
Alexander von Humboldt (1769 – 1859)  

Naturalista e humanista

Sinopse biográfica. Nasceu em 14 de setembro de 1769 em Berlim, Reino da Prússia

(Atual Alemanha). De nobre família rica. Perdeu o pai na infância. Cresceu com a mãe

e o irmão mais velho Wilhelm von Humboldt no castelo de Tegel. Enquanto o irmão

interessou-se pela política (chegando a ser ministro prussiano), Alexander iniciou seus

estudos em Economia na Universidade de Frankfurt e não chegou a concluir. Na

Universidade de Göttingen estudou ciências naturais e, com apenas 20 anos, fez sua

primeira viagem científica, de caráter geológico e botânico. Foi funcionário público

dedicado e ético em departamento mineiro do governo prussiano. Em 1796, após

a morte de sua mãe e de ter pedido demissão do emprego, passou a viver suas

expedições científicas naturalistas, com grande autopatrocínio. Suas expedições

passaram por diferentes países e regiões como: Espanha, América Latina, Estados

Unidos e Rússia, grande parte na companhia do botânico francês Aimé Goujaud

Bonpland. Foi impedido pelo governo português de seguir viagem pelo Brasil, pelo

medo de ser um espião. Seu detalhismo pesquisístico ajudou na fundamentação de

diversas áreas: Geografia, Geologia, Climatologia e Oceanografia, tendo conhe-

cimentos e atuação como: etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, mine-

ralista, botânico, vulcanólogo e humanista. Demonstrou repúdio ao tratamento rece-

bido por escravos na América Latina e, em sua viagem pelos vulcões dos Andes, se

recusou a ser transportado em cadeiras nas costas de índios. Teve grande fama por suas

expedições, atuou como diplomata e sua obra prima (Kosmos) foi publicada quando

ele tinha 76 anos. Faleceu em 6 de maio de 1859, dormindo, aos 89 anos. Sua principal

contribuição para a ciência foi que não se pode haver conhecimento sem

experimentação verificável.

Traços força. Polivalência; detalhismo; cienciofilia; empreendedorismo; ética; despren-

dimento; empatia.

Ocupações profissionais. Servidor público; cientista.

Aportes evolutivos. Aporte financeiro da família; acesso à educação; companheiro de

expedições.

Legado existencial. Bases da Geografia, Geologia, Climatologia e Oceanografia.


