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RESUMO

Em 1871, o botânico João Barbosa Rodrigues (1842-1909), foi comissionado pelo Governo Imperial a explorar alguns rios do Vale Amazônico, para 
assim ajudar a completar a parte das palmeiras da “Flora Brasiliensis”, de Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). Entre 1874 e 1875, 
Barbosa Rodrigues explorou o rio Capim e os resultados dessa viagem deram origem a um relatório intitulado “Exploração e Estudo do Valle do 
Amazonas: rio Capim”, no qual o botânico realizou, não só uma minuciosa descrição geográfica e hidrográfica deste rio (que incluiu um estudo 
sobre a pororoca), como também analisou aspectos botânicos e zoológicos, bem como sobre a sua ocupação humana através de observações 
arqueológicas e etnográficas. Sendo assim, o relatório “Exploração e Estudo do Valle do Amazonas: rio Capim” se tornou a principal fonte 
consultada como também o objeto de estudo do presente Trabalho de Conclusão de Curso. Desse modo, o objetivo do referido Trabalho de 
Conclusão de Curso é estabelecer como estes estudos realizados por Barbosa Rodrigues contribuíram para a elaboração de um conhecimento 
científico da Amazônia paraense, construído dentro contexto político-científico brasileiro do século XIX, dominado pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB). A fim de alcançar o objetivo proposto, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas tanto em acervos de 
bibliotecas (Belém-PA e Rio de Janeiro-RJ) como em acervos digitais.  Conclui-se que os trabalhos de investigação de Barbosa Rodrigues no rio 
Capim estão inseridos no ambiente científico que se vivia à época, dominado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), instituição 
que, desde sua fundação em 1838, tinha como missão “revelar” o Brasil tanto aos brasileiros como ao resto do mundo, fosse através do 
estabelecimento de parâmetros que levaram a elaboração de uma História Oficial do Brasil, fosse através da realização de viagens científicas. 
Desse modo, do rio Capim, Barbosa Rodrigues salientou diversos aspectos como, por exemplo: geográficos e hidrográficos, a pororoca, botânicos 
e zoológicos, a origem de sua ocupação humana e as condições que sua população se encontrava à época da viagem. Sendo assim seus estudos 
corroboram na elaboração do conhecimento da Amazônia paraense.
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