
O segredo dos "monstros marinhos"
A marinhagem e os missionários portugueses dos séculos XV ao XVIII dedicaram-se igualmente aos estudos

naturalistas, e deixaram-nos relatos que entretanto a poeira do tempo lançou no olvido.

I | xploradores, mari-

__ nheiros e missio-

nários, ao serviço
J__lda fé ou da coroa

portuguesa, descobriram
"monstros marinhos" e fo-
ram marcados por prodí-
gios da natureza que ob-

servaram tanto no Atlân-
tico como no Novo Mun-
do. Grande parte deles fo-
ram pioneiros na descri-

ção de estranhos animais
e plantas "que só muito
mais tarde viriam a ser
'descobertos' pelos natu-
ralistas de Oitocentos."

Porém, tais relatos, es-
critos quase sempre na
língua portuguesa, e em

muitos casos nunca pu-
blicados, quase não che-

garam ao conhecimento
dos intelectuais europeus
da época. E assim perma-
neceram até hoje.

A bióloga e historiado-
ra Cristina Brito, autora
da obra New Science from
Old News, em inglês "pa-
ra chegar mais facilmen-
te aos investigadores de
todo o mundo que traba-
lham nesta área", é inves-

tigadora do Centro de His-
tória d'Aquém e d'Além-
-Mar (CHAM), da Facul-
dade de Ciências Sociais

e Humanas da Universi-

dade Nova de Lisboa, e da
Escola de Mar, na Facul-
dade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa.

'Todas essas fontes do-

cumentais, como relatos de

viagens, descrições de se-

res estranhos que nunca ti-
nham sido vistos por euro-

peus e ilustrações que es-

tão nos arquivos nacionais
são um manancial ain-
da inexplorado na inves-

tigação histórica da histó-
ria natural, e devem pas-
sar a ser consideradas pe-
los investigadores que tra-
balham nesta área", afirma.

Para aqueles explora-
dores pioneiros, os estra-

nhos seres que avistavam
no Atlântico eram todos

"monstros marinhos".
Cristina Brito está con-

victa de que o facto de es-

ses documentos estarem
em português e não em
latim (a língua franca da

ciência na época), e o se-
cretismo da coroa portu-
guesa, que queria preser-
var o domínio marítimo
e os interesses económi-

cos, ajudam a explicar que

quase nada desse manan-
cial documental chegasse
ao resto da Europa. E de-

pois caíram simplesmen-
te no esquecimento.


