
“A iA i“A viageA viageA viageA viagegg
  SS o aconteo aconteSS o aconteo aconteo co teo co te

EE
 i h i h

EE
em minhem minhem minhem minhMM em minhem minhMM

AAAAAA
NNNNNN

EE 18311831 Al i t dAl i t d P fP f H lH lAA EmEm 18311831,, oo AlmirantadoAlmirantado procurouprocurou oo ProfProf.. HenslowHenslow parapara aaAA pp pp
Fit RFit R t li tt li t ii HMSHMS B lB l OO

AA
FitzRoyFitzRoy comocomo naturalistanaturalista nono navionavio HMSHMS BeagleBeagle.. OOyy gg
levantamentolevantamento dasdas costascostas setentrionaissetentrionais dada AméricaAmérica dodo SuSulevantamentolevantamento dasdas costascostas setentrionaissetentrionais dada AméricaAmérica dodo SuSu
(cartografia)(cartografia) ee verificaçãoverificação dosdos recursosrecursos parapara posteriorposterior exexDD (cartografia)(cartografia) ee verificaçãoverificação dosdos recursosrecursos parapara posteriorposterior exexDD ( g )( g ) pp pp
HenslowHenslow declinoudeclinou oo conviteconvite ee indicouindicou DarwinDarwin assegurassegur

DD
HenslowHenslow declinoudeclinou oo conviteconvite ee indicouindicou Darwin,Darwin, assegurassegur

OO
gg

qualificadoqualificado parapara coletarcoletar observarobservar ee anotaranotar qualquerqualquer coisacoisa qqOO qualificadoqualificado parapara coletar,coletar, observarobservar ee anotaranotar qualquerqualquer coisacoisa qqOO qq pp q qq q qq
emem HistóriaHistória Natural"Natural" OO tiotio ee futurofuturo sogrosogro dede DarwinDarwin cocoemem HistóriaHistória NaturalNatural .. OO tiotio ee futurofuturo sogrosogro dede DarwinDarwin cocogg
aprovaraprovar ee custearcustear aa viagemviagemaprovaraprovar ee custearcustear aa viagemviagem..

LL OO BeagleBeagle eraera umauma embarcaçãoembarcação dede doisdois mastrosmastros comcom dezdezLL OO BeagleBeagle eraera umauma embarcaçãoembarcação dede doisdois mastrosmastros comcom dezdezLL
dividiudividiu osos seusseus aposentosaposentos (o(o maiormaior dodo barco)barco) comcom DaDaII dividiudividiu osos seusseus aposentosaposentos (o(o maiormaior dodo barco)barco) comcom DaDaII
2727//1212//18311831 retornandoretornando emem 0202//1010//18361836

II
2727//1212//18311831,, retornandoretornando emem 0202//1010//18361836..

VVVVVV
RRRRRR
OOOOOO

EEEE

DDDDDD
AAAAAA

BBBBBB
IIII

DestacamosDestacamos aa passagempassagem dede DarwinDarwin pelopelo BrasilBrasil emem 18321832 ee
II

DestacamosDestacamos aa passagempassagem dede DarwinDarwin pelopelo BrasilBrasil emem 18321832 ee
fezfez primeiraprimeira paradaparada emem 1616 dede janeirojaneiro nasnas IlhasIlhas CaboCabo VerdeVerdeBB fezfez primeiraprimeira paradaparada emem 1616 dede janeirojaneiro nasnas IlhasIlhas CaboCabo Verde,Verde,BB
RochedosRochedos dede SS PauloPaulo ((1616//0202)) ee porpor FernandoFernando dede NoronhaNoronha ((RochedosRochedos dede SS.. PauloPaulo ((1616//0202)) ee porpor FernandoFernando dede NoronhaNoronha ((

LLLL
A tA t

LL
AportouAportoupp
bbII exuberanexuberanII
õõ

II
emoçõesemoções

OO
çç

nat re anat re aOO naturezanaturezaOO
parasitosparasitosparasitos,parasitos,TT pp
exuberânexuberânTT exuberânexuberân
maravilhamaravilhaEE maravilhamaravilhaEEEE

CCCCCC
AAAAAA

D iD i hh RiRiDarwinDarwin chegouchegou aoao RioRiogg
ll i ii i dd E dE dpelopelo interiorinterior dodo EstadoEstadopp
id did d 0505//0707//18321832cidadecidade emem 0505//0707//18321832..
bb ii BBsobresobre aa viagemviagem nono BeBegg
itit ítiíti bbmuitasmuitas críticascríticas aosaos brabra
ti i tti i tantiescragavistaantiescragavista..gg
V ltV lt íí 0101//00VoltouVoltou aoao paíspaís emem 0101//00pp

fifi ddee reafirmareafirma suassuas durasduras crcr

 d   d  B lB l f i d  l  f i d  l  em do em do BeagleBeagle foi de longe foi de longe em do em do BeagleBeagle foi de longe foi de longe gg f gf g
i  i  i p  i  i  i p  ecimento mais importante ecimento mais importante ecimento mais importante ecimento mais importante ec e to s po t te ec e to s po t te 

h  id   d i  d  h  id   d i  d  ha vida e determinou toda ha vida e determinou toda ha vida e determinou toda ha vida e determinou toda ha vida e determinou toda ha vida e determinou toda 
 h   h  ”a minha carreiraa minha carreira”a minha carreiraa minha carreiraa minha carreiraa minha carreira

hh C itãC itã R b tR b tacompanharacompanhar oo CapitãoCapitão RobertRobertpp pp
bj tibj ti l tl tobjetivoobjetivo eraera umum completocompletojj pp

ulul queque incluiaincluia oo mapeamentomapeamentoul,ul, queque incluiaincluia oo mapeamentomapeamentoqq pp
xploraçãoxploração ee comérciocomércio OO ProfProfxploraçãoxploração ee comérciocomércio.. OO ProfProf..pp
randorando queque eraera "amplamente"amplamenterandorando queque eraera amplamenteamplamenteqq pp
queque valhavalha aa penapena serser observadoobservadoqueque valhavalha aa penapena serser observadoobservadoqq pp
nvenceunvenceu oo paipai dodo naturalistanaturalista aanvenceunvenceu oo paipai dodo naturalistanaturalista aapp

zz canhõescanhões OO CapitãoCapitão FitzRoyFitzRoyzz canhõescanhões.. OO CapitãoCapitão FitzRoyFitzRoy
arwinarwin OO BeagleBeagle zarpouzarpou ememarwinarwin.. OO BeagleBeagle zarpouzarpou emem

depoisdepois emem 18361836 OO BeagleBeagledepoisdepois emem 18361836.. OO BeagleBeagle
passandopassando emem seguidaseguida pelospelos,, passandopassando emem seguidaseguida pelospelos
((2020//0202))((2020//0202))..

2929//0202//18321832 S l dS l d dd tt i ii i t tt temem 2929//0202//18321832 emem Salvador,Salvador, ondeonde teveteve oo primeiroprimeiro contatocontato comcom aa,, pp
tt Fl tFl t T i lT i l ”D l it”D l it éé tt i fi i ti fi i ttete FlorestaFloresta TropicalTropical.. ”Deleite”Deleite éé umum termotermo insuficienteinsuficiente parapara expressarexpressar asaspp pp pp
tidtid t li tt li t ll i ii i ii óósentidassentidas porpor umum naturalistanaturalista que,que, pelapela primeiraprimeira vez,vez, sese viuviu aa sóssós comcom aapp qq pp pp

nn seisei dede mama fl restafl resta brasileirabrasileira AA ele ânciaele ância dada rel arel a aa n idaden idade d sd snono seioseio dede umauma florestafloresta brasileirabrasileira AA elegânciaelegância dada relva,relva, aa novidadenovidade dosdosgg
aa belezabeleza dasdas floresflores oo verdeverde luzidioluzidio dasdas ramagensramagens ee acimaacima dede tudotudo aa,, aa belezabeleza dasdas flores,flores, oo verdeverde luzidioluzidio dasdas ramagens,ramagens, e,e, acimaacima dede tudo,tudo, aagg
ciacia dada vegetaçãovegetação emem geralgeral foramforam parapara mimmim motivosmotivos dede umauma contemplaçãocontemplaçãociacia dada vegetaçãovegetação emem geral,geral, foramforam parapara mimmim motivosmotivos dede umauma contemplaçãocontemplaçãogg gg pp pp
ada”ada” DepoisDepois dede 1818 diasdias partirampartiram parapara oo RioRio dede JaneiroJaneiroadaada .. DepoisDepois dede 1818 dias,dias, partirampartiram parapara oo RioRio dede JaneiroJaneiro..pp pp pp JJ

dd J iJ i 44 dd b ilb il i ji jdede JaneiroJaneiro emem 44 dede abril,abril, viajouviajouJJ ,, jj
dd RiRi ((160160 k )k ) d id ioo dodo RioRio ((160160 km)km) ee deixoudeixou aa(( ))
OO dd í lí l dd lili.. OO segundosegundo capítulocapítulo dodo livrolivrogg pp
ll llagleagle relatarelata asas aventurasaventuras ee tecetecegg
il iil i d t dd t d i ãi ãsileiros,sileiros, destacandodestacando suasua posiçãoposição,, p çp ç

88//18361836 tété 1919//080888//18361836 ee permaneceupermaneceu atéaté 1919//0808,,pp ,,
ítiíti íí dd !!!!ríticasríticas aa esseesse paíspaís dede escravos!!escravos!! Eduardo Galhardo 19/10/2009pp Eduardo Galhardo 19/10/2009


