulante) 

e os espermistas, que ao contrário situavam o embrião no espermatozóide, sendo o 

óvulo mera reserva de nutrientes para o seu desenvolvimento (MENSCH, 2014, p. 

243). 

Em concordância com Maupertuis, que havia publicado poucos anos antes o 

seu Venus Physique (1745), “o primeiro que retornou ao caminho da verdade[...] 

desde a suposição do sistema ovista e a descoberta dos animais espermáticos” 

(BUFFON, 1797, p. 433), o naturalista francês defendeu a teoria da herança por 

mistura entre o material masculino e o  feminino. Nas palavras de Buffon (1797), “há 

uma forte evidência de que, imediatamente após a mistura dos dois licores seminais, 

todos os materiais da gestação existem na matriz sob a forma de um globo” (p. 545), 

ao que se segue uma minuciosa descrição fisiológica do desenvolvimento fetal 

humano ao longo de nove meses. Nas arestas de sua descrição, Buffon endossa 

novamente Maupertuis, assumindo que a “mistura dos licores seminais” se daria 

conforme as regras da mecânica newtoniana de atração e repulsão entre os corpos, 
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embora sem descrever os mecanismos em ação nesse processo. A partir daí, 

contudo, os dois autores divergem quando adentram o problema da forma40.  

A solução apresentada por Maupertuis para o problema da forma estava no 

estabelecimento de uma linha divisória bem delimitada entre os fenômenos que são 

explicados por meio das leis gerais da química e da física e os fenômenos 

orgânicos, que para ele obedeceriam a leis diferentes. Assim, as partículas 

orgânicas microscópicas que produzem os organismos vivos seriam, para 

Maupertuis, dotadas de “meios para lembrar e saber onde as várias partes do feto 

precisam estar” (apud MENSCH, 2014, p. 244). Essa premissa derivava da 

convicção do autor no fato de que para a compreensão dos fenômenos orgânicos 

“devemos lançar mão de algum princípio de inteligência” que ordena os seres ou “a 

algo similar ao que chamamos de desejo, aversão e memória” (apud MENSCH, 

2014, p. 245). Se o desejo e a aversão poderiam ser equiparados aos fenômenos 

físico-químicos da atração e repulsão, o problema da memória era diferente, não 

guardando qualquer relação ou equivalência nesse sentido. Maupertuis a assumiu 

como uma característica própria de todas as partículas orgânicas. 

A solução de Buffon era diferente. Em um esforço explícito de não produzir 

uma explicação para o problema que se apresentasse como excessão aos princípios 

gerais da mecânica, o naturalista pressupôs a existência de um ‘molde interior’ a 

compor as estruturas orgânicas. Segundo Buffon (1797), “a matéria viva e animada 

[...] antes de ser composta por algum elemento metafísico presente nos seres, é 

uma propriedade física, comum a toda a matéria” (p. 346).  Assim, há “na Natureza 

uma força que denominamos gravidade, a penetrar o interior de todos os corpos”, 

sobre a qual por analogia toma “a ideia de molde interior relativamente a essa 

qualidade” (BUFFON, 1797, p. 361). Dessa forma, segundo Buffon as partículas 

orgânicas entrariam no organismo do vivente através da alimentação e seriam 

distribuídas pelo sistema circulatório para todo o corpo, permitindo a sua nutrição e 

desenvolvimento. Na puberdade, quando o corpo já se encontra plenamente 

                                                           
40

 Vale destacar para o leitor que, embora a discussão sobre a forma dos organismos possa parecer uma 

digressão no sentido geral da tese ora apresentada, ela é fundamental para compreendermos as bases 

epistemológicas sobre as quais o debate em torno da herança dos caracteres adquiridos nos Estados Unidos se 

fundou (como detalhamos nos subcapítulos 3.4 e 3.5). Os consensos e polêmicas resultantes desse debate, em 

grande medida, tiveram um papel fundamental para a ascenção da forte corrente neolamarckista dos últimos 

decênios do século XIX e, com ela, o estabelecimento de algumas das premissas nucleares da hipótese da 

fronteira. 
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desenvolvido, as partículas excedentes retornariam para os órgãos sexuais, 

guardando em seu interior impressões do ‘molde interior’ do corpo, que são 

repassadas ao descendente. Isso explicaria, dentro dessa hipótese, a manutenção 

de uma forma constante e estável entre indivíduos de uma mesma espécie, por meio 

da transmissão desse caractere.  

Se no sistema de Buffon o molde interior funciona como uma força endógena 

que constringe e delineia os corpos, “o molde modelando a massa, o volume, e não 

apenas a forma” (BUFFON, 1797, p. 355), as ‘forças penetrantes’ (já definidas no 

subcapítulo anterior) funcionariam por outro lado, como a intrusão de uma 

exterioridade sobre os corpos, intrusão que operaria primariamente por meio da 

alimentação, embora houvesse outros vetores por intermédio dos quais essas forças 

agiriam (como a temperatura, a umidade, a altitude e a incidência solar). É 

justamente por meio da ação das forças penetrantes que potencialmente, dadas as 

circunstâncias, provocariam deformações no molde original, que Buffon elabora a 

sua premissa da variabilidade por meio da deformação41.  

O célebre naturalista referenciava a existência de graus de variação  dentro 

de determinada espécie como absolutamente normais, destacando que é justamente 

por conhecer esse elemento que os criadores de animais domésticos, como cães e 

pombos, experimentam cruzamentos variados. Porém, Buffon apontava para a 

existência de transformações mais radicais no interior de determinado grupo ou 

espécie. Ele propunha como parâmetro para a identificação desse fenômeno um 

teste empírico: o cruzamento de indivíduos similiares com produção de 

descendentes férteis (BUFFON, 1797; SLOAN, 1973).  

As transformações mais profundas dentro de determinada espécie, com a 

geração de variantes que, na cruza com seus predecessores, não produzem 

decendentes férteis, seriam decorrentes de uma degeneração acentuada provocada 

pela transplantação de um indivíduo de seu meio original - aquele a ela designado 

durante o início do mundo - para outro local onde a natureza seria mais débil. 

Portanto, a exterioridade físico-química em que o vivente se insere seria o fator 

                                                           
41

 Diversos trabalhos clássicos dedicados à história da teoria biológica da evolução, como Thomson et. Al. 

(2018) e Zimmer (2006) destacam que a teoria da variação de Buffon, ao referendar a premissa da plasticidade 

dos organismos, estabeleceu uma importante referência – e uma das primeiras - para o desenvolvimento do 

evolucionismo no início do século XIX. A leitura atenta de alguns volumes do Histoire Naturelle, contudo, nos 

leva a crer que Buffon se simpatizaria mais com o fixismo catastrofista de Cuvier do que com o evolucionismo 

de Lamarck. 
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determinante para o processo de degeneração, que ocorreria primariamente por 

meio da ingestão de moléculas orgânicas inferiores e/ou inadequadas para aquele 

indivíduo ou espécie no novo ambiente, além dos fatores climáticos e etológicos. 

Nos dois conceitos centrais do sistema de Buffon – o molde interior e as 

forças penetrantes - a questão da estabilidade/variabilidade das espécies é 

estruturada sobre a subtese basilar de que “o estável, o fixo, o invariável possui 

qualquer prerrogativa sobre o variável; de que as espécies que não mudam são por 

natureza superiores às que mudam”. Portanto, quaisquer alterações advindas de um 

modelo inicial “equivalem a decair. As variantes de uma espécie se explicam como 

degenerações de um protótipo”. Disso decorre que “quanto mais estável é uma 

coisa, mais se torna divina e jubilosa por permanecer semelhante a si mesma”, ao 

passo que “quanto mais variável, mais distante de Deus e sujeita à corrupção. No 

mundo da natureza, toda substância natural é corruptível, mas as espécies são 

eternas” (GERBI, 2008, p. 33-34).  

Essa assunção geral, que vincula a variabilidade à degeneração foi 

longamente ilustrada por Buffon no volume VII do Histoire Naturelle por meio da 

comparação entre as espécies do Velho Mundo e as suas contrapartes 

‘degeneradas’ no Novo Mundo. Ao destacar a influência do clima e dos hábitos dos 

viventes sobre alguns aspectos superficiais de suas compleições, como a densidade 

da pelagem e a cor de pelos e pele, ele afirma que  

 

O branco parece ser a cor primitiva da Natureza, alterada por aspectos 
como o clima, os alimentos e os hábitos, podendo modificar-se para o 
amarelo, marrom ou preto; e que, sob certas circunstâncias, reaparece, 
embora de forma alguma igual à sua alvez original, pois foi corrompida 
pelas causas aqui mencionadas [...]. A Natureza, em sua perfeição, fez os 
homens brancos [...]. Nas plantas, assim como nos homens e animais, 
encontramos também exemplos desse fato.  (BUFFON, 1797, p. 776). 

 

Essa passagem explicita o compromisso de Buffon – conscientemente ou não 

– com um modelo de explicação dos fenômenos naturais que aloca as espécies 

europeias (o que inclui o homem), assim como as condições exteriores que as 

produziram e as mantém, no ápice de uma cadeia que parte axiomaticamente de um 

tipo julgado como superior e estável. Essa superioridade derivaria de um molde 

originário e perfeito, produzido no momento da criação mas que, por degeneração, 

deu origem às variações que ocuparam as outras partes do globo durante processos 

migratórios. Por isso mesmo, como bem nota Antonello Gerbi (2008), a tese “da 
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debilidade ou imaturidade das Américas” no contexto das ciências naturais “nasce 

com Buffon” (p. 19). No seu extenso e eloquente paralelismo entre as espécies dos 

dois lados do Atlântico, o motivo da debilidade da natureza da América, que 

produziria contrapartes degeneradas de seus análogos no Velho Mundo é 

endossado pelo naturalista. Assim,  

 

A Natureza animada [...] é nessa porção do globo menos ativa, menos 
variada e menos vigorosa; pela numeração dos animais americanos que 
nós conhecemos, não somente o número de espécies é menor, como 
também estas são inferiores em tamanho àquelas do velho continente. Não 
há sequer um animal na América que se compare ao elefante, o 
rinoceronte, o hipopótamo, o dromedário, o búfalo, o tigre ou o leão. A anta 
do Brasil é o maior de todos os animais sul americanos, e esse elefante do 
Novo Mundo é menor do que uma pequena mula, ou um bezerro com seis 
meses de idade (BUFFON, 1797, p. 1263).  

 

 Mais adiante, Buffon argumenta que a debilidade da natureza da América não 

afetaria somente as espécies nativas, como também os animais domésticos trazidos 

pelos europeus ao continente. Assim, transplantados para o solo do Novo Mundo ele 

“se atrofiaram e se apequenaram, foram reduzidos a anões ou a caricaturas em 

miniatura de seus protótipos. (GERBI, 2008, p. 20). Os “cavalos, os asnos, os bois, 

os carneiros, as cabras, os porcos, os cães [...] tornam-se menores” quando trazidos 

da Europa à América. As espécies comuns aos dois continentes, tais como os lobos, 

raposas, cervos e os homens “também são consideravelmente menores na América 

do que na Europa”, na conclusão do autor (BUFFON apud GERBI, 2008, p. 20). 

A argumentação de Buffon, nesse ponto, se torna tão viciada que, mesmo 

quando encontra evidências contrárias à sua premissa, ele as censura. Assim, se “a 

única diferença entre os bisões da Europa e os da América é de que no segundo 

caso eles são menos numerosos”, abre-se a ressalva de que “mesmo essa diferença 

parte da incerta pressuposição de que eles são da mesma espécie”, afinal de contas 

“como já foi demonstrado, tanto os animais domésticos quanto os animais selvagens 

que atravessaram do velho continente para a América, sem nenhuma exceção, 

tiveram o seu tamanho reduzido” (BUFFON, 1797, p. 914). Buffon não somente 

ignora a exceção que ele mesmo traz ao leitor, como também comete o absurdo de 

equivaler um elevante a uma anta, ao mesmo tempo que questiona o pertencimento 

de dois bisões à mesma espécie.   

 Por outro lado, se para Buffon (1797) as grande espécies são débeis e pouco 

numerosas na América, o mesmo não se pode dizer dos répteis, anfíbios, insetos e 
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formas peçonhentas. Estes sim proliferariam no “estado de abandono [em que] tudo 

enlaguesce, tudo se corrompe, tudo sufoca”. Nesse ambiente espúrio “de vapores 

úmidos e nocivos [...] o Sol dardeja inutilmente seus mais vivos raios sobre a massa 

fria”, o que resultaria na produção de “seres úmidos, plantas, répteis, insetos” que 

por sua vez somente poderiam “nutrir homens frios e animais débeis” (p. 1273). 

Nesse trecho, Buffon produz uma imagem em que 

 

O podre, o encharcado e o recém-nascido deviam ser [...] elementos 
conexos de uma mesma realidade – o que ajuda a compreender como seu 
pensamento sobre a natureza americana oscilava entre a imaturidade e a 
decadência, entre um mundo embrionário e outro em putrefação (GERBI, 
2008, p. 24). 

 

Buffon encampa a Natureza inanimada da América por meio de duas 

metáforas biológicas que, nos decênios seguintes, se farão bastante presentes: a do 

organismo que se desenvolve, mas ainda está em seu estágio embrionário  e a do 

tipo perfeito que se degenera, e já se encontra em seu estado putrefato. Porém, ao 

sair da esfera da representação para a argumentação lógica, elege a primeira 

imagem. Os inúmeros dados e exemplos que Buffon lista, enumera e compara em 

seu paralelo entre o Velho e o Novo Mundo, dos quais extraímos os breves excertos 

supracitados, partem de duas premissas principais para que as conclusões 

apresentadas pelo naturalista tenham validade lógica (do ponto de vista 

argumentativo) e façam sentido (do ponto de vista semântico).  

Em primeiro lugar, acatar os argumentos de Buffon significa aceitar a 

premissa de que a inferioridade ou superioridade dos animais é, antes de tudo, uma 

questão de escala: o grande é melhor do que o pequeno, os animais maiores são 

superiores aos menores e a força física é um atributo das espécies mais perfeitas. 

Enquanto as espécies pequenas - formas inferiores, frágeis e débeis - têm uma 

“fecundidade lânguida [que] assegura a sua sobrevivência”, as formas superiores 

“animais grandes, belos e robustos sabem defender-se com sua nobre coragem, 

com sua força serena. O elefante e o leão dominam como senhores a plebe confusa 

dos incontáveis insetos” (GERBI, 2008, p. 24). Dessa forma, a própria efemeridade 

dos organismos pequenos, como os insetos que vivem alguns poucos dias, 

confrontada com a resiliência dos organismos grandes e robustos, que se impõe 

com sua ferocidade e seus corpos, remete novamente à subtese de que “o fixo é 

superior ao mutável e o grande é mais fixo do que o pequeno” (p. 29). 
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Em segundo lugar, as moléculas orgânicas presentes no solo, nas espécies 

vegetais e nos animais da América seriam de alguma forma debilitadas e menos 

nutritivas quando comparadas com as do velho continente; o mesmo ocorre com o 

clima. A explicação do naturalista para esse fato estaria na originalidade histórica 

das América, que seria fisicamente ou geologicamente “um mundo novo, ou pelo 

menos muito mais novo do que o antigo, um mundo que ficou mais tempo sob as 

águas do mar, que mal acaba de emergir e ainda não secou direito”. Mais do que 

isso, “humanamente a América é um continente ainda intocado, do qual o homem 

ainda não tomou posse, portanto “insalubre para gente civilizada e animais 

superiores” (GERBI, 2008, p. 27). Nas palavras do naturalista (apud GERBI, 2008), 

“tudo parece coincidir em provar que  a maior parte dos continentes da América era 

terra nova, ainda fora do alcance da mão humana e na qual a Natureza não teve 

tempo de estabelecer todos os seus planos, tampouco desenvolver-se”42. 

Como bem notou Bruce Mazlish (1996), Buffon "apresentou uma versão da 

natureza que não bloqueou o progresso per se". Porém, "bloqueou o progresso da 

América", ou ao menos, o projetou "para um futuro muito distante" (p. 123). No 

sistema apresentado por Buffon, a relação entre natureza e progresso não é nada 

contraditória. Muito pelo contrário, as energias físicas do mundo natural, 

materializadas nas moléculas orgânicas, proveriam os homens com o substrato 

necessário para o seu adequado amadurecimento físico e intelectual, capacitando-o 

para o trabalho e o desenvolvimento civilizacional. Como em Buffon a natureza 

americana era jovem e débil, as criaturas dela resultantes – inclusive os homens – 

fatalmente herdariam essa debilidade.  

Em um futuro distante e incerto, Buffon se mostrava mais otimista em relação 

à América: o clima e o solo iriam se desenvolver e amadurecer, equivalendo-se 

eventualmente ao Velho Mundo (MAZLISH, 1996). Porém, nas condições presentes, 

“os frios animais [...] pululam em meio à podridão”, a terra “molhada e lânguida do 

                                                           
42

 Há aqui uma contradição que não é meramente aparente, e Buffon encontrou grande dificuldade em alocar-

se de forma convincente diante desse problema por ele criado. Afinal, se todas as coisas existentes no mundo 

físico estão sujeitas às leis gerais da mecânica, então como os seres vivos poderiam partir de um molde 

perfeito, sofrendo ao longo do tempo variações equivalentes à degeneração, enquanto o mundo geológico e o 

clima partiriam de uma condição primitiva, desenvolvendo-se ao longo do tempo desde um estado jovem até 

chegar à sua plena maturidade e potência? Em outros termos, na argumentação de Buffon sobre a América, a 

variação ao longo do tempo tem um efeito positivo sobre o mundo inanimado (por meio da metáfora do 

organismo em desenvolvimento) e um efeito negativo sobre os viventes (a premissa da degeneração). 
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dilúvio” ainda “guarda a maciez das primeiras eras”, de tal modo que em diversos 

rincões dessa “umidíssima terra, não se pode habitar” (BUFFON, 1797).  

Em seu argumento sobre a originalidade histórica e geológica das Américas, 

associada à imagem de um pântano jovem, inexplorado, vil e perigoso, Buffon 

reaviva - talvez sem se dar conta disso - o motivo pré-moderno da wilderness bestial, 

da natureza como lugar da ruína. Porém, como destacou Mazlish (1996), essa ruína 

estaria reservada apenas ao Novo Mundo. Assim, enquanto no campo da literatura, 

das artes e da filosofia da segunda metade do século XVIII a natureza da América 

se distanciava de seu lugar de queda do homem por intermédio do ideal pastoral e 

da doutrina do sublime, no campo das ciências naturais empíricas o Histoire 

Naturelle devolvia à natureza americana seu aspecto degenerado. A inferiorização 

da América nesse contexto foi apresentada com uma roupagem que, sob a forma 

discursiva da ciência, colocava-se como uma constatação esteada por evidências 

empíricas, e não por paixões.  

 Ao considerarmos o peso e a influência que a figura e os trabalhos de Buffon, 

“o maior naturalista de seu tempo” (PETERSON, 1987), exerciam sobre o 

pensamento ilustrado do período, é notável o alarme que esse sistema lógico-

empírico – posteriormente estendido e radicalizado por De Pauw e Raynal43 - 

provocou entre os pensadores americanos. Quando o consenso a respeito do triunfo 

da América sobre a Europa, vinculado à sua Natureza abundante e dadivosa oposta 

ao excesso de civilização, parecia avançar a passos largos, o sistema de Buffon 

erodia essas convicções. Para refutá-lo, evidentemente era preciso adequar-se às 

mesmas regras procedimentais e linguísticas das jovens ciências naturais com suas 

forças e partículas; suas medições, classificações, quantificações e descrições 

sistemáticas.  

 Foi precisamente a tarefa a que Thomas Jefferson se dedicou a partir do final 

da década de 1770. Naturalista treinado e diligente, Jefferson sabia das implicações 

e consequências da teoria de Buffon para a jovem República dos Estados Unidos. 

Na diplomacia, a aceitação da debilidade da América significava uma desvantagem 

                                                           
43

 O francês Abbé Guillaume-Thomas Raynal e o holandês Abbé Cornelius De Pauw foram entusiasmados 

defensores da teoria da degeneração da América. Mais do que isso, os dois radicalizaram as afirmações do 

autor de Histoire Naturelle. Raynal recriminava os europeus que se moviam para o continente americano, pois 

estariam condenando seus corpos e vidas aos efeitos perniciosos da degeneração. Raynal proclamava que a 

América não havia produzido nenhum poeta, matemático ou homem de gênio em qualquer arte ou ciência. 
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considerável nas relações exteriores; afinal, nenhuma nação europeia se disporia a 

negociar em condições justas com degenerados. No campo da economia e comércio 

exterior, a doutrina da debilidade da América também era alarmante. Por um lado, 

apontava para possibilidade de imposição de preços mais baixos para os bens 

agrícolas americanos e mais altos para os bens europeus. Por outro, inibia a 

imigração, privando os Estados Unidos de braços e cérebros valiosos. Além disso, 

doutrinas semelhantes já haviam sido usadas para justificar a dominação europeia 

sobre o continente americano.  

Ademais, havia não só o evidente valor pragmático da premissa a ser 

combatida, como também o valor simbólico. Jefferson tinha convicção de que na 

questão da degeneração, “o conde havia cruzado uma linha que não deveria ser 

cruzada. Como ele ousava instrumentalizar a história natural para condenar todo um 

continente?” (DUGATKIN, 2009). Assim, o reputado pensador e (na ocasião) 

governador da Virgínia apresentou a sua refutação a Buffon, organizando-a em duas 

investidas. A primeira delas está nas páginas da primeira versão de seu Notes on 

the State of Virginia, publicado em 1781.  

Jefferson (2006) inicialmente demonstra respeito e deferência por Buffon, 

reputando-o como um “celebrado zoólogo, que apresentou, e continua a apresentar, 

muitas contribuições preciosas ao tesouro da ciência” Porém, complementa 

 

Apenas quero apresentar uma dúvida: se o tamanho ou as faculdades dos 
animais dependem do lado do Atlântico no qual o seu alimento cresce ou, 
ainda, em que se distinguem os elementos de que são compostos? Quando 
foi que a natureza se alistou como uma partisan Cis ou Trans-Atlântica? 
Inclino-me a suspeitar que há mais eloquência do que bom raciocínio na 
sustentação dessa teoria. Esse é um daqueles casos em que o julgamento 
foi seduzido por uma pena brilhante [...], e devo questionar se ele não se 
equivocou, emprestando por um momento a essa pena sua vívida 
imaginação e sua sedutora linguagem (JEFFERSON, 2006, p. 68). 

 

De acordo com Merrill Peterson (1987), “visto à luz do conhecimento do 

século XVIII, o Notes onthe State of Virginia foi primariamente um trabalho de 

história natural”. E foi sob esse aspecto que Jefferson fez a sua famosa refutação às 

correntes teóricas europeias a ele contemporâneas sobre a impotência e 

degeneração do Novo Mundo. Em sua resposta a Buffon, ao levantar suas dúvidas 

sobre a teoria do naturalista francês, reconhecia não possuir dados suficientes na 

ocasião “sobre o clima e a etologia para estabelecer uma análise adequadamente 

robusta”. Ainda assim, o pensador da Virgínia “concentrou a maioria dos seus 
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esforços na refutação das conclusões do conde francês, em vez das premissas” (p. 

277).  

Para Jefferson (2006) não havia razão para crer que as diferenças entre o 

Velho e o Novo Mundo poderiam ser explicadas pela degeneração do último "como 

se os dois lados não fossem aquecido pelo mesmo sol; e o solo com a mesma 

composição química fosse menos capaz de se converter em nutrientes para os 

animais". Ao que complementa, "o pigmeu e o habitante da Patagônia, o rato e o 

mamute, derivam as suas dimensões dos mesmos extratos nutritivos" (p. 45). Com 

contida ironia, o célebre pensador americano compara espécimes gigantes da 

América e contrapartes diminutas no velho continente para concluir que derivam as 

suas compleições da mesma matéria. Em outros termos, ele utiliza a premissa de 

Buffon ao avesso para, diversamente do conde francês, inferir que a natureza dos 

dois lados do continente tem a mesma potência. 

 Nas páginas que se sucedem, Jefferson apresenta uma série de listas em 

que elenca amostras de minerais, assim como animais, encontrados na Virgínia (por 

vezes a extendendo para outras regiões). Mais do que isso, ele mediu e pesou 

inúmeras espécies de aves e quadrúpedes americanos, do urubu-de-cabeça-

vermelha ao mamute (“a maior de todas as criaturas terrestres”, dizia Jefferson, que 

acreditava que estes ainda vagavam nas terras selvagens do norte de Ohio). 

Depois, comparou as suas amostras com aquelas que Buffon havia encontrado na 

Europa. O americano demonstrou que as espécies comuns aos dois continentes, 

particularmente quadrúpedes como os alces, os lobos, os cervos e os bisões, na 

América eram tão grandes, ou maiores do que as europeias. Além disso, os tipos 

peculiares à América em geral excediam em suas dimensões os tipos peculiares à 

Europa (JEFFERSON, 2006; PETERSON, 1987). 

O iluminista americano, contudo, não se dá por satisfeito. Ao mesmo tempo 

em que combate as ideias do conde de Buffon em seu próprio terreno, tomando os 

dados do Histoire Naturelle como referências e os comparando com as suas 

próprias anotações, Jefferson (2006) também questiona a veracidade e precisão dos 

dados apresentados pelo naturalista francês. Por um lado, Buffon negligencia a 

comparação de diversas espécies comuns aos dois continentes, tais como “o búfalo, 

o veado vermelho, o lobo ou a marta” entre outros, de tal forma que “não há 

testemunhos suficientes ou dados comparativos sobre essas espécies”. Afinal, “não 

nos parece que Buffon e D’Aubenton mediram, pesaram ou sequer viram os 
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exemplares americanos”. Depois, destaca que os naturalistas franceses tão somente 

afirmavam que “alguns viajantes lhes disseram que os espécimes americanos eram 

menores do que os europeus” (p. 55). Ao que complementa 

 

Mas quem eram esses viajantes? Eles não devem ter sido de uma 
descrição muito diferente daqueles que nos abriram os outros três quartos 
do mundo? A história natural era o objeto de suas viagens? Eles mediram 
ou pesaram os animais sobre os quais falaram? Ou eles não os julgaram 
apenas pela vista, ou talvez mesmo apenas por relato? Eles eram 
familiarizados com os animais de seus países, que tomaram como 
referências para compará-los? Não foram talvez ignorantes em muitos 
casos para confundir as espécies? A verdadeira resposta a essas questões 
provavelmente traria luz à sua autoridade, ou reputá-la-ia como insuficiente 
para a fundação de uma hipótese (Idem). 

 

Em sua argumentação, Jefferson (Ibidem) busca demonstrar que o conde de 

Buffon não somente fez mau uso dos dados, deixando a sua “vívida imaginação e 

sedutora linguagem” se sobreporem ao cauteloso levantamento das espécies, 

desvestido de qualquer preconcepção. Mais do que isso, ele por vezes havia 

selecionado os dados que utilizou sem cautela, tomando relatos pouco precisos de 

viajantes desconhecidos como fatos, enquanto ao mesmo tempo ignorava 

evidências claras, como o fato de, das 26 espécies de quadrúpedes comuns à 

Europa e aos Estados Unidos catalogadas, “7 foram relatadas como sendo maiores 

na América, 7 do mesmo tamanho e 12 não foram suficientemente examinadas” (p. 

56). Da mesma forma, se o exemplo da natureza dos Estados Unidos apresentava 

um forte indício de exceção à regra da debilidade do continente americano, era 

muito provável que a própria regra fosse um equívoco. 

O corpus da argumentação e das evidências de Jefferson soou como uma 

trombeta a recrutar os naturalistas do país para a urgente missão de medir, pesar e 

dissecar as espécies animais e vegetais do continente em seus pormenores e, 

ainda, destacar os efeitos benéficos do clima e da geografia sobre os seus corpos e 

espíritos (propensão que se mostrava ainda mais forte entre os de nascimento 

europeu, como Crévecoeur). O próprio James Madison, em uma de suas longas 

correspondências a Jefferson em 19 de junho de 1786, juntou-se à empreitada. Na 

carta, ele compartilha o resultado da dissecação e medições de uma doninha 

americana que ele havia concluído recentemente, descrevendo minúcias como a 

espessura da membrana da bexiga, morfologia e coloração das tetas, o tamanho 

das orelhas e distância entre ânus e vulva. Mais importante, Madison (1786, s.p) 
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comparou pormenorizadamente os seus dados com aqueles feitos por Buffon em 

espécies correlatas europeias, concluindo que os dados levantados “certamente 

contradizem a asserção de que, entre os animais comuns aos dois continentes, os 

do Novo Mundo são, em todos os aspectos, menores do que os do Velho”.  

A segunda investida de Jefferson contra a doutrina da degeneração foi um 

complemento da primeira. Entre 1783 e 1784, quando ainda atuava como delegado 

do Estado da Virgínia no Congresso da Confederação, ele se correspondeu 

ativamente com diversos amigos sobre o desejo de enviar a carcaça de um alce 

gigante (com mais de 2 metros de altura) tão preservada quanto fosse possível, 

pessoalmente ao conde de Buffon. O general John Sullivan se encarregou da tarefa, 

comprometendo-se a recrutar algum de seus amigos para a empreitada. No verão 

de 1784, quando Jefferson embarcou para Paris, o animal pretendido ainda não se 

encontrava sob seus cuidados (DUGATKIN, 2009; SEMONIN, 2000). 

No final de 1785 Jefferson jantou com Buffon na mansão do conde, nas 

cercanias de Paris. Ao relatar o evento em suas cartas para a Virgínia, o americano 

(apud SEMONIN, 2009) destacou que Buffon desconhecia por completo o alce 

americano, pressupondo que este fosse possivelmente uma rena categorizada de 

forma equivocada. Jefferson, então, teria  replicado que "a rena poderia andar sobre 

a barriga do alce". Conforme o relato, o conde se interessou pela questão, sugerindo 

que, caso Jefferson pudesse presenteá-lo com os chifres de um alce gigante, ele 

(Buffon) reavaliaria suas considerações referentes à doutrina da degeneração no 

próximo volume do Histoire Naturelle (DUGATKIN, 2009, p. 98). Jefferson então 

enviou uma carta para Sullivan, salientando a urgência da captura do animal outrora 

solicitado, 

 

A máxima prontidão e diligência que puder empregar para que eu tenha a 
pele, o esqueleto e os chifres do alce, do caribou e do cervo canadense me 
encorajam a renovar meu pedido para que esses objetos sejam entregues 
aqui, sendo eles muito mais preciosos  do que você pode imaginar. 
Quaisquer custos que você tenha na busca e envio desse pedido, eu irei 
imediatamente reembolsá-lo (JEFFERSON apud SEMONIN, 2000, p. 222). 

 

Em março de 1787, o alce pretendido finalmente foi abatido em Vermont e 

transportado pelo rio Connecticut para Sullivan. No dia 3 de abril, o animal chegava 

à casa do general. O tempo e as condições de transporte fizeram com que embora o 

alce tenha sido dissecado com o pelo sobre a pele, grande parte foi danificado. Além 
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disso, como os chifres do espécime maior eram notavelmente pequenos, “foram 

enviados os pares de outro animal”, “um pouco mais impressionantes, para 

acompanhar a carcaça” (SULLIVAN apud SEMONIN, 2000, p. 225). O animal 

dissecado finalmente chegou às mãos de Buffon em outubro de 1787, acompanhado 

pela seguinte carta, 

 

Senhor, eu tive a honra de informá-lo a algum tempo atrás que havia escrito 
para alguns de meus amigos na América, expressando o desejo de que me 
enviassem as carcaças de um alce, um caribou, um cervo e um veado para 
que pudessem lançar luz sobre essa classe de animais; era de meu 
particular interesse que enviassem o  esqueleto completo, juntamente com 
a pele e os chifres de um Alce, em condições que permitissem que a pele 
fosse separada e empalhada em sua chegada por aqui. Estou feliz em 
poder presenteá-lo nesse momento com os ossos e a pele do alce, os 
chifres do caribou, do cervo, do veado, do spicked horned buck e do 
roebuck da America. Todos eles vieram de New Hampshire e 
Massachusetts. Eu lhe dei o nome popular dos animais, uma vez que cabe 
a você decidir os seus nomes reais. A pele do alce foi enviada ainda com os 
pelos, mas grande parte deles caíram e o restante devera cair também. Os 
chifres do cervo são notadamente pequenos. Eu pessoalmente já vi alguns 
que devem pesar cinco ou seis vezes mais. Esse é o animal que chamamos 
de cervo nas partes mais ao sul da América, sobre os quais forneci alguma 
descrição nas Notas sobre a Virginia, livro que tive a honra de presenteá-lo 
com uma cópia [...]. Eu já vi o Daim, o Cerf e o Chevreuil da Europa. Porém, 
o animal que chamamos de cervo, e que pode ser diferenciado como round-
horned elk, é muito diferente destes. Eu nunca vi o Brand-hirtz ou o Cerf 
d'Adennes, tampouco o cervo europeu. Caso eu pudesse vê-los, poderia 
dizer com qual deles o cervo americano mais se parece, já que sou 
notadamente bem familiarizado com este animal. Também preciso ressaltar 
que os chifres do veado, que acompanha estes espólios, não tem sequer a 
quinta ou sexta parte do peso de outros que já vi. Esse indivíduo já era bem 
velho, de acordo com o nosso método de julgamento. Eu tomei medidas 
pessoalmente para que me forneçam exemplares grandes dos chifres de 
nosso cervo e nosso veado; dessa forma, rogo para que não considere 
estes que agora envio como exemplares que representam espécimes em 
seu tamanho ordinário. Eu realmente acredito que você achará que o alce, o 
Round horned elk e o veado americano são espécies não-existentes na 
Europa. O Alce é possivelmente de uma nova classe. Eu espero que esses 
espólios, senhor, possam ter o mérito de adicionar alguma coisa nova aos 
tesouros da natureza que vêm afortunadamente sendo alvo de sua 
observação [...]; eles são, nesse caso, uma pequena gratificação para você, 
que porcurei e enviei com grande satisfação, tendo esta honra com o 
sentimento de mais alta estima e respeito, senhor (JEFFERSON, 1787, s.p). 

 

 A tão aguardada mea culpa de Buffon, contudo, nunca veio. Seis meses 

depois o célebre conde francês falecia. O medo do americano, de que as ideias de 

degeneração, agora propagadas por Raynal e DePauw, produzissem frutos 

duradouros no velho continente (e além), se mostrou procedente. Contudo, o seu 

papel como ponta de lança para a contestação das teorias de inferiorização da 

América no campo das ciências naturais também produziu frutos, abrindo uma 



249 

 

vereda que, nas décadas seguintes, se faria sentir no trabalho de naturalistas com o 

peso de Humboldt, Audubon e Burroughs. Ainda mais importante, na contenda de 

Jefferson com Buffon, os dois grandes campos discursivos por meio das quais o 

enfrentamento entre o Velho e o Novo Mundo se deu em torno do problema da 

natureza se uniram: de um lado, o embate literário esteado pela purificação da 

wilderness e o ideal pastoral; do outro, o embate nas ciências da vida estruturado 

sobre a hipótese da variação associada à degeneração. 

 Esse elemento deve ser sublinhado. Na acepção de Jefferson, se as 

propriedades das moléculas que formam todo o mundo natural são as mesmas em 

qualquer parte que se vá, a América teria uma vantagem fundamental. Afinal, ao 

contrário da Europa, os homens americanos teriam à sua disposição um mundo 

natural gigantesco para explorar. Dentro da eloquente retórica de Buffon (apud 

GERBI, 2008), é o trabalho humano que dá à natureza a sua melhor conformação, 

afinal “é sobretudo por existirem poucos homens na América e por levarem em sua 

maioria uma vida de animais, deixando a natureza em estado bruto” que “a terra 

permaneceu fria, incapaz de produzir os princípios ativos, de desenvolver os germes 

de quadrúpedes maiores” que por sua vez precisariam de “todo o calor, toda a 

atividade que o sol pode conceder à terra amorosa” (p. 23). A isso Jefferson 

acrescentaria: e é a natureza que também dá ao homem a sua melhor conformação. 

Para que essa afirmação e todo tipo de inferência dela decorrente seja possível, o 

iluminista americano retira o valor positivo do mundo natural não dos procedimentos 

e conceitos da física ou da química, mas do motivo pastoral. 

 Peterson (1987), vai ainda mais longe. Para ele “a reivindicação da natureza 

americana por Jefferson foi também uma reivindicação do Oeste americano”. Afinal 

de contas, o “Oeste era a natureza escrita com letras grandes, que [...] respondia à 

sua ânsia pelo grande e o fabuloso” (p. 278-279). Assim, se na atitude dos 

românticos “o pobre camponês [...] é recompensado por ser livre e não corrompido 

pela civilização urbana” atribuindo-se “uma virtude especial ao fato de estar perto da 

natureza” e, ainda, se “vinculado ao movimento romântico, encontramos um 

ressurgimento do nacionalismo” contraposto aos intelectuais da ciência que “haviam 

estado essencialmente isentos do sentimentos nacional”, de tal forma que “o 

iluminismo foi uma força que não conheceu limites políticos como tais” (RUSSELL, 

2001, p. 373), a reação de Jefferson à teoria da degeneração subvertia essa lógica. 

Em sua defesa e projeto da jovem nação que surgia, transitou entre esses dois 
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mundos – o romântico e o iluminista – coadunando as suas lógicas e os seus 

campos semânticos, dando a elas o caixilho do agrarianismo. 

 Esse é, talvez, o principal motivo pelo qual frequentemente o agrarianismo é 

associado à fronteira pela categoria do ‘precursor’, embora raramente encontremos 

uma explicação adequada para essa associação. Em Jefferson (e também em 

Crévecoeur), as duas grandes tradições relacionadas à representação da natureza - 

a das ciências naturais e a literária - se entrelaçam, conformando uma teoria que se 

encontra no limiar entre ambas.  Evoca-se, nesse sentido, tanto a premissa pastoral 

do ambiente natural como lugar de regeneração e potência quanto o pendor 

descritivo e analítico do naturalista. Esse constante trânsito ‘entre dois mundos’ 

ajuda a explicar, em grande parte, a conhecida inconsistência estilística que por 

vezes se apresenta nos textos de Jefferson, Crévecoeur e, quase um século depois, 

Turner. No autor franco-americano, por exemplo, essa distinção fica latente na 

comparação entre a Carta Três e as cartas dedicadas à comparação entre 

Nantucket e Charlestown. Em Jefferson, ela aparece no corte entre o elogio 

entusiasmado dos predicados do agricultor e as tabelas com descrições e 

quantificações de espécies locais da Virgínia no Notes on Virginia. Em Turner, surge 

da tensão entre o tom epopeico da narrativa e as descrições e enumerações de 

detalhes históricos regionais e aspectos fisiográficos. 

 Para além do agrarianismo, essa justaposição entre o imaginário teológico-

literário e as ciências naturais estabeleceu a base sobre a qual o pensamento social 

do século XIX se desenvolveu. A ideia da plasticidade dos organismos apresentada 

por Buffon (ainda que por deformação), somada ao problema da forma dos embriões 

– que irá originar o debate em torno da herdabilidade dos caracteres adquiridos – 

ofereceu material fértil para os pensadores e pesquisadores do período. Inicialmente 

desdobradas no campo das ciências da vida por meio da teoria da evolução, essas 

ideias forneceram um rico repertório de imagens que seriam exploradas pelo 

pensamento histórico, geográfico e social dos últimos decênios do século XIX. O 

conceito estadunidense de fronteira, como demonstraremos, se desenvolveu por 

meio dessa senda, em íntima relação com o vitalismo lamarckista. Para 

compreendermos essa asserção, é necessário que nos detenhamos sobre a 

controvérsia em torno da evolução e seus desdobramentos nos Estados Unidos. 
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3.3. O vivente e o meio na controvérsia em torno da evolução 

 

 A próxima grande controvérsia na história do conceito de meio ocorre a partir 

de 1859, quando Darwin publica a sua Origem das Espécies, abrindo a inflexão que 

iria opor darwinistas e lamarckistas nas décadas subsequentes. Como já vimos, em 

seu Filosofia Zoológica, Lamarck define as circunstâncias influentes como o conjunto 

de circunstâncias exteriores que demandam ações adaptativas dos viventes. 

Enunciada durante a primeira década do século, a teoria de Lamarck postulava uma 

transmutabilidade ilimitada dos viventes. Lamarck era um ferrenho adepto da (então 

nova) ideia da derivação de formas complexas de vida a partir de formas mais 

simples e primitivas. É notável, entretanto, que o seu gênio o levou  a não buscar 

evidências a favor da descendência, uma ideia que ele tratou como axioma, “mas a 

fabricar pela lógica dedutiva um mecanismo plausível de transmutação e mudança 

das espécies”. Darwin notou variações randômicas evidentes, mas inexplicáveis, 

como fonte das novas formas. Lamarck encontrou essa fonte na ação do meio. O 

ajuste fino ou adaptação do organismo ao meio era, portanto, sujeito ao controle do 

último".  (COLEMAN, 1966, p. 32). 

Entretanto, o mesmo Lamarck alerta para o fato de que, caso alguém perceba 

essas circunstâncias como ações diretas do meio exterior sobre o vivente, então o 

próprio autor não assume a responsabilidade pela interpretação equivocada de seus 

leitores. Nas palavras dele, 

 

Dizer que as circunstâncias exercem influência sobre a forma e a 
organização dos animais equivale a afirmar que, embora muito diferentes, 
as espécies compartilham com o mundo a forma e as causas  mesmas de 
suas modificações. Certamente, se tomássemos esta expressão ao pé da 
letra, incorriríamos em erro, uma vez que quaisquer que sejam as 
circunstâncias, estas não operam diretamente sobre a forma e a 
organização dos animais nenhuma modificação. Entretanto, grandes 
mudanças nas circunstâncias produzem nos amimais grandes mudanças 
nas necessidades e, a partir de então as necessidades produzem ações. 
Logo, se as necessidades são constantes ou muito duráveis, os animais 
adquirem novos hábitos, que são tão duráveis como as necessidades que 
os geraram (LAMARCK, 1986, p. 167-168). 

 

 São, portanto, as necessidades, que compõem uma “noção subjetiva 

implicando a referência a um polo positivo dos valores vitais” (CANGUILHEM, 2012, 

p. 146) as verdadeiras forças que levam os viventes à realização de determinadas 

ações que, quando repetidas reiteradas vezes, se tornam hábitos, que permanecem 



252 

 

enquanto as necessidades que os criaram (impelidas pelas constrições ambientais) 

existirem. Para Lamarck, os hábitos perenes tendem a privilegiar o uso ou desuso 

de determinados órgãos e funções corporais, levando ao seu desenvolvimento ou 

atrofia; esta mutação seria transmissível para a prole do vivente por meio da 

hereditariedade, ressalvada a condição de os dois reprodutores portarem a referida 

mutação (LAMARCK, 1986, p. 168).    

 Ainda conforme Lamarck (1986. p. 173), esta característica faz com que a 

situação do vivente em seu meio seja uma situação desoladora. Afinal, os esforços 

do vivente para perdurar e manter-se vivo são sempre contrapostos por 

circunstâncias que lhe são totalmente indiferentes. 

 

1º, toda mudança razoavelmente considerável e perene nas circunstâncias 
em que se encontram as espécies animais, opera uma mudança real em 
suas necessidades; 2º, toda mudança nas necessidades dos animais neles 
produz novas ações para satisfazê-las, e por consequência, novos hábitos; 
3º, como toda nova necessidade gera novas ações com o intuito de 
satisfazê-las, esta exige do animal uma série de experimentações, tais 
como o emprego mais frequente de uma parte que outrora utilizava menos, 
fazendo-a se desenvolver e fortificar [...]; as necessidades [instadas pelo 
ambiente] criam estas mudanças insensivelmente no corpo, pelos esforço 
de seu sentimento interior (Idem). 

 

Percebe-se que, para o zoólogo francês, as mudanças circunstanciais que 

frequentemente desafiam os seres vivos encetam também uma iniciativa da própria 

vida, de transformação das suas ações e hábitos, que por vezes acarreta a 

transformação dos próprios corpos – a evolução. É importante sublinhar que 

Lamarck lança sobre os viventes, e não sobre o ambiente, a iniciativa sobre as 

transformações e adaptações que ocorrem para reestabelecer a situação de 

equilíbrio sobre o ambiente. Por isso mesmo, as interpretações equivocadas do 

naturalista francês na maior parte das vezes obliteram aquilo que é mais 

proeminente em sua teoria, o seu vitalismo. Dito de outra forma, “a adaptação é um 

esforço renovado da vida para continuar a se 'colar' num meio indiferente". Do que 

se infere que "a adaptação, sendo o efeito de um esforço, não é, portanto, uma 

harmonia". Por isso ao contrário da interpretação vulgarizada que por vezes dele se 

faz,"o lamarckismo não é um mecanicismo [...]. Na realidade, é um vitalismo nu. 

Afinal, "há uma originalidade da vida da qual o meio não dá conta, ele ignora. O 

meio é [...] exterior no sentido próprio da palavra, ele é estrangeiro, não faz parte da 

vida. Do que se conclui que a realação entre vivente e meio em Lamarck "é, na 
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verdade, um vitalismo, por ser um dualismo [...]. A vida resiste unicamente se 

deformando para sobreviver a si mesma” (CANGUILHEM, 2012 p. 147).  

Darwin elaborou uma teoria sensivelmente diferente daquela proposta por 

Lamarck para explicar o fenômeno das mutações e, doravante, da evolução, na 

relação entre vivente e meio. Em notícia histórica introdutória à publicação de seu 

Origem das Espécies, após uma longa e competente revisão bibliográfica que dá 

conta do estado da arte da ideia de evolução, toma em alta estima as contribuições 

de Lamarck “este sábio, justamente célebre”, ao passo que minimiza a importância 

das contribuições de Buffon pois “suas opiniões variavam muito de época para 

época, e não trata nem das causas, nem dos meios de transformação da espécie” 

(DARWIN, 2003, pp. 4 e 5). Em seguida, na introdução do mesmo trabalho, aponta 

que  

 

Os naturalistas assinalam, como únicas causas possíveis às variações, as 
condições exteriores, tais como o clima, a alimentação, etc. Pode isto ser 
verdade, num sentido muito limitado [...]; mas seria absurdo atribuir a 
simples causas exteriores a conformação do picanço, por exemplo [...] 
(Idem, pp. 15-16). 
  

  

O naturalista britânico aponta a existência de dois mecanismos que, em 

conjunção, atuam como agentes de diferenciação, isto é, de produção de novas 

formas entre os viventes. Em primeiro lugar, a variação, que funciona como 

mecanismo de produção de diferenças. Em segundo lugar, a concorrência entre as 

espécies pelos recursos ambientais disponíveis, que dá origem ao mecanismo de 

seleção natural, ou seja, a multiplicação das variações mais adaptadas ao ambiente 

e a extinção das variações menos adaptadas. Para Canguilhem (2012, p. 148), em 

Darwin “a relação entre o vivente e o meio [é um] conjunto de forças físicas”, de 

forma que “o primeiro meio no qual vive um organismo é um entourage de viventes 

que para ele são inimigos ou aliados, presas ou predadores”. Daí, tem-se que “entre 

os viventes estabelecem-se relações de utilização, destruição e defesa”.  

Portanto, Darwin (2003, p. 185) estabelece uma conceituação de meio que, 

para além das variáveis físico-químicas (clima, pressão atmosférica, relevo, 

vegetação), o elemento fundamental no processo evolucionário é o conjunto de 

outros seres vivos que interagem mutualisticamente ou concorrentemente com 

determinado vivente. Para ele, a seleção natural “atua apenas pela conservação das 
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modificações vantajosas”, e não pela supressão das modificações desvantajosas. 

Ao que se segue “cada nova forma, sobrevindo numa localidade suficientemente 

povoada, tende, por conseqüência, a tomar o lugar da forma primitiva menos 

aperfeiçoada, ou outras formas menos favorecidas com as quais entra em 

concorrência, e termina por exterminá-las”. A respeito disso Canguilhem  (2012, p. 

149) postula que “na obra de Darwin [...] o fio que religa a formação  dos viventes ao 

meio físico-químico pode parecer bastante tênue”. 

 Vale destacar que, embora em seus estudos Darwin estivesse convicto de 

que os fatores ambientais não eram os elementos exclusivos e/ou determinantes do 

processo de mutação e variação das espécies, essa mesma convicção não se 

extendia às suas conclusões sobre, de fato, quais seriam estes fatores, afirmando 

peremptoriamente que “a nossa ignorância com respeito às leis da variação é muito 

profunda. Não podemos [...] pretender indicar as causas de uma variação qualquer” 

(DARWIN, 2003, p. 181). As variações, portanto, foram estabelecidas pelo 

naturalista como acidentais. Porém, sua convicção de que existia uma gama 

considerável de fatores atuando, para além dos fatores ambientais, na produção do 

processo de variação, seleção e especiação era muito mais segura. Conforme o 

próprio autor, 

 

todas as vezes que podemos reunir os termos de uma comparação, 
notamos que as mesmas leis parecem ter atuado para produzir tanto as 
pequenas diferenças que existem entre as variedades de uma mesma 
espécie, como as grandes diferenças que existem entre as espécies do 
mesmo gênero. A mudança das condições não produz geralmente senão 
uma variedade flutuante, mas algumas vezes também efeitos diversos e 
definidos; ora, estes efeitos podem, com o tempo, tornar-se muito 
pronunciados, posto que nada possamos afirmar, por falta de provas 
suficientes. O hábito, produzindo particularidades constitucionais, o uso 
fortificando os órgãos, e a falta de uso enfraquecendo-os ou diminuindo-os, 
parecem, em muitos casos, ter exercido uma ação considerável (Idem).
  

 

 No último trecho da citação, como se percebe, Darwin não refuta Lamarck, 

mas o referenda parcialmente, assumindo como válida a hipótese de o hábito ser um 

fator importante na produção de “particularidades constitucionais”, ora fortificando 

órgãos, ora enfraquecendo-os e atrofiando-os. Entretanto, o autor britânico ressalva 

o fato de que não existem indicações empíricas que tornem possível a afirmação de 

que tais mudanças no hábito foram produzidas por fatores ambientais. Mais do que 

isso, enquanto Lamarck aplicava a teoria do hábito, relacionada ao uso e desuso 
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dos órgãos como válida apenas para os espécimes adultos, Darwin (2003, p. 146) 

dizia que “a seleção natural pode atuar sobre o ovo, sobre a semente ou sobre o 

novo indivíduo, e modificá-los tão facilmente como pode modificar o adulto”. Ora, se 

em seu estado embrionário o vivente em determinada situação sofre modificações, 

deduz-se que nesse caso não é o hábito o elemento definidor da variação. Portanto, 

ela não parte do vivente, mas do seu meio. Isso leva Canguilhem (2012, p. 148), em 

sua comparação entre os dois autores evolucionistas, a afirmar que “segundo 

Darwin, contrariamente a Lamarck, a iniciativa da variação pertence, por vezes, mas 

apenas por vezes, ao meio”.  

Tem-se, portanto, que nos trabalhos de Darwin, da forma que nos foram 

deixados, o meio, como conjunto de variáveis físico-químicas (ou circunstâncias) 

parece ter uma influência maior sobre os embriões, enquanto o meio como 

fenômeno biogeográfico – o conjunto de relações entre os viventes de determinado 

nicho – estabelece-se de forma mais determinante não como fator de variação, mas 

de seleção. Se em Darwin o finalismo manifesta-se sobretudo nos conceitos e 

palavras que ele utiliza, e não propriamente em sua teoria, em Lamarck o vitalismo 

se sobressai. De fato, "um e outro são autênticos biólogos, para os quais a vida 

parece um dado que eles buscam caracterizar sem muito se preocupar de dar conta 

disso analiticamente". Antes de se excluírem, os dois autores são complementares. 

Afinal, Lamarck pensa a vida segundo a duração e Darwin a pensa mais segundo a 

interdependência" (CANGUILHEM, 2012, p. 149). 

 

3.4. Evolucionismo E O Pensamento Teológico E Histórico-Social 

Estadunidense Do Século XIX 

 

 Para compreendermos o desenvolvimento do pensamento histórico e social 

dos Estados Unidos no século XIX, é necessário antes identificar a recepção e o 

impacto que as doutrinas evolucionistas exerceram sobre o país, bem como os 

acalorados debates e querelas que se desdobraram a partir da publicação de 

Filosofia Zoológica em 1809 e A Origem das Espécies em 1859. Esta digressão é 

fundamental para concatenarmos os debates em torno do conceito de meio à 

formação do conceito de fronteira. Primeiramente, cabe destacar que essa recepção 

não ficou adstrita a aspectos puramente científicos. Em diversas oportunidades, ela 
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foi utilizada na querela em torno da escravidão. Charles Loring Brace (apud 

PFEIFER, 1988, p. 183), por exemplo, usou o argumento de que “a criação 

separada das raças havia sido tomada como argumento para a inferioridade racial 

de certos grupos humanos” e, portanto, para a escravidão. Contra essa posição 

Brace argumentou “a favor da unidade da humanidade em princípios darwinistas”. 

Em outros momentos, a recusa ao evolucionismo foi utilizada como argumento de 

resistência à “vassalagem cultural em relação à Europa”, argumento reforçado por 

figuras proeminentes como o influente Emerson, para quem esta vassalagem já 

havia sido rompida, “por um movimento de vanguarda determinado a superar a 

dependência cultural da América em relação à Europa”, lançando para isso “uma 

revolta contra a epistemologia lockeana, o racionalismo desprovido de espírito, o 

mecanicismo, o materialismo crasso” e, ainda, o que eles tomavam como “formas 

cruas de cristianismo histórico” (apud KEANE, 2005, p. 41). Outro ponto de disputa – 

e talvez o mais acalorado – encontrava-se na contestação do evolucionismo por seu 

caráter ateístico. 

 Conforme aponta Edward Pfeifer (1988, p. 169), as primeiras publicações de 

Darwin foram recebidas nos EUA já marcadas pela desconfiança em relação às 

teorias da evolução. Charles Lyell, o renomado geólogo escocês que gozava de 

grande prestígio no meio científico estadunidense, já havia condenado em anos 

anteriores, em seu Princípios de Geologia, as ideias  de Lamarck, o que abriu 

precedente para a hesitação na recepção desse tipo de teoria. Não devemos 

subestimar o impacto de Lyell sobre o meio científico de seu tempo. 

Contemporaneamente à sua publicação em 1830, Principles of Geology foi 

denominado "o mais importante livro científico já escrito" (EVOLUTION LIBRARY, 

2001). Seu argumento central, o uniformitarismo, postulava que as forças que 

moldaram o planeta de hoje operaram  e operam de forma contínua ao longo da 

história, com a mesma intensidade observada hodiernamente. Era, essencialmente, 

um argumento cartesiano utilizado contra as teorias então majoritárias do 

catastrofismo, que afirmavam uma série de catástrofes como explicação para as 

diferenças morfológicas encontradas entre os grupos fósseis presentes nos 

diferentes strata geológicos. Dentro do referido argumento, essas forças produziriam 

pequenas modificações dentro das espécies para que elas se adaptassem aos 

nichos nos quais foram criadas, embora isso não incorresse em modificações tão 

radicais a ponto de produzir uma nova espécie a partir de outra preexistente. 
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Após uma longa exposição das ideias de Lamarck, por vezes recorrendo a 

citações diretas, no capítulo de seu influente trabalho dedicado à questão, Lyell 

(2010, p. 577) conclui, com contida ironia, que "é oportuno observar que a síntese 

apresentada da teoria lamarckista não é um panorama exagerado, e essas 

passagens [por ele transcritas] que provavelmente causaram grande surpresa na 

mente do leitor são traduções literais do original". Ao que se segue mais adiante 

"Lamarck de fato tentou estabelecer um argumento a favor de seu sistema, retirado 

da enorme confusão que emergiu do estudo de algumas ordens de animais e 

plantas”, embora com isso tenha negligenciado “pequenas nuances que diferenciam 

novas espécies descobertas nos últimos cinquenta anos" (2010, p. 580).  

 Para Lyell (2010, p. 583), Lamarck de certa forma compreendeu 

erroneamente a ideia comumente difundida do que é uma espécie. Afinal "não é 

verdade o fato de que os naturalistas assumem uma organização de plantas e 

animais [excessivamente] rígida, que não pode variar em cada uma de suas partes". 

Muito pelo contrário, afirma o autor, dentro de uma mesma espécie há variações 

notáveis que, conforme aponta Lamarck, de fato são decorrentes de adaptações ao 

ambiente. Contudo, ele tinha uma “opinião diferente em relação ao fato de essas 

modificações nos hábitos e órgãos de diferentes espécies serem transmitidas [aos 

descendentes]”. Conforme o autor, assumir como verdadeiras as ideias do zoólogo 

francês seria o equivalente a lançar no caos todo o trabalho de Lineu, pois um sem-

fim de adaptações herdáveis seria o equivalente à invalidação do próprio conceito de 

espécie. Como exemplo de sua argumentação, Lyell cita a enorme variedade de 

cães, endereçados às mais diversas funções, com uma enorme variedade de 

tamanhos, cores, comportamentos e aplicações – do trabalho à companhia. Porém, 

“se buscarmos por alguma das transformações essenciais requeridas para assumir 

ao menos um arremedo de fundação para a teoria de Lamarck”, tais como “o 

crescimento de novos órgãos ou a gradual obliteração de outros, não encontraremos 

nada do tipo” (LYELL, 2010, p. 584). Entre as décadas de 1830 e 1860, a 

argumentação de Lyell permaneceu como a ideia mais bem aceita em torno do tema 

(PFEIFER, 1988). 

A maior assolação em relação às ideias evolucionistas no período anterior a 

Darwin em solo norte-americano veio com a furiosa recepção que 'Vestiges of the 

Natural History of Creation', livro de Robert Chambers, recebeu em 1844. Em 

concordância com a epistemologia lockeana e, portanto, em contradição com o 
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movimento transcendentalista liderado por Emerson,  Chambers esboçou o mundo e 

tudo o que há nele como “produtos da lei natural”. Em sua história natural, o primeiro 

estágio da existência estaria relacionado a partículas de matéria nebulosa aquecida, 

por ele denominadas universal fire mist. Em seguida, um núcleo se formou em torno 

da fire mist, começando a girar. Esta rotação sugou para si outras partículas e 

eventualmente originou uma enorme massa incandescente, com algumas partes 

sendo lançadas em órbita pela força centrífuga. Um desses satélites, para 

Chambers, foi a Terra. Por fim, quando o mundo estava pronto para a vida, esta 

surge por geração espontânea. As formas de vida primitiva posteriormente se 

desenvolveram em plantas e animais, os mesmos que poderíamos observar no 

século XIX. Por usar “o conceito de lei natural e, ademais, expressar uma noção de 

Universo que prescinde da palavra Deus (embora não afirme em nenhum momento 

a ausência de uma razão maior criadora) Chambers foi taxado como ateu e recebido 

de forma áspera nos Estados Unidos”.  (PFEIFER, 1988, p. 169). Embora fosse um 

geólogo metódico, comprometido com as regras do método científico, Lyell escapou 

do mesmo destino de Chambers ao cautelosamente falar em “criação” em seu 

argumento sobre a disposição das distintas espécies em diferentes regiões.  

 Os cientistas dos EUA também atacaram o processo pelo qual Chambers 

pensou que a evolução animal ocorria.  Para ele, as quatro classes de vertebrados 

têm uma ordem de complexidade. Ao longo do tempo, um peixe deu origem a um 

réptil, que deu origem a uma ave, que deu origem a um mamífero. Nessa lógica, 

todas as espécies passariam por fases embrionárias semelhantes até certo ponto. 

Dessa forma, em algum momento o peixe passava para a fase seguinte e, do seu 

embrião, dava origem a uma ave. A ave passava para a fase seguinte (no embrião) 

e originava um mamífero e assim por diante. Como consequência disso, Chambers 

endossava a teoria da origem animal do homem por meio da evolução (PFEIFER, 

1988, p. 171). 

 Entre os críticos das ideias de Chambers nos Estados Unidos, Francis 

Bowen, editor da North American Review, foi provavelmente o mais acalorado e 

incisivo. Para amparar seus argumentos, recorreu às ideias de William Paley, que 

em seu Natural Theology, publicado em 1802, estabeleceu um princípio segundo o 

qual as adaptações orgânicas seriam uma prova da intervenção divina, 

popularizando assim o que mais tarde convencionou-se chamar de "teoria da criação 

do carpinteiro". Essa associação com o trabalho manual, bastante atraente para um 
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público quase majoritariamente protestante e conservador, foi notavelmente bem 

recebida nos EUA, criando um arbitramento entre o pensamento teológico e o 

científico que fundou bases profundas no jovem país norte-americano. De fato, em 

1859, ano em que Darwin publicou seu Origem das Espécies, o pensamento 

teológico-científico de Paley estava enraizado no meio intelectual estadunidense 

(HOBENKAMP, 1978, p. 11-18).   

 Como aponta Browne (2002, p. 61), em algumas de suas correspondências 

Darwin mostrou preocupação com o fato de Origem das Espécies ficar associado a 

Chambers (como se ele fosse um autor 'chamberliano’ ou algo parecido), a despeito 

de as discordâncias entre os dois autores serem bastante evidentes para um leitor 

atento. De fato, no mesmo conjunto epistolar analisado por Browne, Darwin 

reprovava o livro de Chambers, relatando a sua geologia e zoologia como de 

"péssimo nível" e, no geral, o seu livro como "pouco cauteloso".  Nas palavras da 

biógrafa de Darwin, 

 

após uma profunda deliberação ele não incluiu as duas dificuldades que 
se impuseram sobre todos os que o precederam. Ele evitou falar sobre a 
origem da humanidade e evitou a questão em torno de Deus. Ele lembrou-
se do amargo furor em torno do [livro de Chambers] Vestiges. Não 
importava o quão seriamente e cautelosamente ele tratasse as questões 
evolucionárias, sabia que qualquer coisa que dissesse iria provocar 
furiosas controvérsias; antecipando-se a esse tipo de resposta, ele havia 
ao longo dos anos drenado seus manuscritos para que não houvesse 
qualquer referência comprometedora ao Criador ou à ancestralidade 
humana [...] As únicas palavras que ele se permitiu proferir - e estas 
devido a um senso de dever – o de alguma forma falar sobre o homem - 
foram breves: "Ainda se lançará luz sobre a questão da origem do homem 
e sua história" (BROWNE, 2002, p. 60). 

 

A despeito disso, os temores de Darwin se mostraram procedentes. A 

amarulenta recepção do Vestiges de Chambers preparou o terreno para a ‘Origem 

das Espécies’. Com um hiato de apenas 15 anos entre os dois livros, muitos críticos 

estadunidenses os resenharam conjuntamente. Vários deles, aliás, os avalariaram 

como obras que guardavam vínculos e continuidades notórias entre si. No início da 

década de 1860, muitos usaram contra Darwin as mesmas armas retóricas de 

ridicularização que haviam se mostrado efetivas em 1845, sublinhando o pretenso 

ateísmo e 'caráter fantástico' da obra e, por isso, extirpando-a  (HOBENKAMP, 1978; 

PFEIFER, 1988; BROWNE, 2002). 
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 O teólogo e filólogo Tayler Lewis e o prestigiado geólogo James Dwight Dana 

se opuseram um ao outro em termos similares, ainda que com distinções bem 

marcardas em relação à controvérsia em torno de Chambers. Para Lewis (2006), em 

seu The Bible and Science or the World Problem, publicado em 1856 (portanto três 

anos antes do trabalho seminal de Darwin), o estudo filológico do Gênesis seria um 

método válido e confiável para a compreensão do início do mundo; a despeito de 

seu posicionamento inicial firmemente embasado em convicções criacionistas, as 

suas conclusões foram bastante inusitadas. Em sua peculiar publicação, Lewis 

refuta a ideia de que os dias da criação tenham sido de vinte e quatro horas; para o 

autor, eles foram longos períodos de tempo incompreensíveis para a razão humana. 

Assim, em cada um desses sete dias foi colocado em exercício um aspecto distinto 

do poder divino. Ao falar do aspecto específico da criação dos seres vivos no quinto 

e sexto dia, Tayler Lewis afirma que a linguagem da escritura era plenamente 

compatível com uma doutrina do desenvolvimento dos corpos biológicos. Admitia, 

inclusive, a inglória verdade (entre seus pares) de que o corpo dos homens 

desenvolveu-se a partir de animais inferiores.  

Lewis percebeu as dificuldades teológicas que a doutrina da evolução 

apresentava, propondo-se a enfrentá-las. Assim, criticou as versões sobre a origem 

do cosmos que negavam o Divino como início. Então estabeleceu que uma teoria do 

desenvolvimento poderia incluir tantas intervenções divinas quanto qualquer outra 

teoria. O desenvolvimento (ou evolução) seria, portanto, o método de trabalho de 

Deus. Bastaria observar o ser humano - no argumento do autor - que se desenvolve 

desde o nascimento até a fase adulta, assim como todas as espécies vivas. Se Deus 

nos fez assim, como seres que não nascem prontos, mas se desenvolvem até atingir 

a plenitude durante a vida adulta, porque não poderia fazer o mesmo no tocante ao 

tempo teológico (ou geológico), em relação ao desenvolvimento das espécies desde 

formas primitivas até formas plenamente cientes? De fato, Lewis propôs uma 

analogia potente que não passou despercebida entre seus pares (PFEIFER, 1988; 

HOBEMKAMP, 1978). O trabalho de Lewis provavelmente teve um importante papel 

ao reduzir a radical refratação que o meio científico estadunidense - sobretudo as 

prestigiadas instituições de origem e tradição puritana – tinha em relação à ideia de 

evolução. Pela primeira vez, era proposta uma doutrina factível que buscava 

acomodar em seu interior a evolução e o cristianismo, mantendo o interesse pelo 

problema da evolução entre um grupo de cientistas e acadêmicos que, embora 
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metódicos e talentosos, tinham como imperativo institucional subjacente às suas 

publicações a manutenção de uma visão de mundo essencialmente puritana.  

Em uma série de artigos publicados entre 1845 e 1846, James Dwight Dana, 

correspondente de Darwin, estabeleceu uma identificação entre o Vestiges de 

Chambers e as ideias de Lewis, afirmando que as evidências recentes levantadas 

pela ciência da geologia pratimente sozinhas erodiram os argumentos de ambos. 

Como contra-argumento, Dana destacava que a geologia enquanto ciência, ao 

contrário do método dedutivo de Chambers (de produzir uma teoria sobre a origem 

do cosmos sem evidências adequadas para ampará-lo) ou da filologia bíblica de 

Lewis, não produzia postulados baseados em divagações dedutivas ou 

concatenações de ideias com links perdidos ou ausentes, mas em evidências 

científicas, baseadas no método racional-indutivo (PFEIFER, 1988; BROWNE, 

2002). Entretanto, o mesmo Dana se sentiu impelido a esclarecer o seu 

posicionamento após a recepção pouco calorosa de suas opiniões em algumas 

esferas mais ortodoxas e, ainda, de acusações ainda mais incisivas pelos que 

denunciavam o seu ateísmo (lembrando que Dana era um correspondente de 

Darwin). Em 1870, a resposta de Dana veio com Geology and Reveleation um livro 

que serviu como espécie de mea culpa, em que desenvolvia o argumento segundo o 

qual 

 

Entre os vários problemas que desafiam a mente humana, poucos são tão 
atrativos quanto a Geologia, ainda que esta não seja tão importante quanto 
a Revelação. Cada um destes dois estudos tem um interesse peculiar por si 
mesmo. O primeiro é principalmente dedicado ao mundo em que vivemos; o 
outro se refere ao mundo que almejamos alcançar. A Geologia nos leva às 
profundezas da terra, lá desvelando para os nossos olhos uma longa  série 
de registros não escritos, impressos em monumentos duradouros feitos 
pelas mãos da Natureza, traçando a história do nosso globo através de uma 
miríade de eras que se extendem até um passado distante. A Revelação, 
por outro lado, vem de cima; apresentando os ainda mais maravilhosos 
registros da relação de Deus com os homens, nos cobrindo com a 
esperança de outro mundo "que existe na eternidade do paraíso" e que 
persistirá quando este mundo e todos os trabalhos nele existentes se 
derreterem com um calor ardente (DANA, 2015, p. 21). 

 

Percebe-se, portanto, que a contextura estadunidense durante o período em 

que as teorias da evolução ganhavam prestígio no meio científico durante metade do 

século XIX era marcada por uma tenaz verve religiosa que eclipsava os trabalhos de 

Lamarck e, sobretudo, Darwin, assim como por vezes tripudiava de suas 

contribuições pela ignomínia ateística creditada às suas ideias. Não por acaso, 
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durante o período aludido a forma de acesso à natureza da intelligentsia norte-

americana era, por excelência, a (já discutida) doutrina do sublime, ligada não à 

ciência, mas aos movimentos artísticos e literários associados ao romantismo e à 

vertente filosófica do transcendentalismo entre as décadas de 1850 e 1870. No meio 

científico, sobretudo nos campos da biologia e da geologia, o mesmo esforço de 

adequação entre Verdade Revelada e as evidências que se desvelavam a partir das 

investigações metódicas foi particularmente intenso nos Estados Unidos. Por lá, as 

inquirições sobre a relação entre vivente e meio ou, mais especificamente, a questão 

deliberadamente evitada por Darwin da relação entre homem e meio não poderia 

prescindir da categoria religiosa da Providência, tampouco do axioma teológico da 

perfectibilidade da obra de Deus.  

Entre os vários fatores que, durante a segunda metade do século XIX, 

lentamente mitigaram a resistência à teoria da evolução nos Estados Unidos e, 

especificamente, às ideias apresentadas por Darwin em A Origem das Espécies, 

talvez o mais destacado, citado e bem documentado seja o debate entre Agassiz  e 

Rogers. No debate, Agassiz assume Darwin como um naturalista competente, que 

usou seus dados para produzir uma teoria "rebuscada, ainda que ingênua" 

(AGASSIZ, 1861, p. 241). 

Em seguida, menciona a lingula prima, cuja persistência (em seu argumento) 

seria fatal para a doutrina da evolução. Afinal, esta existe desde os tempos pré-

históricos até o presente, de acordo com as evidências geológicas. Rogers então 

replica Agassiz, afirmando que muitas espécies são resistentes à mudança. Em 

seguida, argumenta que outro peixe de casca, o calymene blumenbachii, assim 

como a lingula se encontra em vários strata de períodos geológicos distintos, 

exibindo mudanças gradativas em cada um deles. Agassiz, por sua vez, ataca o 

posicionamento de Rogers, afirmando que "em algumas divisões no reino animal, os 

representantes mais complexos se encontram nos strata mais antigos", usando 

como exemplos as trilobitas e algumas espécies de peixes. Rogers percebeu a 

armadilha que Agassiz havia criado para si. O zoólogo suíço chamava de 'altas' às 

espécies cuja estrutura mais se assemelhava ao homem. Porém, em outros 

momentos denominava da mesma maneira formas indiferenciadas, tenazmente 

distintas do homem. Ou seja, ele não havia estabelecido um parâmetro claro para o 

seu conceito. Dessa forma, acabava afirmando uma ordem paleontológica favorável 

às evidências encontradas por Darwin. 
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Rogers tinha clareza dos conceitos, ideias e argumentos que utilizava. Assim, 

fez Agassiz explicar sua terminologia. Claramente uma armadilha, que culminou na 

conclusão de que Agassiz contradisse a sua própria teoria ao definir as formas mais 

antigas como as mais evoluídas ou mais 'altas'. Ao se defender, Agassiz por sua vez 

tornou insustentável toda a argumentação que havia construído anteriormente. Ele 

deixou claro, enquanto se explicava, que concordava com Darwin ao reconhecer o 

caráter progressivo dos registros fósseis. Rogers explorou essa contradição 

exaustivamente, deixando o botânico francês em uma situação desconfortável que 

definiu entre seus pares a conclusão do debate como favorável a Rogers e, portanto, 

à teoria da evolução (PFEIFER, 1988; BROWNE, 2002).. 

A despeito de a série de debates mostrar-se favorável aos evolucionistas, 

entre as décadas de 1860 e 1880 a querela em torno da teoria da evolução nos 

Estados Unidos estava longe de esgotar-se. Muito pelo contrário, ainda que certos 

grupos, destacadamente os presbiterianos, se mostrassem mais inclinados a aceitar 

a doutrina da evolução do que a poligenia proposta por Agassiz, a suspicácia em 

torno da evolução - encabeçada pelos defensores da teoria de Paley - ainda era 

grande. O puritanismo conservador instalado nas instituições de ensino superior e 

pesquisa nos Estados Unidos, principalmente as mais prestigiadas, mostrava-se  

refratário a qualquer teoria ou doutrina que pudesse ser utilizada como forte 

argumento em favor da não existência de Deus. Ainda que os evolucionistas se 

desviassem dessa questão, ela constantemente era colocada no centro do 

debate44(PFEIFER, 1988; BROWNE, 2002; BOWLER, 1983). 

Alguns grupos de pesquisadores mais cautelosos em atividade nos centros 

conservadores, em sua maioria botânicos e geólogos, percebiam as tenazes 

evidências favoráveis ao evolucionismo, reforçadas pelas suas próprias 

investigações. Em sua maioria, esses autores optaram por buscar formas de 

acomodar as interpretações teísticas sobre a criação e desenvolvimento das 

espécies com a teoria da evolução. Entretanto, essa iniciativa - que tinha como 

escopo a busca de uma forma de viabilizar a aceitação da teoria evolucionista em 

centros puritanos como Princeton e Harvard - também encontrou problemas. Afinal, 

diversos grupos de intelectuais contrários à religião encontraram na teoria da 

                                                           
44

 O teólogo e exegeta Charles Hodge, da Universidade de Princeton, foi um dos mais ferinos adversários do 
evolucionismo dentro desse contexto, chamando constantemente a atenção para a natureza ateística do 
evolucionismo, sobretudo o de base darwinista.  Surpreendentemente, os seus clamores contra a teoria da 
evolução ecoavam de forma positiva em diversos setores acadêmicos. 
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evolução um terreno farto para argumentar em favor do materialismo e do ateísmo. 

Apesar disso, a série de debates que ocorreram entre Chambers e Bowen,  Huxley e 

Wilberforce, Tyndall e Forbes, Lewis e Dana e, por fim, Rogers e Agassiz deu força a 

esse grupo, que teve um importante papel na difusão do evolucionismo.  

Os evolucionistas teístas tiveram o apoio de outro grupo que também teve 

grande força nos Estados Unidos durante as décadas de 1880 a 1920 – os 

neolamarckistas. Esse grupo, liderado por nomes como John Wesley Powell, Lester 

Frank Ward, Stanley Hall, Alpheus Hyatt, Edward Drinker Cope e Alpheus Packard, 

ainda que sustentasse a defesa da teoria da evolução, rejeitava a hipótese 

darwinista de que as mutações responsáveis pela variação entre as espécies 

ocorrem ao acaso. Para eles, a hipótese de Lamarck, segundo a qual o esforço de 

adaptação dos viventes ao ambiente seria a causa primeva das mutações e, 

portanto, da especiação, parecia mais coerente. Ao contrário de Darwin, 

sustentavam a evolução como um processo ortogênico. A força desse grupo foi tão 

grande que alguns autores (LARGENT, 2009; QUAMMEN, 2006; BOWLER, 1983) 

denominam o período entre 1880 e 1930 no debate em torno da evolução como ‘o 

Eclipse de Darwin’.   

Como aponta Pfeifer (1988), era muito mais fácil concordar essa teoria com a 

premissa da Criação, de tal forma que “ao relegar a seleção natural a um papel de 

importância secundária no processo de evolução, os neolamarckistas abriram o 

caminho [ainda que de forma indireta], para a possibilidade de uma interpretação 

teística da evolução” (Idem). Dessa forma, no período supracitado, as ideias de 

Darwin foram eclipsadas pelos neolamarckistas nas instituições de ensino e 

pesquisa dos Estados Unidos, garantindo uma roupagem particular aos debates em 

torno da evolução nesse país no período aludido. 

 

3.5. A sociedade como organismo: o lugar da hipótese da fronteira nos 

debates em torno da evolução  

 

Durante o período em que Frederick Jackson Turner ainda era um jovem 

estudante da Universidade de Wisconsin em 1880, o debate em torno da  

herdabilidade de características adquiridas estava em seu auge. Conforme  destaca 

Gershenowitz (1981, p. 14), na virada do século XIX para o século XX grande parte 
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dos professores nas maiores universidades dos EUA eram lamarckistas ou 

neolamarckistas.  Stocking (1962), por sua vez, assinala que os membros desse 

grupo eram numerosos e proeminentes, especialmente nos Estados Unidos. 

Quando a ideia da herança de características adquiridas se encontrava sob o ataque 

afiado de August Weismann na década de 1889, os seus defensores já formavam 

um grupo organizado e autoconsciente. Eles se distanciaram das teorias originais de 

Lamarck em vários aspectos importantes, mas as premissas mais elementares do 

francês, especialmente aquelas estabelecidas nos capítulos VII (a influência das 

circunstâncias sobre os hábitos dos animais e efeito desses hábitos sobre os corpos 

dos viventes) e IX (considerações relativas ao homem) do Filosofia Zoológica, 

permaneciam. 

Henry Osborn (1891), por exemplo, questionava: "As características 

adquiridas são herdáveis?" Ao que mostrava concordância complementando a 

própria questão ao dizer "os princípios lamarckistas nos oferecem uma explicação 

dos fenômenos observados de adaptações progressivas simultâneas na maioria das 

partes que afetam, incluindo correlação e paralelismo" (apud GERSHENOWITZ, 

1981, p. 15). A opinião do renomado palentólogo ecoava uma percepção bastante 

difundida no meio acadêmico dos Estados Unidos até que a síntese moderna em 

torno da evolução se consolidasse com a popularização dos trabalhos de Mendel na 

década de 1930. Essa afirmação, contudo, merece um delineamento mais preciso. 

Para Stocking (1962) é um lugar-comum na história intelectual moderna a 

ideia de que as ciências comportamentais, em sua infância vitoriana, estavam 

envoltas em uma roupagem teórica emprestada em parte das ciências biológicas. 

Entretanto, o enquadramento da interrelação histórica entre as ciências biológicas e 

a teoria social foi um problema normalmente negligenciado na história das ideias 

científicas até as considerações de Canguilhem e Foucault. No milieu intelectual do 

darwinismo social declinante nos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX, 

um dos últimos elos teóricos entre a teoria social e as ciências biológicas foi 

justamente a doutrina lamarckista da herança de características adquiridas. A 

concepção lamarckista sobre o processo de evolução física era particularmente 

adequada à orientação subjetiva das ciências comportamentais, especialmente no 

final do século XIX. Lamarck fez das respostas comportamentais do organismo às 

mudanças do ambiente um mecanismo de evolução física. As ciências sociais do 
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período, por sua vez, explicavam o comportamento do homem como produto de sua 

interação com o ambiente social (Idem). 

Como já detalhamos anteriormente, de acordo com Lamarck (1986) "as 

necessidades de um organismo trazem "uma inclinação em favor das ações 

apropriadas à sua satisfação”, de tal forma que “ações que se tornam hábitos 

tendem a ocasionar o desenvolvimento dos órgãos que as executam". Assim, as 

respostas comportamentais às necessidades mutáveis de um ambiente mutável 

“causam modificações na estrutura dos organismos”. Essas mudanças estruturais 

adquiridas ao longo da vida do organismo individual são "preservadas, pela 

reprodução, nos indivíduos que os sucedem" (p. 193).  

Ainda de acordo com Stocking (1962), para os neolamarckistas das décadas 

de 1880 e 1890 em particular, nessa estrutura proposta por Lamarck, “o estudo das 

sociedades humanas teria um significado maior”. Isso porque “por meio do 

mecanismo de herança de características adquiridas, o comportamento social torna-

se um fator importante no esquema geral da evolução física do homem” (p. 240). Por 

outro lado, a transposição da teoria (neo)lamarckista do campo biológico para o 

estudo das sociedades também se abre a argumentações no sentido oposto: a 

evolução física do homem, em particular do cérebro, em certo momento teria 

atingido um ponto de sofisticação tão grande que tornou impossível a limitação da 

evolução do homem a aspectos puramente biológicos. Ainda segundo o mesmo 

autor (Idem), o sentimento geral de que a teoria da seleção natural não oferecia uma 

explicação adequada para o que o paleontólogo E.D. Cope denominava "A origem 

do mais apto" contribuiu para o renascimento de uma versão modificada da doutrina 

lamarckista no final do século XIX. 

É importante notar que os neolamarckistas, para além de Lamarck, também 

tinham como referências de suas formulações alguns dos mais importantes 

pensadores sociais da passagem do século, como Lewis Morgan e Herbert Spencer. 

Comte, por exemplo, falou nessa doutrina da herdabilidade como um "princípio 

incontestável" (apud GRAY, 2001). Todos esses autores tendiam a uma concepção 

monolítica e unilinear da evolução social: referendavam a noção de que a evolução 

normal das sociedades humanas procedeu através de uma sequência progressiva 

única de estágios sociais e intelectuais específicos. A teoria da herança, dentro 

dessa premissa, prestava-se a duas funções: Comte, por exemplo, utilizou a teoria 

para explicar a origem de diferenças raciais, que por sua vez forneceu ferramentas 
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para os seus contemporâneos explicarem os desvios da sequência 'normal' e 

unilinear da história da civilização. Para os escritores que defendiam o 

evolucionismo como um fator tanto biológico quanto social, a herdabilidade oferecia 

uma ligação entre o progresso social e intelectual, por um lado, e a evolução mental 

orgânica, por outro.  

Como destaca Canguilhem (2012), em Comte “aparece a desconfiança de 

uma acepção autenticamente biológica” da relação entre homem e meio. Em seu 

lugar, como já exposto anteriormente, assinala para uma relação muito particular do 

homem com o seu meio – distinta dos outros viventes – em que o homem transforma 

os seus hábitos no processo de interação com o meio que para adequar-se às 

condições em que se encontra, mas também transforma o próprio meio nesse 

processo. Com isso, Comte assinala a capacidade singular do homem de construir 

um meio próprio, não biológico: o meio social. Porém, esse distanciamento entre o 

meio biológico e o meio social é apenas relativo. O fio que os une está relacionado à 

analogia da sociedade como um organismo, que influenciou de forma decisiva os 

neolamarckistas estadunidenses. 

Durante o processo de consolidação e difusão do neolamarckismo na década 

de 1880, deslocado do campo disciplinar da biologia e convertido em teoria social, 

três nomes tiveram destaque: John Wesley Powell, Lester Frank Ward e Stanley 

Hall. Powell, então diretor da  United States Geological Survey, defendia a hipótese 

de que o homem, ao desenvolver as instituições sociais, libertou-se do processo 

competitivo da seleção natural. Dessa forma, a partir do momento em que o ser 

humano passa a produzir cultura e estabelecer instituições, o seu desenvolvimento 

subsequente torna-se cooperativo e não mais competitivo. Se vestígios de 

competição ainda existiam, eles agora eram estigmatizados e tipificados como 

crimes. Assim, os traços culturais, para Powell, estabeleceriam barreiras e interditos 

crescentes aos instintos e à competição. Porém, a liberação  da seleção natural não 

significava o fim da evolução do homem, que, para o autor, continuaria progredindo 

através do mecanismo lamarckista de 'lei do exercício', de tal forma que os órgãos 

(biológicos e sociais) tenderiam à atrofia ou desenvolvimento conforme o seu uso ou 

desuso (POWELL, 1888).   

Ward (1892), por sua vez, argumentava que, embora a seleção natural 

pudesse explicar a evolução puramente por meio da astúcia e sorte do organismo, 

por este ter as armas mais bem adaptadas na competição pelos recursos de 
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determinado meio (que ele compara desajeitadamente com corrupção política e 

estratégias de mercado), não conseguiria por outro lado explicar o desenvolvimento 

de certas faculdades derivativas - sendo que muitas delas colocariam o homem em 

uma situação indefesa e inadaptável na luta pela existência - faculdades que aliás 

seriam "as marcas definidoras pelas quais ele se distingue dos animais abaixo de si" 

(p. 241). 

Para ele, o mecanismo de evolução humana procedia de tal forma que, uma 

vez satisfeitas as necessidades físicas, novas necessidades surgiam, exigindo do 

homem o exercício de suas faculdades derivativas (a criatividade e o intelecto, por 

exemplo). Estas teriam se tornado mais desenvolvidas naqueles que as exerceram. 

Passadas estas características para as gerações seguintes por meio da 

hereditariedade de caracteres adquiridos, esse desenvolvimento pelo exercício 

explicaria o mecanismo de evolução mental do homem para níveis mais complexos. 

Em concordância com seu amigo Powell e também com o darwinista Spencer, 

assumia que a transmissão da cultura por meio da herança de caracteres era um 

fator determinante para a evolução biológica da mente (WARD, 1892, p. 242-245). 

Hall (1908), toma como parâmetro a 'lei biogenética' de Haeckel em relação 

ao campo da mente, assumindo que assim como o desenvolvimento do embrião 

humano recapitula a história evolutiva física de seus ancestrais filogenéticos, o 

mesmo ocorre com o desenvolvimento individual da mente humana, que remete à 

"história da raça" em seus contornos principais. Hall acreditava ser possível construir 

uma história ancestral da mente humana por meio do estudo intensivo de crianças a 

ele contemporâneas e análise de dados antropológicos colhidos nos estudos sobre 

povos primitivos ao redor do mundo. É importante destacar que Haeckel, de quem 

Hall retira as suas premissas centrais, frequentemente trilhava um caminho inverso 

ao dos neolamarckistas estadunidenses, tomando analogias do campo da política 

para explanar a sua teoria biogenética. Como aponta Canguilhem (2012), 

 

Em 1899, Haeckel escreve: “As células são verdadeiros cidadãos 
autônomos que, reunidos aos milhares, constituem nosso corpo, o estado 
celular”. Assembleia de cidadãos autônomos, estado (sic.), são talvez mais 
do que imagens e metáforas. Uma filosofia política domina uma teoria 
biológica. Quem poderia dizer se somos republicanos por sermos 
partidários da teoria celular, ou então partidários da teoria celular por 
sermos republicanos? (p. 54) 
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Na teoria de Hall (1908), a mente do homem moderno se apresentaria, em 

suas camadas mais profundas, como uma massa de instintos, adquiridos dos 

antepassados primatas por meio dos mecanismos de mutação e herança definidos 

por Lamarck. Estes instintos se manifestariam nos vários estágios do 

desenvolvimento mental da criança. Seriam responsáveis, na opinião de Hall, até 

mesmo pelas "vociferações, motins e revoltas contra as instituições existentes", que 

seriam tão somente "um chamado da natureza, do homem tribal dentro de cada um, 

que se manifestava na superfície" (HALL, 1914, p. 189). Assim, as instituições 

culturais e sociopolíticas desenvolvidas e erigidas de forma colaborativa como uma 

vantagem adaptativa pelo homem contemporâneo estariam em constante ameaça 

pelas características mais primitivas da mente humana. Era um argumento 

absurdamente conservador, que encontrou resistência inclusive entre seus pares. 

Ainda assim, juntamente com Ward e Powell, Hall exerceu uma influência 

determinante sobre o pensamento social a ele contemporâneo (STOCKING, 1962; 

QUAMMEN, 2006; LARGENT, 2009). 

A imagem do organismo social, assim como fica evidente nesses autores, 

bem como em Comte, Spencer e Haeckel, estabeleceu o tema central da hipótese 

da fronteira. As ciências biológicas, desde o delineamento de seu campo disciplinar 

na modernidade, se tornaram uma rica fonte de metáforas para aqueles que 

buscavam interpretar a sociedade. Durante o século XIX, nenhuma metáfora se 

mostrou tão incisiva e sedutora como a imagem do organismo social, a sociedade 

como uma totalidade viva, integral e adaptável que se perpetua indefinidamente 

(COLEMAN, 1966; QUAMMEN, 2006). De acordo com Coleman (1966), uma das 

vantagens da metáfora, o que inclui a do organismo social, “é a de suspender a 

exposição lógica [...]. O organismo social era uma metáfora adaptável, e sua 

expressão era, obviamente, uma função das intenções e preconcepções do autor” 

(p. 23). 

Alinhado a essa percepção da sociedade como um organismo, Turner se 

identificou com o neolamarckismo, que estudou argutamente em Wisconsin. Essa 

filosofia natural serviu como enquadramento para as suas investigações históricas 

no início da década de 1890, de onde ele retirou grande parte das premissas com as 

quais estabeleceu o contraponto à teoria de seu tutor, Henry Baxter Adams. 

Tomando por base o pensamento social e biológico de sua época, Turner inverteu  a 
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ênfase da teoria de Adams45. Ele repaginou a antiga metáfora e descobriu na 

imagem do organismo social os termos que asseguravam o caráter único do 

desenvolvimento histórico americano (COLEMAN, 1966; GRAY, 2001). Para isso, 

recorreu à teoria da plasticidade e hereditariedade de caracteres, de tal forma que "a 

peculiaridade das instituições americanas" não remontaria à ancestralidade 

teutônica, mas "ao fato de que os colonos foram compelidos a adaptar-se às 

mudanças de um povo em expansão". Estas mudanças estariam relacionadas "às 

transformações envolvidas em atravessar um continente e adaptar-se à wilderness" 

(TURNER, 1921, p. 2). Vale  ainda destacar, como aponta Coleman (1966), que 

 

Turner era notadamente bem informado nas ciências, particularmente em 
biologia e fisiografia. Na Universidade de Wisconsin, fez diversos cursos de 
zoologia, botânica, física e química com distinção. Muito provavelmente 
durante seus anos em Baltimore (1888-1889) foi introduzido à necessidade 
e os meios de empregar a geografia para o estudo de história. Além do 
famoso seminário de Adams, que incluía "um bureau geográfico e 
estatístico contendo uma grande coleção de mapas, manuais geográficos e 
dados estatísticos de censos dos Estados Unidos e outros países" [...] 
Turner também aprendeu muito com o seu amigo, o medievalista Charles 
Homer Haskins que, durante a primavera de 1889, apresentou para os seus 
estudantes de graduação na [Universidade] Johns Hopkins um vigoroso 
programa de aulas em geografia física e as suas consequências sobre as 
relações do homem com o seu meio [e com] o estudo do passado (p. 29). 
 
 

Em sua constante transição entre a linguagem metafórica e a linguagem 

científica, Turner afirmava ainda em 1891 que cada geração produz um grande 

poeta, representativo do espírito de seu tempo. Então, exalta a grandiosidade de sua 

própria época, dizendo que "esse grande poeta ainda falta". Em um jogo retórico, 

afirma que o esplendor da contemporaneidade reside na ciência, - que redescobriu o 

mundo e deu à vida um novo sentido.  Assim, "hoje é a natureza que clama por seu 

poeta". O cientista seria, em sua argumentação, o poeta moderno. Na sequência, 

Turner explicita a sua concordância com Herder, ao afirmar que este “proclamou a 

doutrina do desenvolvimento nas instituições humanas. Ele viu na história o 

desenvolvimento de determinados germens" e  também com Comte, ao afirmar que 

"a sociedade é um organismo" (TURNER, 1891).  

Como destaca Gray (2001), as leituras e correspondências de Turner como 

estudante de graduação na Johns Hopkins University, assim como em seus 

primeiros anos em Wisconsin já como membro do corpo docente da instituição, são 

                                                           
45

 Esse elemento foi detalhado no capítulo 1 da presente Tese. 
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bem documentadas. Entre elas, se encontram trabalhos e considerações sobre os 

escritos de cientistas sociais lamarckistas, tais como o já citado John Wesley Powell 

e Richard T. Ely.  Este último, um economista e amigo próximo de Turner, foi quem o 

introduziu à interpretação da história com base na doutrina da descendência. De 

acordo com Ely (2013) (o que, aliás, era um pensamento comum entre os intérpretes 

da sociedade a ele contemporâneos), "a sociedade evolui através de uma sequência 

de estágios bastante circunscrita". O caráter ortogenético e teleológico desse 

desenvolvimento proposto por Ely se estabelecia em consonância com o truísmo a 

ele contemporâneo de que “a sociedade é um organismo em desenvolvimento” (p. 

49-50). 

No processo evolutivo desse organismo, ainda conforme Ely (2013) a 

economia de caçadores e pescadores desenvolveu-se progressivamente para o 

estágio pastoral, depois agrícola, passando pela fase comercial, até finalmente 

alcançar a sociedade contemporânea plenamente urbana e industrial. Ely ainda 

destacava que essa concepção não é estática, distanciando-se de um modelo ideal 

e universal de base hegeliana. Antes disso, ela viria a termo por meio da relação 

ativa entre o homem e o seu meio, enfatizando a dinâmica de uso e desuso das 

funções e instituições sociais como elemento fundamental para a compreensão 

dessa progressão. Assim, cada estágio da "evolução da sociedade" proposto por Ely 

é uma consequência direta da interação entre os sujeitos sociais e o meio em que 

estão inseridos. 

Como Coleman (1966) destaca, Turner replicou os estágios de evolução 

social propostos por Ely em seu ensaio sobre a fronteira apresentado na Columbian 

Exposition de 1893, os utilizando para "referendar a conclusão de que cada região 

da América teve uma influência determinada sobre a história política e econômica 

[dos Estados Unidos]; a evolução de cada [uma dessas regiões] para estágios 

superiores provocou transformações". É a partir daí que Turner propõe o estudo da 

história dos Estados Unidos como a história das contínuas levas de colonos que 

ocuparam cada uma das regiões a oeste.  

Talvez para adequar a sua hipótese ao modelo do agrarianismo proposto por 

Thomas Jefferson, em que as pequenas propriedades agrícolas familiares eram 

tidas como o elemento nuclear de um tipo de sociedade superior, Turner inverteu a 

ordem entre a fase comercial e a fase da agricultura dentro do modelo tomado de 

Ely. Assim, os fluxos migratórios em direção ao Oeste, circunscritos a um conjunto 
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de possibilidades e interditos determinados pelo meio geográfico, seguiriam ao longo 

de uma escala determinada de estágios evolutivos, desde a fronteira dos caçadores 

(fur trappers e mountain men), fronteira  dos comerciantes (indian traders), fronteira 

dos povoados de agricultores familiares autossuficientes (settlers), até finalmente 

alcançar a fase urbana e industrial (TURNER, 1921). Essa visão dos estágios 

sociais utilizada por Ely e Turner é uma clara analogia social do princípio da 

ortogênese proposto pelos neolamarckistas, segundo o qual as mutações e 

variações produzidas nos viventes não ocorrem ao acaso, mas são dirigidas a um 

objetivo específico, evoluindo em uma direção pré-determinada.  

Essa analogia, deslocada para o estudo da história, mostrava notável 

compatibilidade com a doutrina do progresso, segundo a qual a humanidade, como 

um todo, se desenvolve ao longo de um conjunto determinado de fases em um 

movimento teleológico que tem como conclusão o estágio final da civilização. 

Porém, na hipótese de Turner há dois desvios importantes no esquema geral da 

doutrina do progresso. Em primeiro lugar, em concordância com Ely, Turner atribui à 

relação entre os sujeitos inseridos no espaço da fronteira e o meio geográfico em 

que estão alocados um papel determinante sobre as transformações em nível 

individual e coletivo que levariam a sociedade a avançar para a fase seguinte de seu 

desenvolvimento. Em outros termos, Turner apresenta uma perspectiva materialista 

do progresso. Em segundo lugar, ele relativiza o finalismo da doutrina do progresso, 

ao mostrar desconfiança com o estabelecimento da civilização como o estágio final 

da humanidade. Como bem notou Glick (1988), 

 

Frederick Jackson Turner [...] certamente explicou o desenvolvimento da 
América por meio de princípios neolamarckistas. A primeira sentença do 
segundo parágrafo de 'Significância da fronteira na História da América" é 
uma retórica genuinamente neolamarckista: "Por trás das instituições, por 
trás das formas e modificações constitucionais, encontram-se as forças 
vitais que dão vida a esses órgãos e os moldam para que se adequem à 
transformação das condições em que se encontram". A ênfase de Turner na 
influência da geografia também é neolamarckista. A sua insistência no fato 
de que a civilização volta ao seu início em cada nova fronteira encontra-se 
em concordância com o princípio da aceleração. A sua afirmação de que o 
fechamento da fronteira encerrou a primeira fase da história da América 
pode ser relacionada à divisão neolamarckista das sequências de fósseis 
em juventude, maturidade e senescência (p. 202). 
 

 

Nesse trecho, Glick destaca outro elemento central para a hipótese da 

fronteira: o retorno da humanidade ao início ou a sua ‘fase embrionária’ sempre que 
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uma nova fronteira era alcançada. Afinal, os instrumentos e hábitos da civilização 

somente funcionariam em um meio civilizado. Como já foi anteriormente exposto, ao 

retornar para esse estágio embrionário ou estado de natureza, os habitantes da 

fronteira forçosamente eram lançados, pelas condições do meio, a um estágio 

primevo da sociedade. Nas palavras de Turner (1921), 

 

O desenvolvimento da América não exibiu meramente um avanço contínuo 
sobre uma linha única, mas o retorno a condições primitivas em uma 
fronteira em constante avanço, [que trazia] um novo desenvolvimento para 
aquela área. O desenvolvimento social da América tem continuamente 
começado novamente na fronteira. Esse renascimento perene [...] a 
simplicidade de uma sociedade primitiva, nutre as forças que dominaram o 
caráter americano (p. 3) 

 

Embora seja repetido ao ponto da exaustão, esse argumento, que estabelece 

a ligação entre o aspecto determinista e o aspecto dinâmico da hipótese da fronteira, 

normalmente é associado ao conceito jusnaturalista de estado de natureza proposto 

pelos teóricos contratualistas. Quase nunca é remetido à sua origem nas ciências 

biológicas. Sobre isso, Coleman (1966) nota que “uma apropriação óbvia da 

biologia" tomada por Turner "foi a noção pouco provável de recapitulação histórica. 

Poucos biólogos do século XIX escaparam à tentação de considerar, em algum 

momento, a hipótese da recapitulação". Difundida principalmente por Fritz Müller e 

Ernst Haeckel, essa hipótese sugeria que os vários estágios que o embrião 

atravessava em seu desenvolvimento individual "repetiam ou 'recapitulavam', com 

notável fidelidade, os diferentes estágios através dos quais toda a espécie se 

desenvolveu ao ascender na árvore evolucionária" (p. 31).   

A contradição entre o uso do princípio da recapitulação e a assunção da 

sociedade como um organismo adaptável, em conformidade com as condições 

históricas e geográficas dadas, não é meramente aparente. Afinal, ao transplantar o 

princípio da recapitulação do campo disciplinar das ciências da vida para a 

interpretação histórica dos Estados Unidos, Turner se via forçado a aceitar que em 

cada nova fronteira alcançada, independentemente das condições colocadas pelo 

meio, a sequência de estágios de desenvolvimento que aquela fronteira recapitularia 

seriam as mesmas. Assim, enquanto buscava firmar as suas bases em uma 

concepção materialista da história, na prática flertava com o fatalismo histórico.  

Outro detalhe fundamental dessa apropriação feita por Turner – que também 

não escapou à observação de Glick (1988) - é o fato de esses estágios de 
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desenvolvimento, no ambiente da fronteira, não serem recapitulados no mesmo 

ritmo do ‘progresso geral da humanidade’, ao longo de milhares de anos. Antes 

disso, eles são ‘acelerados’, se distendendo apenas por alguns séculos ou mesmo 

décadas. O princípio da aceleração foi originalmente apresentado em 1868 pelo 

paleontólogo e anatomista comparativo neolamarckista Edward Cope, em um artigo 

intitulado On the origin of genera [Sobre a origem do gênero]. Para Cope (apud 

FARIA, 2017, p. 1013), “o processo evolutivo funcionava mediante uma padronizada 

adição ou redução de etapas embrionárias ao processo de desenvolvimento 

individual, promovido por uma aceleração ou retardamento do processo”.  

Essa mudança resultava na possibilidade de acomodação de mais ou menos 

estágios de desenvolvimento em determinado período. No caso específico da 

aceleração – encampada por Turner em sua hipótese – Cope sugeriu que a 

evolução dos gêneros (os grupos gerais em torno dos quais os biólogos agrupam as 

espécies) ocorre quando os indivíduos de determinada espécie atravessam, durante 

a fase gestacional, esses estágios de forma mais rápida do que os seus 

antecessores, o que possibilita, na fase final da gestação, alcançar novos estágios 

de desenvolvimento, assim como o surgimento de novos traços e características 

nesse processo (FARIA, 2017). Essa aceleração, antes de ocorrer ao acaso, seria 

ocasionada em conformidade com a lei de uso e desuso associada à herdabilidade 

dos caracteres adquiridos: os caracteres dos ancestrais, que por sua vez seriam 

definidos a partir de sucessivos esforços adaptativos destes a determinado tipo de 

ambiente, seriam repassados a seus descendentes. Munidos com as armas 

fornecidas pelos seus ancestrais filogenéticos (ou pela cultura, na analogia de 

Turner), esses indivíduos seriam lançados em um meio determinado após a 

gestação, dando continuidade ao processo adaptativo e evolutivo. 

De acordo com Gershenowitz (1981), é em seu ensaio The Problem of the 

West, de 1896, que o autor deixa mais claro o seu pensamento evolucionista de 

base lamarckista, ao afirmar que a “história de nossas instituições políticas, nossa 

democracia não é uma história de imitação, de simples derivação”, ao que 

acrescenta “é a história da evolução e adaptação de órgãos em resposta à mudança 

do seu meio, a história da origem de uma nova espécie política (TURNER 1921, p. 

205)". Aqui, o autor argumenta que a estrutura de classes estratificada da costa 

atlântica não poderia sobreviver na wilderness da fronteira. O ambiente errático da 

fronteira demandava individualismo e cooperação comunitária, servindo como um 
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'equalizador' no processo de americanização dos grupos étnicos que adentravam o 

território. Os ajustes adaptativos feitos pela sociedade de pioneiros para se 

assentarem nas vastas regiões não cultivadas da fronteira transformaram a estrutura 

social desses sujeitos, assim como de diversas gerações futuras, que teriam 

herdado essas características. Elas permaneceram muito depois que a vila se tornou 

cidade, em uma região já plenamente civilizada. 

Como se percebe, esse elemento do pensamento de Turner – a derivação de 

conclusões de base social por meio de premissas advindas de teorias biológicas – 

também foi retirado dos neolamarckistas estadunidenses. De acordo com 

Gershenowitz (1981), Largent (2009) e Quammen (2006), os neolamarckistas 

contemporâneos a Turner acreditavam que haveria uma predisposição social à 

herança de certas caraceterísticas políticas ou culturais, tais como os princípios 

democráticos e o desejo público por educação da população. Contrariamente ao 

darwinismo social de Herbert Spencer, a transposição que os neolamarckistas 

faziam das ciências da vida para o campo do estudo das instituições políticas e 

sociais não tinha como centro de suas preocupações a concorrência de grupos com 

vantagens adaptativas distintas por recursos e espaços (a sobrevivência do mais 

apto). Antes disso, eles buscavam compreender de que forma determinados 

indivíduos e grupos submetidos a meios distintos tendem a abandonar certos 

hábitos e práticas inadequados à vida em seu novo meio e adquirir novos hábitos 

que se mostram adequados a esse mesmo meio. 

Desse modo, ao deslocarem o debate em torno da evolução do campo das 

ciências da vida para o estudo das instituições políticas e sociais, os darwinistas 

sociais se interessavam primariamente pela concorrência entre povos com 

características diversas, que encetavam determinadas vantagens ou desvantagens 

adaptativas na disputa pelo controle dos recursos de determinado meio. Em outros 

termos, o meio se torna mero coadjuvante em um teatro que tem como 

protagonistas os grupos que disputam o seu controle. Nesse caso o papel do meio 

“é reduzido a eliminar o pior sem participar da produção dos novos seres, 

normalizados por sua adaptação não premeditada às novas condições de 

existência” (CANGUILHEM, 2012, p. 149). Os neolamarckistas, por sua vez, 

bucavam compreender as diversas constrições que o meio cria sobre as instituições 

e hábitos de determinados grupos, provocando nesses grupos um esforço de 

adaptação constante que levaria ao desenvolvimento de novas instituições e 
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aquisição de novos hábitos. Esses hábitos e instituições seriam então herdados e 

plenamente internalizados pelas gerações futuras. Nesse caso, não é o conflito de 

determinados grupos sociais pelo controle de determinado meio o que está em jogo, 

mas o próprio embate entre o grupo e/ou indivíduo e o meio. 

Sobre isso, Gray (2001) afirma que 

 
Como muitos cientistas sociais de seu tempo, Turner como jovem 
historiador foi profundamente influenciado pela tensão peculiar e pervasiva  
do pensamento [...] derivado de Lamarck [...] A atração das noções 
lamarckistas para os escritores pós-darwinistas era a de que elas 
"disponibilizavam um dos últimos links teóricos entre o pensamento 
biológico e a teoria social". Postulando a "herança de características 
adquiridas", as doutrinas lamarckistas explicavam as origens de diferenças 
raciais e culturais levando em consideração as variações nas "sequências 
de estágios sociais e culturais" através dos quais todas as sociedades 
humanas supostamente avançam (p. 126-127). 
 

 

Como se percebe, fica claro que, em sua adesão às premissas estabelecidas 

pelos neolamarckistas ao tecer suas primeiras considerações originais sobre o 

estudo da sociedade e da história dos Estados Unidos, Turner esboçou um modelo 

de desenvolvimento da sociedade de fronteira – e por extensão dos Estados Unidos 

-  com base nas fases de desenvolvimento político e social associadas às ondas 

sobrepostas de colonização. Igualmente, a assunção de que o processo de 

formação das diferenciações é em grande parte social e opera no presente por meio 

do mecanismo biológico de herança de características adquiridas, ofereceu uma 

racionalização teórica que serviu como validação para a premissa turneriana de que 

a democracia estadunidense se originou na fronteira. Afinal, as condições peculiares 

do meio associado à wilderness impuseram a um só tempo a necessidade de os 

frontiermen se assentarem no ambiente errático do Oeste com o seu próprio esforço 

– o que alimentaria a valorização da liberdade individual -  e a necessidade de 

colaboração para o enfrentamento de dificuldades e problemas que exigiam um 

esforço coletivo – o que teria originado e alimentado o pendor democrático.  

A ênfase nos mecanismos de colaboração em contraposição aos mecanismos 

de concorrência e seleção dentro do processo evolutivo do organismo social dos 

Estados Unidos capitaneado pela fronteira, conforme se percebe, foi diretamente 

retirada da leitura de Powell (e, muito provavelmente, também Ward). É razoável 

supor também que, ao estabelecer essa base epistemológica como referência para 

a estruturação de sua hipótese, Turner enfatizou as formas de solidariedade e 
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suprimiu os diversos conflitos entre grupos étnicos, sociais e políticos que ocorreram 

no processo de colonização do Oeste. O pequeno espaço dado por Turner aos 

diversos conflitos militares que ocorreram no meio-oeste durante o século XIX, assim 

como o silenciamento quanto ao problema da escravidão e à questão indígena, é 

sintomático nesse sentido, mas certamente não explica toda a motivação dessa 

supressão. 

Em torno desse núcleo bastante conciso e especulativo, Turner alocou outros 

elementos centrais para a hipotese fronteira, por vezes enxertando elementos de 

outros campos discursivos, como a premissa jusnaturalista do retorno ao estado de 

natureza, o elogio moral às pequenas comunidades agrícolas de yeomen farmers e 

a estruturação de sua narrativa como uma epopéia que estabelece o colonizador do 

Oeste como um herói coletivo. Porém, ao delinear esse protagonista/herói , Turner 

mais uma vez retornou ao neolamarckismo. 

Conforme destacam Gray (2001) e Stocking (1962) o pressuposto, por vezes 

associado a autores de filiação lamarckiana, de que o processo de formação das 

diferenciações é em grande parte social e opera no presente por meio do 

mecanismo biológico de herança de características adquiridas, ofereceu uma 

racionalização teórica para o mau uso casual e largamente difundido do termo 'raça' 

em vários grupos nacionais e culturais. Assim, “se coletividades como os ingleses, 

os franceses ou os judeus não poderiam ser consideradas como raças 'verdadeiras' 

em um sentido estritamente fisiológico”, poderiam, dentro dessa argumentação, “ser 

racializadas por meio de uma argumentação histórica”. Isso ocorreria através da 

exposição de indivíduos pertencentes a estes grupos distintos ao mesmo sistema de 

relações biogeográficas - ou ao mesmo meio - o que estimularia determinados 

esforços adaptativos. Esses esforços, por sua vez, tenderiam a determinadas 

modificações físicas, psíquicas e sociais que, enquadradas pelas necessidades 

impostas pelo meio, produziriam variações em geral bastante semelhantes entre os 

indivíduos submetidos a condições também semelhantes. Em outros termos, da 

mesma forma que a relação entre o vivente/indivíduo e o meio funciona como 

mecanismo de diferenciação quando condições geográficas distintas separam 

coletividades, também funciona como mecanismo de equalização quando ‘variações 

raciais’ distintas dentro da mesma espécie são submetidas a condições geográficas 

semelhantes. 
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Stocking (Idem) chama a atenção para o fato de que Turner (1921) utilizou 

esse tipo de racionalização no seu clássico artigo de 1893, afirmando que “no 

cadinho da fronteira os imigrantes foram americanizados, libertados e fundidos em 

uma raça mista. Esse processo continuou desde os primeiros dias até o presente” 

(p. 22). Mais adiante,  já sem utilizar o conceito de raça – praticamente ausente de 

todo o seu trabalho, mas com aparição sintomática nas franjas do discurso – Turner 

(1921) afirma 

 

o meio-oeste era menos inglês do que as outras regiões. Tinha uma grande 
mistura de nacionalidades, uma sociedade variada, cidades de composição 
mista e um sistema de governo local baseado no condado, uma vida 
econômica variada e muitos sectos religiosos. Em resumo, era uma região 
medial entre a Nova Inglaterra e o Sul, entre o Leste e o Oeste. Ela 
representava a nacionalidade compósita que os Estados Unidos 
contemporaneamente exibem, essa justaposição de grupos não-ingleses. 
(p. 27) 
 

 A noção de nacionalidade compósita utilizada por Turner não pode prescindir 

do conceito neolamarckista de meio para ser validada. Como bem nota Canguilhem 

(2012, p. 145), a estabilização do conceito de meio como "instrumento universal de 

dissolução das sínteses orgânicas individualizadas no anonimato dos elementos e 

dos movimentos universais",  coincide com o contexto de reavivamento das ideias 

de Lamarck no final do século XIX. Dessa forma, os "neolamarckistas franceses 

tomam emprestado de Lamarck, senão o termo no sentido absoluto e tomado no 

singular, pelo menos a ideia". De tal forma que "só mantêm dos caracteres 

morfológicos e das funções do vivente sua formação por meio do condicionamento 

exterior e, por assim dizer, por deformação" (p. 145). Com isso, na vertente francesa 

do reavivamento de Lamarck, há um retorno à tese dos animais-máquinas, que 

deriva de um uso essencialmente mecanicista da noção de meio. Em uma distorção, 

retomam a noção cartesiana segundo a qual "é a natureza que age neles [os 

viventes] por intermédio de seus órgãos" (p. 146). 

 Essa ênfase determinista dos neolamarckistas franceses – que esvazia o 

vitalismo de Lamarck – é menos perceptível nos neolamarckistas norte-americanos. 

A reforma das ideias originais do autor neles percebida se encontra, como já visto, 

principalmente na transposição dos pressupostos da herdabilidade dos caracteres 

adquiridos e da influência do meio sobre os hábitos dos indivíduos do campo da 

biologia para o campo do estudo da sociedade. É por meio dessa vereda, aliás, que 

Turner aprofunda o seu interesse pelo estudo da geografia e fisiografia de seu 
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tempo, notadamente através os trabalhos de Friedrich Ratzel, “que ele leu 

entusiasmadamente entre 1895 e 1896” (SCHULTEN, 2002, p. 255).  

 

3.6. A fronteira e a questão do determinismo 

  

Na primeira década do século XX, a história e a geografia nos Estados Unidos 

amadureciam como disciplinas acadêmicas autônomas46. Os esforços dos 

pesquisadores e professores dedicados a esses dois campos no país se 

concentravam, em grande parte, no delineamento de um objeto, bem como um 

conjunto de procedimentos teórico-metodológicos que os singularizasse e 

legitimasse perante o meio científico. Se, em linhas gerais, os historiadores 

estadunidenses se concentravam na busca de postulados que dilucidavam o devir 

humano no processo de formação e desenvolvimento do jovem país, os geógrafos 

se dedicavam às determinações fisiográficas e geológicas que constringiam as 

experiências e possibilidades dos homens.  

A hipótese da fronteira servia aos dois lados. Para os historiadores. ela 

ordenava o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos por meio da metáfora 

do "perímetro orgânico em constante movimento, deixando para trás uma sucessão 

de zonas marginais demarcadas por modos de ocupação social e atividade 

econômica" (BLOCK, 1980, p. 31). Analogamente, para os geógrafos apresentava 

uma linha mestra que integrava os estudos locais, dando às múltiplas abordagens 

regionais um aspecto de unidade e dinamicidade. A confluência desses dois campos 

disciplinares em uma única matriz de estudos, a historical geography, animava 

figuras dos dois lados do espectro. Como resultado, em 28 de dezembro de 1907 a 

American Historical Association – sob a curadoria de Turner - realizou uma 

conferência que ambicionava concretizar essa aproximação. A tentativa malogrou, 

catalisada especialmente pela contenda em torno do determinismo47 (KOELSCH, 

1969; BLOCK, 1980). 

                                                           
46

 A American Historical Association foi fundada em 1884. A American Association of Geographers, por outro 

lado, teve a sua fundação apenas em 1904. 

47
 Como destaca KOELSCH (2014), a experiência de 1907 opôs historiadores e geógrafos de forma tão latente 

que o projeto de tornar os encontros regulares foi engavetado por Turner. Mesmo quando assumiu a 

presidência da American Historical Association em 1910, ele não se prontificou a reavivar as tentativas de 
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No mais influente paper apresentado no evento, intitulado Geographical 

Location as a Factor in History, a renomada geógrafa Ellen Churchill Semple (1908), 

então professora da Universidade de Chicago que havia sido aluna do geógrafo 

alemão Friedrich Ratzel na Universidade de Leipzig, sustentou a hipótese de que “o 

lugar de um país ou indivíduo é sempre o fato geográfico supremo em sua história. 

Ele se sobrepõe a todas as outras forças geográficas” (p. 65). Seu texto é colorido 

com exemplos históricos, correlações, comparações e enumerações que buscam 

atestar essa afirmação, destacando a primordialidade do lugar de determinada 

sociedade/Estado sobre os aspectos fisiográficos. Semple (apud BLOCK, 1980, p. 

38), aliás, havia escrito várias cartas a Turner sugerindo, entre outras coisas, que o 

uso do termo 'fisiografia' era muito limitado quando se considerava as relações 

antropogeográficas. Assim, em vez das condições endógenas de determinado 

território, Semple chamava atenção para o seu perímetro e as múltiplas forças e 

determinações que dele emanam. Segundo ela em sua apresentação de 1907, 

 

Essa concepção ampliada de lugar engendra uma concepção 
correspondentemente maior de meio, que traz consigo a solução para 
muitos dos problemas da antropogeografia que, de outra forma, seriam 
insolúveis. Ela se sustenta sobre a lei de que as influências de uma terra 
sobre o seu povo emanam não somente das características fisiográficas, 
mas também de um círculo mais amplo de terras junto às quais se encontra 
agrupada em virtude de sua localização [...]. Cada povo ocupa, portanto, um 
duplo local: um imediato, baseado em seu território atual, e um mediato ou 
vicinal, que se desdobra das suas relações com os povos próximos. O 
primeiro é o solo sob seus pés; o outro, o dos vizinhos (SEMPLE, 1908, p. 
67-68). 

 

 A partir dessa concepção relacional de lugar, Semple desenvolve o seu 

argumento elencando uma série de determinações dela decorrentes. Em primeiro 

lugar, a geógrafa utiliza o conceito de ‘força’ para definir o conjunto de vantagens – 

naturais, políticas, militares, econômicas - de determinada nação ou povo sobre as 

suas adjacências. Desse modo, “quanto mais forte é uma região vicinal, mais 

dependente é o povo dos seus estados vizinhos”, ao passo que “quanto mais forte é 

a região natural, mais independente é o povo e mais marcado pelo seu caráter 

nacional” (p. 68). As regiões que se encontram isoladas, por outro lado, 

                                                                                                                                                                                     
aproximação dos dois campos disciplinares. Apesar disso, manteve uma relação cada vez mais próxima com os 

geógrafos a partir da segunda década do século XX.  
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“assemelham-se a calmos recantos, adequados a uma parada temporária ou 

descanso permanente” (p. 69).   

 Porém, amarrando a sua perspectiva ao postulado da fronteira, Semple afirma 

que em algumas dessas regiões isoladas, 

 

Se o lugar tem um certo número de características geográficas, como os 
obstáculos obstrutivos, isso é de imensa importância histórica; porque essa 
restrição leva à concentração dos poderes nacionais, da mais minuciosa 
utilização das vantagens naturais, tanto raciais como geográficas, e portanto 
para o desenvolvimento de uma individualidade histórica. Nada destitui o 
processo histórico de sua grandeza ou enfraquece os seus efeitos quanto a 
dispersão sobre uma área vasta e sem limites (Idem). 

 

 Esse seria o motivo, segundo a geógrafa, que explicaria a dispersão das 

forças das colônias francesas na América. Da mesma forma, o estabelecimento de 

uma base geográfica restrita – determinada pela cordilheira dos Apalaches e o 

Oceano Atlântico - com o poder de concentrar e intensificar as forças nacionais, teria 

possibilitado o desenvolvimento das treze colônias da costa leste. A expansão em 

direção ao Oeste sempre ocorria quando essas forças encontravam um ponto crítico 

de demanda, reiniciando o processo. A interposição de novas barreiras (como o 

Mississipi, as Grandes Planícies e as Montanhas Rochosas) teria possibilitado a 

múltipla repetição desse fenômeno, conferindo aos Estados Unidos uma vantagem 

singular. Semple cita como exemplos análogos desse mesmo processo os casos do 

Império Romano, do Japão e do Império Inca.  

Por fim, a geógrafa faz uma série de considerações, acompanhadas por 

longos exemplos, em que relaciona os laços étnicos e econômicos que “fortalecem o 

poder coesivo entre os povos”, assim como os aspectos geográficos a agir nessa 

mesma direção, de tal forma que “a distribuição geográfica dos povos tende a seguir 

uma lei social e política de gravitação” (SEMPLE, 1908, p. 73). Em sua conclusão, 

reitera que o lugar é o mais importante fator geográfico a determinar o curso da 

história. 

No evento, ao fim de sua apresentação Semple foi imediatamente contestada 

por George Lincoln Burr, um professor da Universidade de Cornell que destacou o 

fato de a geografia ser apenas um dos muitos fatores a ser considerados na história; 

qualquer matriz interpretativa que tendesse à monocausalidade ou à 

hipervalorização de um fator sobre os demais, deveria ser vista com desconfiança. 

Mais do que isso, ele sustentou que categorias como causa ou influência não 
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poderiam ser imputadas mecanicamente por coisas inertes sobre sujeitos ativos e 

pensantes. Nas palavras do próprio Burr, 

 

Embora todo homem aja e seja produto de si mesmo em determinado meio, 
nunca devemos nos esquecer que ele também é um fator, muito mais ativo 
do que passivo, mais multiplicador do que multiplicando [...]. Imputar ação 
ou causalidade, influência ou controle a coisas inertes é uma figura de 
linguagem que dá vigor ao estilo, mas que sempre envolve uma falácia; e 
quando à natureza é imputado aquilo que foi planejado e conquistado pelo 
homem, quem sofre com essa falácia é a história (apud KOELSCH, 2014, p. 
53). 

 

Enquanto Semple buscava asseverar a primordialidade da geografia como 

fator a ser considerado na análise histórica, Burr ressaltava que as vicissitudes da 

história não poderiam ser confinadas a um conjunto de comparações entre povos 

em diferentes contexturas para, então, buscar-se padrões e leis universais de 

desenvolvimento. No geral, os participantes do evento tomaram posicionamentos 

entre as duas abordagens, com algumas inflexões tendendo para um lado ou outro. 

O geógrafo Harlan Barrows, por exemplo, argumentou uma postura intermediária 

entre os dois (KOELSCH, 1969; BLOCK, 1980). Mais importante, o evento catalisou 

uma tendência de separação entre os estudos históricos e os estudos geográficos 

nos Estados Unidos na próxima década, salvo algumas notáveis exceções 

(KOELSCH, 2014). 

 Durante os primeiros decênios do século XX, as ideias de Semple não 

somente tiveram um papel central no desenvolvimento da geografia acadêmica 

estadunidense, como também foram importantes produtoras de ideologias políticas e 

culturais que contribuíram para uma certa versão da interpretação histórico-

geográfica dos Estados Unidos, que buscava ressignificar o papel do país no 

mundo. Se a hipótese de Turner guarda íntima afinidade com o isolacionismo 

agrarianista de Jefferson, complementando o fatalismo do fechamento da fronteira 

com a necessidade de encontrar processos endógenos que garantissem a 

manutenção de suas benesses, a abordagem de Semple, por outro lado, foi 

importante produtora de um imaginário imperialista. De fato, durante a primeira parte 

de sua carreira, que vai da década de 1890 até os anos 1920, Semple propagou por 

meio de livros, artigos e cursos na universidade a premissa da inevitabilidade da 

expansão dos Estados Unidos. Esse crescimento, ainda conforme a geógrafa "seria 
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dirigido por leis sociobiológicas universais sustentadas no meio geográfico" 

(ADAMS, 2011, p. 10). 

Sobre isso, é necessário destacar que a geógrafa extrai o conceito de 

antropogeografia por ela utilizado de Ratzel. Da mesma forma, a atenção especial 

ao lugar, marcado pelas cercanias de determinado povo ou nação, é uma inflexão 

do conceito ratzeliano de Lebensraum. O trabalho de Semple, delineado em 

publicações como American History and its Geographic Conditions48 (1903), 

apresentava-se como um esforço de aplicar a antropogeografia alemã para o estudo 

geográfico e histórico dos Estados Unidos.  Assim, para prosseguirmos, é 

necessário que seja feita uma breve contextualização. No campo da história, 

normalmente a obra de Ratzel levanta desconfiança em função de dois fatores 

principais. Em primeiro lugar, existe a clássica associação do alemão à vertente do 

determinismo geográfico, contraposto ao possibilismo de Vidal de la Blache. Em 

segundo lugar, a estigmatização de um dos conceitos fundamentais do autor – o 

Lebensraum – após a sua utilização pelo Terceiro Reich como justificativa para a 

expansão militar49. 

A distinção entre a vertente francesa da geografia moderna (associada a Vidal 

de la Blache) e a vertente alemã (associada a Ratzel), proposta pelo historiador 

Lucien Febvre (2000), foi acompanhada por uma clara predileção do autor pelo 

trabalho de la Blache em relação a Ratzel. De acordo com Febvre, la Blache se abre 

à possibilidade de influências recíprocas entre o homem e o meio em que está 

inserido. Além disso, para o geógrafo francês, antes de estrangular a volição e 

direcionar as ações dos sujeitos, "o homem pode trazer muitas soluções para um 

                                                           
48

 Outros trabalhos de destaque da autora são Influences of Geographic Environment on the Basis of Ratzel’s 
System of Anthropogeography (1911) e The Anglo‑Saxons of the Kentucky Mountains: A Study on 
Antropogeography (1910). Nos Estados Unidos, ela foi não somente a mais diligente propagadora da 
antropogeografia de Ratzel, como também uma das mais importantes figuras da geografia estadunidense no 
início do século XX, em um período contemporâneo à atividade acadêmica de Turner.  
49

 Na Alemanha, o conceito de lebensraum foi adotado e distorcido por um grupo de alemães partidários de um 
imperialismo agressivo, como o general Friedrich von Bernhardi e o geógrafo Karl Haushofer. Bernhardi (apud 
HARRIET, 1961, p. 40), em particular, adequou o vocábulo às suas próprias pretensões, o definindo como uma 
“luta racial por espaços vitais”. Em complemento, o general apontava para o imperativo de “expandir o espaço 
vital dos alemães como uma necessidade biológica que garantiria a proteção da supremacia racial alemã”. Pior 
ainda, ansiava por guerras raciais, sem as quais “raças inferiores facilmente estrangulariam o crescimento de 
elementos mais saudáveis e capazes ” (Idem). Esse argumento, encampado pelo Terceiro Reich e recrutado 
como justificativa para uma expansão atroz da Alemanha durante a segunda metade da década de 1930 (o que 
levaria à Segunda Grande Guerra), contribuiu ainda mais para a periferização das ideias de Ratzel (e Semple) a 
partir da segunda metade do século XX. 
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mesmo problema apresentado pelo meio. O meio propõe sem jamais impor uma 

solução" (apud CANGUILHEM, 2012, p. 153).  

A corrente da geografia alemã, associada às ideias de Ratzel, por sua vez, 

estaria ligada a uma forma mais fechada de compreensão da relação homem/meio, 

de tal forma que a influência do Raum (espaço) sobre os indivíduos está menos 

vetorizada por  possibilidades do que por determinações. O conceito de história 

geográfica proposto por Febvre - sob influência direta das ideias de La Blache - cabe 

destacar, foi estabelecido em oposição direta à antropogeografia de Ratzel. Sobre 

essa distinção, Canguilhem (2012) mostra concordância com Febvre ao dizer 

 

Claro que num estado de civilização e de cultura determinada, as 
possibilidades não são ilimitadas. Mas o fato de, num dado momento, ter 
como obstáculo aquilo que, ulteriormente, se revelará, talvez, como sendo 
um meio de ação se deve definitivamente à ideia, à representação que o 
homem - trata-se do homem coletivo, é claro - faz de suas possibilidades, 
de suas necessidades e, para tudo dizer, deve-se ao fato de ele se 
representar como desejável, o que não se separa do conjunto dos valores. 
Portanto, acabamos revertendo a relação entre meio e ser vivo. Aqui, o 
homem, como ser histórico, torna-se um criador de configuração geográfica, 
torna-se um fator geográfico, e lembramos apenas que os trabalhos de 
Vidal de la Blache, de Brunhes, de Demangeon, de Lucien Febvre e de sua 
escola mostraram que o homem não conhece um meio físico puro. Num 
meio humano, o homem é evidentemente submetido a um determinismo, 
mas trata-se do determinismo de criações artificiais cujo espírito de 
invenções que os chama à existência se alienou (p. 154). 

 

É interessante notar que a querela que opôs Semple e Burr em 1907 se 

conformava essencialmente como um embate entre o determinismo e o possibilismo, 

replicando a distinção entre o pensamento histórico-geográfico de Ratzel e o de 

Vidal de la Blache. Portanto, refletia um jogo de forças entre a geografia francesa e a 

geografia alemã nos Estados Unidos, embora nos debates, anais e papers 

dedicados ao tema essa oposição seja escamoteada, como se estivessem pisando 

em terreno novo. 

 A resolução dessa questão nos Estados Unidos teve como a sua grande 

síntese o trabalho do geógrafo Harlan Barrows, que, aliás, estava presente na 

conferência. Barrows era um leitor atento de Turner, tendo inclusive se licenciado 

brevemente de suas obrigações como professor na Universidade de Chicago (onde 

era colega de Semple) em 1907 para estudar no famoso seminário do historiador da 

fronteira em Madison (BLOCK, 1980, p. 36). Nos anos seguintes, os dois se 

corresponderiam com regularidade. Na década de 1920, Barrows deslocou as suas 
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preocupações do clássico problema da ‘influência geográfica’ “para o tema da 

geografia como ecologia humana, enfatizando os ajustes criativos do homem a um 

meio natural passivo”. Assim, nesse processo de ajustamento “o homem, e não a 

natureza, seria a força transformadora, embora trabalhando em um mundo de 

possibilidades limitadas oferecidas pelo ambiente (KOELSCH, 1969, p. 637).  

A geografia histórica de Barrows, sistematizada no trabalho Geography 

journeys in distant lands  (1924) chama a atenção não somente pelo seu latente 

possibilismo, que abriu um exitoso espaço de aproximação entre a geógrafos e 

historiadores quase 20 anos após a tentativa de Turner. Mais do que isso, essa 

tarefa somente foi possível pelo uso (muito provavelmente sem se dar conta disso) 

da metáfora vitalista lamarckiana. Em uma verve muito semelhante àquela 

encontrada em Turner – como visto no subcapítulo anterior – Barrows reflui a sua 

teoria para a imagem de um meio indiferente ao homem, mas que exige deste 

constantes esforços adaptativos balizados pelas possibilidades oferecidas. Na 

circular que fazia alterações no título e ementa do curso de Barrows na Universidade 

de Chicago em 1923, por exemplo, constava a descrição, 

 

A geografia dos Estados Unidos no passado. As relações entre as 
condições e os recursos do solo, por um lado, e a ocupação e 
desenvolvimento do país, por outro; a evolução das relações das pessoas 
em determinadas áreas do país com o seu meio (apud KELSCH, 1969, p. 

639). 
 

Nos anos seguintes, Barrows adicionou à descrição do curso a noção de 

‘geografia evolutiva’. A constante da metáfora biológica da evolução, assim como a 

sua enorme influência sobre o pensamento histórico, geográfico e social dos 

Estados Unidos durante toda a primeira décadas do século XX, deve ser 

compreendida a partir de um corte fundamental. O parâmetro que define esse corte, 

embora tenha na oposição entre o determinismo e o possibilismo um ponto de 

partida, não se encerra nele. O substrato que lhe dá sustentação retrocede, mais 

uma vez, à origem das ciências sociais nas arestas do campo semântico e 

conceitual das ciências da vida, em particular o debate em torno da evolução que 

opôs darwinistas e (neo)lamarckistas. Consideremos o primeiro caso.  

A abordagem determinista nos Estados Unidos foi associada principalmente a 

um conjunto de geógrafos que tiveram a sua formação estruturada na matriz alemã 

ratzeliana.  Entre eles, se encontram Ellen Churchill Semple, Albert Perry Brigham, 
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Wiliam Morris Davis e Ellsworth Huntington. O foco principal da análise desses 

autores tende a se direcionar para as dinâmicas de migrações e ocupações 

territoriais que colocam diferentes povos em situações de conflito, destacando a 

inevitabilidade desse processo, porque determinado por  “leis sociobiológicas 

universais” (ADAMS, 2011). Assim, o postulado da determinação, ao se sobrepor à 

possibilidade ou volição humana, justificaria processos de expansão e conquista 

territorial como exteriores à moral. Esse modelo é bem delineado em Ratzel. 

O conceito de Lebensraum (espaço vital), apresentado no livro Politische 

Geographie, de Ratzel, em 1893, e desenvolvido em um ensaio de 1901, era 

aplicado pelo antropogeógrafo alemão com o objetivo de descrever a geografia física 

como um elemento que influencia as atividades humanas. Em seu ensaio, Ratzel 

(apud HARRIET, 1961, p. 36) adere ao conceito metafórico de sociedade como um 

organismo que cresce ou retrocede em uma relação lógica com seu Lebensraum, 

em estreita proximidade com o pensamento social evolucionista a ele 

contemporâneo. Ratzel descreveu o Lebensbraum como um conceito que "reúne a 

condição biológica de um ambiente à geográfica e antropológica”. Como conceito 

sintético, “busca teorizar as condições e transformações biológicas dentro de uma 

área delimitada para descrever a relação entre uma espécie e seu meio particular". 

Assim, ele se apresenta como a área geográfica necessária para sustentar uma 

espécie, com a sua população e seu modo de existência atuais. Dessa forma, 

“qualquer aumento ou redução na população também, necessariamente, levaria a 

uma transformação nas suas necessidades espaciais” (apud ABRAHAMSSON, 

2013, p. 39). 

Em sua obra fundamental, Antropogeographie, Ratzel apresentou um recorte 

para a análise dos agrupamentos humanos – a antropogeografia – que se propunha 

a “construir um conceito de análise da humanidade a partir do meio em que se 

encontra cada um dos diferentes grupos [de pessoas]” (Idem). Assim, ele se 

preocupava especialmente com o elemento dinâmico dessa relação entre o homem 

em sociedade e o meio.  Em consonância com a contextura em que viveu, o 

geógrafo buscava identificar e descrever um conjunto de leis gerais que definiriam 

de que forma essa relação ocorre, assim como em que termos ela produz 

transformações na cultura, nos caracteres e instituições de um determinado 

agrupamento. Para isso, propôs a organização do campo de estudos da 

antropogeografia em torno de três problemas básicos.  
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O primeiro deles diz respeito justamente à influência exercida pelas condições 

naturais não sobre os indivíduos, mas sobre as sociedades, consideradas por Ratzel 

em sua dimensão histórica. Afinal “o substrato da humanidade seria a terra, onde as 

sociedades se desenvolvem em íntimo relacionamento com os elementos naturais” 

(MORAES, 1990. p. 9). Em torno desse problema, o antropogeógrafo deve, de forma 

geral, “estabelecer o modo de distribuição dos agrupamentos humanos sobre a 

terra, de como eles fazem parte de grupos diversos” (DURKHEIM, 2015, p. 193) nos 

mais diferentes aspectos (étnicos, religiosos, culturais, linguísticos, nacionais, 

organização social e afins). A partir daí, são relacionados os aspectos gerais da 

cultura e das instituições às lógicas de ocupação do espaço por essas sociedades.  

O segundo problema central é endereçado à questão das migrações, da 

circulação e distribuição geral da espécie humana no globo. Afinal, “a ciência não 

pode se contentar a descrever o modo como os homens estão distribuídos, ela deve 

explicar essa distribuição” (Idem). Desse modo, a localização atual dos diversos 

agrupamentos humanos teria uma historicidade e uma causalidade específica. Ou 

seja, determinadas constrições geográficas impuseram um conjunto de 

possibilidades que levaram esses grupos a se mover e, em algum momento, se 

assentar em um determinado espaço. As causas subjacentes a essa dinâmica de 

fluxos e sedentarizações, as múltiplas origens e os itinerários, trariam consigo 

elementos fundamentais para a clarificação de certos traços associados a estes 

povos.  

O terceiro e último problema se relaciona com a formação dos territórios, ou 

seja, dos espaços submetidos a um poder político estatal. Dito de outra forma, no 

estudo dos agrupamentos humanos, circunscritos a um conjunto determinado de 

possibilidades e limites impostos pelo meio, Ratzel elege o Estado como unidade 

preferencial de análise. Essa questão foi aprofundada por ele em 1897 na obra 

‘Geografia Política’, em que afirmava ainda na introdução “o que permanece por 

fazer, a partir de agora [...] somente pode vir do estudo comparativo das relações 

existentes entre o Estado e o solo” (1988, p. 2).  

 Como se percebe, os esforços do alemão tinham como centro problemas 

muito semelhantes aos que ocupavam as teorizações de Turner no início da década 

de 1890: a influência do meio sobre o desenvolvimento histórico de um povo, a 

dinâmica de migrações e a formação territorial. A relação entre “a utilização de 

alguns conceitos do meio físico como formador da nação” (SOUSA, 2020, p. 92) que 
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Ratzel havia sistematizado em sua antropogeografia relacionava-se com o problema 

geral de compreensão da formação do ‘caráter nacional’ através da relação entre os 

colonizadores do Oeste e a paisagem da fronteira. Da mesma forma, as constantes 

metáforas orgânicas utilizadas por Ratzel também são encontradas no texto de 

Turner. Cabe ressaltar, ainda, que Turner era versado no trabalho do alemão “que 

ele leu entusiasmadamente entre 1895 e 1896” (SCHULTEN, 2002, p. 255). 

Possivelmente, esse entusiasmo inicial tenha sido decorrente da resenha elogiosa 

que o geógrafo da Universidade de Leipzig fez de seu famoso paper em 1895, 

descrevendo a fronteira como “um conceito orgânico digno de nota, que pode servir 

como exemplo instrutivo sobre como enxergar um Estado e os seus órgãos 

geográficos50” (RATZEL apud BLOCK, 1980, p. 40).  

Porém, as semelhanças param por aí. O modelo de Ratzel, que nos Estados 

Unidos teve em Semple a sua mais diligente e profícua propagadora, tem a sua 

matriz – assim como Spencer (1864) – no evolucionismo de base darwinista ao 

estabelecer as suas constantes metáforas orgânicas. Na mesma verve do darwinista 

social inglês, sempre lembrado pela afirmação de que “a sobrevivência do mais apto 

[...] é equivalente àquela que Darwin denominou seleção natural, ou a preservação 

de raças mais favorecidas na luta pela vida”, Ratzel estabelece a sua 

antropogeografia sobre a metáfora darwinista da mutação (ou variação), disputa por 

recursos e ulterior seleção.  

Assim, o foco dessa abordagem, ao considerar a relação entre homem e 

meio, se estabelece na apresentação do ambiente físico como um palco - dotado de 

um conjunto específico de determinações, porque os recursos são finitos – em que 

diferentes  espécies se digladiam pelo acesso a eles. A evolução agiria, portanto, 

por meio da eliminação das variantes menos adaptadas e o triunfo das variantes 

mais adaptadas, que passam a ocupar ou influenciar um espaço vital cada vez mais 

extenso. Mais ainda, o mote central dos recursos finitos disputados por diferentes 

povos organiza-se sob a figura ordenadora do Estado nacional  (tendo como fundo 

também a noção de raça) como análogo da ‘espécie’. Tem-se portanto que o 

determinismo social que resulta da transposição da teoria biológica darwinista da 

evolução para o estudo das sociedades vincula as ciências da vida ao projeto 

                                                           
50

 Daí decorre que Turner não utilizou o trabalho de Ratzel como parâmetro ou referência na asserção inicial da 

hipótese da fronteira, já que ela foi apresentada em 1893, dois anos antes de seu contato com o trabalho do 

geógrafo. 
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universalizante e civilizador da história. A cisão de Turner com Baxter Adams, nesse 

sentido, é uma defluência de sua negação a esse modelo de história. É justamente 

daí que ele se volta para o meio (ou a wilderness) associado ao Oeste para pugnar o 

determinismo associado ao triunfalismo europeu.  

Para Canguilhem (2012), a acepção “de uma determinação das relações 

históricas pelo suporte geográfico”, que na Alemanha é primeiro estruturada por 

Ratzel e depois “invade a história, a partir de Michelet” foi possível graças a Ritter e 

Humboldt, que aplicararam “a seu objeto, às relações do homem histórico e do meio, 

a categoria de totalidade. Seu objeto é toda a humanidade sobre a terra” (p. 15).  

Conforme aponta Knight (1981), Humboldt teve um papel fundamental para a 

introdução e desenvolvimento da geografia no campo das ciências modernas. Ao 

renovar a forma de se classificar as espécies de plantas no século XIX, por exemplo, 

Humboldt se preocupava - para além das características morfológicas - com a 

associação destas com o meio geral em que se encontram. As 'províncias 

geológicas' humboldtianas, conceito que ele utilizava para definir o meio em que 

estas se encontravam, influenciaram Ratzel diretamente. Ainda sobre essa 

abordagem, Canguilhem (2012) afirma, 

 

Podemos resumir o espírito dessa teoria das relações entre o meio 
geográfico e o homem dizendo que fazer história consiste em ler um mapa, 
entendendo por mapa a figuração de um conjunto de dados métricos, 
geodésicos, geológicos, climatológicos e de dados descritivos 
biogeográficos. O tratamento - cada vez mais determinista ou, mais 
precisamente, mecanicista, à medida que se afasta do espírito dos 
fundadores -dos problemas de antropologia e de etologia humana se 
duplica de um tratamento paralelo, quando não exatamente síncrono, em 
matéria de etologia animal. à interpretação mecanicista da formação das 
formas orgânicas sucede a explicação mecanicista dos movimentos do 
organismo no meio (p. 151). 

 

A respeito disso, é importante reafirmar que a hipótese da fronteira tangencia 

essa abordagem, embora sem adentrá-la. Block (1980) nos lembra que “os mapas 

foram a fundação que deu expressão gráfica [às ideias de Turner] e tornaram 

possível a formalização da 'tese' da fronteira” de tal forma que o historiador “tinha 

grande débito com a estatística cartográfica dos Estados Unidos” (p. 34). De fato, a 

hipótese aqui referenciada sempre nos remete a uma dinâmica em que levas 

amorfas oriundas do litoral atlântico se espalham paulatinamente pelas terras do 

Oeste, constringidas por obstáculos naturais relacionados às sucessivas fronteiras 
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(e omitindo a existência prévia de outros povos a ocupar essas terras). Porém, a 

atenção a essa questão nos faz enxergar apenas parte do fenômeno. 

A correlação entre o darwinismo social e o determinismo, contraposta à 

metáfora do neolamarckismo para o estudo da sociedade (ao menos em sua 

vertente estadunidense), que pelo seu latente vitalismo abre espaço para a volição 

humana e o ‘possibilismo’, é raramente percebida por aqueles que estudam o 

pensamento histórico-social estadunidense do final do século XIX e início do século 

XX. Os vínculos entre a hipótese da fronteira e a matriz de pensamento 

neolamarckista, assim como os corolários do sublime e do agrarianismo nos Estados 

Unidos, já foram suficientemente debatidos na presente tese. É necessário, por fim, 

destacar que Turner rejeitou o determinismo categoricamente, ciente das discussões 

a ele contemporâneas.  

Em sua primeira apresentação formal perante uma audiência de geógrafos 

em 1897, intitulada Influence of Geography Upon the Settlement of the United 

States, o historiador reitera os seus esforços na direção de uma história intimamente 

ligada ao pensamento geográfico, que para ele seria “a chave mestra para a história 

da América”. Logo em seguida, ele complementa essa ideia afirmando que “isso não 

quer dizer de nenhuma forma que essa relação é um elemento determinante, que 

possa prescindir dos demais”, de tal forma que “a relação da geografia com a 

história americana deve ser tomada em um sentido amplo”. Um pouco mais adiante, 

Turner faz algumas referências a Ratzel e Emerson relacionadas à utilização do 

espaço. O ponto fundamental é, como notam Block (1980) e Steiner (1979), o 

cuidado que o historiador demonstra em se desvencilhar do determinismo, buscando 

deliberadamente debelar possíveis interpretações de suas afirmações nesse 

sentido.  

Outro elemento que ainda merece destaque se encontra na coleção pessoal 

de mapas e anotações de Turner localizada na Huntington Library. Entre os 

rabiscos, anotações e fichamentos do autor, é possível perceber a sua familiaridade 

com os trabalhos de Vidal de la Blache, Ratzel, Jefferson, Barrows e Bowman 

(BLOCK, 1980; STEINER, 1979). Lamentavelmente, as citações do autor a essas 

referências em seus trabalhos são totalmente ausentes, enquanto nomes como 

Barrows e Semple esporadicamente aparecem. Essa predileção pelos geógrafos 

estadunidenses em sua referência também é sintomática, revelando o compromisso 

explícito – ainda que não declarado – de singularização do pensamento histórico e 
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geográfico estadunidense em relação à Europa (ainda que grande parte dos debates 

estadunidenses por vezes repliquem os debates europeus em bases distintas).  

Assim, completando o círculo, retornamos à clássica afirmação de Roosevelt, 

para quem na fronteira foram “sistematizadas e relacionadas de forma coesa grande 

parte das ideias [sobre o passado dos Estados Unidos] que até então se 

encontravam esparsas” (apud SLOTKIN, 1981). Como já aludido anteriormente, a 

hipótese da fronteira se materializa pela infusão do vitalismo lamarckista com a 

metáfora da natureza dadivosa, consubstanciada pela doutrina do sublime e pelo 

ideal agrário. Se a dinâmica da fronteira se sustenta em uma certa abordagem 

evolucionista, o substrato que impulsiona essa dinâmica não pode ser confinado ao 

mecanicismo ou ao determinismo, porque eflui de outro manancial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A fronteira é um conceito ubíquo, que se funda primariamente sobre dois 

alicerces: o tropo literário da wilderness purificada e o organicismo derivado das 

ciências da vida. No primeiro caso, o aludido conceito se estabelece pela efluência 

da doutrina do sublime e do ideal agrário do final do século XVIII, assimilando os 

seus motivos sob as regras de validação discursiva da academia. No segundo caso,  

ele se insere no grande movimento do final do século XIX marcado pela origem e 

desenvolvimento das ciências sociais e da história profissional, em estreita relação 

com a metáfora do organismo e a contenda em torno da evolução. Nessa contenda, 

o conceito de fronteira desloca diversas premissas e inferências das ciências 

biológicas – em especial o lamarckismo - para o estudo da sociedade com base na 

doutrina da herdabilidade dos caracteres adquiridos e, também, da plasticidade dos 

indivíduos e instituições em sua relação com o meio.  

Nos dois lados do espectro, a polêmica em torno da natureza do Novo Mundo 

teve um papel central como moduladora dos debates. Afinal, tanto o motivo literário 

da wilderness bestializadora quanto a premissa científica da degeneração americana 

referendavam a ideia da superioridade europeia sobre a América. Nesses termos, a 

expiação do Novo Mundo somente poderia ser alcançada mediante a exaltação de 

sua paisagem e do seu meio, o que foi logrado através da exumação do 

pastoralismo e a refutação da doutrina da degeneração. Esses dois movimentos 

foram urdidos no agrarianismo norte-americano, que perfez o fulcro em torno do qual 

a intelligentsia dos Estados Unidos se organizou no século XIX, o que inclui a 

hipótese da fronteira de Turner. 

A hipótese da fronteira tem uma longa trajetória acadêmica, estruturando as 

bases sobre as quais a maior parte do pensamento histórico dos Estados Unidos se 

desenvolveu durante a primeira metade do século XX, a partir da negação da 

hipótese teutônica e a adesão à wilderness do Oeste como expressão da 

‘originalidade americana’. Essa cisão, para além da inovação teórica que 

apresentava, trouxe consigo também um projeto político, de singularização dos 

Estados Unidos em relação à Europa. Dessa forma, a estruturação do conceito de 

fronteira no interior da hipótese de Turner afiançou os esforços que buscavam 

debelar as abordagens que situavam a América na periferia da histoire universelle; 
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ele era um fenômeno único, que deveria ser compreendido e estudado a partir da 

perspectiva desta uniqueness - o excepcionalismo. 

 A referida ubiquidade da fronteira se fez perceber também nas diversas 

apropriações e nos diversos usos de uma série de postulados a ela associados por 

economistas, sociólogos, estatísticos, diplomatas, líderes políticos, geógrafos e 

historiadores. Se nas décadas de 1910 e 1920 os truísmos associados à hipótese da 

fronteira de Turner eram tomados como premissas para a interpretação e justificação 

do enorme desenvolvimento econômico e social que os Estados Unidos 

vivenciavam, na década de 1930 eles passaram a ser recrutados para compreender 

o malogro do ultraliberalismo, que foi creditado ao fechamento da fronteira e aos 

efeitos adversos da sua ausência. Esse movimento evidenciou-se também no 

pensamento historiográfico, demarcando o ponto de inflexão que assinala o 

agastamento da frontier thesis e a busca por outras matrizes interpretativas da 

história estadunidense (tais como aquelas apresentadas por Charles Beard, Carl 

Becker e Vernon Parrington). 

  A despeito disso, a fronteira, como conceito acadêmico, não evanesceu. Na 

década de 1950 ela foi deslocada de seu lugar anterior como orientadora da tese 

turneriana para o campo do imaginário (ou dos mitos e símbolos) a partir dos 

trabalhos de autores como Henry Nash Smith, Alan Trachtenberg, Leo Marx e 

Richard Slotkin. Nesse deslocamento, em vez de descrever empiricamente o lugar 

ou o processo dinâmico de encontro entre a civilização e a wilderness, a fronteira 

passa a ser compreendida como um símbolo mediador pelo qual as pessoas e a 

cultura se apropriam de determinada visão da realidade e a compartilham. Em 

outros termos, ela se torna uma imagem mediadora da experiência, que esses 

autores buscam acessar principalmente por meio dos estudos literários. A partir 

dessa perspectiva, abre-se um horizonte frutífero para que possamos compreender 

quais são as imagens, preconcepções e representações que o conceito de fronteira 

aglutina e tensiona em seu interior. 

 Porém, a investigação histórica associada à escola dos mitos e símbolos 

(myth and symbol school), por tomar os estudos literários como via privilegiada de 

acesso a determinada cultura, só nos permite avançar até certo ponto na 

historicização do conceito de fronteira. Afinal, exclui de seu escopo o estreito vínculo 

que associa o pensamento histórico e social dos Estados Unidos no final do século 

XIX às ciências da vida. Por isso é que recorremos à abordagem teórico-
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metodológica da história dos conceitos de Canguilhem, assim como a discussão da 

relação entre vivente e meio através dessa mesma senda.  

 O presente trabalho buscou, portanto, a partir de procedimentos e categorias 

tomadas da epistemologia francesa, em particular a canguilhemiana, apresentar um 

panorama compreensivo da formação do conceito de fronteira, assim como de seus 

usos e apropriações pela historiografia estadunidense na primeira metade do século 

XX. Em adição à abordagem que associa a fronteira à tradição filosófico-literária 

pastoral e agrária da modernidade – elemento muito bem explorado no interior dos 

cultural studies dos Estados Unidos, aos quais devemos um enfático tributo – 

buscamos demonstrar que essa é só uma parte do problema. A fronteira também é 

uma emanação das ciências da vida, e a formação do conceito somente pode ser 

adequadamente compreendida a partir dos debates em torno do problema da 

evolução, que resultaram na reação neolamarckista dos evolucionistas sociais a 

Darwin. O encadeamento da fronteira a esse processo é, também, o seu grande 

elemento singularizador. Afinal, sem a compreensão desse vínculo, a hipótese da 

fronteira se tornaria mera derivação do agrarianismo. Como demonstramos, porém, 

não é o caso. Afinal, se o processo de acrisolamento da wilderness e o elogio da 

vida agrária constituem o eixo axiológico de sustentação do conceito de fronteira, o 

seu eixo epistemológico se sustenta nas ciências da vida. 
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