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Resumo 
O Brasil do século XVIII, dominado pelo governo e pelas idéias do ilustrado mundo português, surge como 
paisagem do exercício utilitário da colonização. Capões de mata, cerrados, rios quase sempre caudalosos, e 
escondidas nas escuras florestas, onças bravias e famintas. Os animais, grandes ou pequenos marcaram 
as experiências daqueles que por formação e função caminharam pelas terras brasileiras descrevendo-
as, inventariando-as. Do exótico ao utilitário os animais foram objetos da ciência, ilustrando os governos, 
alimentando as tropas no caminho de posse do território, ou de sua delimitação, descritos a partir do medo e da 
saciedade. Analisamos aqui os discursos presentes em diários de viagens e outros relatos de Antonio Pires da 
Silva Pontes, Francisco José de Lacerda e Almeida, Martin Francisco Ribeiro de Andrada, dentre outros homens 
de ciência setecentistas, que ao descrevem a fauna colonial brasileira descrevem também seus sentimentos, 
experiências e idéias. 
Palavras-chave: fauna, século XVIII, viagens filosóficas 

Abstract 
Brazil in the 18th century, dominated by the government and by the ideas brought from the illustrated Portuguese 
world, appears like a landscape of utility's colonization practice. Forests, savannahs, rivers almost always 
torrential, and in hidden places in the darkness jungles, the furious and starving pumas. The animals, huge or 
small, signed the experiences of those who walked through brazilian lands, describing and inventorying them. 
From their exoticness until their utilities, the animals were the science objects, illustrating the governments, 
feeding the troops in the territory ways, or it's delimitation, described from their fear and feelings. In this article, 
we analyze the discourse presented in the traveling notes and in other stories by Antonio Pires da Silva Pontes, 
Francisco José de Lacerda e Almeida, Martin Francisco Ribeiro de Andrada, among all scientists from 18,h 

century (setecento) that described the colonial Brazilian fauna and also their feelings, experiences and ideas. 
Keywords: fauna, 18th century, philosophical journeys. 
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A força e o medo 
Inventários dos animais no Brasil do século XVIII 

Janaina Zito Losada 

O naturalista - O Pleistoceno foi um período dramático de lutas. Os mamíferos, os pássaros e os répteis lutavam 
pela existência, contra um inimigo terrível: o frio, que descia, avassalador, das regiões polares. Pela primeira vez 
na história da terra, largas áreas dos continentes do norte ficaram cobertas de gelo. Desabaram grandes temporais 
de neve. No pico das grandes montanhas acumulavam-se a neve em massas descomunais que depois rolavam na 
direção dos vales, em tremendas avalanchas. 
- E os animais suportaram essa mudança de clima? - perguntou Jô. 
- Os mamíferos ficaram muito reduzidos em variedade e número... 
- E seus sobreviventes - acrescentou o filósofo tiveram de enfrentar uma catástrofe maior do que o frio: a 
civilização humana. (VERÍSSIMO. Viagem à aurora do mundo).' 

A nimais da antiguidade ou animais contemporâneos eram observados nos relatos 
das viagens filosóficas nos final do século XVIII. Animais do pleistoceno em seus esqueletos como o 
mamute, foram observados em 1798 em um Museu na Filadélfia, por Hipólito José da Costa Pereira. 
Animais contemporâneos às viagens como as tartarugas e os galos observados em 1780 no Mato Grosso por 
Francisco José de Lacerda e Almeida. Animais familiares e ao mesmo tempo desconhecidos como podemos 
ler em Francisco de Oliveira Barboza: 

E o rio Tietê bastantemente dilatado, pois dizem ter 180 ou 200 léguas de extensão; são compostas as 
suas beiradas de matos frondosos e espessos; de muitas cachoeiras e saltos, e juntamente de ilhas; é muito 
fértil de caças, pois tem com abundância antas, veados, onças, porcos, capivaras, quatis, pacas, cutias, 
lontras, areranhas. 

Os pássaros são innumeraveis e de diversas qualidades, como são araras, papagaios, jacus, macucos, inhambus, 
patos, biguás, tayuyús, tabuyayás, gurapútepócas, guratayaseis, socós, carões, culhereiros, araraquans, mutuns, 
pombas, tucanos, gurapongas, anhumas, aves de muita estimação, pois tem um unicórnio na cabeça de grande 
virtude contra o veneno... este pássaro é quase do tamanho de um peru, com a côr preta: a sua assistência é nas 
lagoas, e por isso mui custoso de se apanhar.2 

Animais que povoaram as muitas descrições de viagens realizadas no ilustrado e português século 
XVIII. No dicionário de Rafael Bluteau, importante obra portuguesa do século, o verbete Animal é definido 
como "o corpo animado que se move, e sente. Composto de partes orgânicas e tão bem unidas, e dispostas 
para a conservação da vida, que tem a faculdade de restaurar com alimento a substância"3. A palavra animal 
continua a definição, compreende o homem, definido como racional já no latim, e também as "aves, as 
bestas e os peixes", dividindo os animais entre domésticos, como o cão, o boi, e o cavalo; bravos, como os 
veados, as raposas e lebres; e os ferozes, como o leão, o lobo e o javali. Este dicionário além de português e 
latino, pretendia-se anatômico, bélico, botânico, brasílico, cômico, critico, etimológico, fiorífero, frutífero, 
geográfico, hidrográfico, metereológico, retórico, rústico e zoológico, dentre outras mais diversas auto-
definições. 

Bravos ou selvagens? Animais como o Colheiro ganham o relato do viajante, descrito a partir de Lineu 
em 1758, é uma ave encontrada em quase todo o continente americano e já bastante conhecida das terras da 
Europa, aparentado da garça sua alimentação é constituída de peixes e crustáceos. Em 1766 foi descrito o 
Mutun Cavalo, ave da família Cracidae, que habita ambientes tropicais, move-se pelo chão e se alimenta de 
pequenos frutos e animais, a Ariranha descrita a partir de 1788, é ao lado da onça um importante carnívoro 
da região neo-tropical como podemos ler na obra Fauna e Flora Brasileira - século XVIII publicada em 
1987, pela Fundação Emílio Odebrecht a partir dos arquivos da Casa da ínsua, em Portugal4. 

Animais que aparecem nas impressões dos funcionários da coroa, e que constituem parte da imensa 
paisagem a ser descrita, inventariada e domada. Paisagem exuberante, rica e cheia de possibilidades para 
o conhecimento e a novidade científica e econômica. Estado de alma e paisagem que se confundem no 
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percurso da viagem5, a sede em experimentar uma nova distância leva os homens no século XVIII aos mais 
distantes veios de rios, em meio aos pântanos e florestas tropicais. 

Ora santificada, ora temida, ora racionalizada, as idéias de natureza atravessavam as fronteiras entre 
a claridade e a escuridão, e nos permitem perceber búfalos e marmotas. Para a historiadora Ana Lúcia 
Barbalho da Cruz os animais figuram no mundo das viagens como alimento e utilidade6. E para além da 
utilidade podemos ver uma transposição mítica que dá ao controle dos homens - os animais. Não podemos 
esquecer das bestas-feras que povoavam o século XVII. Dominando a natureza pelos saberes, os homens 
ganhavam um novo estatuto frente ao seu mundo. Na sociedade de corte, onde os saberes se especializavam, 
os refinamentos chocavam-se com a precariedade. O mundo colonial era parte constitutiva da sustentação 
desta sociedade, que dele dependia por seu ouro, por sua madeira, por suas possibilidades, mas que o 
assustava por seu desconhecimento. 

Os rios e matas, habitados por indígenas, espaços da umidade, onde a natureza se faz presente em 
ventos e cachoeiras, nos macacos encontrados e nos rumores das onças. 

O adestramento de tudo o que é considerado selvagem constitui o próprio espírito destes tempos, 
se retomarmos Keith Thomas poderemos observar que o domínio das criaturas brutas chegava mesmo à 
crueldade na Europa do século XVIII. Touros, cachorros, ursos, macacos, veados, cavalos, galos, raposas 
eram objeto do prazer sádico das caçadas, das rinhas, das corridas, e dos festejos que os homens da sociedade 
de corte promoviam para seu passa tempo e para o exercício do seu poder sobre o meio natural. O autor 
aponta a profunda alteração do sentimento em relação aos animais citando as normas contra os maus tratos 
de algumas escolas inglesas, os processos judiciais e até mesmo a fala da Rainha Vitória, da Inglaterra 
do século XIX, que parabenizava "o sentimento mais humano em relação aos animais inferiores"7. Entre 
meados do século XVIII e o século XIX os defensores da natureza conseguiram até alterar as leis. Se, é 
certo que o adestramento estabelece novas relações entre os homens e a natureza, não necessariamente é 
verdade que estas relações sejam menos violentas. A caça, atividade constitutiva do exercício da nobreza, 
não causa estranheza no homem de ciência. 

Os animais eram para os homens daqueles tempos, alimento, prazer e conhecimento. Hipólito da 
Costa Pereira na descrição que faz de uma caçada nos Estados Unidos, afirmava que os búfalos do (local) 
matavam-se facilmente, sem fazer qualquer menção crítica. Sua expressão também não é uma expressão de 
espanto, é apenas uma constatação objetiva, bem aos moldes do pensamento científico que o informava. 

A descrição apurada era o desejo dos naturalistas como era desejada a precisão aos astrônomos. Dois 
dos homens viajantes que aqui figuram são exatamente astrônomos, que teriam eles a dizer dos animais? Não 
esqueçamos sua formação generalista nos cursos realizados na Coimbra pós-pombalina como já demonstrou 
Cruz. Seu generalismo e sua especialização encontram-se distantes que qualquer comparação com a 
atualidade. E claro que a especialização carrega os relatos de informações direcionadas, mas não fiquemos 
na superficialidade, aprofundemo-nos às falas que apontam tais referências. Para além da preocupação 
do astrônomo, encontramos um homem de ciência que mesmo sem precisos detalhes, e talvez sobretudo 
pela falta deles, demonstra a proximidade dos animais ao longo da sua expedição, relata Francisco José de 
Lacerda e Almeida: 

Pouco abaixo passei uma aldeia de indios gentios deserta; e desde que saí do marco sempre encontrei sinais e 
vestígios de pousos do gentio, do dia antecedente. Mataram-se neste dia de passagem duas onças. Pela 1 hora 
sobreveio vento Sul com chuva; e tendo neste dia feito 6 léguas de caminho, fizemos pouso em um pequeno 
reduto, que só tinha terra para se fazer a comida: dormimos nas redes atadas em árvores, com muito frio, 
mosquitos e formigas, que muito me morderam. Pouco abaixo da dita Tapera principiam os lugares alagados de 
ambas as margens, e só se viam os montes de que já falei: Lat. A. do lugar de onde partimos 16.° 42' 58".8 

Mais que fartura alimentar são os incômodos que atormentam os homens dia após dia. As onças os 
alimentam tanto quanto os mosquitos e as formigas os atormentam. O que é significativo na leitura do diário 
é que mosquitos e onças são abundantes, e sempre como já apontado por Laura de Melo e Souza, os homens 
dormiam no alto das árvores. A aproximação da natureza seria assim resultado da fragilidade do homem? 

Antonio de Souza da Silva Pontes, também astrônomo, em viagem no interior da colônia afirma que 
muitas vezes a caça, em dias tão faustosa, é em outros tão pouca, que a base alimentar chega mesmo a se 
constituir apenas de farinha e a água. Os dias não são iguais no interior dos rios luso-americanos. As onças 
estavam sempre à espreita, o viajante descreve que em uma ocasião uma delas pegou sorrateiramente peles 
de macacos, que secavam dentro do acampamento. Os homens que a virão - atiraram, segundo Pontes 
perdendo sua munição dado à escuridão da noite. 
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Entretanto nem todo o relato constitui-se dos sustos ou dos dramas vividos nos sertões, as objetivas 
listas dos reinos encontrados, escritas no distante século XVIII, trazem uma vastidão de minerais, vegetais 
e animais ricamente descritos. 

Hipólito, nas cartas publicadas apenas em 1955, juntamente com seu diário de viagem, lista 403 
espécies vegetais e animais encontradas na Filadélfia, identificando a origem e as variações ocorridas dentro 
da própria espécie. Sementes de alamos, de acácias, de pinheiros do Canadá, baleias, búfalos, ovelhas, mas 
também completavam estas listas, livros e papéis, onde surge a obra "Fragments of natural history by 
Burton"9. 

A história natural constituía uma vasta área de conhecimento, onde os mais diferentes elementos 
aproximavam-se. Buffon, Burton, Lineu, De Paw influenciavam as polêmicas e os olhares dos homens 
desta sociedade que se auto-representa como uma sociedade de letras1". Não uma república de letras como 
encontramos na sociedade francesa, no caso português temos uma monarquia de letras. Poetas, filósofos, 
naturalistas, eruditos, inspirados nas musas, ordenados nas ciências, sujeitos aos rituais dos discursos de seu 
tempo, imersos nas disputas intelectuais e políticas, indivíduos que como ensina Foucault, falam, conservando 
e produzindo idéias, fazendo circular saberes e silêncios", fazendo-os transportar seus laboratórios para 
junto dos rios mais surpreendentes. É no mundo das experiências que o viajante se apropria do saber 
clássico, ajudando a produzi-lo. 

Este compartilhar científico, que se dá na descrição e na nomenclatura, é encontrado nos documentos 
que ajudam a construir esta experiência de viajantes-filosófos, o plano datado de 1778 das expedições de 
Domênico Vandelli, chamado a Portugal pelo Marquês de Pombal em ocasião das reformas na Universidade 
de Coimbra12 (1772), e nas Instruções da Academia de Ciências de Lisboa de 1781. Vejamos como esta 
última pede aos seus membros para enviarem com a devida perfeição insetos tão formosos e delicados: 

As borboletas, e algumas especies de moscas, cujas azas imitão as das borboletas, também se preparão do mesmo 
modo, seccando-as ou em fornos, ou ao calor do Sol. Porém, como todo o merecimento destes insectos consiste 
na delicadeza de suas azas, e na vivacidade e formosura de suas cores, as quaes unicamente nascem de hum pó 
brilhante que as cobre, e que he muito fácil de despegar-se; he preciso mettellas, assim que se apanharem, entre 
duas folhas de papel com as azas bem estendidas; e assim mesmo se exporão ao calor, mudando os papéis até que 
estejão perfeitamente seccas, e em termos de se poderem encaixotar com as cautelas necessarias.13 

A natureza inexaurível informa à ciência os seus ritmos, as suas riquezas. Riquezas que deveriam 
compor um gabinete, um museu. Riquezas de deveriam levar aos olhos metropolitanos as maravilhas 
coloniais. Riquezas que encantariam o saber e os olhares ilustrados, mesmo com a impossibilidade de 
conciliar o ideário ilustrado com o sistema de dominação existente na distante colónia americana, onde 
segundo Márcia Moisés Ribeiro os ecos da razão se faziam ouvir'4. 

Mesmo na distância, mesmo na precariedade, mesmo nas situações limites; exigia-se cuidado com 
a observação científica. O cuidado na remessa é o mesmo cuidado da descrição, o mesmo cuidado do 
desenho. Detalhes, cores, texturas, nomes e características. Exigências discursivas, regras do exercício 
prático, regras da língua, regras dos saberes. Assim há muitas similaridade nos diários e memórias de 
viagens e nas cartas e instruções que amparam-nas e nos mostram o imprevisível cotidiano destes homens. 
Imprevisível, o cotidiano se deixa marcado nas linhas de um diário onde muitos são os interesses e muitas 
são as obrigações. Cotidianos de longas viagens, um, três, quatro, dez anos nas mais remotas regiões, 
acompanhados de escravos, índios ou negros, de militares, padres, comerciantes, levados por animais de 
carga e embarcações, cruzando as seixas e os pântanos na busca do cumprimento de uma missão. 

Mais que expedições científicas, e projetos de estado, estas viagens constituem-se viagens civilizatórias, 
onde na mais distante fronteira, o estado desejava exercer seu poder de representação, as ciências desejavam 
inventariar o mundo ao seu redor, e o homem, como a ponta de lança deste processo, tentava transportar a 
corte, através de suas atitudes e conhecimento, aos trópicos. Transportar a corte poderia significar elencar os 
animais dentro do utilitarismo, que autorizava uma dada leitura da natureza. Descrever o que pode ser útil, 
e o que por seu desmesuramento chame a atenção. Descrever, localizar, interpretar rochas e terras, observar 
os ciclos da vida, da águas, dos ventos, produzir informações que pudessem dotar a política e facilitar o 
enriquecimento metropolitano. 

Antonio Pires da Silva Pontes, chegou a ocupar o cargo de governador da Capitania do Espírito Santo, 
e em sua viagem ao Mato Grosso, localiza a rica caça do rio Guajará-Mirim, à 17° do Madeira, que o faz 
atestar a bondade da Natureza. Rememora Vitrúvio em meio ao rio Guaporé, já via ele "sinal de gente 
polida"15. Onças e aves, sezões e chocolate estão presentes em seu texto. Em seus termos, eram muitas as 
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obras que se tinham feito no país mais caro do universo'*, seu trajeto é marcado pelas estrelas e pela Lua, e 
sua busca pela imensidade de lucros para seu rei D. José I. Descreve minas inexauríveis de pedras e muito 
bons ares. Inexauríveis? 

Tal como os minérios, a caça era também nestes olhares inexaurível. O viajante, também poderia 
ser o caçador, deixando registrada a afirmação de Pontes: "Eu fui ao mato e atirei a um inhambu, pássaro 
de grandeza de um frango...". A descrição e o conhecimento do cientista, a necessidade de alimentos e as 
sensibilidades transitórias de uma época se objetivam na ação neste ambiente selvagem. As práticas da 
dissecação dos animais eram saberes tão necessários, quanto os saberes da localização geográfica, e das 
práticas mineralógicas. 

Ao analisar os discursos destes homens compreendemos o papel da natureza e dos animais no governo 
dos mundos, no governo das distâncias territoriais, na troca de informações que ancoram as decisões do 
estado e as idéias de ciência. Percebemos a força da natureza e uma queda de braço travada pelo homem com 
ela. O sentido do pertencimento a uma sociedade de corte se manifesta aqui através dos discursos existentes 
nos documentos de viagens, pela afirmação do domínio do meio natural, em parte sobrevivência, em parte 
prática científica, em parte representação moral, experiências individuais e ao mesmo tempo comuns. 

Nas regras de aparecimento dos discursos, nas condições de sua apropriação e utilização, afirma 
Foucault, encontra-se a questão do poder17. O século XVIII é através dos relatos e dos inventários de 
animais brasileiros, reativado. São as recorrências e negações dos discursos que nos permitem ver os 
homens zombando das onças e desejando, uma sociedade afastada da natureza que é ao mesmo tempo, o 
depósito de sua vida, poder e riqueza. Marcas decifradas que atravessam os tempos e os discursos. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, inspetor das minas e matas, e naturalista da capitania de São 
Paulo entre 1803 e 1804, lista em seu Jornal de viagem por diferentes villas até Sorocaba as aves que viu: 
urubús, bem-tevis, e carcarás (falco brasiliensis)18. 

Pouco depois em seu Diário de uma viagem mineralógica pela província de São Paulo no anno de 
1805, o sentido da viagem e da busca se faz presente no relato. Na descrição dos matos de Itapetininga, 
podemos ler: 

Se Linneo intentou suas primeiras viagens á pé e despido de todos os meios, eu também, por instruir-me 
conhecendo os productos naturaes d'esta capitania, tenho arrostado com todos os perigos, cobrindo-me com as 
folhas [...] e alímentando-me com seu palmito, zombando de onças, tão damnosas e malfazejas, andando a pé 
por entre matas continuas, emmaranhadas de espinhos: tudo isto tolero com gosto, e só me desgosta a escasseza 
de observações.19 

Uma leitura de universo que se embebe das idéias de seus tempos, que atesta seu olhar como garantia 
de verdade, e tal qual Linneo, o viajante percebe-se em meio aos perigos de uma missão histórica. Só 
o desgostaria a escassez de observação. A necessidade do engrandecimento das ciências em terras 
coloniais fazia-o em meio a picadas, encontrar onças em seus termos danosas e malfazejas. São estas suas 
sensibilidades transitórias. O olhar e o sentimento do viajante, impregnado com o medo e ao mesmo tempo 
com uma imensa voracidade, registrando em curtas anotações os momentos dignos de observação. As 
tartarugas e peixes tornaram estas viagens possíveis e mesmo saborosas. E para além da fragilidade da vida 
cotidiana nestas alargadas fronteiras podemos encontrar nestes documentos os distanciamentos do homem 
e da natureza. Na imensidade do reino animal já ouviam-se rumores da competição onde o homem sempre 
venceria. 

Este homem que nota os emaranhados dos espinhos da mata, que observa e registra o encontrado e 
o vivido, que faz circular idéias suas e de outros, representa uma importante parte do espírito da época, 
como afirmaram Franklin Baumer20 e Daniel Defer21. Os relatos de viagem são neste sentido, documentos 
necessários, já largamente analisados pelos historiadores, constituindo marcas de uma sociedade de 
transição onde os saberes no ímpeto de sua especialização e no cumprimento da mais pura e verdadeira 
ciência deixam ver a natureza. 

É sem dúvida um olhar comprometido que encontramos, comprometido com os poderes e idéias de 
seu tempo. José Augusto Pádua já demonstrou a aproximação das idéias de natureza com as discussões 
relativas a abolição da escravidão ou mesmo seu limite22. O paulista Andrada em seu Jornaes também 
estabelece um olhar crítico com relação à escravidão: "Tenho-me admirado de ouvir contar os castigos, e 
máo trato que sofre de parte dos senhores, particularmente em Itú, essa desgraçada raça africana; não basta 
a injustiça de um tráfico tão vergonhozo para a humanidade, inda argumentamos nossos crimes, pagando 
tão mal os seus serviços: mas a natureza, que nada deixa sem recompensa."23 
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A natureza, vingativa e justa, compensava os homens por seus crimes, e o viajante associava as 
moléstias endêmicas da África que apareciam na província aos vícios e baixezas que germinavam na 
escravidão. Por questões humanitárias, mais, sobretudo pelo desenvolvimento econômico e riqueza do 
reino, a escravidão entrava como um limite no discurso de alguns intelectuais do final do setecentos. A 
miséria provocada pela escravidão tornava-se um contra-censo em terrenos tão ricos. A industriosidade dos 
homens mudaria a realidade na colônia atrelando os saberes necessários aos poderes devidos. O próprio 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada atestava em 26 de janeiro de 1803: "Si toda esta capitania situada 
debaixo do melhor ceo do mundo, e tão cheia de riquezas naturaes, fosse habitada por homens industriozos, 
e amigos do trabalho, em breve chegaria ao máximo da prosperidade; o povo seria feliz e abastado, e d'ella 
seria bannida a mendicidade...".24 

Sonhos e esperanças depositados no homem, membro mais elevado do repleto reino animal, o homem 
acreditava ter lugares a ocupar na vastidão das terras. As terras pertencentes a seu império, sob a sua mão 
civilizadora, deveriam servir as suas vontades. Na observação da utilidade das terras e da necessidade de 
transformar as sociedades, encaminhando as terras portuguesas na América em direção as brilhantes luzes 
dos saberes e dos poderes da sociedade moderna. Em uma sociedade onde a presença de animais para o 
trabalho era comum e mesmo necessária, dada a impossibilidade de se prescindir das mulas, cavalos e bois, 
no transporte de alimentos e homens e podemos mesmo afirmar necessário à sobrevivência na colônia. 

Não podemos deixar de reconhecer a influência das leituras de Norbert Eliás sobre a formação da 
sociedade de corte, onde na análise de manuais de etiqueta e civilidade nos mostra os afastamentos da 
sociedade moderna de corte em relação à natureza selvagem25. Há necessidade da supressão dos elementos 
da natureza na vida cotidiana e de representação dos homens naquela sociedade. O estudo desta geração 
do final do setecentos permite ver também uma corte tropicalizada pela presença da imagem, dos sentidos 
e das experiências vividas nas florestas, nos rios, nos sertões. O exótico da natureza do Brasil mostrado na 
corte lisboeta ou para lá enviado pretendia dar visibilidade, informar e educar sobre as riquezas do reino. 
A manutenção dos domínios da majestade portuguesa aliada ao pragmatismo administrativo mesclou a 
escravidão, as matas, as viagens e estes homens de letras no interior da colônia. Entretanto estes homens 
estavam afastados da natureza pelo refinamento e pelo autocontrole, aproximando-se dela ao torná-la sua 
fonte de riqueza. Afastamento que fica claro em Hipólito da Costa Pereira na crítica a rusticidade 
da sociedade criada na Filadélfia, em seu Diário de viagem26. Súditos de uma sociedade, que à luz da 
Enciclopédia, se quer letrada. Funcionários do império colonial, filhos da elite vivendo a transição de 
um século e de muitas idéias. Tocados pelas idéias revolucionárias, como demonstram os estudos sobre a 
influência no pensamento iluminista nas províncias27, e os estudos das bibliotecas coloniais28. Estes homens 
eram também tocados pela idéias liberais, vivendo no interior de uma sociedade escravista, e imersos na 
lógica do prestígio de uma sociedade de bacharéis. Hipólito da Costa Pereira, Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, Antônio Pires da Silva Pontes, Francisco José Lacerda e Almeida e tantos outros, inventariaram a 
colônia onde nasceram, inventariaram os três reinos da natureza, inventariaram o reino animal, onde nestas 
terras de fronteiras, os homens e os pássaros mereceram menção. 

Terras de fronteira, limites coloniais, terras repletas de natureza e tribos indígenas, terras repletas de 
fartura, entretanto difíceis de acessar. Terras dominadas pelas águas, seus regimes e suas estações, terras 
selvagens, ora milagrosas, ora promissoras, eram também terras de muitos calvários. Os caminhos são 
piores que os de Portugal, faltam braços escravos ou colonos, os rios são caudalosos, e as matas repletas 
de olhos a espreita. Francisco de Oliveira Barbosa, em 1792 viajando na capitania de São Paulo descreve 
a riqueza e os perigos. "Tem a mesma fartura de caças e peixe que se encontra no rio Taquary; com a 
diferença porém de haver nelle uma qualidade de peixes chamados - Tesouras - que impedem o poder-se 
lavar qualquer pessoas; porque tudo o que cahe dentro do rio, em breves instantes espedaçam; e faz admirar 
por ser peixe pequeno, que não tem maior grandeza que a cópa de um chapéo."29 

O relato é seu testemunho, o chapéu a sua medida. Nestes relatos oficiais percebemos muitos discursos 
produzidos no interior de uma política ilustrada, escritos nas terras da colônia, por homens nelas nascidos. 
A natureza, instinto e faculdade, destinação para Rousseau, tinha em si imerso o homem. Este deveria fazer 
o seu dever e deixar à ação aos deuses30. O equilíbrio e a manipulação das paixões na construção da relação 
homem e natureza trazia consigo, a relação natureza x sociedade. A natureza do mundo interior afastava-se 
da natureza exterior, e o mundo natural apareceria como uma nova idéia. E, nesta transição de ideais que 
circulam os viajantes no século XVIII. 

A natureza seria uma vasta solidão sem o homem no setecentos, afirma Franklin Baumer31, o homem 
estava no centro do universo, os continentes eram as paisagens onde nasciam alguns olhares, onde novas 
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coisas eram observadas, estas novas coisas destronavam o homem da ilusão antropocêntrica, como afirmou 
Keith Thomás, os estudos da astronomia, da botânica, da zoologia e da geologia trouxeram ao mundo dos 
homens o tempo da terra. E com ele o tempo das outras espécies, as suas transformações e mesmo seu 
desaparecimento. Buffon abandonará a cronologia bíblica, e na Inglaterra se faziam poesias com o intuito 
de conter o orgulho humano32. A questão não é o quanto estas novas sensibilidades tocaram os viajantes 
nas terras luso-americanas, seus olhares treinados não deveriam perder-se em frivolidades, mas no interior 
de seus escritos e das armações dos discursos oficiais percebemos o medo, o cansaço, o susto, a solidão. 
Percebemos as doenças e a morte que os rondavam. 

0 homem da elite setecentista luso-brasileira era ao mesmo tempo geômetra e poeta, descrevendo o 
mundo em uma ordem enciclopédica, escrevendo relatórios oficiais, nos quais as ciências eram representadas 
pelas árvores, onde sempre havia espaço para os monstros e para os prodígios dos desvios da história natural, 
como apresentava de forma esquemática o Sistema figurado dos conhecimentos humanos da Enciclopédia 
ou dicionário raciocinado das artes e dos ofícios, na construção da Memória. 

A infinidade de pássaros sem nome, a infinidade de insetos e bichos aquáticos, confundia o viajante que 
deveria focar sua observação nos aspectos e nos elementos mais importantes. No relato de Xavier Ribeiro 
de Sampaio, outro viajante na colônia, intitulado Relação Geográfica e Histórica do Rio Branco da América 
Portuguesa33, o viajante cita a classificação de Buffon para os animais, que defendia a ordem natural de 
classificação segundo o grau de seu relacionamento com o homem34. O viajante colonial generaliza-os 
devido a sua imensa quantidade. Também a dificuldade da coleta no que se refere aos pássaros, e os seus 
perigos no que tocaria os jacarés e as onças, podem ser mencionados para tentarmos entender o porque os 
animais, por muito que existam nos relatos são sem dúvida pouco privilegiados. 

Caçar para comer era uma atividade tão cotidiana que apenas merecia destaque quando algo diferente 
ocorria. A falta e o excesso constituiriam esta diferença. Mas também as espécies desconhecidas eram 
dignas de observação. Devemos ainda notar que durante a segunda metade do século XVIII nas terras 
coloniais da América havia uma intensa necessidade de observar os solos e os minérios que dele nasciam, 
a exemplo do ouro e do cobre. Assim há um desejo de busca incessante por metais e um destaque maior 
para este outro reino da natureza o Mineral, nos diários, memórias e outros escritos produzidos nas viagens 
filosóficas. 

Também o reino vegetal recebeu maiores honrarias, chegando à mata a ser considerada no século 
XIX como a farmácia dos povos dos sertões, como resgata Vera Regina Beltrão Marques35. As sementes, 
sua transposição, as madeiras, os frutos, as flores, elementos de mais fácil conservação nas remessas, e de 
notáveis lucros para a coroa. A agricultura recebeu o atento olhar de muitos filósofos viajantes. 

Assim por se apresentar em uma posição deslocada dentro destes olhares que os inventários do 
mundo animal despertam nosso interesse. Nossos companheiros de reino, as criaturas brutas, como se 
chama à época, são descritas ou citadas pontualmente em todas as viagens analisadas. Objetos da ciência 
ou despertadores do medo, onças e aves, povoam estes documentos, e neles observamos o universo da 
fronteira onde ouvimos falar de um tempo distante no qual as onças que povoavam as margens do rio Tiete 
enfrentaram o que na inspiração de Erico Veríssimo seria uma catástrofe, a civilização desejante da fartura 
das matas, que faziam o viajante correr a pena na descrição da fauna e das gentes, dos sentidos e das idéias 
que por fim os permitiram ecoar em outros tempos e espaços. 
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