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Amazônia, com uma
vasta biodiversidade de
fauna e flora, foi um im-
portante espaço trilhado
por “homens de ciência”

que buscavam produzir conhecimento
no século 19. Um desses homens foi o
naturalista britânico Alfred Russel Walla-
ce (1823-1913). Seus relatos de viagem
à região, ao longo de quatro anos de
excursões coletoras, de 1848 e 1852,
foram amplamente utilizados por histo-
riadores, antropólogos e cientistas soci-
ais para reconstituir algumas dimensões
da realidade brasileira. A partir desses
escritos, a aluna do doutorado em His-
tória das Ciências e da Saúde da Casa
de Oswaldo Cruz Carla Lima pôde con-
cluir que interações com o meio, rela-
ções de confiança e ações de cooperação
da população local desempenharam um
papel profundo nas pesquisas naturalis-
tas, enfatizando o caráter coletivo das
práticas científicas.

Ao seguir os naturalistas, a aluna
observou que o trabalho de campo não
se fecha a influências e interações. “No
processo da história natural, relações
entre pesquisadores e agentes coloniais
influenciaram os resultados dos estudos”,
frisou. De acordo com ela, várias cate-
gorias sociais locais foram necessárias
para possibilitar a viagem de Wallace
pelo interior da Amazônia, como propri-

A
etários de terras, negociantes estrangei-
ros, regatões portugueses, caçadores in-
dígenas, serviçais negros e remadores.

O trabalho em campo, longe de ser
uma atividade solitária, era permeado,
segundo Carla, por um ambiente cola-
borativo. No interior da Amazônia,
Wallace teceu uma rede de relaciona-
mentos pessoais com um grupo de es-
trangeiros residentes e de origem
portuguesa. Esse grupo foi fundamental
para apoiar suas coletas na região, uma
vez que a grande maioria detinha algum
conhecimento da geografia, vegetação
e fauna da região, além de possuir do-
mínio econômico e influência social para
assegurar aos naturalistas a infraestrutu-
ra necessária para suas pesquisas.

No estudo, Carla explica que para
constituir uma expedição para o interi-
or da bacia do Amazonas e seus aflu-
entes era preciso contar com uma série
de recursos, tais como documentos,
embarcações, mantimentos e ajudan-
tes. De acordo com ela, a dependên-
cia dos coletores não se encerrava ao
contingente de pessoas de origem eu-
ropeia. Em todos os trechos que atra-
vessou na Amazônia, Wallace precisou
da ajuda de outras categorias sociais –
negros, mestiços, índios, tapuios – para
realização de atividades específicas:
remar, carregar e descarregar objetos,
construir equipamentos, caçar animais,
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escalar árvores, guiar os exploradores
e se comunicar com os ameríndios de
outras comunidades.

“Essas interações alertam para o
fato de que encontrar ajudantes ‘bem
dispostos’ podia alterar significativamen-
te os resultados finais de um trabalho
de campo.”, observou. Nesse caso,
muitos dos dados e reflexões efetuados
pelo naturalista foram resultados tanto
do estudo de referências e de coleções
produzidas na Europa, quanto de sua
observação em campo da atuação de
caçadores locais, visto que estes atores
sociais eram perfeitamente conscientes
sobre a distribuição dos animais ao lon-
go da geografia dos rios.

Ao embarcar em uma canoa indí-
gena para explorar objetos de suas pre-
tensões, Wallace não tinha apenas que
contar com seus instrumentos técnicos
de origem europeia, mas, sobretudo,
com a experiência e recursos indígenas.
Esses aspectos se apresentavam como
elemento indispensável para um coletor
aprender a localizar, usar e classificar lu-
gares e seres desconhecidos. A partir
dessas análises, Carla Lima conclui que
todos os escritos “científicos” de Walla-
ce, que contemplaram sua experiência
na Amazônia, se apropriaram dos co-
nhecimentos locais para compor a ordem
de explicações quer sobre a distribuição
geográfica dos seres vivos, quer mape-
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ando as potencialidades econômicas da
flora.  Na opinião da aluna, essas intera-
ções com a realidade local incorreram
em um aprendizado que influenciaria
não apenas na sua visão sobre a relação
entre os seres vivos, mas também lhe
renderia, em parte, reconhecimento so-
bre seu trabalho na comunidade de “ho-
mens de ciência”.

Conforme destacou a aluna, as mo-
tivações de Wallace para coletar na
Amazônia podem ser explicadas como
parte de um movimento coletivo amplo
que arrebatou o interesse de milhares
de pessoas na Europa em relação à na-
tureza. Segundo Carla, desde o século
18 desenvolveu-se na Inglaterra uma
complexa cultura de coleta, que, por sua
vez, foi um desdobramento de uma nova
sensibilidade que enfatizava uma preo-
cupação com a natureza. “Essa sensi-
bilidade não apenas encaminhou
modismos dos salões das ca-
madas sociais mais abastadas,
como movimentou um merca-
do de compra e venda de es-
pécimes animais, minerais e
plantas exóticas.”, comentou.

Justificando sua escolha
de pesquisa, Carla Lima apon-
ta a importância de Wallace
como um dos precursores de
assuntos atuais como extinção
de espécies, conservação e
sustentabilidade, socialismo e
questão da terra, direitos das
mulheres e ceticismo religioso.
Desenvolveu estudos nos cam-
pos da biologia, da história da
ciência e também atuou na di-
vulgação científica. Wallace foi
o primeiro a propor a distribui-
ção geográfica das espécies ani-
mais e, como tal, é considerado
um dos precursores da ecologia
e da biogeografia e, por vezes,
chamado de “Pai da biogeogra-
fia”. O cientista publicou 22 li-
vros completos e pelo menos
747 peças curtas, 508 das
quais foram artigos cientí-
ficos. Carla Oliveira de
Lima possui graduação e
mestrado em história, am-
bos pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (Ufam).

Abaixo, imagem de Alfred Wallacee ilustrações de seus livros
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