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O Império Português, desde o momento em que se aventura para além-mar no século XV,
interveio na natureza dos territórios que logo reclamaria como suas possessões. Isso
possibilitou, entre outras coisas, as trocas inter-regionais de espécies da fauna e flora, o
que ocasiona mudanças nos hábitos da população nativa e da metrópole. Estas relações se
modificaram com o avançar dos séculos. Se no século XVII o olhar para a natureza do
Estado do Maranhão e Grão Pará vinha de narradores clericais como Cristóvão de Lisboa e
Cristóbal de Acuña, formados na tradição escolástica da história natural, no XVIII,
principalmente, um novo observador passa a ter cada vez maior relevância: o filósofo
natural, o naturalista. Neste século, em que se dá o fim das descobertas marítimas
europeias, com a viagem de James Cook a Oceania, se marca o início das viagens
exploratórias científicas, agora feitas por especialistas leigos, adentrando o interior dos
continentes e observando os sertões com o olhar iluminista. A Coroa portuguesa, a fim de
ter um maior conhecimento sobre as potencialidades da natureza de suas possessões,
envia tais exploradores para coletar e classificar os diversos elementos da fauna, flora e
minérios. Foi o caso do explorador Alexandre Ferreira, no Grão-Pará; e Vicente Dias
Cabral, no Maranhão e Piauí. Estes percorrem os sertões destas capitanias com a missão de
avaliar a natureza, não só para um estudo em si, mas por motivações econômicas, em
busca da compensação financeira que essas pesquisas poderiam propiciar para a Coroa
portuguesa. As viagens também tinham a finalidade de realizar demarcações mais
precisas, seja entre as capitanias ou entre os territórios lusitanos e os da América
Espanhola e os holandeses, franceses e ingleses nas Guianas. Já no século XIX, vale
destacar a viagem de Francisco de Paula Ribeiro ao sertão do Maranhão com tais
finalidades demarcatórias. Os exploradores recolhiam amostras dos produtos e espécies
naturais de todos os gêneros e as classificavam por meio de técnicas taxinomistas. Era,
pois, um trabalho deveria a ser realizado com método e rigor científicos, de forma que
nada fosse negligenciado, e tudo deveria ser descrito pelos mais altos padrões europeus da
época. As atividades eram concretizadas por equipes em que, além dos naturalistas,
existiam geólogos, cartógrafos e riscadores (desenhistas que aptos para representar
detalhadamente a natureza em ilustrações). E não apenas dos naturalistas, em tese os mais
preparados para a coleta e classificação das amostras, se cobravam observações aturadas,
mas também dos vice-reis, governadores das capitanias, e mesmo dos moradores,
militares e eclesiásticos. Registravam-se informações extraídas dos nativos das diversas
partes do Império que possuíam a sabedoria da natureza local. Relatavam-se os usos e
utilidades dos gêneros para os fármacos, o comércio, a indústria e a agricultura.
Dependendo do dinamismo do governador de capitania, se atribuía mais ou menos valor a
certas descobertas e certos lugares. Determinava-se que os espécimes deveriam ser
acondicionados e classificado; que os desenhos deveriam ser enviados para Lisboa ou
Coimbra. Relatórios mensais deveriam ser confeccionados, descrevendo as atividades
realizadas na expedição. Assim, todas as atividades relacionadas a estas viagens
exploratórias produziram um amplo material memorialístico, inclusive pela feitura de
imagens dos elementos da flora, da fauna e minerais. Era fundamental para a boa
administração do Império português compreender, por meio da apropriação cognitiva,
todo o conjunto dos elementos naturais – bichos, plantas, gentes, minerais, rios, caminhos

etc. – dos domínios e fixar as divisas e fronteiras. Deu-se assim que, por meio dos
relatórios, cartas, relações, narrativas, desenhos e coleções de amostras dos espécimes –
produzidos por tais exploradores, é possível para historiadores conhecer os sertões do
período colonial.
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