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I ntrodufiio 

Que interesse podem ter os relatos de viagem para o antropó
logo social de hoje? A diferenc;a de outras disciplinas, como a 
Sociología e a Ciencia Política, a Antropología nao corresponde a 
urna modalidade direta de auto-reflexao da sociedade européia do 
século XIX, industrial e liberal, sobre a sua própria estrutura 

' . 
e destino. Foram as sociedades nao-ocidentais que os antropólo-
gos se dedicaram a estudar quase que com exclusividade até a 
década de 50. O que os antropólogos postularam é que a com
preensao do social deveria necessariamente passar pelo estudo da 
multiplicidade de suas formas, que a tarefa básica era o conhe
cimento das outras sociedades, da sociedade do outro (isto é, do 
nao europeu), o estudo das diferenc;as. 

A relac;ao que existe, portanto, entre o antropólogo e os rela
tos de viajantes é marcada por .urna grande ambigüidade, ora 
caracterizando-se por urna grande proximidade e pela expectativa 
de estabelecer entre esses dois discursos urna relac;ao de comple
men taridade, ora marcada pelo distanciamento e pelo caráter in- · 

• Esse levantamento sobre os viajantes faz parte de um conjunto de 
textos de natureza histórica desenvolvidos no curso do subprojeto Corpus 
Etnográfico do Alto Solimóes. Beneficiou-se também em ampla medida 
das leituras e discussóes teórico-metodológicas realizadas no seminário Mé
todo de AnáUse em Antropología Social (1978), dirigido pelo Prof. Luis de 
Castro Faria. Posteriormente urna primeira versao desse trabalho foi de
batida em urna sessao do ciclo de reunióes intitulado A Quem lnteressar 
Possa, promovido pelo mesmo professor, tendo sido de' grande valor os 
comentários ·e sugestóes aí formulados em especial por Castro Faria e 
Alfredo Wagner B. de Almeida. 
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dissoluvelmente singular das inf orma\'.óes que respectivamente re
querem e of erecem. 

Enquanto reconhece nos relatos de viagem o formador de um 
inventário mínimo de costumes e instituic;óes nao ocidentais -
colec;ao sem a qual a Antropología i:iao seria possível -, o antro
pólogo se situa em urna linha de continuidade com o viajante, 
a ele devendo o seu próprio universo empírico de base1

• Mas nao 
se trata apenas de reconhecer um ·vínculo que remetería ao pas
sado da disciplina, mas de evitar que as pesquisas atuais natura
Jizem os costumes dos povos estudados, tomando os dados do 
presente como expressáo estática de urna condic;áo natural e ori
ginária. Os relatos de viagem, ao contrário, ajudam o antropólogo 
a imprimir a sociedade estudada urna dimensao histórica mais 
profunda, reunindo informac;óes que transcendem em muito a 
capacidade de observac;ao dos etnógrafos durante a sua situa~ao 
de campo. 

C_onsiderando porém essa relac;ao pelo outro lado, existe urna 
descontinuidade radical entre as descric;óes dos viajantes e as exi-

1 

gencias atuais da pesquisa antropológica. Os viajantes nao f or-
necem dados suficientes para se promover urna análise segundo os 
padrees requeridos atualmente por urna etnografía . De um lado 
faltam informac;óes sobre inúmeros f atores (da maior relevancia) 
totalmente descurados pelo viajante, enquanto as informac;óes 
muitas vezes incidem justamente sobre aspectos de escassa signi
ficac;áo sociológica. De outro lado, mesmo as informac;óes relevan
tes sao fornecidas de maneira esparsa e bastante assistemática; 
incid.em sobre diferentes áreas da vida social, raramente chegando 
a formar um conjunto homoge.neo de dados; os dados sao cole
tados das mais diferentes formas ( observac;ao ·di reta, discurso do 
nativo ou ainda do tradutor, informac;ao de terceiros, etc.), pos
suindo em conseqüencia graus de confiabilidade bastante diferen
tes e nem sempre facilmente detectáve~s pelo analista atual. 

Para muitos antropólogos, movendo-se em urna perspectiva me
todológica que o funcionalismo britanico. incorporou a própria tra-

1 ~ de se notar que as fontes de informa9ao para as constrw;óes teóri-
cas dos primeiros antropólogos (Tylor, Frazer, Westermarck, Marrett) sao 
inteiramente dadas pelos livros de viagens. por diários e cartas de missioná
rios e administradores. Essa dependencia é geral entre os antropólogos evo
lucionistas ingleses, sendo partilhada por muitos autores posteriores (.inclu
sive Durkheim e Mauss). 
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di9ao da disciplina, é no trabalho de campo (entendido esse num 
sentido restrito, como contato r~gular e direcionado por critérios 
técnicos especializados, com um grupo humano durante um período 
extenso de tempo) que reside a atividade fundamental de pesquisa. 
As observa9óes sistemáticas e integradas, que vao dar origem as 
análises e constru9óes teóricas, dizem respeito ao presente imediato, 
vivido e esmiu9ado pelo pesquisador em sua situa9ao de campo. 
A utiliza~ao de dados de outra ordem (documentos históricos, re· 
latos de viagem, etc.) tem sempre urna · finalidade subsidiária, 
sendo usualmente remetidos as partes introdutórias· das mono
grafías ou a tentativas gerais de contextualiza9ao. 

Vistos dessa maneira, enquanto urna fonte de dados etnográficos 
de valor secundário, os relatos de viagem nao . sao de modo algum 
descurados, inclusive por alguns antropólogos funcionalistas2

• Mas 
a medida que a enfase no corte sincrónico é suavizada e os pes· 
quisadores desenvolvem outros interesses (seja em termos de um 
estudo específico do passado, seja pretendendo de alguma forma 
integrar um e outro), a manuten9ao dos mesmos esquemas de 
uso dos relatos de viagem nao é mais possível. Considera9óes 
analíticas nao podem mais se apoiar no uso arbitrár~o de dados 
fragmentários. 

Os Relatos dos Viaiantes como Etnograf ia 

A pergunta entao que se impóe ao antropólogo como criterio 
·definidor de sua posi9ao face aos relatos de viagem é em que me
dida tais descri9óes podem ser tomadas como constituindo urna 
etnografia. Ou seja, as informa9óes contidas nos relatos de via
gem podem ser consideradas: (a) confiáveis em sua observa9ao e 
registro?; (b) de caráter relevante?; (c) em número suficiente 
de modo a permitir que, apoiado apenas por elas, ·o pesquisador 
atual possa exercer urna· análise antropológica? 

O texto antropológico que possivelmente mais desenvolve essa 
indaga9ao é um ensaio escrito por Florestan Fernandes em 1949 

2 ~ o caso de incursóes históricas de antropólogos sociais ingleses 
(Gluckman, ~chapera, Barnes) que combinam a investiga9ao de campo 
co~ a pesquisa documental e bibliográfica (consulta a relatórios adminis
trativos, fon tes missionárias, trabalhos históricos e relatos de viagem) . 
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e mais tarde republicado ( 1958 e 1975) em livro, com o título 
de Um balan90 crítico da contribui9ao etnográfica dos cronistas. 
Alguns antropólogos tem inovado o tratamento de documentos his· 
tóri~9s e de relatos- de viagens considerando-os enquanto expressao 
de ideologías de e sobre o passado3

; outros tem-se servido das 
técnicas habituais do historiador para construir um pano de fundo 
histórico sobre a vida do grupo, estudado igualmente em sua 
condi9ao presente. 

O que Florestan Femandes pretende com a obra dos cronis
tas, contudo, nao é nem praticar urna análise de ideología nem 
comp·or urna vasta colcha de retalhos histórica do passado dos 
Tupi, mas sim aprender o conteúdo etnográfico positivo da obra 
dos cronistas de modo a responder a indaga9óes atuais de ordem 
sociológica e antropológica. Tendo como ponto de partida os re
latos de 36 cronistas quinhentistas e seiscentistas sobre grupos 
Tupi, ele elaborou urna lista de 92 problemas etnográficos sobre 
os quais "existem dados positivos" que possibilitariam urna aná
lise antropológica da sociedade Tupinambá. 

Nao cabe aqui proceder a urna avalia9ao substantiva dos resul
tados dessa investiga9ao. O que importa discutir é a proposta me
todológica delineada por Fernandes, bem como apreender as con
di95es que essa requer para o seu exercício e os diferentes argu
mentos desenvolvidos para justificá-la. 

Nao seria urna extensao abusiva do termo f alar de um conteúdo 
etryográfico da obra dos cronistas quando essa etnografía é, em 
primeiro lugar, o somatório de fatos colhidos por diferentes obser
vadores em datas e locais diferentes, e, em segundo, como· regra 
geral nao exige de quem a faz urna forma9ao especializada? 

Para que a obra dos cronistas configure urna análise de Flo
restan Fernandes, urna verdadeira etnografía de certas tribos brasi

. leiras, devem ser satisfeitas, a meu ver, duas condi9óes básicas: (a) 
que todas as diferentes descri~es incidam sobre um objeto único; 
(b) que as diferentes narra96es possuam certa homogeneidade, re-

3 Cito aqui como exemplos o estudo de Nathan Wachtel, La Vision de 
Vaincus que, baseando-se em diferentes tipos de fontes, aprofunda o modo 
diferenciado como um mesmo fato histórico - a conquista do Peru -
foi concebido e vivido por incas e espanhóis. Ou ainda, a pesquisa desen
volvida por Duchet (1971) sobre a rela~ao entre os relatos de viagem, a 
filosofía do 1 luminismo e a ideologia colonial . 
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metendo a urna relativa unidade em term9s da realidade conce
bida e descrita pelo observador. 

A primeira condir;ao é assegurada pelo quadro teórico geral de 
orientar;ao funcionalista, naquela ocasiao explícitamente assumido 
por Fernandes. A investigac;ao do autor abarca inf ormac;óes forne
cidas pelos cronistas e dispostas em um módulo temporal de século 
e meio, tratando com diferentes grupos tribais localizados em pon
tos distintos no Brasil Colonia . Urna unidade possível de ser es
tabelecida entre todos esses relatos é, entao, através de um objeto 
teórico que dirige, esta considerac;ao dos dados, isto é, urna concei
tuac;ao de sociedade estática e atemporal, avessa ao estudo da~ di
versidades e das mudanc;as históricas. 

Afirmar a unidade dos relatos dos viajantes por essa via seria 
hoje inteiramente f ora de propósito. Ao contrário, parece-me que, 
para que o pesquisador atual possa dar urna utiliza9ao mais fe
cunda a literatura de viagem, é preciso justamente livrar-se de 
um quadro analítico de orientac;ao funcionalista, fechado ao estu
do das mudanc;as históricas e das diferenc;as regionais. t neces
sário que o investigador se conscientize que toda a inf ormac;ao 
positiva fomecida por um determinado cronista se refere ao gru
po tal, na época tal. Cronista algum trata da Sociedade Tupinam
bá tal como o antropólogo f uncionali'sta a con cebe, como um mo
delo de organizac;ao social e de cultura válido no século XVI e 
no século XVII, no Maranhao, na Bahía, em Sao Paulo ou no 
Amazonas. 

Para que a observac;ao realizada pelo cronista fac;a sentido para 
urna etnografía moderna (e nao corresponda a urna induc;ao do 
próprio cronista ou do pesquisador atual) , é necessário que ela 
seja localizada em um eixo que abranja tempo e espa904

• Isso 
requer efetivamente deixar o material falar sobre aquilo que está 
sendo observado, as situac;óes sociais concretas, deixando de lado 
tanto as generaliza96es duvidosas feítas pelos próprios cronistas, 
quanto a pretensao do antropólogo ~e reunir inf ormac;óes proce-

4 Nesse sentido, aliás, caberia retomar algumas formula9óes do próprio 
F!oresta~ Fernand~s ao ponderar que as informa9óes trazidas pelos cro
nistas d1zem respe1to a um passado imediato, constituindo-se ou em ver
da~eiros instantaneos sociais, ou caindo na categoria de indu9óes impró-
pnas (1975, p. 275). -
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dentes de diferentes tribos e diferentes momentos num monstro 
mecanico e artificial (a sociedade ou a cultura tal). 

Paralelamente é necessário proceder a urna reavaliac;ao, des
provida de preconceitos f uncionalistas, sobre o valor etnográfico de 
relatos históricos. Parece-me inteiramente erróneo acreditar que a 
positividade dos documentos históricos submetidos a urna avalia
<;ao criteriosa é necessariamente inferior a de urna etnografía 
realizada segundo os procedimentos habituais do trabalho de 
campo. O valor etnográfico de um relato histórico nao é em si 
maior ou menor que dados de observafiio direta; seu valor é 
instrumental e depende da de/ inifOO do conteúdo da investigafáO 
realizada. 

De acordo com o objeto de cada pesquisa, o valor heurístico 
de f ontes documentais e de dados de observa9áo direta pode variar 
bastante. Em muitos casos os dados de que o investigador precisa 
podem ser mais f acilmente reunidos a través de fon tes documentais 
do que do estudo intensivo de urna comunidade local. Assim ocor
re, por exemplo, em pesquisas que pretendem descrever a articula
c;ao entre a comunidade local e as agencias e instituic;óes situadas 
em níveis supralocais de determinac;ao. Ou ainda em estudos que 
visam apreender transforma96es históricas que transbordam em 
muito a capacidade de coleta de dados por um pesquisador du
rante seu período de campo (limitado espacial e temporalmente). 

Quanto a segunda condi9ao, relativa a homogeneidade no plano 
da observac;ao e da descric;ao, Florestan Fernandes aponta dois 
fatores cuja convergencia a assegurariam. Após urna breve indicac;ao 
histórica de como a crónica se cristalizou como um estilo narrati
vo, ele pondera que para . os autores quinhentistas e seiscentistas a 
cronica se constituía em "urna técnica suficientemente elaborada 
para comunicar ( ou exigir de quem pretendesse aplicá-la com 
riQor) urna determinada atitude <liante da realidade e urna forma 
definida de transmissao das experiencias pessoais acumuladas" 
(Fernandes, t 975, p. 272). Em outro ponto o autor chama a 
atenc;ao para o fato de que a obra dos cronistas, instrumento de 
que se dispóe para reconstruir um passado morto, é igualmente 
urna dimensao do acontecer histórico do processo. de expansao 
colonial, pois "os cronistas eram ao mesmo tempo atores, e o 
drama descrito apanha-os igualmente como personagens" (Fer
nandes, 1975, p. 270). 

89 



E justamente na direfiio apontada por essas observafoes de 
Florestan Fernandes - que me parecem inteiramente pioneiras 
e originais face a época em que o texto foi escrito - que o 
presente trabalho se desenvolve. Embora Fernandes pare~a ter to
mado como um dado, a priori, que a unidade dos viajantes estava 
garantida pelos padróes narrativos e pelas fun~óes sociais por eles 
desempenhadas, essas reflexóes a meu ver constituem hipóteses 
valiosas, que precisam ser, no en tanto, verificadas e justificadas 
por urna pesquisa empírica específica. 

A minha intem;ao nesse trabalho é colocar a prova, no caso 
específico dos viajantes do Alto Solimoes, essa pretertsa homo
geneidade no plano da observafao e da descrifao. Procuro entao 
demonstrar que a homogeneidade dos relatos precisa ser restabe
lecida em func;ao de urna investiga~ao empírica que, ou demonstre 
a existencia de urna unidade, ou aponte a presen~a de diferentes 
tipos de etnografía aí reunidos. Antes disso, no entanto, toma-se 
necessário aprof undar algumas considerac;óes críticas e procurar 
delinear um quadro teórico mais ajustado a direc;ao pretendida. 

A Obra dos Viajantes como Produ9lio Intelectual 

A meu ver urna abordagem muito mais rigorosa seria propicia· 
da atualmente pela utiliza9ao de esquemas analíticos derivados 
da idéia de "campo intelectual" (ver Bourdieu, 1967, p. 141 e 
167).Em primeiro lugar .é precis"'o dar um estatuto teórico ao obje· 
to de investiga9ao: a obra dos cronistas deve ser pensada enquanto 
produ~ao intelectual, isto é, como um tipo de produ9iio específica 
realizada por cerios atores sociais, e de acordo com um conjunto 
de regras e expectativas sociais historicamente definidas". Para 

5 " Urna análi se interna da estrutura de um sistema de relacóes simbólicas 
só consegue reunir fundamentos sólidos se estiver subordinada a urna 
análise sociológica da estrutura do sistema de relacóes sociais de produ~io, 
circulacao e consumo simbólicos, onde tais rela9óes sio engendradas e 
onde se definem as f uncóes socia is que el as cumprem objetivamente em 
um dado momento de tempo. ( ... ) De fato, cabe a sociología estabelecer 
as condi9óes externas a serem cumpridas para que se possa instaurar um 
sistema de relacóes sociais de produ9io, circula9io e consumo (por exemplo, 
o campo científico ou um dado subcampo artístico) capaz de apresentar 
características sociais necessárias ao desenvolvimento autonomo da ciencia 
ou da arte. Cumpre-lhe também determinar as le is de f uncionamento que 
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poder ser pensada como um instrumento de trabalho do etnógrafo 
do século XVII e XVIII, a crónica deve ser conceituada enquanto 
modalidade específica de produ~ao intelectual, orientada por cer
tas normas técnicas de recorte, verbaliza9ao ·e sistematizafao da 
realidade observada e que se distancia bastante de outras modali
dades de produc;ao intelectual da época (como os ensaios, os dis
cursos filosóficos, as m:emórias, os autos, etc.). 

t importante ressalvar que, adotando-se a perspectiva teórica 
de fazer a sociologia da produ~ao intelectual, nenhum sentido existe 
em brandir um cientificismo de modo a desvalorizar como imper
f eita a etnografia dos cronistasR. O que importa para a homoge· 
neidade da descric;ao nao é o fato de que a observa~io tenha 
sido feita por um único sujeito e durante um período limitado de 
tempo (a típica situac;ao de campo), mas sim que esse sujeito 
tenha passado por um processo específico de prepara~io que o 
capacitou a perceber certos f enomenos (e nao out ros), a jalar 
deles de certa forma e a propor certos tipos de explicafao. Se esse 
instrumento corresponde a cristalizac;ao de teorias e normas per· 
feitamente detectáveis na descri~ao realizada pelo autor - tenha ou 
nao essa descri~ao urna pretensao científica - nao é mais marcada 
pela arbitrariedade, nao cabendo entao ser rotulada como assiste
mática ou inaproveitável porque heterogenea. 

Nao basta refletir sobre a crónica como urna modalidade de pro
du9ao intelectual. t necessário ter presente que a cita~io ante· 

caracterizam propriamente este campo relativamente autonomo de rela~óes 
sociais, leis capazes de explicar a estrutura das produ9óes simbólicas cor· 
respondentes, bem como suas transf orma~óes. ( ... ) Nio há qualquer razio 
para que a ciencia conceda a sociedade dos eruditos, dos artistas, dos 
escritores, o estatuto de exce9io que tal sociedade outorga a si ·mesma 
com tanta facilidade. (. .. ) A ciencia deve aplicar a estes campos o prin
cípio da teoría do conhecimento antropológico, segundo o qual os sistemas 
simbólicos que um grupo produz e reproduz no ambito de um tipo deter· 
minado de rela9óes sociais, adquiram seu verdadeiro sentido quando refe· 
ridos as rela9óes de f or9a que os tornam possíveis e sociologicantente ne
cessários ... " (Bourdieu, t 974a, p . 175-t 76). 

6 ~ claro que muitos cronistas apresentam para o pesquisador .. atual, 
inte.ressado em comprovar teorías e fazer rela9óes que nio pertenciam ao 
horizonte mental da época, urna impressio de pobreza etnográfica. lsso, 
no entanto, pode ocorrer fambém com a etnografia academica. Embora 
antropólogos atuais e viajantes falem de lugares distintos e em diferentes 
configura9óes do saber, o problema de base é o mesmo: a imperfeita 
adaptacao de dados etnográficos a teorías que nao orientaram a sua coleta. 
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rior de Bourdieu vai bem além disso: a produfao intelectual nao 
se faz em um vazio social dirigido apenas por certas normas téc
nicas e ideais de "como" e "o que" fazer, mas sim dentro de 
um sistema de relafoes sociais que articula entre si os diferentes 
tipos de produtores intelectuais, agrupando-os . e opondo-os se
gundo certos papéis e posifoes que aí assumem, segundo o seu 
grau de acesso e controle de certos aspectos · materiais da produ
faoi, segundo a legitimidade própria que possuem e os critérios de 
hierarquizafiío que dispóem seus produtos face aos de outros. 

Como se junta a discussao teórica precedente como o objeto 
concreto deste trabalho, o estudo da populac;ao de viajantes que 
estiveram no alto curso do rio Amazonas e que escreveram sobre 
a regiáo? Tendo em vista as críticas apresentadas ao trabalho de 
Florestan Femandes e as propostas referentes a um quadro analí
tico alternativo, esse texto pretende ser um exercício (ainda bas
tante f alho em termos f actuais e esquemático no plano conceitual) 
de aplicac;ao de um tal tratamento a certa parcela da produc;ao 
intelectual dos viajantes. Trata-se dessa forma de exemplificar 
como seria possível, dentro do esquema analítico proposto, pensar 
em conteúdo etnográfico de tais relatos - e nao de realizar urna 
explora9ao substantiva de potencial etnográfico desses textos. 

A preocupa9ao central desse trabalho é, portanto, discutir a 
validade analítica da utiliza9iio da categoría genérica de "viajantes" 
para um universo bem di/ erenciado de produtores intelectuais, onde 
existem diferentes tipos de bens simbólicos envolvidos, cada um 
deles ligado a mecanismos bem distintos de produ9ao e de circula-
9ao, bem como a instancias variadas de legitimac;ao e consagrac;ao. 
No correr da análise, a unidad~ dos viajantes é questionada, sendo 
minha intern;ao a de explicitar que aí estao envolvidos diferentes 
tipos de atores socia is, com f un96es intelectuais e posi96es socia is 
altamente diferenciadas, com esquemas diversos de financiamento, 
mecanismos distintos para a divulga9ao de seus resultados e 
ocupando, em termos de legitimidade, diferentes esferas (Bour
dieu, 1967, p. 160 a 163) na cultura da época. 

7 Bourdieu sublinha que para romper as análises tradicionais de pro
dui;ao intelectual é preciso constituir o campo intelectual "como sistema 
de posii;oes pré-determinadas, abrangendo assim como os postos de um 
mercado de trabalho, classes de agentes providos de propriedades (social
mente constituídas) de um tipo determinado'' (Rourdieu. 1'H4b. p. 190). 
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A Populafao de Viajantes do Alto Solimóes 

Existe urna produ9ao intelectual específica, elaborada por eru
ditos, historiadores e exploradores sobre os viajantes, de onde pro
curei partir, pois é nesses textos que a categoría unificadora de 
viajantes é dotada de conteúdo e erigida enquanto instrumento 
cognoscitivo. t muito grande, a diversidade nas formas e finali
dade de tais trabalhos, indo desde listagens simples ou comentadas 
e viagens ao Brasil seguindo a ordem cronológica, até descric;óes 
romanceadas da vida e das explora96es de alguns dos viajantes 
mais notáveis. Qualquer que seja a forma, no entanto, o que im
porta ·apreender é que esses autores: (a) operam urna selefao de 
viajantes dentro de um conjunto muito mais amplo de possibilida-

des; (b) criam urna hierarquía entre os componentes dessa gale
ría composta de viajantes; (c) dentro da produc;ao geral de cada 
autor escolhem um aspecto específico eara consagrar e firmar como 
representativo da totalidade da obra desse autor. 

A considerac;ao desses autores - aquí referidos como classi-
1 icadores - nao visa portan to avaliar o potencial analítico de 
cada um. Através de processos ~e selec;ao, hierarquizac;ao, consa
grac;ao e representac;ao, tais textos constituem o próprio objeto 
da análise, isto é, os viajantes e os relatos de viagem. Nesse senti
do ao falar em viajantes, estarei sempre me referindo ª? conjunto 
de autores nomeados, recortados e valorizados por esses classif i
cadores, is to é, a um domínio cristalizado de idéias, fa tos, juízos 
e avalia96es, o qual se subordina a regras de produ9ao próprias ao 
universo intelectual. 

Por outro lado, limitei-me basicamente aos trabalhos de autores 
brasileiros ou editados no Brasil sobre a contribuic;ao dos viajan
tes, utilizando de modo apenas subsidiário a produc;ao realizada 
no exterior sobre os viajantes. Em conseqüencia disso é preciso 
ficar claro que ao falar de urna populac;ao de viajantes, nao pre
tendo que isso reflita diretamente as avaliac;óes feítas sobre sua 
produc;ao em seus respectivos países de origem (p. ex., o objeto 
viajante, para classificadores localizados no campo intelectual 
frances, ingles ou americano), mas sim como a sua obra foi fil
trada pelo universo intelectual brasileiro, reavaliada e rearranjada. 

Apoiado no trabalho de cinco classificadores, procurei cons
truir a popula9ao de viajantes do Alto Solim6es. No quadro abaixo, 
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ondo de modo comparativo os resultados desse exercício, re-
exp . d 1 
lacionando urna lista extensa de viajantes menciona os pe o menos 
urna vez pelos classificadores, nas colun~s é indicada a presen9a/ 
ausencia de cada viajante na lista fornec1da por cada um dos clas-
sificadores considerados. 

Quadro- I - Os "classificadores'' e suas listagens de viajantes 

Rodolfo 
Garcia 

La Condamine X 

A. R. Ferreira X 

Spix e Martius X 

Hinde 

Maw X 

Poepping X 

Smyth e Lowc X 

Castelnau X 

Palacios X 

Osculatti X 

Wallace X 

Bates X 

Spruce X 

Herndon e Gibbon X 

Avé-Lallemant 

Agassiz X 

Orton X 

Marcoy X 

Clough X 

Brown e Lidstone X 

Crévaux X 

Theodoro 
Sampaio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Santa 
Rosa 

X 

X 

Teschauer 

X X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Von 
Ha gen 

X 

X 

* 

X 

X 
X 

* Nessa coluna estáo indicados alguns ~os exploradores que 'j?7 J:Iª&~~ 
menciona em outro trabalho - Le continent v,e!t des natura is es. f oi 
trésor de cinq siécles d'histoire naturelle en Amerique du Sud d- ·tue ara 
editado nos Estados Unidos (Greenberg, New _York, ~948) e tr~ u~~ ºp~rtu
o f rances (Durel, París, 1950) . Embora eu nao con e!.a ª tra u9a lificar 
guesa do mesmo, achei interessante indicar a ~ua sele~ao para exemp 
a~ diferenc;as de avaliai;óes feitas por estrange1ros. 
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:f. possível que para o leitor o apelo a diversos classificadores 
sugira que ali se pretende, através da constata9ao de áreas de con
senso, constituir urna galería de viajantes consagrados, como é 
realizada, por exemplo, por W anderley Guilherme dos Santos 
em um artigo exploratório sobre o pensamento político-social no 
Brasil. A meu ver, em sua análise, Wanderley Gui1herme substan
tiva a no9ao de consagra9ao (ver Castro Faria, 1978, p. 1-2) 
pretendendo apreende-la de modo pouco adequado, através do 
uso empirista do critério de redundancia. Esse conceito de consa
gra~iio mascara, na aparencia de um rigor matemático, processos 
de constru9iio social de um domínio ordenado e hierarquizado. :f. 
preciso ver a consagra9iio,nao como urna dimensiio de consenso (ou 
de urna tendencia ao consenso que poderia ser numericamente 
mensurada), mas como um processo social realizado sempre com 
finalidades particulares, a presentando portan to aspectos con/ litan tes 
e de imposi9iio de perspectivas. Por isso nao trabalho com autor
fon te, mas siro com classif icador, is to é, autores que, com f inalida
des niio necessariamente convergentes, hierarquizam, representam e 
cons~gram outros autores dentro de urna popula~iio por eles se-· 
lecionada e construída. Cada listagem, portanto, corresponde a 
urna forma de classifica9ao específica, que precisa ser pensada 
enquanto' expressao da posi9ao do classificador no campo intelec
tual no momento da produ9ao. 

Ao montar o quadro anterior, minha inten9ao, portanto, nao po
deria se~ de construir urna galería de viajantes consagrados, mas 
siro de constituir a popula9iio de viajantes do Alto Solimoes, isto 
é, o meu objeto de investiga9ao empírica. 

O conjunto de autores tomado como objeto dessa investiga~áo é 
composto por quase todos os viajantes8 que percorreram o Alto 
Solim6es até o terceiro quartel do século XIX. Essa popula~ao 
de quase duas dezenas de viajantes está indicada no quadro abai
xo, acompanhado de informa9óes de ordem biográfica que situam 
o autor no tempo, especificando ano de nascimento e morte, país 

8 Nao foram abordados os viajan tes que escreveram em alemao e aque
Jes cujos textos nao existe tradu9ao disponível (Hinde e Poepping). Por 
ausencia quase total de inf orma96es sobre a viagem. a posi9ao social e a 
forma9ao intelectual do viajante, resolvi excluir também a Laurent de Saint
Cricq, que escreve sob o pseudónimo de Paul Marcoy, e o médico da ma
rinha francesa, Ju les Crévaux. 
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sob cuja bandeira realizou a expedi<;áo e o período de sua via
gem. Na constitui<;áo dessa popula<;áo, a ordem seguida fói a · de 
dispor os viajantes segu.ndo o ano de partida de cada expedi9ao. 

Quadro I 1 - Popula9ao de viajantes do Alto Solimóes 

La Condamine 

A. R. Ferreira 

Spix e Martius 

H . L. Maw 

W. Smyth 

Castel na u 

Osculatti 

Wallace 

Bates 

Spruce 

Herndon 

A vé-Lal leman t 

Agassiz 

Orton 

Clough 

B. Brown & Lidstone 

Monnier 

Nascimento 
Morte 

1701-1774 

1756-1815 

1794-1888 

1781-1826 

1800-

1812-1880 

1808-

1823-1913 

1825-1892 

1817-1893 

1813-1857 

1812-1884 

1807-1873 

1830-1877 

1853-

Ano da 
Viagem 

1739-1743 

1783-1792 

1817-1820 

1827-1828 

1834-1835 

1843-1846 

1847-1848 

1848-1852 

1848-1859 

1849-1864 

185 1-1852 

1859-

1865-1866 

1865-1866 

1867-1873 

1872-1873 

1886-

País 

Fran9a 

Portugal 

Austria 

Inglaterra 

Inglaterra 

Fran9a 

ltália 

Inglaterra 

. Inglaterra 

Inglaterra 

USA 

Alemanha 

USA 

USA 

Inglaterra 

USA 

Fran9a 

Como foi possível constituir o universo efetivo dessa investiga-
980 partindo do conjunto maior de viajantes mencionados pelos 
classificadores? Inicialmente pode ser dito que a populac;áo de 
viajantes aqui estudada resulta da ado9áo sobreposta de tres cri
térios de exclusáo : (a) selecionaram-se apenas os viajantes que 
es ti veram no Alto Solimóes . ( critério geográfico) ; , (b) f oram con· 
siderados apenas os naturalistas e viajantes estrangeiros ( critério 
de nacionalidade) ; (e) foi definido um período de tempo limi-
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tado (critério cronológico). A medida porém que se reflete mais 
sobre tai~ critérios, verifica-se que seu caráter arbitrário tende a 
reduzir-se muito, pois aparecem em grande parte embutidos nas 
condi<;óes sociológicas e intelectuais que constituem os pressupos
tos básicos da própria existencia das viagens9

• 

Consideremos inicialmente os pré-requisitos sociológicos da exis
tencia de viajantes e de relatos de viagem. t necessário em primeiro 
lugar que Portugal e Espanha, nac;óes que colonizaram a regiao 
amazónica,· autorizem e/ ou estimulem expedifóes que buscavam 
descrever e conhecer as áreas colonizadas. Em segundo lugar é 
preciso que tais na<;óes autorizem el ou incentivem a divulgafáo 
des resultados dessas viagens. 

Algumas indica9óes f ornecidas pelos classificadores sugerem que 
efetivamente urna cortina foi descida pelas autoridades coloniais 
sobre o imenso ccntinente verde. As crónicas e diários de via
gem escritos sobre a regiáo amazónica durante o período colonial 
foram sempre realizados por espanhóis e portugueses (Carvajal , 
Acuña, Heriarte, Monteiro Noronha , Ribeiro Sampaio, Braum e , 
mais tarde, a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira) 
ou por indivíduos . vinculados ~s políticas de ocupa<;áo daquelas 
áreas (o Pe. Samuel Fritz, natural da Boemia, mas que estava a 
servic;o da Companhia de Jesus e do rei da Espanha) . A permissao 
a um estrangeiro para percorrer o rio Amazonas foi pela primeira 
vez concedida a expedic;ao de La Condamine, devendo, no entanto, 
essa comissao ser acompanhada em sua descida pelo cartógrafo 
Pedro de Maldonado e por dois oficiais da marinha espanhola, 
Antonio de Ulloa e Jorge Juan y Santacilla (Von Hagen, 1950, 
p. 16). 

Essa ·política de restric;ao e controle do acesso de estrangeiros 
as colonias portuguesas e espanholas no Novo Mundo só vai mu
dar nas primeiras décadas do século XIX. Já na virada do século, 
no reinado de Carlos IV, a Espanha reve a sua política de portas 
fechadas face as colonias americanas e nao somente autoriza, como 
também custeia e fornece todo o apoio material possível a longa 

9 Lembro-me da observa~ao de Bourdieu de que par.a a sociología da 
produ\:ao intelectual nao basta proceder a urna autonomiza9ao metodoló
gica, é necessário investigar cuidadosamente as condi\:óes históricas e so
ciais que tornam possível a existencia de um campo intelectual (Bourdieu, 
1967, p. 145) , bem como de um determinado tipo de produtor e de pro
duto in telectual. 
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expedi<,:áo de Humboldt. Nesse momento a corte portuguesa man
tém-se ainda em sua atitude isolacionista, como o comprova urna 
ordem-régia expedida em 1800 ao governador-geral do Pará, indi
cando que " seria sumamente prejudicial" aos interesses políticos 
da Coroa se " um tal barao de Humboldt, natural de Berlim", 
estivess~ percorrendo território pertencente a Portugal (ver Gar
cía, 1922, p. 882) . 
- O estreitamento dos vínculos políticos e comerciais entre Portu
gal e a Inglaterra f avoreceu a locomo<;ao dos ingleses no Brasil 
e o surgimento posterior de vários livros de viagem escritos por 
comerciantes, gerentes, médicos, mineralogistas e outros sobre o 
sul do país e a regiao leste e nordeste (T. Lindley , J. Luccock, 
H. Koster , A. Grant , J. Mawe, etc.). Após o Congresso de Viena 
novas alian9as políticas foram estabelecidas entre as cortes eu
ropéias. Come<;aram a chegar ao Brasil entao viajantes e natura
listas procedentes de várias partes da Europa continental. Assim 
ocorre com alemaes, como o príncipe de Wied-Neuwied · ( 1815-
7) , como L. Rango e T. Leithold (1819-20); com franceses, como 
August de Saint-Hilaire, H . Florence, H. Taunay e a missao artís- · 
tica, liderada por J-B. Debret; com a expedi¡yao científica custea
da por Alexandre 1 da Rússia, dirigida por von Langsdorff, con
tando com L. Riedel, C. Hasse e M. Rugendas; com a missao aus
tríaca , composta por ilustres naturalistas como J.C. Mi kan, J .R. 
Poli, J .V. Natterer e aos quais vierara se incorporar, por solicita9ao 
do governo da Baviera, J .B. von Spix e K.F .P. von Martius, e por 
solicita¡yao do governo de Toscana, G . Raddi. (García, 1922, 
p. 887) . 

No correr das duas primeiras décadas do século XIX a política 
isolacionista foi inteiramente abandonada, passando o Conde da 
Barca, ministro do Príncipe Regente, a conceder aos viajantes 
passaportes que lhes permitiam viajar sem obstáculo pelas provín
cias sob a prote9ao real. Além disso existem indica9óes de que 
em certos casos as autoridades forneciam a alguns viajantes es
trangeiros certa soma anual, admitindo-os na qualidade de pen
sionários do Brasil1°. 

10 Tal prática fo i mencionada pelo pnnc1pe de Wied-Neuwied , que 
narra que em 1815 seus companheiros. de expedi<;áo, Freyreiss e Sellow, 
passaram a receber um subsídio dispensado aos viajantes estrangeiros (Gar
cia , 1922. p. 88~). 
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Por outro lado, as dificuldades criadas pelas autoridades colo
niais para a divulga9ao dos relatos de viagens sempre f oram enor
mes. Urna lei da corte espanhola, datada de 1556, proíbe terminan
temente a impressáo e a venda de quaisquer livros que tratassem 
de assuntos relativos as Indias, para isso sendo necessária urna 
licen~a especial dada pe~o Conselho das fndias (Von Hagen, 
1950, p. 14) . Já o /ournal du Voyage escrito por La Condamine, 
que estava fora do controle das autoridades ibéricas, teve diferen
tes edi9óes em vários países da Europa e f oi muito discutido nas 
mais notáveis associa9óes científicas da época. Sorte radicalmente 
diversa tiveram os manuscritos de Alexandre Rodrigues Ferreira, 
que só foram publicados (e mesmo assim parcialmente) bem após 
a Independencia e com a cria9áo do Instituto Histórico e Geo
gráf(co Brasileiro, permanecendo ainda inédito até o ano de 1974 
um conjunto de memórias depositadas na Biblioteca Nacional 
(ver Carvalho, 197 4) . Aliás os poucos relatos de viajantes que 
foram publicados no Brasil sao justamente posteriores a Indepen
dencia e geralmente associados ao Segundo Império e a atividade 
nele desenvolvida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
A obra dos viajantes está primordialmente publicada em língua 
estrangeira, nos seus países de origem, circulando sob essa forma 
entre os inte]ectuais brasileiros. 

Nao se deve de maneira alguma valorizar exces.sivamente as 
' condi~óes sociológicas das viagens. De fato elas dependem funda-

mentalmente de pressuposi9oes científ ico-intelectuais sem as quais 
nao existiriam viajantes nem relatos de viagem. 

Em primeiro lugar cabe destacar que as viagens científicas de
pendem antes de tudo da existencia de naturalistas e de filósofos 
da natureza, indivíduos com uma forma9ao humanística geral e 
que se interessam principalmente em estudar f enomenos da natu
reza. de modo sistemático e mediante compara9oes e a constru9iío 
de tipos, classes, generas e espécies. E através desse universo men
tal que toda a realidade com que eles entram em contato é observa
?ª·, vivida. e descrita , inclusive o próprio registro sobre as tribos 
1nd1genas encontradas e suas características11 • 

l l ~ interessante no tar que ao descreverem a divisáo dos trabalhos de 
observai;á? c~entífica . realizadas em suas viagens, Spix e Martius observam 
que o pnme1ro. dev1do a sua qualidade de zoólogo, ficou encarregado · de 
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Isso requer um relativo desenvolvimento das institui~s do 
campo intelectual, prioritariamente dos centros de ensino (univer
sidades), deixando perceber como em critérios aparentemente ar
bitrários (como o de nacionalidade ou o cronológico) se esconde, 
de fato, marcas de ordem intelectual. Em sua maioria as viagens 
científicas sio feitas por ingleses, alemáes, franceses, porque fal
tam nas colonias portuguesas e espanholas (e nas próprias me
trópoles) condi~s para formar quadros capacitados a desenvol
ver tal tipo de observa9áo da natureza. e. um fato bastante sig
nificativo que a primeira viagem científica fe ita por um súdito 
da Coroa Portuguesa foi a de Alexandre Rodrigues Ferreira, for
mado na Universidade de Coimbra, após profundas reformas in
troduzidas pelo Marques de Pombal ( 1772). 

Muitos outros fatores ligados a vida científico-intelectual con
fluem no sentido de mostrar que a categoria de viagem científica 
pode ser historicamente datada, surgindo em certa época (século 
XVIII, especialmente na sua 2.ª metade) e em certos países (Fran
~a, Alemanha, Austria, Inglaterra e, mais tarde, Estados Unidos), 
viabilizada por determinados acontecimentos de ordem intelectual. 
Evitando incursionar nessa di~io, remeteria o leitor ao trabalho 
de Michele Duchet, que analisa detalhadamente a rela~io entre as 
viagens e o universo intelectual da época. 

Se essas reflexóes indicam que os cortes cronológicos e nacio
nais nao possuem o caráter arbitrário que inicialmente pareciam 
ter, o mesmo nao se pode dizer em rela9áo ao critério geográfico 
que permanece inexcedivelmente ligado ao meu particular inte
resse no estudo da regiio do Alto Solimóes. Isso faz com que os 
resultados obtidos por urna análise que focaliza um conjunto 
assim limitado de viajantes nao possam ser generalizados - sem 
media9óes e sem passar por urna investiga9io específica - ao 
conjunto de viajantes que percorreu o Brasil. 

Cabe lembrar no entanto que a sele~io da área geográfica nao 
é um processo f1Ue se impóe apenas ao pesquisador, mas urna 
op9áo que deve ser tomada por cada viajante. E essa escolha deve 
ser feita tendo em vista: (a) os critérios de sele9áo que apontam 

todo o reino animal, esse domínío abrangendo além da zoología propria· 
mente dita, também a etnología, a antropología física, a arqueología e a 
pré-história (Spix e Martius. 1976. v. 1, p. 22). 
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regióes diferentes como desigualmente interessantes para o exer
cício de sua atividade; (b) o conhecimento que lhe é dado pos
suir, pelo que está dito em livros, artigas, jornais, palestras ou 
cartas, sobre cada- regiáo. 

e. preciso ter presente, portanto, que determinadas áreas geográ
ficas, em momentos diferentes, foram fortemente privilegiadas pe
los viajantes, para ali se dirigindo urna parcela significativa desses, 
urna vez que tal área estava sendo objeto das principais descobertas 
e discussóes científicas entáo registradas. Parece-me que efetiva
mente assim ocorreu com a Amazonia, que se constituí durante o 
século XIX em urna das áreas prioritárias de interesse para os 
viajantes. 

Essa importancia da Amazonia para os naturalistas é um fato 
reconhecido pelos próprios dassificadores, como se pode ver no 
trecho abaixo transcrito, onde Theodoro Sampaio se refere a pri
meira metade do século XIX: "No Brasil , é para o vale do Ama
zonas, a terra da Promissáo dos naturalistas e viajantes, que se 
concentram as aten9óes do mundo sábio. A incomparável opulen
cia de sua Flora, desenvolvida num meio .físico sob condi¡;óes 
especialíssimas, que de maravilha aí se reúnem; a variedade imen
sa de sua Fauna, máxime na parte ornitológica, entomológica e 
na ictiologia de seus rios e lagos; o grande número de na9óes 
selva.gens que ainda nas suas matas se ocultam ou vagueiam nos 
seus grandes rios, muitos destes ainda inexplorados, tudo aí .atrai 
o hornero da ciencia, ávido dos mistérios da natureza" (Sampaio, 
s/ d, p. 15-16) 1 2

• · 

A área geográfica selecionada - o Alto Solimóes - é a parte 
da Amazonia sobre a qual incide a maior parte dos relatos dos 
viajantes. A sua localiza9ao faz com que todas as grandes explo
ra96es empreendidas no rio Amazonas, subindo até as suas nas
centes ou descendo dos altiptanos peruanos até o Atlantico, forne
~am em maior ou menor grau informa~óes sobre a regiao. 

12 Além de mostrar a condi9ao privilegiada da Amazonia comparativa
mente a outras regióes no que conceme as pesquisas dos materialistas via
jantes, a cita9ao de Sampaio explicita as diferentes áreas de conhecimento 
abrangidas pelos naturalistas .do século XIX: a flora, a fauna '! as na~óes 
selvagens, deixando transparecer dessa maneira que a etnología seria um 
ramo subsidiário da ciencia da natureza. 
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A Organiza~ao Social das Viagens 

As viagens científicas precisam ser vistas nao como fatos sin
gulares, nunca repetidos, mas sim como um fenómeno regido por 
um conjunto de normas sociais específicas, um cam vo onde exis
tem papéis e posi~óes bem estatuídas e para o qual convergem 
expectativas e recursos deJinidos socialmente. Nao devem, portan
to, ser entendidas como objeto de interesse de eruditos, mas como 
objeto de in vestigac;ao por parte do sociólogo voltado para o estu
do da produc;ao intelectual. Longe de ser um fato arbitrário ou 
dependente de motivac;óes individuais e contingentes, a possibili
dade de concretizac;ao de urna viagem tem necessariamente que 
passar por· mecanismos de definic;ao e selec;ao de objetivos e pes
soas, bem como de f ornecimento de recursos que precisam ser 
minuciosamente analisados pelo pesquisador atual. 
. Partindo da populac;ao de viajantes, é necessário apreender vá

nos momentos nos quais as aspirac;óes de indivíduos ou grupos 
passam por um procesos de triagem e redefinic;ao social antes de 
chegar a concretizar-se: 

1 .º) Ouais sao as finalidades atribuídas as viagens? Quais as 
razóes que levam pessoas e instituic;óes a despenderem 
tempo e recursos na sua promoc;ao? 

2.º) o uem arca com os custos materiais da realiza~ao das 
viagens? Quais as diferentes fontes e as diversas moda-
lidades de financiamento possíveis? 

3.º) Ouem sao os viajantes? Quais sao as qualifica9óes inte
lectuais e as características que possuem, ou se espera 
que possuam, os indivíduos que realizam tais viagens? 

4.º) Ouais sao as recompensas e premios dados aos viajantes 
em fun9ao de sua atividade? E como isso afeta a sua 
própria decisao de dedicar-se as viagens? 

S.º) Como se dá a organizac;ao interna das viagens? Quais os · 
papéis sociais e as hierarquías aí existentes? Como é esta
belecida a dura9ao das viagens e fixada a área a que ela 
se destina? 

Finalidades 

Cabe esclarecer que ao f alar em finalidades das viagens nao estou 
pensando em constru<;óes explicativas montadas a partir da ótica 
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de comentadores ou classificadores (situados na época ou nao), 
mas sim naquelas finalidades explícitamente destacadas por cada 
autor no correr de seu relato. 

Considerando a populac;ao de viajantes, a finalidade mais geral 
presente em todas as formulac;óes é a preocupac;ao em ver e obser
var fatos novos, ampliando assim de algum modo o horizonte de 
conhecimento. Tal intenc;ao, no entanto, toma urna pluralidade • 
de formas. 

Em primeiro lugar há que ressaltar aqueles autores que veem 
como finalidade das viagens a ampliac;ao de urna certa área de 
conhecimentos tida como científica ou, ainda, a formac;ao de 
conhecimentos dentro de um certo domínio do saber. Em alguns 
casos encontra-se enfatizada ora a importancia especial das obser
vac;oes astronómicas e geodésicas (La Condamine e, em certa me
dida, Castelnau), ora particularmente certos ramos das ciencias 
naturais (como é o caso de Spix e Martius, preocupados em par
ticular com a zoologia . e a botanica; de Spruce, com a botanica; 
de Wallace, Bates, Agassiz e Orton, interessados em diferentes 
ramos da zoología). Ao lado dessa preocupa9ao específica com 
certos setores do conhecimento científico, existem outros viajan
tes que definem suas finalidades de urna maneira mais ampla, as
sociando-as a certos domínios do saber. ~ o caso, por exemplo, 
de Alexandre Rodrigues Ferreira, que caracteriza suas viagens 
como "filosóficas", vinculando-as ao domínio da filosofía da natu
reza (ver mais adiante indicac;óes sobre o conteúdo dessa catego
ría). ~ também o caso de alguns viajantes que caracterizam as 
finalidades de sua expedic;ao englobando-as na acumulac;ao de 
novos conhecimentos do domínio da história natural (essa cate- · 
goria aparece fortemente marcada em viajantes como Castelnau, 
Agassiz, Orton, Bates, Wallace ·e Spruce), concretizando-se na ati
vidade da coleta de colec;óes destinadas aos vários museus de 
história natural existentes na Europa e nos Estados Unidos. 

O segundo modo de definic;ao das finalidades das viagens está 
fundamentalmente ligado a obtenc;ao de informac;óes práticas de 
cunho geográfico e económico. Assim W. Smith e Herndon, per
correndo o río Amazonas com quase duas décadas de intervalo, 
tem objetivos explicitamente identicos: informar sobre a navega
bilidade dos rios e sua possibilidade de servir como instrumento 
para o comércio e o desenvolvimento do potencial económico da 
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reg1ao. Análoga é a preocupa'-'ªº manifestada por Barrington 
Brown & Lidstone, voltados para o estudo das vias de comunica
yáo fluviais ten do em vista perspectivas of erecidas para o trans
porte marítimo e a coloniza9ao do vale do Amazonas por imigran
tes estrangeiros. Em certa medida a descri9ao realizada por H. L. 
Maw se aproxima das inten9óes expressadas pelos viajantes desse 
segundo grupo, centralizando suas observa96es nos aspectos eco
nómico-sociais e geográficos. 

Existe ainda urna terceira forma de definir os objetivos da ex
pedi9ao, evitando restringir o seu foco de observa9ao e deixaitdo 
de maneira vaga e implícita os critérios que levam a sele9ao dos 
fatos observados. Formula96es desse tipo aparecem em Clough, 
que realiza um levantamento amplo da regia o em seus diferentes 
aspectos. Um outro autor que nao procede a qualquer especifica-
9ao de seus interesses para o leitor é Avé-Lallemant, que apenas 
se refere vagamente ao seu desejo de conhecer as regiáo tropicais. 
Outras vezes ainda, o que é marcado pelo autor é a condi9ao 
aventuresca da viagem, como é feíto por Monnier ao observar que 
em vários aspectos (geografía e etnografía) a América do Sul 
ainda é "urna terra de mistérios" (Monnier, 1980, p. ii). Osculatti 
salienta igualmente o caráter misterioso e inexplorado das regi6es 
percorridas, enfatizando em especial os riscos presentes em tais 
expedi9óes, cuja realiza9ao ele teria empreendido nao somente 
para trazer certas vantagens a alguns ramos das ciencias naturais, 
mas também no sentido de "trazer glória a sua terra natal" 
(Osculatti, 1854, p. 2) e de obter o reconhecimento de seus 
compatriotas ( 1854, p. xiii). 

Fontes e Modalidades de Financimento 

Para efeitos de descri9ao de como a popula9ao de viajantes 
estudada obtém os recursos necessários a realiza9ao de suas ex
plora9óes, eu reuni as fontes financiadoras em tres grandes grupos, 
um manobrando com fundos públicos, out ro com fundos privados, 
o terceiro com recursos individuais . Quanto as modalidades de 
financiamento por sua vez separei igualmente em tres grupos: 
as viagens subsidiadas por institui9óes, as que levantam seus re
cursos através do mercado de bens simbólicos e as que sao sus
tentadas com recursos estritamente particulares. 
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a - Fontes financiadoras 

Urna boa parcela dessa popula9áo tem suas explora~ via
bilizadas economicamente a través de fundos públicos. Assim 
ocorreu principalmente com os viajantes do século XVIII (~ 
mo La Condamine, Alexandre Rodrigues Ferreira), mas também 
com alguns do século XIX (Spix e Martius, W. Smyth, Castelnau 
e Herndon) . Dentro desse conjunto podem ser distinguidos dois 
subtipos básicos de fonte financiadora: um onde o fomecimento 
de recursos é feíto em nome do govemo; outro onde é associado 
as atividades da marinha. Nesse segundo subtipo estio incluidas 
as viagens de W. Smyth e de Herndon, financiadas respectiva
mente pela marinha inglesa e pela marinha americana. 

Quanto ao primeiro subtipo é importante destacar - como 
urna evidencia da nao autonomizafao do campo intelectual f ace 
ao campo político durante a segunda metade do século XVII 
- que os naturalistas aí mencionados só sao subsidiados pelo 
Estado mediante a intervenfao direta de algum benf eitor situa
do nas altas esferas das decisóes políticas. Assim é que La Con
damine observa que a concessáo de fundos para a sua expedi-
980 se deve a urna iniciativa do rei Luís XV, enquanto Spix e 
Martius dedicam o seu livro ao rei da Baviera, que lhes possi
bili tou a execu9ao da viagem. O próprio Castelnau, escrevendo 
em um período bem posterior, deixa claro que a sua expedi~io, 
esbarrando em dificuldades e desinteresse junto a burocracia 
francesa, só pode ser realizada devido a "um príncipe que de
dicava um interesse tao vivo quanto esclarecido as ciencias geo
gráficas" (Castelnau, 1850, p. 6). 

A segunda fonte de financiamento é representada por fundos 
privados, provenientes ora de institui96es científicas (como o 
Smithsonian Institution, que subsidiou a expedi9ao de Orton 
em 1867) , ora mediante concessao de fundos por um·a grande 
empresa privada (como ocorrcu com a expedi9ao de Barrington 
Brown & Lindstone, financiada pela Amazon Steam Navigation 
Company), ora a través do apoio de entidades religiosas voltadas 
para a evangeliza9ao de povos nao ocidentais (o caso da viagem 
realizada por R. S. Clough, em 1872-3, com recursos da South 
American Missionary Society) . 
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A terceira fonte · de financiamento é constituída por recursos 
exclusivamente de particulares ou do próprio viajante. Ao tratar 
logo em seguida das modalidades de financiamento possíveis 
descreverei mais extensamente as formas que pode assumir tal 
tipo de financiamento. 

b - Esquemas de f inanciamentos 

Existem basicamente tres grandes esquemas para financiamen
to de viagens. O primeiro deles é a concessao de fundos por 
parte de algumas instituic;óes ou organismos (públicos ou priva
dos) diretamente ao viajante, sendo os méritos da expedir;ao 
divididos entre o viajante e a instituic;ao, geralmente cabendo a 
essa última decidir sobre a destinac;ao a ser dada aos objetos co
letados durante a viagem. Assim, por exemplo, grande parte das 
colec;óes reunidas por Spix e Martius foram destinadas ao Mu
seu de História Natural da Academia de Ciencias de Munique, 
bem como ao Museu de História Natural de Viena, cujo diretor, 
Dr. Von Scheibes, organizou a comissao científica austríaca que 
veio ao Brasil, a qual se juntaram Spix e Martius (Spix e Mar
tius, 1976, v. 1, p. 23). A. R. Ferreira transportou para Portu
gal, para o Real Museu da Ajuda (do qual mais tarde veio a 
ser administrador) as colec;oes que havia formado durante su as 
viagens na Amazonia. Castelnau nao indica a destinac;ao última 
de sua colec;ao, mas observa que as colec;óes de história natural 
foram expostas ao público durante vários .meses no /ardim des 
Plantes, em Paris (Castelnau, 1850, p. 23). Na expedic;ao de 
Orton urna ampla · parcela das espécies coletadas f oi enviada pelo 
Smithsonian lnstitution a diversos especialistas para identificac;ao e 
estudo, ficando depositada em vários museus, como o do Smith
sonian Institution, da Philadelphia Academy of Natural Science, 
da Boston Society of Natural History, da Peabody Academy of 
Science e do Vassar Colege (Orton, 1876, p. xii-xiii) . 

Urna outra modalidade de obtenc;ao de recursos para a rea
liza9ao de viagens está ligada a operac;ao do mercado de bens 
simbólicos. Basicamente sao registrados os dois esquemas de fi
nanciamentos, um ligado a forma9ao de cole96es de história na
tural, outro a atividade editorial, nao sendo ambos necessaria
mente excludentes. 
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b 1 - Mercado de cole9oes 

O principal esquema de financiamento das viagens através da 
entrada no mercado de -bens simbólicos é constituído principal
mente pela venda das cole9oes de história natural. Embora isso 
surpreenda o pesquisador contemporáneo, habituado a ver um 
grau relativamente elevado de autonomizac;ao do campo intelec
tual , cujas instituic;oes em grande parte controlam, influenciam · 
ou direcionam os meios de financiamento de pesquisas científi
cas, o apelo ao comércio de colec;óes era um fato extremamente 
comum durante o período histórico aqui considerado13

• 

Alguns dos principais naturalistas ingleses da metade do século 
passado tiveram suas investigac;óes viabilizadas por meio da ven
da de colec;óes por eles constituídas. A diferenc;a de outros gran
des dentistas (como Darwin, que dispunha de fortuna pessoal 
e de recursos para adquirir colec;óes), Wallace e Bates apenas 
puderam estudar as espécies naturais enquanto se lanc;avam a 
recolhe-las. O pagamento dos custos das viagens era feito com 
a venda de duplica/as e de cole9oes inteiras, quer fosse para 
grandes museus da Europa, para outros cientistas de vulto, ou 
mesmo para colecionadores de maior porte. 

Bates, narrando a preparac;ao de sua viagem (planejada e ini
ciada junto com Wallace), observa claramente que a idéia de 
ambos era de reporem os gastos com a " venda de duplicatas 
das colec;oes" (Bates, 1944, . prefácio a l.ª edic;ao, p. 11). Du
rante onze anos ele enviou regularmente colec;oes para Lon
dres a fim de serem vendidas e lhe garantirem a permanencia 
e a continuidade de seus estudos na regiao amazónica (Bates, 
op. cit., p. 14) 14 . 

13 A relafYaO entre mercado de cole9óes e financiamento de certo tipo 
de pesquisa científica foi apontada por Luis de Castro Faria, em comu
nica9ao apresentada no simpósio A Pesquisa Etnológica no Brasil, realiza
do no Rio de J aneiro, junho de 1978. Trata va-se ali de indicar como grande 
parte das pesquisas etnográficas empreendidas por Curt Nimuendaju na 
primeira metade desse século f oram viabilizadas materialmente a través da 
venda de cole9óes etnográficas a museus estrangeiros e brasileiros. 

14 Mas que nao se julgue que a venda de cole9óes fosse exclusivamente 
um artifício utilizado por viajantes dotados de poucos recursos para finan
ciar suas pesquisas. O próprio J. Orton afirma que a maior parte de suas 
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Existem outros esquemas de financiamento ainda ligados ao 
mercado de colec;óes que podem ser detectados na análise da 
populac;ao de viajantes estudada: sao os mecanismos de emprés-· 
timos e subscriroes q~e podem ser acionados por viajantes que 
já anteriormente tinham certa notoriedade (ou apoio) nos meios 
científicos. Assim ocorreu com Spruce, como será <lito mais adian
te, que já havia realizado em 1845-6 urna viagem científica aos 
Pirineus, apoiando-se entao em um empréstimo a ser pago com. 
a venda de colec;óes de plantas (ver Wallace, 1908, p. xxviii· 
xxix). Para a viagem a Amazonia funcionou um esquema de 
subscric;oes, inicialmente composto apenas por onze especialis
tas e colecionadores; mais tarde, após a divulgac;ao de análises 
de cientistas de renome que se basearam no material recolhido 
por Spruce, esse número subiu para acima de trinta (Wallace, 
1908, p. xxxiii) . Nas partes e e d retomarei certos aspectos dos 
fatos acima mencionados, procurando pensar o sistema de re
lac;oes sociais por meio do qual as viagens se tomam possíveis 
e como os viajantes estao conectados a certas posic;óes e insti
tuic;óes do campo intelectual. 

b2 - . Mercado editorial 

~ importante registrar que a atividade editorial pode ser urna 
fonte (secundária) de financiamento para o viajante. Pelo me
nos em um caso, o de Monnier, que já escrevera anteriormente 
outros livros de viagem e que já fora premiado pela Academia 
Fra~cesa, é explicitamente mencionado que seu relato deve pa
gar os ct.istos da expedi9ao. 

Considerando o quadro 111, onde os viajantes figuram na qua
lidade de autores (e portan to de personagens do mercado de 
obras literárias), é pos_sível constatar que sao poucos os relatos 
de viagem que tiveram urna ampla circulac;ao social. 

cole9óes de história natural, reunidas em urna expedi9ao subsidiada pelo 
Smithsonian Institution , foi comprada ("purchased") pela Universidade de 
Ingham, Leroy, N. Y. (Orton, 1876, p. xiii). 
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Quadro 11 l - A circula9ao dos livros de viagens · 

Autor e Ano da Publica9ao no 
1 ~ Edi9ao . Brasil 

La Condamine, 
1745 

La Condamine, 
1751 

Spix e Martius , 
1823/9 

Maw, 1829 

Smyth, 1836 

Castelnau, 1850 

Osculatti, 1850 

Wallace, 1853 

Herndon, 1854 

Avé-Lallemant, 
1860 

Bates, 1863 

Agassiz, 1868 

Orton, 1871 

Brown & Lids
tone, 1878 

A. R. Ferreira, 
1886/8 

Monnier, 1890 

Spruce, 1908 

Clough, s/d 

1854 (2• ed.) 

1889 (2~ ed.) 
1895 (5• ed.); 1911 

1952 (21t> ed.) 

1864 (2~ ed. res.) 
1873 (31!- ed.) 
1891 (61!- ed.) 
1895 (7• ed.) 

1876 (3~ ed.) 

Reedi9óes no 
País 

1745, em espanhol 
1746, em alemio 
1747, em ingles 
1813, em ingles 

1924, em alemio 
1930, nos E. Unidos 
1934, nos E. Unidos 

1868, na Inglaterra 
1869, na Fran~a 
1974, na Franc;a 

(ed. resumida) 
1880, na Fran9a 

(2• ed. resumida) 

1942, em espanhol 
(Equador) 

Edi9óes no 
Exterior 

1944 

1944 

1938; 1976 

1831 

1949 

1939 

1961 

1944 

1871 (cap. 
XV somente) 

1938 

1886/8 
1974 
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De seis, entre os vinte viajantes, só foi possível localizar urna 
única edi9ao (Smyth e Lowe; Barrington Brown e Lidstone; 
Monnier; Clough), e seis outros além da edi9áo original só fo
ram publicados no Brasil (La Condamine, 1751 ; Spix e Martius; 
Castelnau; Maw; Avé-Lallemant). Sao poucos os casos em que 
tais obras podem efetivamente ter integrado um circuito amplia:. 
do de distribui9ao, tomando-se como indicador disso a existen
cia e o número de tradu9óes e reedi9óes15 de cada obra dos via
jantes. Sem contar as reedi96es recentes (Herndon, 1952, por 
exemplo), os relatos de viagem que atingiram várias reedi96es 
sao os de Bates (sete edi96es inglesas entre 1863 e 1895), Wal
lace (cinco edi9óes entre 1853 e 1895), Agassiz, Orton e 
Osculatti. 
~ possível observar a existencia de dois tipos de edi9óes: as 

que sao realizadas em outros países e que visam tornar o texto 
acessível aos leitores daquele idioma, e as reedil(Oes surgidas no 
mesmo país, ampliando assim a f aixa de público atingida pelo 
texto. No primeiro caso se enquadra a circula9áo da Relation 
abrégée de La Condamine, no segundo, as reedi96es sucessivas 
de Bates e Wallace. Os dois casos se combinam nas edi96es 
francesas de Agassiz, abarcando tanto as esferas mais especiali
zadas do mercado (edi9ao de 1869), quanto permitindo urna 
difusao mais amp]a do texto através de urna versao reduzida 
(as edi9óes de 1874 e 1880). 

Já por sua forma e estilo, as obras do segundo grupo visam 
obter urna circula9ao ampla, sendo redigidas em linguagem sim
ples e sem digressóes de interesse exclusivamente científico. A 
publica9ao dessas obras constituí um empreendimento do mer
cado editorial16

, contrastando por aí também com rela96es de 
viagem (Spix e Martius e Castelnau) que se destinam a um 
público letrado mais reduzido e para cujas edi96es o Estado 
concorreu de algum modo. 

15 Nao consegui obter dados relativos ao indicador mais adequado, que 
seria a tiragem de cada urna dessas obras, tendo que recorrer entao exclu
sivamente as reedi9óes e traduc,:óes noticiadas nas biografías e bibliografias 
desses au tores. 

16 Essa é típicamente urna situac,:ao inglesa. Vale .notar que para a 
segunda edic,:áo de Osculatti (nao consegui ter em máos a primeira) fun
cionou efetivamente o esquema de subscric,:óes, ao final do Jivro· constando 
urna lista de mais de 200 pessoas e instituic,:óes, cobrindo aproximadamente 
350 exemplares (Osculatti, 1854, p. 540 a ·s44) . 
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No caso de v1a1antes cuja situa9ao pecuniária é incerta, a 
publica9ao de seus relatos de viagem const1tu1 urna fonte alter
nativa de rendimentos. Em certos cas9s a própria preserva9ao 
material dos viajantes exigiu urna associa9iio entre a atividade 
de formar cole9oes científicas e a de redigir livros de viagem. 
O insucesso da expedi9ao de W allace a Amazonia em termos de 
obten9ao de cole96es de história natural - o navio em que 
regressava a Inglaterra íncendiou-se, perdendo-se entao suas co-· 
le96es e seus escritos científicos -, efefivamente o for9ou a 
obter recursos de outras fontes (livros e conferencias). Quan
to a Bates, após o seu retorno a Inglaterra e até a sua morte 
em 1892, sua situa9ao económica era extremamente precária, 
sendo-lhe de valía a difusa o ampla de seus relatos de viagem. 

Urna terceira modalidade de viabiliza9ao das viagens é median· 
te recursos particulares. Um dos esquemas pelos quais isso pode 
ocorrer é através do autofinanciamento por parte de viajantes 
dotados de amplos recursos económicos. Embora se trate de 
urna prática nao muito f reqüente e usualmente restrita a expe
di96es com apenas um viajante (e nao comissóes científicas), 
existem alguns casos que devem ser registrados. O caso mais 
notório é a expedi9ao de Osculatti que, segundo suas próprias 
informa96es, nao teve auxílio de qualquer governo oti socieda
de científica, limitando-se ao que pode ria f azer com base na 
sua fortuna privada (Osculatti, 1854, p . 2). Como Osculatti já 
havia realizado várias outras viagens anteriormente - em 1830 
a Grécia, -Egito e Turquía; em 1834-6 a costa do Pacífico na 
América do Sul e cordilheira dos Andes; em 1841 a Armenia, 
Pérsia e f ndia (Larousse - Grand Dictionnaire Universel du 
X l X Siecle, vol. 11, p . 1524) - é de se su por que dispusesse de 
recursos dilatados, urna vez que evitou penetrar no comércio de 
cole9óes, <loando ao Museu de Milao a maioria de suas colec;óes 
etnográficas, principalmente as de armas e tecidos. 

Sao bem mais modestas as outras expedi9óes que recorrem 
a um esquema de autofinanciamento. As viagens de R. Avé-Lal
lemant sao possi bilitadas pelo exercício da atividade de medici
na em vapores que navegam pelo rio Amazonasli. 

17 Em certa medida, a expedic,:ao de H . L. Maw talvez devesse ser in
cluida nessa categoría, urna vez que o autor ressalta te-la realizado as suas 

111 



Urna outra modalidade de possibilitar a realiza9ao de viagens 
através de recursos particulares é obter o patrocínio de um me
cenas. Na popula9ao estudada o único caso registrado é o da 
Thayer Expedition. Contando com urna equipe de cientistas e 
técnicos, dirigida por Agassiz, a expedi9ao f oi, no en tanto, in
teiramente financiada pelo milionário americano Nathaniel Tha
yer. Toda a valiosa cole9ao dé história natural reunida foi des
tinada ao Museu da Universidade de Cambridge, nos Estados 
Unidos, onde lecionava Agassiz. Ao publicar o relato de sua 
viagem, Agassiz, em contrapartida, dedicou o livro ao Sr. Thayer, 
"amigo cuja generosidade permitiu dar a esta viagem o caráter 
de urna expedi9ao científica." (Agassiz, 1938, p . 7) . 

Pré-requisitos 

Nessa parte do texto procura responder a questao quem sa~ 
os viajantes?18 • Isto é, por que alguns indivíduos sao consi
derados socialmente aptos para empreender ou dirigir viagens? 
O que leva a que eles recebam créditos por parte de certos 
setores da 'sociedade quanto a realiza9ao de suas pretensoes? 

próprias custas. Vale ressaltar, no entanto, que altos ofi.ciais da marinha 
inglesa obtiveram-lhe alg1;1mas facilid~~e~ ~u postularam 1unto ao governo 
peruano permissáo e apo10 para tal m1c1at1va. 

18 Seria bastante interessante do ponto de vista de representa¡;óes con
cernentes as viagens inventárias, detectar quais os sintoma~ socialme!'te 

· reconhe_~i~os de voca¡;ao de viajante.: Embo~a. esse P? nto n~o t~nh~ sido 
nesse trabalho objeto de urna aten9ao especifica, sena poss1vel indicar a 
presen9a de tres tipos · de f atores. 

. Em primeiro plano, vários autores destacaram a atra9áo p~l~s coisas des· 
conhecidas e o gesto pela av~ntura . C:astelnau fala . ~º f ~scm~o que. sobr~ 
ele exerciam os relatos de v1agem, de1xando-lhe a 1magma9ao deltrant.e 
e dando-lhe urna grande felicidade: "o desconhecido sempre teve para m1m 
urna atra¡;áo irreversível" (Castelnau, 1850, p . 3-4) . 

Reflexóes similares aparecem em Osculatti e em Mo~nier, e~fati.zando 
este último os mistérios de regiáo (Monnier, 1890, p. 11), o pnme1ro os 
imensos perigos por que passa o viaja.nte, ~nf~entand~ n~o só .~s feras, a 
floresta e as doen9as, mas ainda as tnbos md1genas ma1s crue1s e ~elY.a
gens", " ávidas do meu sangue e da minha roupa" (O sculatti. 1854, P: x1-xu). 
Observa9oes serrielharités realiza o biógrafo de Herndon, ao caract~rizá-lo 
como impregnado de um " romanticismo sulista" (Basso, ~ 952 , p. x1). 

Out ro sin toma que os biógrafos gostam de apontar .é .º. mteressc .Pr~coce 
pelas espécies natu rais e o desenvolvimento extraordmano da cun os1dade 
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Para responder a tais questóes cabe exclusivamente apelar para 
as características dos viajantes antes de iniciar a viagem con
siderada19. 

Considerando-se a popula9ao de viajantes estudada, nota-se 
que a sua forrna9áo intelectual parece ser extremamente hete
rogenea: médicos, engenheiros, professores, literatos, militares, 
cientistas naturais sao encontrados lado a lado, todos classifi
cados igualmente como viajantes e vistos como base de urna 
etnografía tida como unitária - a etnografía dos viajantes. Mais 
adiante ao procurar relacionar os diferentes aspectos das viagens 
(de início abQ~dados separadamente) t_enciono indicar como as via-
gens constituem um objeto altamente diversificado e que, em 
conseqüencia, sua etnografía também se orientará em dire9óes 
bastante distintas. 

Por ora, visand.o realizar uma descri9ao da capacita9ao que 
deveriam possuir os indivíduos aos quais é dado transformar-se 
em viajantes, procuro reunir em alguns grupos contrastantes a 
diversidade da formac;áo i~telectual observada. No processo so
cial de sele~ao do viajante, destaco _ a existencia de quatro 
grupos: (a) indivíduos que possuem titula9áo academica e que 
pretendem realizar observac;óes científicas na Amazonia; (b) in
divíduos com formac;ao diversificada, mas que ~emonstram al
gum interesse pela história natural; (e) indivíduos que possuem 

científica: éom 17 anos Wallace teria organizado um herbário da parte 
sul do País de Gales (Mello-Leitáo, 1944, p. 11); Bates nas horas de lazer 
em sua juventude teria hábito de percorrer os campos coletando insetos 
(Mello-Leitao, 1944, p. 5-6); Agassiz ainda adolescente econtraria enorme 
prazer em pescarías nos lagos gelados de sua terra natal (Tharp, 1964, 
p . 11 a 15) ... 

. ~m outro fator que prenuncia a voca9áo de viagens é urna frágil con· 
d19ao d~ saúde, que faz ~om que esses indivíduos procurem ter um traba

. lho sad10 e ao ar livre (em carta a um amigo, Spruce menciona como sua 
· saúde teria melhorado por ter um trabalho fo ra de casa - ver Wallace, 
1908, p. xxxii), valorizando paralelamente o clima tropical (o caso de Bates, 
por exe~plo). 

19 Vale no tar ainda a dificuldade existente quanto a obten¡;ao de certos 
dados que seriam f undamentais a essa análise (principalmente os relativos 
a condi9áo social dos indivíduos anterio rmente as viagens), e também a 
fa lta de urna descri9áo melhor de sua própria forma9áo academica . Com 
urna amplia9áo da consulta a biógrafos e comentadores da obra de cada 
um desses viajantes, talvez fosse possível, no entan.to , contornar parcial
mente tal dificuldade . 
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urna forma9ao primordialmente geográfica; (d) indivíduos cuja 
forma9ao os oriepta a realizar descric;óes literárias da Amazonia. 

Integrando o primeiro grupo estao todos os primeiros viajante~ 
que percorreram a regiao até 1820, durante a época colonial 
isto. é, La C.on.4am~ne, A. ~· Ferreira, Spix e Martius. Durant~ 
um largo período os viajantes da Amazonia nao possuíam urna 
formac;ao similar a desse grupo; só na década de 1860 foram 
realizadas, já sob a bandeira americana, duas explora9óes cientí
ficas de cunho semelhante (Agassiz e Orton). 

Em geral os viajantes desse grupo se destacam por urna posi- · 
c;ao social elevada que lhes permite urna forma9ao universitária 
e altamente especializada, inserindo-se nas esferas mais consa
gradas da cultura erudita da época. Assim ocorre com Spix e 
Martius, ambos doutores e membros da Academia de Ciencias 
de Munique, qualificados respectivamente como zoólogo e bota
nico. Antes de sua vinda ao Brasil, Spix já f ora durante vários 
anos conservador do Museu de História Natural vinculado a 
Academia de Ciencias (Larrousse, v. 14). Ambos já haviam · 
sido escolhidos entre os membros da Academia para urna via
g.em científica que o rei da Baviera em 1819 pretendía patro
cinar, mas que acabou nao ocorrendo (Spix e Martius, 1976, · 
·v. 1, p. 21). · 

Mais destacada ainda é a trajetória intelectual de Agassiz an--: . 
tes de sua vinda ao Brasil. Suíc;o de nascimento, Agassiz formou
se pela Escola de Medicina de Zürich ( 1826). Seu interesse pela 
História Natural orientou-o logo para a carreira docente, traba
lhando durante. muitos anos como professor na Universidade de 
Neuchatel (1832-1846). Após importantes conferencias nos Es
tados Unidos, Agassiz aceitou convite para ir lecionar História 
Natural na Universidade de Harvard, Cambridge,. USA (1847). 

~esmo anteriormente a sua viagem ao Brasil , Agassiz já . pos
su1a urna alta reputa9ao no mundo científico, sendo visto como 
u~ especialista no estudo de peixes e de geleiras. Muito jovem 
ainda, em 1829, foi convidado por Martius para descrever a 
exte?sa col~7~0 de· ~~ix~~ trazida do Brasil, tarefa que Ihe ga
rant1u notab1hdade c1enttf1ca. Mais tarde, em maio de 1837, es
cr~veu um traba~o sobre as geleiras. 

.. Fora do ambito cientÍfico também Agassiz adquiriu amizades 
importantes, que concorreram para viabilizar seus projetos. Na 
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América, Agassiz logo obteve notoriedade pública. Suas confe- · 
rencias eram anunciadas com destaque pelos jornais e falava 
muitas vezes, em anfiteatros para um público de 5.000 pes
sas! (Tharp , ' t 964, p . 99) . A sua transferencia para os Estados 
Unidos foi p~rmitida pela criac;ao de urna escola de ciencias 
na Universidade de Harvard, resultado da doac;ao de 50.000 dó
la res por Abott Lawrence, riquíssimo bostoniano que se tomara 
de grande admirac;ao por Agassiz (Hall , 1964·, p . 100) .- O Mu
seu de Zoo logia Comparada que f undou em Cambridge (e pa
ra o qual eram destinadas as cole96es que desejava obter mais 
tarde com sua viagem ao Brasil) f oi construído grac;as a cola
borac;ao de outro homem de negócios americano, Francis Calley 
Gray (Hall , 1964, p. 124). Igualmente a sua expedic;ao ao 
Brasil, como já foi <lito antes, foi financiada por outro rico bos
toniano, Nathaniel Thayer (Hall, 1964, p . 130). 

Sobre James Orton as informac;oes disponíveis sao poucas nos 
verbetes de dicionários e encicJopédias, referindo-se principal
mente a sua viagem. Em seu livro, porém, o seu nome aparece 
qualificado com os seguintes títulos: professor de História Na
tural do Vassar College (N.Y.); membro correspondente da Aca
d:~ia de Ciencias Naturais de Philadelphia e do Liceu ¡e His
toria Natural de New York; autor do livro Comparative Zoology 
(Orton , 1876, p. vii) . Por suas finalidades e por sua fonte fi
nanciadora (o Smithsonian Institution), é de se supor que Orton 
possuísse crédito científico já antes de sua primeira viagem ao 
Brasil. 

Tanto La Condamine como Alexandre Rodrigues Ferreira pos
suíam igualmente urna elevada f ormac;ao intelectual. La ·Con da-. ~ . . 
mine era matemattco e estava vinculado a Academia de Ciencias 
de París, para a qual já realizara viagens em outras partes do 
mundo. Seus conhecimentos científicos eram os f atores que o 
cap~ci t avam para liderar urna comissao científica composta por 
astronomos, matemáticos, botanicos (Von Hagen, 1945, p . 11). 

Ouanto a A. R. Ferreira, cursou, dentro da Universidade de 
Coimbra, a Faculdade de Filosofía Natural, urna das novas ins
ti tui96es de ensino superior criadas pela Reforma Pombalina de 
1872. t importante deixar claro o significado dessa expressao 

filosofía ~atural - debaixo da qual, observa Almir de An
drady, f oi se introduzindo em Portugal o ensino das ciencias 
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físicas e naL ura1s. Eram seis as disciplinas ensinadas nessa fa
culdade: "física experimental, química teórica e prática, história 
natural (abrangendo a zoología, a botanica e a ·mineralogia), 
lógica, ética e metafísica" (Andrade, 1958, p. 6-7). Foi essa 
forma9ao que permitiu a A. R. Ferreira desenyolver estudos sig
nificativos no campo da história natural e da etnografia, Jan-
9ando os fundamentos de um "estudo científico sistematizado de 
nossa fauna, flora, clima, geografia, bem como das nossas po
pula¡;óes e das nossas possibilidades económicas" (Andrade, 
t 958, p. 9-10). 

Após haver concluído o curso, A. R. Ferreira foi nomeado 
demonstrador de História Natural na Universidade de Coimhra, 
mais tarde sendo, juntamente com outros naturalistas, encarre
gado da missao geológica de examinar a mina de Buarcos (Mar
tins, 1958, p. 6). Antes de sua partida para o Brasil, já exercera 
outras fun9óes de destaque, tendo realizado descri9ao das espécies 
naturais do Museu da Ajuda e importantes experiencias físicas 
e químicas. Em 1780 foi eleito membro da Academia de Cien
cias de Lisboa ( Garcia, 1922, p. 875). 

O segundo grupo de viajantes difere do conjunto anterior por 
nao possuírem formai;ao intelectual específica, embora tenham 
interesse em realizar observa9óes que sejam de utilidade a his
tória natural. t bastante diferenciada a condi¡;ao social dos via
jantes desse grupo, encontrando-se de um lado pessoas dispon
do de muitas posses (como Osculatti), de outro lado, filhos de 
mestre-escola (Spruce), de pequeno negociante (Wallace) e de 
fabricante de móveis de vime (Bates). 

Em termos de forma9ao intelectual propriamente dita, Osculatti 
demonstra urna cultura geral bastante ampla, enguanto Wallace, 
Bates e Spruce possuem o conhecimento próprio de certos ofícios 
(principalmente o de professor). Osculatti viajando com recursos 
próprios nao faz mem;ao a qualquer aprendizado científico re-
gular, sendo conhecidas, no entanto, as suas extensas viagens 
anteriores ( 1830, 1836-38, t 841), em grande parte aventurescas, 
em parte voltadas para observac;óes sobre o mundo natural e 
humano (Larousse, Grand Dictionnaire Universe/ du X/ X Siecle, 
vol. 11 , p. 1529). 

Diferentemente disso, Wallace, Bates e Spruce tiveram urna 
formai;ao dirigida para o aprendizado de urna determinada pro-
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f issao com a qual ganhavam o próprio sustento. Wallace for
mo u-se em engenharia, mas logo em seguida foi ser mestre-escola 
em um colégio público. Bates, por sua vez, aepois de urna ins
truc;ao básica foi encaminhado por seu pai para a prática do 
comércio. 

Desde que Wallace se instalou em Leicester (1844), ambos 
tiveram muito contato, desenvolvendo acentuado interesse pelo 
estudo das ciencias naturais. Em 184 7 após a leitura de um livro 
de viagem sobre a Amazonia, Wallace e Bates planejaram viajar 
para a regia o amazónica para estudar em detalhe a sua fauna 
(sobre a qual muito pouco entao se sabia), pensando em pagar 
os custos da viagem com a venda de duplicatas das cole9óes 
que por lá constituíssem. No ano seguinte, antes de embarcar 
para o Pará, despenderam tres meses em Londres, estudando as 
cole9óes do Museu de História Natural e do Jardim Botanico de 
Kew, f azendo inúmeras consultas a bibliotecas em busca de in
f ormac;óes variadas sobre o Amazonas (Mello Leitao, 1944, p. 7). 

A trajetória de Spruce é bastante semelhante. Filho de um 
mestre-escola, em 1839 lecionava matemática no Collegiate School 
de York (Wallace, 1908, p. xxii). Com o tempo tornou-se co
lecionador respeitado. Gra9as a interven9ao de Mr. G. Bentham 
(presidente da Linnean Society, de Londres), obteve, após dis
cussao com outros colecionadores e cura9ores de jardins bota-

. nicos nas colonias, um empréstimo para fazer em 1845-46 urna 
excursáo aos Pirineus (Wallace, 1908, p. xxvii). Como resultado 
disso, recolheu entre 300-400 espécies de plantas, cujos compra
dores se distribuíam pela Inglaterra e pelo continente (Wallace, 
1907, p. xxx). Em conseqüéncia de seus contatos no mundo 
científico e de sua reputa'Yáo de bom colecionador, nao foi di
fícil financiar sua viagem a Amazonia através de um esquema 
de subscri9óes. 

Sistema de Posi9óes na Produ9ao Intelectual 

Considerando o caso de Spruce, Wallace e Bates, se consegue 
penetrar no campo intelectual inglés dos meados do século XIX · 
e se ter urna compreensao de como ali se constitui um verda
deiro processo de produ<;áo de conhecimentos no ámbito das 
ciencias naturais com papéis sociais diferenciados e com di/e-
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rentes graus de disponibilidade e controle dos recursos indis
pensáveis a produ9ao intelectual. 

Parece haver urna clara divisao entre urna atividade práticá 
e urna atividade teórica, entre, de um lacio, um trabalho pura
mente ·técnico (aind·a -que adornado pela fantasia e pelo espírito· 
de aventura), voltado para a coleta e a identifica9ao de espécies 
naturais, e de outro lado um trabalho de gabinete, ligado ao 
ensino nas universidades e a reda9ao de trabalhos especializados 
que circulavam entre as várias associa9óes científicas. A segun
da posi9ao é claramente a dos grandes nomes da época (Darwin, 
Hooker, Bentham) , cuja obra é efetivamente classificada como 
teórica e verdadeiramente científica. A primeira posi9ao é ocu
pada pelos viajantes, aqueles que no curso de sua própria pes
quisa se desenvolvem enquanto naturalistas e que estao conecta
dos aos academicos por vários tipos de rela9óes e vínculos de 
dependencia. Entre viajantes e dentistas está estabelecida urna 
divisiio de trabalhQ bastante assimétrica,_ na __ qual cabe aos via
jantes recolher e informar sobre novas espécies naturais, cabendo 

· aos cientistas sistematizar e refletir analiticamenie sobre tal material. 
Á condi¡;áo subordinada de~ses . viajantes no processo de pro

du9ao de conhecimentos nas ciencias naturais nao é um fato sin
gular, nem se justifica como resultado de um processo de esco
lha individual, decorrendo, como bem observa Bourdieu (1974ai 
p. 131) , da lei cultural e da hierarquía entre as es/ eras da cul
tura. Ocorre que esse tipo de viajante só pode existir e se re
produzir económica e socialmente como viajante enquanto está 
vinculado a um dentista de renome, que divulga sua atividade 
no meio científico e afian9a a sua qualidade como colecionador. 

O estabelecimento desse vínculo é fundamental para propiciar 
ao viajante: a) pessoas e institui9óes interessadas em comprar 
as cole9óes por ele formadas; b) indivíduos que lhe forne9am 
empréstimos em dinheiro para pagar quando da venda das co
le¡;óes ; c) um conjunto de especialistas que, mediante um siste
ma de subscri¡;óes, viabiliza a execu9ao e a continuidade do tra
balho. Nos parágrafos anteriores está indicado como isso ocorre 
com Spruce: a medida que os trabalhos científicos de Bentham 
e Hooker tornam-se conhecidos, mais estáveis se tornam as con
di¡;óes de trabalho para Spruce na regiao amazónica mediante 
a eleva¡;ao do número de subscritores. 
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e preci'so atentar ainda para o fato de que, por sua fun~ao 
de avalista junto aos compradores e fornecedores de crédito no 
mercado de cole9óes, o dentista - como autor_idade cultural (Bour-

• • - - -- - · - • - • & > & - , ~ • - -

dieu, 1~67, p. 1~7l ~ ~em direito a utna ~eqompensa espec.ífi-
ca. Isso torna-se patente no esquema de subscri9óes de Spruce: 
as cole9óes botanicas por ele formadas eram enviadas direta
mente a Bentham, que nomeava as espécies já conhecidas, classi
ficava-as em generos e depois as remetía aos subscritores, tendo 
por isso direito a receber o primeiro conjunto completo de todas 
as plantas coletadas (Wallace, 1908, p. xxx) . Além de tornar 
pate~te a separa9ao entre o trabalho de coleta e a descoberta de 
novas espécies naturais, esse exemplo mostra ainda como, atra
v~s de relafoes personalizadas de dependencia, é possível que 
um indivíduo que ocupe certa posic;ao no campo desfrute de 
urna condi¡;ao privilegiada de pesquisa f ace a out ros situados em 
posi9áo identica. Assim é claro que Bentham estava muito me
l~or. ~ituado que qualquer outro dentista para proceder a des
cobert~ baseadas nas cole9ó~s reunidas por Spruce. 

' 
Retornando a descri9ao da diversidade de forma9ao . intel~ctu~l 

dos viajantes, passo a _considerar agora o grupo constituído por 
aqueles que realizam urna descri9ao primortlialmente geográfica 
~om nreocupa9óes com a hidrografia, o clima e os recursos natu
rais. A- maior parte desses viajantes está ligada a urna iniciativa 
político-militar -da Inglaterra e depois dos Estados Unidos de rea
lizar um reconhecimento dos meios de comunicac;ao fluviais, dos 
recursos económicos e da popula9ao fixada na Amazonia e nas re
gióes centrais do continente. Quase todos esses autores. fizeram 
suas expedi¡;óes durante o período em que a navegac;ao no rio 
Amazonas esta va proibida as embarcac;óes de outros países :io, cons- . 
tituindo-se os seus relatos em importantes pe9as para o conhecimen
to de urna área ainda- muito pouco explorada . 

. . 

Herndon é o que parece dispor de urna f ormac;ao mais ela-
borada. Membro de urna das mais tradicionais famílias america-

20 A abertura do río Amazonas ao comércio com outras na~óes só ocor
reu em 1867 . As expedi~óes de Maw, Smyth e Lowc, e Herndon , portante, 
pcnctraram no Brasil descendo o rio Amazonas, vindas do Peru, só tra
vando maior con tato com as autoridades brasileiras já ao final da viagem. 

. . 
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nas, cuja genealogia remontava aos imigrantes de 1674, Herndon 
teve como cunhado o 20 .º presidente dos Estados Unidos, Chester 
A. Arthur (Basso, 1952, p. xii). Em 1841 foi admitid~ como 
tenente da marinha americana, servindo mais tarde no Depot of 
Charts and 1 nstruments, de Washington, en tao sob a dire~ao de 
M. F. Maury2 1

• 

Algum tempo depois recebeu urna missao do governo america~ 
no: viajar ao vale do río Amazonas e recolher informa<;oes nao 
só sobre "as condi96es de navegabilidade de seus rios, mas tam
bém as suas capacidades para o cultivo, o caráter e a extensao 
de seus recursos comerciais nao desenvolvidos , sejam o campo, 
a floresta, o rio, a mina . . . " (Basso, 1952, p. xvi). ~ bastante 
elucidativo que o seu biógrafo compare a sua expedi<;ao com a 
do Comodoro Perry na abertura do J apao (ídem, p. x), con
cluindo com a afirma9ao de que "os Estados Unidos estavam 
entao no meio de urna era de descobertas e explora96es que di
ficilmente seria menos impressionante que as eras similares da 
Espanha e da Inglaterra" (Basso, 195~. p. xv) . 

Poucas informa96es existem sobre a forma<;ao de outros au
tores. Sobre Clough, por exemplo, nada conseguí saber de sua 
condi<;ao social e sua f orma9ao intelectual. De Lister Maw sabe
se apenas que era tenente da marinha inglesa e que antes de 
iniciar sua viagem muniu-se de alguns instrumentos próprios pa
ra navega9ao e registros geográficos e meteorológicos ( Maw, 1831 , 
p. 4). Quanto a expedi~ao de Barrington Brown e Lidistone, 
é conhecida a f orma9ao de cada um: o primeiro esta va encarre
gado dos trabalhos geológicos e o segundo era engenheiro e 
desenhista. 

21 Maury foi um importante publicista americano. que em urna série 
de artigos inflamados, publicados em um jornal de W ashington (depois 
transformado em um livro muito popular: Letters 0 11 the Amazon and 
Atlantic Slopes o/ South America) preconizava a importancia da abertura 
do rio Amazonas para a própria preservac;ao da Uniao Americana . A seu 
ver. com o desenvolvimento da Amazonia. os escravos do sul seriam ven· 
didos aos plantadores do Amazonas. satisfazendo igualmen te as ambi<;óes 
de su listas e nortistas. Posteriormente enviou mensagem formal ao Con· 
gresso Americano pedindo providencias no sentido de f or<;ar a aceitac;áo 
pelo governo brasileiro da livre navegac;ao no rio Amazonas. Além de 
suas _relac;óes na marinha , Maury e Herndon eram primos, tornando-se 
tam bem cunhados com o casamento do primeiro com urna irma de Herndon 
(Basso, 1952, p . xix). 
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No último grupo de via1antes, com forma9ao que os capacitasse 
a descri<;óes literárias da regiao, poderiam ser incluídos A vé-Lalle
mant e Monnier. O primeiro se autodefine como " um médico de 
hospital, que nunca teve pretensoes ao nome de naturalista" (Avé
Lallemant, 1961 , p. 7) . Além de seus ·relatos de viagens, Avé-Lal
lemant escreveu alguns trabalhos biográficos e literários, como 
urna parte da biografía de Humboldt (1872) e um livro sobre o 
poeta Luís de Camoes (Encyclopedia e Diccionário Internacional, 
v. 11 , p. 1026). O segundo é um escritor de viagens cujas descri
<;óes nao tem qualquer preocupa<;ao científica, romanceando suas 
experiencias e observa9óes. 

Recompensas 

Existe um outro interessante aspecto das viagens, representado 
pelos premios obtidos em decorrencia dessas expedi9oes. Isso in
dica como a sociedade, através de suas múltiplas agencias e ins
titui<;oes, estabelece remunera~oes diferenciadas e próprias para 
cada tipo de viajante. Em certos casos as expectativas quanto 
a determinados .Premios e recompensas pode ter funcionado co
mo fator de motiva<;ao concreta para o viajante. Vale notar que 
tais objetivos normalmente nao sao sequer mencionados nos li
vros desses viajantes. Para se obter urna descri<;ao dessas recom
pensas é necessário apelar para os biógrafos dos viajantes e co
mentadores de suas obras. 

Um primeiro tipo de recompensa é configurado pela outorga 
de premios e títulos relativos a ascen<;ao em termos de carreira 
científica. No caso dos primeiros naturalistas, estipendiados com 
fundos públicos, a recompensa estava associada a concessao de 
cargos de dire<;ao em entidades científicas prestigiosas. ~ o caso 
de A.R. Ferreirai2

, gue ao retornar a Portugal ,após um curto 
período de servi~o burocrático, foi encarregado da administra
s:ao do Real Gabinete de História Natural e, depois, do Jardim 
Botanico e do Real Museu da Ajuda (Garcia, 1922, p . 878). 

22 Por urna portaria de D . Maria 1 de 08. 07. t 794, A. R . Ferreira re· 
cebeu como donativo o hábito de Cristo e sessenta tensas. Ali se afirma 
9ue ele foi o primeiro vassalo portugues a exercer a condi9ao de natura
lista, encarregado de observar, acondicionar e remeter para o Real Museu 
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Martius, igualmente, foi m.ais tarde nomeado diretor do Jardim 
Botanico de Munique, ·onde ·pode dedicar-se com mais calma ao 
est~do dás cole9óes de plantas trazidas do Brasil . 

As expedi96e~ realizadas por Agassiz e Orton integram-se ain
da a esse primeiro tipo. Ambos tem uma posi9ao firmada no 
mundo científico da época e desempenham papéis importantes · 
em institui~óes de ensino e de discussao científica. A preocupa-
9ao de cada um deles era entao de obter cole~óes de história 
natural para as institui~óes a que estavam vinculados. Assim é 
que a~ cole~s formadas por Agassiz destinavam-se ao Museu 
.de Zoología Compar~da (fundado por ele). Orton, por sua vez, 
encaminhou boa parte das cole~oes ao Vassar College, onde le
cionava, e a Academia de Ciencias Naturais da Philadelphia, da 
qual . era sócio-correspondente. 
. Um segtindo tipo de recompensa está relacionado a obten~áo 
de favores e premios nao diretamente associados a uma carreira 
científica. A viagem pode ser um instrumento para o indivíduo 
melhorar sua posi~ao economica e social: é o que sucede a 
Lister Maw que explícitamente afirma haver visto na viagem as 
regióes pouco conhecidas da Amazonia urna oportunidade de me
recer promo~áo "em urna época da paz, ern que faltarn ocasióes 
de se· obter distin~óes no servi~o" (Maw, 1831, p. 2). 

l! mais complexo o caso dos naturalistas ingleses que empre
endem suas pesquisas na Amazonia sem qualquer apoio gover
namental ou de outras institui~óes, dependendo exclusivamente 
do mercado de bens simbólicos (e, em especial, das cole~óes de 
história natural) para a sua própria sobrevivencia. Por um lado 

. eles obtem premios e recompensas outorgadas pelo mundo aca
demica23. Tais disti!l~S corre~pondem a urn reconhecimento 
a posteriori pelas associa~óes científicas e universidades do alto 
valor de suas atividades. No entanto, aguardam paralelamente re-

da Ajuda os produtos dos tres reinos, animal, vegetal e mineral , sendo igual
mente in~umbido de todo genero de obseiva~s filosóficas e políticas so
bre as diferentes representayóes e dependencias da populayáo, agricultura, 
navegayio, comércio e manuf aturas (apud Garcia, 1922, p . 875) . 

23 Wallace, por exemplo, recebeu posteriormente inúmeras medalhas, 
cargos de projeyio e honrarlas, tais como: medalha da Royal Society 
(1868); medal~a de ouro da Société de Geographie de Paris (1870); Presi
de.nte da Sessao de Biologia no Congresso de 1876 da British Association; 
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compensas de outra ordem, que lhes permitissem melhorar as 
condi~óes de trabalho2

• e resistir as instabilidades da taref a de f or
ma~ao de col~óes26• O que mais . os contraria é a ausencia de 
recursos monetários que lhes permitisse viver e estudar sem se 
desfazer de suas cole~óes. \ ~ 

De Wallace, observa Mello Leitao (1944, p. 11), "nunca 
teve vencimentos certos, vivendo do que lhe rendiam suas co
le~óes e seus livros e conferencias". 1! o próprio Wallace quem 
narra a luta dos amigos de Spruce para em 1865 conseguir obter 
em nome deste último uma "pequena pensao govemamental de 

-SO libras· por ano" . Somente doze anos depois (1877) e devido 
a interven~ao de Sir Clements Markham, que fora oonsul ingles 
no Pará e era membro importante da Royal Geographic Society 
de Londres, é que f oi possível agregar a tal quantia mais cinqüen
ta libras como pensao do govemo indiano (W allace, 1908, p. 
xlvi). Por sua vez, somente em 1881 - quase trinta anos após 
o seu retomo do Amazonas - é que Wallace conseguiu obter 
urna pensao de duzentas libras anuais do govemo britinico (Ma
galh~es, 1939, p. xxx). 

Ouanto ·a Bates nao existe notícia alguma de iniciativa bem-su
cedida nesse sentido. 1! o que tem a sua sobrevivencia m~terial 

título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Dublin (1882) (Maga
lháes, 1939, p. xxix-xxx). 

Bates f~i secretá~o-assisten.te da Roy~l Geographic Society .de Londres 
(1864); fo1 colaborador da L1nnean Soc1ety (1862) e da Entomological So
ciety de Londres (Mello Leitio, 1944, p. 9) . 

Spruce, por sua vez, colaborou com artigos em revistas da Linnean So
ciety, da Botanic Society de Londres e de Edindurgh. Sua saúde precária 
levava-o a recusar convites que corresponderiam a uma verdadeira recom
pensa no sentido de evidenciar a importincia de seus trabalhos . ~ o caso 
da oferta que lhe fez Martius em 1866 para colaborar no seu estudo sobre 
a flora d~ ~rasil (Wallace, 1908, p . xlv). Inúmeras declarayóe°s de des
tacados c1ent1stas da época apontam o seu mérito e existem vários traba
lhos do final do século dedicados a sua obra (a qual no· entanto somerite 
f oi publicada integralmente no século XX) . 

24 _ Spruce em vários po!1!ºs queixa~a-se das canseiras de organizar as 
coleyoes, dos custos e das d1f 1culdades em remete-las intactas para Londres, 
bem como do tempo a isso inteiramente dedicado (Wallace, 1907, p. xxx) . 
. , 2~ Wallac~ sofreu a instabilidade do mercado de coleyóes, pois como 
Jª d1sse antenormente, durante seu retomo a Europa um incendio no navio 
o fez perder integralmente as coleyóes reunidas. De toda sua atividade 
?e quatro anos na Amazonia, salvaram-se apenas as cole~óes de peixes e 
msetos, despachados em 1849, e um caixote enviado em agosto de 1850 
(Magalhies, 1839, xiv). "· 

123 



mais ameacrada, demonstrando em vários momentos seu desalen
to e decepcrao pela· dissolucrao de suas bem montadas cole~es. 
Ao mencionar que das quinze mil espécies faunísticas recolhi
das durante as suas viagens, oito mil eram novas para a ciencia, 
Bates concluiu: "Será motivo de pesar para muitos naturalistas 
saberem que nao se conservou em parte algu,ma colecrao com
pleta das espécies. ( ... ) Os meios limitados do viajante parti
cular náo permitem que ele f afa uma grande colefao com f ins 
puramente científicos (grifo meu). Grande número das remessas 
que chegavam a Londres foram escolhidas para o Museu Brita
nico. ( . .. ) Mas isso compreende, provavelmente, menos da me
tade do total das espécies obtidas. Minha cole9ao particular de 
insetos, de quase todas as ordens, muito completa e que era es
pecialmente valiosa por conter todas as variedades etiquetadas 
com suas localizacróes exatas, de modo a ilustrar a f ormacrao da~ 
ra9as, nao mais existe em sua integridade, pois alguns grandes 
grupos a passaram para outras máos em diversas partes da Eu
ropa" (Bates, prefácio 1.ª edi9ao de 1863; na edicrao consultada 
citada na p. 16). 

Um terceito tipo de recompensa almejada pelos viajantes pa
rece ser urna eleva9áo difusa da consideracrao que por eles tem 
os seus contemporaneos. Essa intencrao transparece claramente 
ein Osculatti, como já foi indicado antes, para quem a divulga
crao de suas viagens deveria favorecer-lhe a obtencrao de estima 
e benevolencia por parte de seus compatriotas ( Osculatti, 1954, 
p. xiii). 

Organizafao interna das viagens 

Consideradas em termos de sua organiza9ao interna, as via
gens apresentam diferencras substanciais em rela9ao a sua com
posicrao interna e a sua dire9ao, afetando entio o seu modo de 
relacionamento com a realidade observada. 

Quanto a sua composi9io interna, é possível dividir as viagens 
em dois tipos: as comissoes científicas e as viagens isoladas. No 
primeiro grupo devem ser incluídas as grandes expedi9óes cien
tíficas, como a de La Condamine, A. R. Ferreira, Spix e Martius, 
Castelnau, Agassiz, Orton e Barrington Brown. Em um quadro 
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abaixo indico de modo comparativo a composicrao de tais equi
pes de· acordo com as qualificacróes intelectuais de seus mem
bros. Isso pode ajudar a avaliar em que medida_ .!l~ finalidades 
explícitamente declaradas de cada expedicrao correspondem efe
tivamente a sua composi9ao. 

Quanto as viagens isoladas, existe urna gama ainda m~ior de 
varia9óes possíveis, incluindo desde expedi9óes em que houve 
participa9io parcial e secundária de outro viajante (o caso de 
Herndon que em um trecho inicial da descida do rio Amazonas 
f oi acompanhado pelo aspirante a tenente Lamer Gibbon), até 
outras empreendidas em caráter estritamente privado (como é o 
caso de Spruce, de Avé-Lallemant e de Lister Maw). 

Em rela~o ao tempo de dura~ao das expedi~s existem igual
mente grandes diferencras. As de menor dura~io sao aquelas 
cujos viajantes foram classificados como de forma~·ao humanísti
ca e com descri~oes relativamente romanceadas, isto é, Avé-Lal
lemant e Monnier, cada um dos quais percorrendo específica
mente a regiao amazonica. No pólo oposto estio os naturalistas 
ingleses, aos quais possivelmente o qualificativo de viajante nao 
pode ser usado sem um esclarecimento pré_vio. 2 esse, notoria
mente, o caso de Bates, que permaneceu na Am8Zonia por onze 
anos, e o de Spruce, que ali morou durante quinze anos. E nio 
pode passar sem registro o fato de que um convívio prolongado 
como o desses dois naturalistas nao pode deixar de propiciar 
uma etnograf ia qualitativamente distinta daquela a que podem 
chegar viajantes que despenderam poucos meses na regiao26• Ape
nas para exemplificar com um recurso básico para a obten~io 
de dados etnográficos, pode-se lembrar que Spruce, além de fa
lar ingles, frances, espanhol e portugues possuía um manejo co
Joquial da língua geral, do Baré e do Quichua (Wallace, 1908, 
p. xxii). 

Entre esses dois extremos está distribuída a grande maioria 
dos viajantes. Com um período entre um e dois anos encontra
se Clough ( um ano) , Lister Maw e W. Smyth ( com aproximada
mente um ano cada um), Osculatti (com quatorze meses), Hemdon 

26 Observa~io semelhante pode ser feíta em rela~io a A. R . Ferreira, 
cujas Viagens Filosóficas na Amazé>nia estenderam-se por nove anos . Em 
certa medida talvez essa observa~io pudesse ser aplicada a La Condamine 
no caso da Amaz6nia nio brasileira . 
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e Agassiz (com quinze meses), Barrington Brow (com um ano). 
Os demais viajantes, como Spix e Martius e Castelnau despen
deram tres ano& em suas expedi96es, mas é necessário lembrar 
que nesse período percorreram muitas outras regióes além da 
Amazonia, na qual nao se detiveram por período superior a 
um ªno. 

Uma tentativa de classif ica9ao dos viaiantes 

Concluída a descri9ao da popula9ao de viajantes em fun9io 
dos aspectos destacados separadamente como relevantes, cabe 
agora procurar fornecer urna visa o geral e de conjunto da sua 
diversidade. O quadro abaixo apresenta de modo sumário e sim
plificado os resultados obtidos no correr · da análise precedente, 
indicando as características de todos os viajantes em rela9ao a 
cada um dos aspectos abordados, mostrando paralelamente nas 
casas em branco os tópicos em que ocorre ausencia de informa9áo. 

Durante as considera~s precedentes, em vários momentos os 
diferentes aspectos pelos quais as viagens estavam sen do abor
dadas pareciam remeter uns aos outros, sugerindo a existencia 
de conexóes mais fortes entre algumas dessas características, en
quanto entre outros o vínculo parecía mutável e acidental. Abdi
quei de urna pre ten sao f ormalizadora (a tentativa de estabelecer 
rela9óes necessárias entre todos esses· aspectos) e objetivando tao
somente delinear um · primeiro esbo90 de classifica9ao dos via
jantes, selecionei aqueles aspectos das viagens que me pareciam 
manter conexóes mais estreitas entre si, buscando apreender que 
tipo de racionalidade sociológica e intelettual indicavam. Foram 
tres os aspectos escolhidos e que vao se constituir no núcleo para 
a análise da diversidade das viagens: a) a modalidade de finan
ciamento da expedi9ao; b) a qualifica9áo e a posi9ao do viajante 
no campo intelectual; c) a composi9ao interna das viagens. To
mando como base tais fatores, parece-me possível indicar a exis
tencia de tipos bastante diferenciados de viajantes. 

Um primeiro tipo é configurado pelas grandes explora9oes cien
tíficas. O financiamento a essas expedi9óes é fornecido pelo Estado, 
que arca com os custos de sua manuten9ao, indica a regiao que 
<leve ser pesquisa.da e selecionada de acordo com as institui9óes mais 
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QUADROV 
INVENTÁRIO DAS CARACTERÍSTICAS DA POPULAQÁO DE VIAJANTES 

Fonte Esquema de Formacao Recom Org. Interna Duracao 
Finalidades Financiadora 9nanciamentc Intelectual ,.....,~ (composieao) 

La Condamine Cientlfica Fundos lnstituieao Cien ti fica Comis. Residéncia 

A. R. Ferreira Filosofia 
natural 

Spix e Martius Cienlífica 

Públicos 

Fundos 
Públicos 

Fundos 
Públicos 

lnstituie4o Científica 

lnstituicao Científica 

Internas a 
carreira 
cientírica 

Internas a 
carreira 
científica 

científica 

Comis. Residéncia 
científica 

Comis. Viagem 
científica ampla 

H. L. Maw Económico Particulares Auto· Geográfica Material Individual Viagem na 

W. Smyth 

Casteln•au 

Osculatti 

Wallace 

Bates 

Spruce 

Herndon 

Geográfica financiamento (prom~o) regiao 

Geográrica 

Hislória 
natural 

Fundos 
Públicos 

IMarinha) 

Fundos lnstituicao 
Públicos 

Hislória 
natural 

Material 
(cargo) 

História Particulares Auto- Literária J Difusas 
natural financiamento Hist natural 

História 
natural 

História 
natural 

História 
natural 

Geografia 
económica 

Particulares Mercado de 
col~s 

Particulares Mercado de 
col~Oes 

Particulares Mercado de 
cole~es 

Hislória 
natural 

História 
natural 

História 
natural 

Fundos 
Públicos 
(Marinha) 

lnstituicao Geográfica 

Material 
(pensao) 

orémios honor 

Cientíricas 

Material 
(pensao) 

Individual 

Comis. 
cientírica 

Viagemna 
regilo 

Vtagem 
ampla 

Individual Viagem na 

Individual 

Individual 

Individual 

regilo 

Residéncia 

Residéncia 

Viagem na 
regtao 

Avé-Lallemant Conhecim~nto Particulares ~o- Llterária 
difuso financiamento 

Individual Viagem 
curta 

Agassiz 

Orton 

Clough 

Brown e 
Lidstone 

Monnier 

Cientírica Particulares 

Científica Fundos 
Privados 

Conhecimento Fundos 
difuso Privados 

Geografia Fundos 
económica Privados 

Mecenas 

lnstituicao 
científica 

lnstituicao 
religiosa 

Empresa 

Internas a 
Científica carreira cient. 

(cole~s) 

Internas a 
Científica carreira cient. 

(col~s) 

Geográfica 

Conhecimento Particulares Auto· Llterária 
difuso financiamento 

Comis. 
científica 

Comis. 
científica 

Individual 

Comis. 
científica 

Individual 

Viagem 
ampla 

Viagem na 
regiao 

Viagem na 
regllo 

Viagem na 
regllo 

Viagem 
MI 

consagradas e que tipo de especialistas sao mais adequados para 
participar daquela missao. 

Os integrantes de tais expedi~óes sao cientistas qualificados,, 
isto é, que passaram por um processo regular de selefao e pre
parafáo academica, possuindo urna forma~ao científica especia
lizada, obtida por meio de sua inser~ao no sistema universitário 
e nas institui~s renomadas de pesquisa .. Em geral, já antes da 
viagem, possuem posi~ao de destaque em esferas consagradas da 
cultura legítima, razao pela qual sao escolhidos para participar 
de tais expedi~óes. 

A finalidade com que tais viagens sao realizadas enfatizam 
fortemente o seu interesse científico, enquanto contribui~ao aos 
diferentes ramos das ciencias naturais e físicas. As observa~ 
que se propóe levar a cabo sobre a regiao amazónica sao pri· 
mordialmente o registro de novas espécies naturais e o estudo 
de fenómenos astronómicos e geológicos. 

Em fun~ao de tais finalidades, ainda quando os recursos ne
cessários a realizac;ao das viagens nao sao provenient~s do Esta
do, nao ocorre urna modifica~ao substancial nas características 
básicas desse tipo. Pode suceder que cientistas altamente concei
tuados consigam mobilizar recursos financeiros de out ras f ontes 
que nao o Estado. Assim ocorreu com Agassiz e com Ortonz1 • 

Nesse primeiro tipo trata-se de verdadeiras comissóes cientí
ficas, nao de viajantes individuais. Cada . urna dessas expedic;óes 
é composta por um conjunto de especialistas em diferentes ra
mos da ciencia, sendo a composic;ao do conjunto estabelecida 
em rela~ao as finalidades definidas para a viagem. Além desses 
cientistas participam alguns técnicos (preparadores, desenhistas, 

27 ~ importante refletir sobre como os esquemas de financiamento dei
xam aflorar o relacionamento estabeleci.do nos diferentes países entre o 
campo intelectual e os campos político e economico . No caso da Europa 
continental da segunda metade do século XVIII e início do século XIX 
é muito clara a existencia de um f orte vínculo entre as institui9óes do cam
po intelectual e do campo político, representado pelo Estado e pelo so
berano. Bem diversa é a situa9áo nos Estados Unidos na segunda metade 
do século XIX: registra-se de um lado um desvinculamento bastante acen
tuado entre campo intelectual e campo político, parecendo existir uma 
aproxima~áo bem maior entre o campo intelectual e o campo economico; 
de outro lado surgem institui~óes próprias ao campo intelectual, atuando 
com autonomía face ao campo político e ao campo economico . 
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etc.) cujas fun9óes sao imprescindíveis para a forma~io de gran
des cole~óes e para a reprodu~ao das realidades observadas. 

Os premios e recompensas obtidos por tais viajantes se situam 
basicamente dentro do espafo academico e da cultura legítima. 
Mesmo que sejam cargos mais elevados ou prestigiosos, tais po
si~oes sao relativas a urna trajetória intelectual e nao diretamen
te a obten9ao de ganhos económicos ou sociais. 

~xiste um ·segundo tipo de expedifáo muito bem delineada, 
embora sua rotula9ao apresente dificuldades. A sua característica 
fundamental é dada pela articulafáo entre as viagens e o abas._ 
tecimento do mercado de bens simbólicos em termos de colefoes. 
de história natural e de livros de viagem28

• A base de defini9áo 
desse t~po de expedi9áo é proporcionada pelo esquema de fi
nanciamentcf9 utilizado pelo viajante, contrastando fortemente 
com os esquemas adotados pelas grandes explora9óes científicas, 
onde as cole9óes a rigor nao pertencem ao viajante, mas sim as 
institui9óes -que o financiaram e aquelas a que está vinculado. 

Contrasta também com o tipo anterior a posifáo do viajante 
face as esferas consagradas da cultura. Dentro das instituifoes do 
campo intelectual, esses viajantes desempenham funfoes menores 
e ocupam posifoes subordinadas: sao professores do ensino mé-

28 A meu ver a Inglaterra de meados do século XIX é exatamente o 
país em que se dá urna maior autonomiza¡;áo do campo intelectual face 
~s co~stri¡;óes e recursos utilizados na vida política e na vida económica. 
E é aí que está mais claramente configurado um verdadeiro sistema de 
produfiío de conhecimentos em relafiíO as ciencias naturais, estruturando
se um conjunto interligado de papéis, detendo um controle -diferenciado 
soore os recursos necessários a produfiío e gozando paralelamente de um 
grau. muito diverso de legitim_idade científica. As teorías das ciencias na
tura1s e os naturalistas viajantes sao agentes distintos e ínter-relacionados 
dentro de um sistema de produ9ao que abarca as universidades, os museus 
de história natural e jardins botanicos. o mercado de cole9óes .e o mercado 
editorial. O financiamento direto das expedi9óes científicas por parte do 
Estado ou de outras institui9óes de cultura legítima pode ser prescindido em 
tal contexto, urna vez que o sistema produtivo já se acha em funciona
mento regular, propiciando novas descobertas teóricas e a acumula9ao de 
informa9óes novas, reproduzindo paralelamente as posi9óes assimétricas 
dentro do sistema. Note·se a f un9ao residual do Estado face as viagens, 
atuando, no máximo, como regulador do sistema produtivo através do es
quema de f ornecimento de pensóes aos viajantes mais destacados . 

29 A venda de duplicatas das cole9óes; a constitui9ao de empréstimos 
~ara pagar co~ cole9óes ou quando da publica9ao dos relatos de viagem; 
hsta de subscr19ao, etc. 
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dio (mestres-escolas), nao professores universitários; podem ter
se graduado em universidades, mas situam-se a distancia das ati
vidades desses centros de ensino bem como das mais destacadas 
institui9óes de debate e pesquisa. O conhecimento que possuem 
sobre certos ramos das ciencias ·naturais sao obtidos por meio de 
leituras esparsas e assistemáticas, de estudos empreendidos a 
margem de sua atividade profissional. No máximo tornam-se co
nhecidos enquanto bons colecionadores, f reqüentemente depen
dendo do aval dos cientistas de destaque para legitimar e aj ian
far a qualidade de seu trabalho. 

Quando obtem os recursos necessários, empreendem viagens in
dividuaisªº. Em geral os recursos mobilizados sao parcos e a ta
refa de forma9áo de cole90es, com a conserva9áo, separayio, 
identifica~ao e remessa das espécies, é muito fatigante e demorada. 
Em conseqüencia, tais viajantes tendem a residir por períodos re
lativamente extensos em certas localidades das áreas estudadas. 
Em termos literais o seu contato com a regiio nao poderla ser 
descrito como urna viagem, urna vez que por lá habitam duran
te longos períodos nos quais realizam várias e diferentes expedi-
9óes a áreas dessa regiio. 

Ap6s as suas viagens, obtem muitos premios e honrarias por 
parte do mundo científico: seus trabalhos sao apresentados nas 
mais notáveis associa9óes científicas e seus artigas editados nas 
revistas especializadas; tornam-se sócios e membros honorários 
daquelas entidades mais ligadas a sua especialidade; recebem 
med~lhas e títulos de associa9óes diversas. Apesar disso nao é 
criada para eles urna posifiio própria dentro .do campo intelec
tua/31 que lhes permita o exercício regular de uma atividade de 
pesquisa ou ensino. Em decorrencia, a recompensa material é 

. 30 Bates ~ Wallace f ormularam juntos o plano de sua viagem a AmazO
n.ta. M.as apos um curto período separaram-se, dirigindo-se a áreas geográ
ficas d1f eren tes e trabalhando em especialidades distintas. 

31 Apesar de sua extensa atividade científica, Spruce nao figura em 
nen~~m ~os dicionários e enciclopédias consultados. A sua condi9ao de 
bota~1c? e apenas :econhecida por outro viajante do mesmo tipo, Wallace. 
que mtitul~ a coletanea de seus escritos publicados postumamente de Notes 
of ,ª b~tamst on. the Amazon and Andes . O único registro que pode lem
bra-lo e o reduz1do verbete sprucea, relativo a um genero de árvores coní
feras e_ncontrado nas regióes austrais (Grand Dictionnaire Universel du 
~~~- S1ecle, vol. 14, p. 1032; The Encyclopaedia Brittanica, vol. 21, p. 
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para eles bastante importante, vendo com bons olhos a movimen
ta9ao de amigos influentes para colocá-los como pensionistas do 
Estado. 

Um terceiro tipo de viagem é configurada por levantamen-
tos das características geográficas e dos recursos económicos 
da regiao amazonica. O financiamento de tais expedi~s pode 
ser realizado por fundos públicos (a marinha inglesa ou ame
ricana) ou privados (companhia de navega~io). O funda
mental é que, em ambas as circunstancias, tal financiamento 
advém de organismos direta ou indiretamente interessados na 
coloniza9ao e no aproveitamento do potencial agrícola, comer
cial e mineral da regiio. 

As observa~s e destaques realizados por esses viajantes pau
tam-se primordialmente em um pensamento de tipo geográfico: 
o clima, as bacías hidrográficas como meios de comµnica9áo, os 
recursos naturais e as perspectivas para seu aproveitamento, o 
meio ambiente humano com as suas diferentes ra~as - esses 
geralmente os t6picos tratados por tais viajantes primordialmen
te ein separado, mas algumas vezes também em sua mútua in
tera~ao. Aindá que tenham desempenhado fun~s intelectuais 
dentro dos organismos a que estavam vinculados•, a sua preocu
pafoo central é de ordem prática, sendo evitadas as digressóes 
científicas de difícil compreensáo e a elabora~io de teorías ge
rais (geológicas ou geográficas). 

A composi~io de tais equipes pode ser variável, podendo ser 
integradas por ·um diferente número de pessoas, exercendo a 
mesma fun~io ou fun~óes distintas. Em qualquer das hipóteses, 
porém, trata-se sempre de viagens regionais (e nao viagens am- · 
plas), urna vez que se destinam exatamente a explorar a ~ 
zonia como regiao pouco conhecida. 

Nao existem dados significativos sobre os premios e recom
pensas recebidos por esses viajantes. Aliás isso é bastante com
preensível, pois estáo vinculados a corpora9óes· que controlam 
os seus ·escritos. No caso de Herndon, o próprio texto é um re
latório destinado ao Congresso Americano. 

32 Cabe nao esquecer que Hemdon trabalhou em importante órgiio da 
marinha americana voltado para o estudo das eondi~óes atmosféricas (ven· 
tos e correntes, etc.), e que Smyth foi autor de memórias de cunho geo
gráfico sobre aspectos da regiáo amaz6nica . 
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Existe ainda um quarto tipo de viajantes, cujas características, 
no entanto, parecem bem menos delineadas que as dos preceden- , 
tes . A sua forma de viabiliza9ao material é mediante o esquema 
de autofinanciamento; é o próprio viajante quem custeia a sua 
expedi9ao e, portanto, que mais diretamente define suas finalida
des, rota e dura9ao. Isso faz com que no plano das finalidades ex
plicitadas pelos viajantes esse grupo mostre urna grande heteroge
neidade. 

Em um dos casos considerados (Monnier), esse esquema de 
financiamento se apóia no fato de que o viajante é um escritor 
de viagens, custeando a sua expedi9áo com recursos que resul
tam da publica9ao e venda de seu relato. Nos demais casos nao 
existem quaisquer indicayóes de que o autof inanciamento seja 
viabilizado por alguma forma de articula9ao com o mercado de 
cole96es. Ao contrário, Osculatti faz questao de frisar que a 
cole9ao por ele entregue ao Museu de Milao foi doada. 

Como o autofinanciamento nao é complementado por outras 
fontes, a solu9ao qu~ parece se impor é a minimiza9ao dos custos 
da expedi9ao. 'Em termos de organiza9ao interna da viagem, 
trata-se, em geral, de viajantes individuais, e nao de éomissóes 
de qualquer ordem. Quanto a área percorrida, as viagens desse 
tipo tendem a ser regionais (e nao viagens amplas), estendendo
se por períodos curtos (cinco meses) até pouco mais de um ano. 

A f orma980' intelectual desses viajantes é bastante heterogenea. 
Existem ·escritores de viagem, com forma9áo literária (Monnier) . 
J á Osculatti ao lado de urna cultura erudita e de urna preocupa· 
9ao lherária (o seu trabalho é louvado pelos editores como urna 
jóia da literatura italiana da época) evidencia conhecimento de 
certos ramos das ciencias naturais. Lister Maw, oficial da mari
nha inglesa, deixa transparecer em ~rtas opinióes a influencia 
·do liberalismo economico. Apesar de recha9ar urna identifica-
~ªº com os naturalistas, Avé-Lallemant é formado ern medicina 
e possui· urna boa base científica. 

Os premios e recompensas obtidos por esses viajantes sao de 
dois tipos. Um deles concerne a obten9ao de recompensas rna
teriais: é o caso de Lister Maw que pretende obter urna promo
c;ao funcional. O que predomina, porém, é urna recompensa mais 
difusa: que parece estar associada a obten9ao de prestígio entre 
seus contemporaneos. Os meios utilizados para isso sao princi-
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palmente os livros de viagem (Monnier, Avé-Lallemant, Osculat
ti) , mas pode também ser a doa9áo de cole9óes para os museus 
de história natural ( Osculatti) . 

Com o objetivo de resumir as coloca9óes aqui realizadas, cons-· 
truí um quadro sintético em que mostro os diferentes tipos de 
viajantes, as características básicas que definem cada tipo e co
mo se distribui a popula~o de viajantes do Alto Solimóes den
tro desses tipos. Existem, contudo, dois viajantes que permanecem 
em urna posi9ao ambígua: Castelnau e Clough. Em rela9áo a esse 
último tal defini9ao resulta claramente da escassez de dados de 
ordem biográfica e sobre as condi9óes de realiza9ao de sua via
gem. Já Castelnau, embora seja mais naturalmente localizado en
tre as comissóes científicas (tipo I) , cabe registrar que por al
gumas outras características (posi9ao no campo intelectual e re
compensa de tipo material - cargo) se aproxima um pouco 
do tipo II. 

Para finalizar e retomando a discussao inicial com Florestan 
Femandes, cabe indagar qual a unidade existente entre os via
jantes que poderia permitir que se tomasse a totalidade de fatos 
f 0rnecida por diversos viajantes como oriunda de um único etnó
grafo? Considerando o conjunto de viajantes que percorreram e 
descreveram o Alto Solimóes durante os séculas XVIII e XIX, 
sao outras as conclusoes que se impóem. A argum~nta9ao ante
riormente aqui desenvolvida parece indicar claramente que de 
modo algum a etnograf ia dos viajantes pode ser vista como uni-· 
dade, urna vez que os diferentes tipos de viajantes obedecem a 
pressóes economico-sociais bem distintas e servem-se de esque
mas mentais muito diferentes. A categoria viajante revela-se, por-· 
tanto, urna base enganosa para propiciar a homogeneidade das 
descri9óes de que precisaria o antropólogo atual para utilizar tais 
relatos como urna verdadeira etnografia. 
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SOBRE INDIGENISMO, AUTORITARISMO 
E NACIONALIDADE: 

Considera~6es sobre a constitui~ao do discurso 
e da prática da prot~ao fraternal no Brasil 

Antonio Carlos de S9uza Lima 
Museu Nacional .....- UFRJ 

A assimil~áo, porém, náo é a elimi~áo: e o empenho deve 
consistir em que o fenfJmeno se opere evolutivamente, e náo 
pelo processo brutal do exterminio sanguinário. (Pitanga, 1901, 
p. 30) 

A infelicidade do sociólogo é que, na máior.ifl· . das - vezes, as 
pessoas que possuem os meios técnicos para se apropriar daquilo 
que ele diz, náq tem nenhuma vontade, nenhum interesse nisto, 

· tendo mesmo fortes interesses para se recusar a f aze-lo (o que 
faz com que as pessoas muito competentes ein outros assuntos 
se revelem completamente indigentes diante da socioiogia), en
quanto aqueles que teriam interesse em se apropriar daquilo 
que o sociólogo diz, nao possuem os instrumentos dessa aprop;ia
fáO (cultura teórica, etc.). O discurso sociológico suscita resis
téncias inteiramerite análOgas em sua lógica e em suas manifesta· 
fóes "aquetas encontradas pelo discurso psicanalitico. (Bourdieu, 
1938(a) p. 33-34) 

A Hist6ria da Política Indigenista Brasileira no Séc. XX: 
Questóes Preliminares1 

·Como já se apontou por diversas vezes (Oliveira F.º & Lima, 
1983; Lima, 1984(a); Leite & Lima, 1985), a hist6ria da polí
tica e do pensamento indigenistas (neste século, sobretudo), en-

1 ~sJe artJgo sum~riza _os pri~cipais . pontos · de minha dissertai_ao de 
-mestrado (LIMA, 1985), apresentada ao l>PGAS/MN-UFRJ, sob orienta
<;ao cfo Prof. Dr. Joao Pacheco de Oliveira F.º. Agrade<;o a ele, a Protª 
Dr.ª M.ª Manuela C. da Cunha e em especial ao Prof. Luiz de Castro 
Faria, as críticas recebidas e parcialmente incorporadas. Agrad~o .também 
a J urandyr F. Leite que comigo trabalhou na realiza<;áo da pesc¡uisa, que 
foi financiada pela ANPOCS (Programa de Dota<;óes para Pesquis.a/1984). 
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