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Resumo 

Este texto é uma tradução, inédita nas letras brasileiras, do ensaio do escritor Richard 

Francis Burton (1821-1890) sobre a vida e derradeira morte do explorador italiano 

Giovanni Battista Belzoni (1778-1823) na vila de Gato, na atual Nigéria, África. Para 

esta tradução foi utilizada a versão digitalizada disponível do ensaio de Burton datada 

de 1880. O princípio teórico que guiou essa tradução foi o “estrangeirismo” enfatizado 

por Antoine Berman. 

Palavras-Chave: Belzoni, Egito, África, Descobertas, Tradução Estrangeirizante 

 

Abstract 

This text is a translation, unprecedented in Brazilian letters, a text of the writer Richard 

Francis Burton (1821-1890) about the life and ultimate death of the Italian explorer 

Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), in Gato’s village, in Nigeria, Africa. For this 

translation we used the digitized version available assay Burton dated 1880. The 

theoretical principle that guided this translation was the "foreignness" emphasized by 

Antoine Berman. 

Keywords: Belzoni, Egypt, Discoveries, Foreign Translation 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Elisângela Aparecida Zaboroski é Graduada em Letras – Português/ Inglês pela Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória – FAFIUV, Mestre em Literatura, com ênfase em Teoria 

Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Doutoranda em Estudos da Tradução pela 

UFSC e acadêmica do curso de Direito pela Universidade do Contestado – UNC. E-mail: 

elis.zaboroski@gmail.com Currículo Lattes:  



   Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – setembro  2012            Tradução 

 
 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 
www.revistaliteris.com.br 

 

Giovanni Battista Belzoni 

Elisângela Aparecida Zaboroski 

I. 

 

Belzoni em Pádua. 

 

Não é minha intenção importunar o leitor com uma biografia de Giovanni 

Battista Belzoni. O nascimento, a curta vida de quarenta e cinco anos e a morte do 

grande explorador italiano foram descritas várias vezes, tanto em seu país, quanto no 

exterior: suas excursões ao Antigo e Clássico Egito são tão familiares aos ingleses 

quanto aos italianos, se não mais. O meu assunto é sobre alguns detalhes de sua carreira, 

e, especialmente, de sua morte, sobre a qual, sei mais do que qualquer homem vivo 

hoje. Finalmente, sugiro algumas homenagens à sua memória, antes que se torne mais 

fraca - o destino dos viajantes e exploradores entre seus companheiros - nas névoas e 

escuridão do passado. Assim como, entretanto, nem todos estão familiarizados com uma 

carreira, peculiarmente atraente aos ingleses, que começou em 1815 e terminou em 

1823, os seguintes fatos, emprestados mais de autoridades vivas do que de livros, 

podem ser bem-vindos. 

A cidade natal de Belzoni era Pádua. Um século após ele ter nascido, visitei o 

que agora representa seu local de nascimento, nº 2946 na Via Paolotti
2
. Fica em frente à 

antiga e escura prisão de mesmo nome, um tipo de quartel de guarda, cuja ocupação é 

indicada pelos sentinelas e pelas telas de madeira nas janelas. O prédio residencial de 

dois andares e quatro janelas, com suas paredes amarelas e venezianas verdes no andar 

de baixo, possui, abaixo da arcada normal paduana, uma pequena placa de mármore 

branco com as inscrições: 

 

In Qvesta Casa 

Il 5 Nov. 1778 Nacque 

                                                           
2
 Alusão ao endereço onde Belzoni nasceu, localizado na cidade de Pádua, Itália. 
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Belzoni
3
 

 

O prédio, entretanto, é moderno. No primeiro quarto do nosso século, a rua era 

formada por cabanas e choupanas dispersas, e o jardim da casa atual continha mais de 

uma. Elas foram melhoradas em 1845, quando uma noiva foi levada para casa, pelo 

atual dono, Sig. Squarcina, C.E. 

Como o explorador nos conta em seu famoso livro Viagens,
4
 a família era 

originalmente Romana, com direitos de cidadania, e o nome Bolzon ou Bolzoni, foi, por 

ele, suavizado para Belzoni. Um de muitos filhos, ele herdou a physique (a mente 

esplêndida) de sua mãe Teresa, da conhecida casa Orsolato, ela é descrita como uma 

mulher de estatura e força masculinas. Seu pai, Jacopo, era um barbeiro – com orgulho 

da velha casa, que nunca havia visto – cheio de lendas a respeito da grandeza de Roma e 

de sua descendência. Permita-me dizer que há uma diferença, no tipo, entre um tonsore
5
 

romano, e um barbeiro do norte. Não devemos confundir as civilizações antigas e 

modernas. 

A primeira jornada do futuro viajante foi uma fuga que é narrada 

minuciosamente pelos seus biógrafos.
6
 O pai levara sua grande e vigorosa família para 

uma gita
7
 a Monte Ortone, perto das famosas águas termais da clássica cidade de 

Abano, e o dia no interior havia sido tão agradável que Giambattista
8
 convenceu seu 

irmão Antônio a repetir a viagem, sem ter que pedir permissão formalmente. Isto levou 

a futuros passeios – a Ferrara, Bologna, e outros locais na direção de Roma; mas os 

fugitivos, que não tinham dinheiro, perderam a coragem e voltaram para casa. Por esta 

                                                           
3
 Referência ao local e data de nascimento de Belzoni. A referida casa localiza-se na cidade de Pádua, 

Itália. 

4
 Narrative of the Operations and Recent Discoveries in Egypt and Nubia, etc., fol, e Atlas. London: 

Murray, 1820. (Nota do autor) 

5
 Tonsore do original em italiano barbeiro. Aqui se optou por manter a grafia da palavra italiana, uma vez 

que o autor utiliza a palavra tonsore propositalmente. Vale lembrar que Richard Francis Burton era um 

poliglota, e como tal, dominava idiomas como o italiano e o francês fluentemente. Por isso, em seu texto, 

será comum o uso de palavras nestas línguas. 

6
 Vol. II. Págs. 11-16. Viaggi in Egitto, do Professor Abate Ludovico Menin, Milão, 1825. Menin 

conhecia a mãe de Belzoni e a família inteira, da qual apenas os parentes do lado materno (Orsolato) 

permanecem hoje. (Nota do autor) 

7
 Do original em italiano, gita significa viagem. 

8
 Assim é chamado Giovanni Battista Belzoni por Richard Burton. 
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razão, possivelmente, o relato persistente, mas equivocado, que faz do pai de Belzoni 

um cultivatore
9
, de um proprietário de terras cultivadas, em Abano, e, 

consequentemente, um compatriota de Pietro di Abano
10

, o “Conciliador das Diferenças 

dos Médicos.” (1250-1316 D.C.). 

Pádua, devo confessar, de maneira alguma negligenciou sua notabilidade, pois 

ele é conhecido por qualquer viajante que visita o Palazzo della Ragione
11

. Esta coluna 

estranha, que separa o mercado de frutas e o mercado de verduras com seus guarda-sóis 

dahomanos, está completamente fora de lugar. Os livros nos contam que a ideia 

arquitetônica foi emprestada de um palácio hindu; eu a encontro em um projeto da 

ferrovia do século XIX. Um telhado forte cobre o grande saguão, Il Salon di Padua, 

chamado de “dá Razão”, porque audiências da corte aconteciam lá; ambos têm o mérito 

de serem tão grandes e feios como qualquer outro na Itália. Dentro, sobre o vão da 

porta, encontra-se o grande medalhão em mármore Carrara
12

, com dois metros de 

circunferência, cortado em alto-relevo, em Roma, por Rinaldo Rinaldi de Pádua, um 

aluno de Canova. Cercada pela serpente da imortalidade, a cabeça do explorador, 

coberta com um turbante e com barbas longas, olha em direção ao canto esquerdo 

superior do escudo, e traz a seguinte simples e incorreta inscrição: 

 

I.B. BELZONIVS.VETER.AEGIPTI (sic) MONVMENT. REPERTOR. 

Abaixo diz: 

OBIIT, AET. ANN. XLV na África, REGNO 

BENIMENSI AN. MDCCCXXIII 

O medalhão foi colocado após a morte do explorador. Em 1819, quando ele 

revisitou sua cidade natal, e, apesar dos seus poucos recursos em casa, deu de presente, 

                                                           
9
 Optou-se por manter a ortografia em italiano da palavra devido uma escolha do autor. Cultivatore, do 

original em italiano significa, lavrador, cultivador. 

10
 Pietro di Abano foi um médico, astrônomo e filósofo italiano que foi acusado de magia perante a 

Inquisição e foi absolvido em 1306.  No entanto, em 1315 foi acusado novamente e morreu durante o seu 

processo inquisitorial. Sua empregada Marietta salvou seu cadáver de ser queimado. À Inquisição restou 

apenas contentar-se em queimar apenas o seu retrato.  

11
 Palácio da Razão. 

12
 É famoso desde a Roma Antiga, quando foi utilizado para construir o Panteão.   
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com orgulho de devoção filial, duas estátuas egípcias e seus compatriotas mostraram 

sua gratidão através de uma medalha cunhada na Inglaterra.  

Trazia ao redor dos algarismos: 

OD DONVM PATRIA GRATA 

A.MDCCCXIX   

 

No verso: 

 

IO. BAPT BELZONI 

PATAVINO 

QVI CEPHRENIS PIRAMIDEM 

APIDISK. SEPVULKRVM 

PRIMVS APERVIT 

ET URBEM BERENICIS 

NVBIAE ET LYBIAE NON 

IMPAVIDE DETEXIT 

 

De cada lado da entrada onde está o medalhão há duas estátuas egípcias fazendo 

referência. Ambas representam Bastet, a deusa de cabeça de gato de Bi-Bast, ou 

Bubastis, agora cidade de Zagazig. Brugsch Bey faz sua Isis da cabeça de gata, em 

árabe Bissat (a gata), Osiris assumindo o título de Bas ou Biss (o gato). As duas estátuas 

seguram na mão esquerda o místico Tau, um tem bigodes bem definidos como um 

cavalheiro, consequentemente, apesar das formas, que são distintamente femininas, 

tornou-se, na linguagem coloquial, a “mamãe masculina”. O “Gatinho”
13

 à direita tem 

as inscrições: 

 

IO. BAPT BELZONI PAT. 

EX THEBIS AEGYPTIS 

DONVM MISIT 

A.M. DCCCXIX 

CIVITAS GRATA 

 

                                                           
13

 Nas minas de ouro de Midian derivo esta palavra de “Bissah”. O gato é uma introdução posterior na 

Europa e a palavra (Katt, catus) é provavelmente semita. 
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Mais além, à esquerda da entrada está localizada a estátua de gesso de Belzoni, 

trazendo consigo em sua base o nome de seu artista, Sanavio Natale. Tem tamanho 

heroico, pelo menos dez pés de altura, e está vestida com um traje muito luxuoso: uma 

grande gola, um gibão com botões na frente, uma faixa ao redor da cintura, calções, 

meias longas, e sapatilhas com arabescos extravagantes: na expressão de Rabelais, 

“rosas e irregulares como patas de lagostas.” A mão direita segura o rolo de um 

manuscrito, a esquerda um manto, de tecido decorado com franjas, uma cortina, que é, 

presumo, a fase poética e pitoresca do manto. Esta peça de arte tem dois méritos. Mostra 

a figura do explorador como nunca antes, e consegue esconder seu rosto quando visto 

de perto. 

O enlevado olhar firme é tão altivo, que os observadores apenas veem um nariz 

reduzido na desordenada e abundante barba. A inscrição também tem seu valor: é longa, 

embora diga pouco; omite um dos nomes; e, como um monumento de bravura, favorece 

muito livremente a figura chamada “hysteron-proteron” (mencionada anteriormente). 

Eu a copio porque, sendo provisória, há esperança de que melhore suas falhas infantis, e 

os números em parênteses mostram qual deveria ser a ordem correta.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As primeiras três linhas estão corretas, exceto pelo nome adulterado. Belzoni, 

após a preparação para tornar-se monge, estudou os elementos de engenharia em Roma, 

os quais, na ocupação francesa (1803), ele trocou por Londres. “Hércules”
15

 

                                                           
14

 Em primeiro de janeiro estava acima do Nilo, dia 2 entrou na Segunda Pirâmide e continuou até o dia 3 

acima da correnteza, dia 4 estava em Berenice no Mar Vermelho, e no dia 5 na chamada Oasis de Amon. 

15
 Referência a Belzoni, por sua força descomunal e altura desproporcional. 
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provavelmente faz referência ao fato, esquecido pelos seus compatriotas, de que ele 

mantinha seu sustento através de façanhas usando sua força em vários teatros. Ele era 

um exemplar magnífico de um homem, forte como um Hércules, bonito como um 

Apolo, pois, os vários retratos tirados neste período mostram as características distintas 

que raramente, exceto em estátuas, distinguiam o atleta profissional. Ele tinha aquele 

pressentimento, aquele instinto arqueológico, que já nasceu com ele: vemos agora em 

MM. Mariette, Cesnola, e Schliemann, cujo nome é Shalomon. 

 Depois de se casar, e passar nove anos na Inglaterra, Belzoni e sua esposa Sarah, 

foram ao Egito (9 de junho de 1815), feliz sob o comando de Mohamed Ali o Grande, 

ele começou, como membro independente, a instalar um sistema hidráulico nos Jardins 

de Shubrah, fazendo coisas que não eram necessárias. Ele falhou, decaiu em posição 

social.  

A terra do Nilo era na época, como agora, um lugar para se obter lucro fácil: 

fortunas eram feitas cavando-se, não ouro, mas antiguidades e o campo arqueológico se 

tornou um campo de batalha para dois exércitos de Dragomanos e Fellah-navvies 

(trabalhadores árabes das escavações). Um era comandado pelo formidável Salt, o 

cônsul inglês, o outro tinha o comando de Drovetti ou Douetti, o cônsul e colecionador 

Piedmontês, cujo cérebro perspicaz muito fez para promover os interesses do grande 

Paxá.  

 Belzoni, sem um compromisso oficial, tirou a sorte grande com os ingleses e foi 

enviado a Tebas. Lá embarcou o busto de Ramsés II, chamado erroneamente de “Jovem 

Memnon”, (Miamun ou Amun-mai) em uma barcaça e desceu até El-Rashid (Rosetta),. 

A estátua colossal chegou a sua distante casa, o saguão do Museu Britânico, em 

Londres, sem nenhum dos infortúnios que acompanhavam certo “Needle”.
16

 

O explorador então viajou, por Alexandria, Cairo e Edfu, para as ilhas de 

Elephantine e Philae, ambas significando “elefante” (árabe el-Fíl), apesar de Wilkinson. 

O inimigo o atacou assim que retirava seu obelisco de Philae: consistia em uma turba de 

árabes, talvez uns trinta, sob o comando de dois italianos – Lebuco e o renegado 

                                                           
16 Em 1822, John Murray, da Rua Albermale, publicou seis “ilustrações das Pesquisas e Operações de G. 

Belzoni no Egito. Elas são: Vista Geral do Local de Tebas. 2. A maneira como a cabeça colossal de 

Memnon foi levada a Tebas. 3. Índia, do teto do Grande Saguão Abobadado, na tumba supostamente de 

Psammis, em Tebas. 4 e 5. Ruínas de Ombos. 6. Interior do Templo na ilha de Philae. 
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Rossignano, com Drouetti na retaguarda. Belzoni se defendeu de maneira característica, 

nocauteando um assaltante, prendendo seus tornozelos, e o utilizando como taco nas 

cabeças de seus inimigos. Esta arma nova, no estilo Sansão, ganhou uma pronta vitória. 

Ele alcançou Wady Halfah (segunda Catarata), e desbravou os depósitos de Typhon dos 

Ramesseums (templos memoriais) de Abu Simbel (Ipsambul). O chamado Palácio de 

Cristal contém uma caricatura destes templos de pedra, e os povos do interior 

identificam-se com as estátuas colossais de “Gog e Magog”.
17

 

Em 1817 Belzoni, ainda sobre o comando de Salt, fez sua terceira jornada para o 

norte do país, e atacou os famosos Bíban El-Muluk, os “Portões (tumbas) dos Reis”.
18

 O 

som oco de uma parede revelou uma câmara interior, e o afundamento do chão, causado 

pela chuva, o levou até a Tumba de Seti I. Sua descrição de rastejar, como cobra, pelas 

passagens é admirável. Os resultados de seu trabalho mais conhecidos na Inglaterra, são 

os braços e a cabeça Colossais enviados ao Museu Britânico; e o Sarcófago, de 

aragonita semitransparente, depois (1824) vendida por Salt ao Senhor John Soane por 2, 

000l. “A tumba de Belzoni” preserva seu nome no Egito; mas observei que em anos 

recentes alguns autores-turistas esqueceram o dever de prestar as honras onde são 

devidas. 

Durante 1817-1818 Belzoni trabalhou em Troici lapidis mons, vulgarmente 

conhecida como a “Segunda Pirâmide” Ele teve dificuldade em convencer os 

trabalhadores árabes Bedawins, os beduínos da margem oeste a auxiliá-lo, mas, como 

sempre, ele acabou tendo sucesso. Ele desbravou a parte superior de duas aberturas, e 

descobriu que os árabes tinham estado lá antes dele. A inscrição dada por ele (página 

273) e copiada em todo livro é, permita-me dizer, apesar do Professor Lee e M. Salámé, 

em parte ininteligível. Talvez a ocupação de Belzoni não houvesse acabado. Parece para 

muitos que aquelas imensas mansões sepulcrais deveriam conter muitas câmaras e eu 

me pergunto por que o pêndulo e os novos instrumentos de som não foram testados 

cientificamente.  

                                                           

17
 Aparecem no livro de Gênesis, nos livros de Ezequiel, Apocalipse e no Alcorão. São muitas vezes 

apresentados como o nome de um príncipe, ou de um líder, ou ainda de um povo que habitava em uma 

região denominada Meseque e Tubal. Eles também aparecem na Mitologia e no Folclore. 
18

 Atualmente conhecido como Vale dos Reis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalipse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcor%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meseque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
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Em setembro de 1817 nosso explorador partiu de Esue para visitar Berenice 

(Troglodycta). Este Porto de Ptolemy Lagi era o ponto final Africano com ligação ao 

Indiano “por via terrestre”, designado a desviar o perigoso e tempestuoso Golfo de Suez 

e manteve-se até ser substituído por Myos Hormos e outros portos mais ao norte. As 

mercadorias eram desembarcadas, carregadas por caravanas pelo deserto de Thebais 

(Tebaida), para Coptos, Kobther; Capthor, Kobt, Kaft ou Koft no Nilo e deste lugar, 

desciam para Alexandria. A viagem por terra era estimada em 258 milhas romanas, e a 

viagem de doze dias faz uma média de 21 milhas por dia. Uma rota similar ao oeste 

também era utilizada, para escapar do turbulento e perigoso Golfo de Ácaba estrada de 

Leuke Kome (El-Haurá) pela Terra de Midiã para Rhinocolura (El-Arísh), no 

Mediterrâneo.  

Em Berenice, seguindo M. Caliud, e procurando enxofre, Belzoni descobriu um 

templo de Serápis, explorou as minas de esmeralda de Jebel Zabbarah ao noroeste, e a 

Ilha Esmeralda, ou de São João, que os árabes chamavam de Semeegeh, ou Semergid, 

do grego Smaragdos. Berenice foi visitada duas vezes pelo meu amigo General Purdy 

(Paxá), em 1871 e 1873. Ele encontrou vestígios de minas sobre o Jebel El-Zabergah 

(Zumurrud) com escória, engenho feito à mão, e outros apetrechos da arte no caminho.
19

 

A última viagem de Belzoni foi em 1819 à Moeris e Elloah (El-wah) El-Kasr, o oásis 

menor, do qual ele é o descobridor. Ele estava errado, entretanto, ao identificá-lo com o 

“Wadi” de Júpiter Amon, que é Siwah. 

Após cinco anos de trabalho esplêndido e proveitoso no Egito, Belzoni partiu 

para sempre (1819). Em Londres ele publicou seu livro, visitou seus amigos, e 

preparou-se para realizar o sonho de sua vida, - um mergulho nas profundezas até então 

inexploradas do Continente Africano. E lá, deixando-o por um tempo, retornaremos a 

Pádua. I’ar parenthese, o “chauvinismo” em relação a ciúme ao estrangeiro raramente se 

aplica à Inglaterra: ela foi a segunda mãe do explorador e seus inimigos eram seus 

próprios compatriotas. 

Em 1866, quando Pádua trocou a “Águia com Duas Cabeças Ostentadas” pela 

Cruz de Prata singela de Savoy, vários cidadãos patriotas recorreram a uma petição à 

municipalidade, rezando para que o nome do distrito fosse mudado do ignóbil “dei 

                                                           
19

 Referência a Bull, Egito. Sociedade Geográfica, Número 6, novembro de 1879. 
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Palotti” ao nobre “Belzoni”. O pedido foi desconsiderado, provavelmente pela razão 

habitual, não emanou da fonte de toda honra cívica – a prefeitura. Deve-se tentar outra 

vez, sob circunstâncias que devam, espero, garantir o sucesso.  

O Riviera (cais) Santa Sofia, anteriormente um canal fétido, uma das muitas 

vênulas do Bacchiglione, acabou de perder nome e natureza e o terreno, um grande 

retângulo, terá árvores plantadas (eucalipto), e começará bem na vida sob o honorável 

nome de Piazzale Belzoni.  

As medidas necessárias estão sendo tomadas por Giovanni Dr. Tomasoni, de 

Udine, um homem de propriedade, que viajou ao redor do mundo. Ele defende a 

opinião, com Mesnier (1874), contra Gray (1875), que o monge budista de roupas 

estranhas, casaco curto e chapéu achatado, que aparece no templo budista dos 

“Quinhentos Genii” em Canton, não é Shien-Tchu, um santo Hindu, mas um homem 

ocidental, e consequentemente Marco Pólo.
20

 

O primeiro passo será nomear a praça, o segundo levantar um monumento. Algo 

provisório pode ser levantado, na forma de uma pirâmide de madeira, até que se seja 

possível financeiramente uma estátua formal. Como esta cobrança não pode ser feita à 

municipalidade, um apelo deve ser feito à generosidade do povo. Pádua tem agora 

muitos filhos ricos, e esperamos que eles não apoiem a imputação de materialismo. 

Esperemos que esta estátua seja realista, que mostre o explorador com roupa de 

trabalho, e não como um turco, cortesão, ou um Hércules. 

 

II 

 

Belzoni em Benin 

 

 

Antes de colocarmos o explorador no canto do Continente Escuro, é 

aconselhável darmos uma olhada na África, em conexão com a Inglaterra durante o 

primeiro quarto de nosso século. A “Associação Africana”, que se tornou (1831) a 

“Sociedade Geográfica Real”, foi formada em junho de 1788. Teve início enviando 

Ledyard, um dos circunavegadores de Cook, que morreu de febre em “Sennar”, 

                                                           
20

 Conferência de 20 de Fevereiro de 1877, As Viagens do Sr. Arquidiácono Gray na Cidade de Canton 

foi impresso em Hong Kong. Apóia as afirmações hindus nas páginas 207-8 e 217. 
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particularmente Si (água) n(de) e Arti (ilha) = Ilha d’água. A seguir foi Lucas, mas este 

bem qualificado viajante retornou, sem terminar seu trabalho, à Costa Norte. Então foi o 

valente Major Houghton, que foi saqueado e abandonado para morrer de fome entre os 

árabes de Ludamar (Wuld Omar) no grande deserto (1791). Então surgiu no palco o 

famoso Mungo Park, cujo fascinante tamanho, acredito, deve mais ao seu encanto a 

Brian Edwards, da Jamaica. A primeira e eterna viagem memorável do cirurgião 

escocês foi feita em 1795-97, e a segunda fatal em 1805. Herr Hornemann, de 

Göttingen, partiu de Cairo em 1798, tornou-se, supõe-se, um Marabut ou Santo em 

Kashna e desapareceu por volta de 1803. Roentgen foi assassinado perto de Mogador 

em 1809. Adams, pseudônimo Benjamin Rose, assegurou a Associação que em 1810 

tinha visitado “Timbuctoo”, ou propriamente, Tin-bukthtu, o “Poço de Bukhtu.” O 

mesmo local foi alcançado, em 1815, por James Riley, comissário do navio americano 

Comércio, que trouxe detalhes autênticos com relação ao então misterioso curso do 

Níger. O Capitão Tuckey, R.N., comandando uma expedição do governo, faleceu e 

perdeu a maioria dos seus companheiros devido a Febre do Congo e Calomel em 1816. 

Durante o mesmo ano, o Major Peddie morreu no início de sua viagem ao Rio Nunes e 

o Major Campbell, segundo no comando, em Kakudia, no dia 13 de junho de 1817. O 

Capitão Gray (1818-19) retornou em segurança de uma viagem ao norte da Gâmbia. O 

Major Laing (1821-22) determinou a nascente do Níger, a qual ele não alcançou em 

latitude Norte 9 graus.  Ele foi assassinado durante uma segunda expedição em 1826, e 

relatórios maldosos, provavelmente falsos, ligam sua morte ao explorador Francês 

Caillié. A expedição de Ritchie e Lyon terminou desastrosamente, pela morte de seus 

chefes, em Novembro de 1819. Finalmente, Denham e Clapperton começaram sua 

memorável exploração em 1820, e retornaram em janeiro de 1825. 

Durante este intervalo, Belzoni mais uma vez apresentou-se ao público inglês. 

Os relatórios relativos à “Timbuktu” tinham apenas aguçado a curiosidade geral e a 

factícia importância com a qual a viagem pelo “longo Deserto”, e a “traição dos 

Mouros”, tinha envolvido aquele lugar insípido, durou até a visita do meu falecido 

amigo Barth em 1853. O século dezenove passa rapidamente. Em 1879 os franceses 

estão propondo uma ferrovia impossível da Algéria até a capital de Negrolândia, com a 

principal razão, é claro, separar os ingleses, ces Anglais. 
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O explorador italiano tinha muito a seu favor. Sua força gigantesca estava 

intacta, e ele tinha reforçado sua saúde com uma dieta de três anos de bifes e cerveja. 

Ele havia adquirido o hábito de comandar e entendia bem o árabe coloquial. Suas 

economias e a generosidade de seus amigos o supriram com os fundos necessários para 

as viagens. Os famosos irmãos Briggs de Londres e Alexandria, o emprestaram 200 l 

(símbolo monetário). Por outro lado, seus quarenta e cinco anos estavam contra ele.  

Belzoni começou visitando Tânger, onde, repelido pela desconfiança dos 

Mouros e dos Judeus, fracassou a chegar até Fez, Marrocos. Agora então mudara seus 

planos, e muito sensatamente conseguiu o seu desejo (20 de maio de 1823) antes de 

entrar na África Central, o “túmulo dos europeus”. Ele dividiu sua propriedade em três 

partes – os receptores sendo sua mãe, Teresa Belzoni, ou Bolzoni, outra Theresa, a filha 

de seu falecido irmão Antônio, e sua esposa Sarah. Feito isto, ele embarcou em 

Mogador, alcançou a Costa do Cabo e desembarcou na Curva de Benim.  

Ele parece ter adivinhado a foz do Níger. Há muitas descobridores teóricos, 

especialmente meu amigo o falecido James M’Queen, mas a questão não foi 

determinada até que Richard e John Lander navegaram rio abaixo do Nun, na correnteza 

direta, para a foz do Atlântico em 1830. 

 “Benim”, ou “Bianin” – chamado de “Ibini”, “Bini” ou “Ini” pelos nativos, - se 

manteve firme entre os reinos africanos durante os séculos dezesseis e dezessete. Em 

nossa época o nome caiu em desuso, e poucos sabem algo além do fato de que se 

localiza em algum lugar no Oeste da África. De acordo com exploradores anteriores, o 

comprimento (norte a sul) era 80 por 40 léguas de profundidade. John Barbot
21

 aumenta 

esses números para 300 por 125, e faz o limite norte “Ardra”, agora Dahoman, o qual 

ele identifica como o clássico Aranga mons no Oceano ao Sul da Etiópia. 
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 Propus explorar as nascentes em 1860-65, mas o falecido Dr. Baikie concordou comigo que o jogo não 

valia a pena. Meu amigo Winwood Reade não teve sucesso em 1369. A nascente de Joliba (“Grande 

Rio”) acabara de ser alcançada por MM Tweifel e Moustier, empregados da casa de M Verminch, de 

Sierra Leone. Eles subiram o Rokelle, passaram as montanhas Kong, e a cidade de Falaba com alguma 

dificuldade, e guiados pelo mapa do Major Laing, encontraram a nascente principal na fronteira de Kissi e 

Koranka, mais ou menos 200 milhas da “área de Lion”. O que estava fazendo a nossa “Sociedade 

Geográfica Real”? 
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 Benim foi descoberto pelos portugueses, de quem o velho Willem Bosman diz. 

“Eles serviam para indicar a posição dos cachorros para começar a caçada que era 

capturar os outros.” O explorador era Joam Afonso de Aveiro e a data 1485, um ano 

após Diogo Cam ter iniciado a conquista do Congo que foi recentemente completada 

pelo Sr. Henry M. Stanley. Os homens tinham muito entusiasmo naquela época. Fernan’ 

de Póo (Fernando Po) chamou sua descoberta de A Ilha Formosa e o Rio Benim tornou-

se o Rio Formoso, ou Formoso, uma forma mais antiga, mas não Formosa, forma 

feminina. Em nossa época o marinheiro britânico canta – com variações -  

 

A Curva de Benim, a Curva de Benim 

Um sai três entram! 

 

Os nativos conhecem a foz do rio por Uwo Ku Jakri, ou Foz de Jakri, a última 

sendo africano para o europeu Uari, Owari, Awerri, Ouueri, Owhyeré, ou Ovare, um 

principado pequeno na bifurcação ao sul. O falecido Sr. Beecroft, cônsul de H. M. para 

Fernando Pó
22

, provou através de um cruzeiro no navio a vapor Ethiope que este braço 

Uari deixa o Níger um pouco abaixo da cidade de Abu ou Ibu. Consequentemente o Rio 

Formoso é o braço ocidental do Delta, cuja hipotenusa mede 180 milhas. 

O “Missionário” logo assumiu Benim. Aviero trouxe para casa um Embaixador 

do Rei, rezando para que lhe trouxessem padres e a Santa Ceia. O Capuchinho, Padre 

Jerom Merolla da Sorrento
23

, mais ou menos nos conta uma história agradável de como 

o Padre Ângelo Maria persuadiu uma “Jovem branca” a um ato peculiar de Auto-

devoção. Ela viajou a Benim, e, chegando ao palácio do Rei, ela foi recebida por aquele 

monarca como outra Raquel por Jacó, Ester por Ahasuerus, ou Artemisia por 

Mausoléus, e depois se casou com ele no costume cristão, portanto dando um bom 

exemplo para seus súditos, que logo renunciaram aos seus princípios libertinos antigos e 

                                                           
22

 Bioko é uma ilha a aproximadamente 32 km da costa Leste da África. Costumeiramente conhecida na 

Europa como Fernando Pó. 

23
 Ele escreveu em aproximadamente 1680 sobre suas Viagens a Congo e vários outros países, 

principalmente no Sul da África. Seu trabalho, que é minúsculo e valioso, foi traduzido do italiano para o 

inglês na coleção de Churchill (i.521). Eu emprestei de Pinkerton e espero republicar o livro com o 

auxílio da Sociedade Hakluyt. 
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submeteram-se à restrição pelas normas do Evangelho, isto é, que fossem todos casados 

de acordo com os ritos e Cerimoniais da Igreja.”  

Esta pessoa muito jovem sacrificou-se em vão. Durante o século dezessete 

Benim, como o Congo, estava infestada por “Missionários Apostólicos;” que tinham, 

entretanto, mais cuidados pelas taxas dos escravos do que pelas curas das almas: eles 

intrometiam-se e confundiam-se, e eles comportavam-se geralmente, a julgar pelas suas 

próprias iniciativas, de maneira que teria assegurado sua deportação das mãos do 

categórico Sr. John Dunn. 

De forma lenta o Cristianismo enfraqueceu em seu solo desarmônico. Os 

portugueses, que haviam iniciado seus trabalhos em Benim sob o comando D. João II, 

arriaram as bandeiras sob o comando de D. João III. Durante o final do último século 

apenas poucos mestiços comerciantes e traficantes de escravos de São Tomás 

mantinham igrejas e alojamentos nas colônias principais. Em 1862 encontrei um traço 

de fé em um lugar apenas, na cidade de Uari ou Jakri, uma alta cruz ainda possuía uma 

coroa de espinhos de bronze pregada ao centro, e uma rústica Maria do mesmo material 

estava presa à coluna inferior. Extraordinariamente estranho e deslocado estava este 

emblema, surgindo de uma moita de grama cercada por mata da mais densa selva, com 

uma típica árvore morta na frente. Ocas nativas aqui e lá surgiam pela mata e fortemente 

erguia-se a Juju ou Casa de Adoração, um abrigo pequeno de tapetes velhos e rasgados 

decorado com uma cortina de tecido branco de algodão fino manchada e enferrujada. 

Verdadeiramente um tipo sugestivo das dificuldades com as quais a Cruz tinha que 

combater em terras onde a natureza torna-se violenta, e onde a mente do homem 

assemelha-se aos seus arredores – dificuldades contra as quais lutou bons combates, 

mas até aqui sem a coroa. Firme ao lado da Cruz estava uma colina de terra sólida, cuja 

trilha sugere ser um lugar de sepultura.  

Destes padres, estes mártires Nigerianos, pode ser verdadeiramente dito: “O 

tempo havia corroído seus epitáfios e enterrado seus túmulos.” Nem um sinal de 

enterro aparecia exceto alguns ossos branqueados e gastos pelo tempo. Entretanto não 

se deve ter pena deles. Eles trabalharam na vida um trabalho de amor, esperando que a 

agradável labuta terminasse em repouso eterno. E o bem que fizeram vive depois deles: 

- em Uari não vi nenhuma das abominações da Grande Benim e Dahome. 
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Junto com o “Missionário Apostólico” veio o Mercador, que era na maioria das 

vezes um traficante de escravos. Agora nossas testemunhas e autoridades se tornam 

Bosman e Barbot, que dão relatos abundantes do país e de seu povo. Todas as principais 

nações europeias, os portugueses, holandeses, ingleses e franceses, em uma época 

tinham comptoirs (contadores) e todos fracassaram devido aos mosquitos, a febre, e a 

completa canalhice (patifaria), a complicada desonestidade das pessoas, ou melhor, dos 

povos. O célebre botânico (A. M. F. J.), Palisset de Beauvais, aqui passou mais de um 

ano (1786) coletando materiais para sua Flore d’Oware e de Benim. Em 1788 o Capitão 

Landolpho fundou um forte e fábrica perto da foz do rio Compagnie d’Owhyére que 

chamou de Borodo; este estabelecimento durou até 1792, e morreu com a grande 

revolução. Nos dias de hoje poucas casas inglesas, Senhores Horsfall, Harrison, Stewart 

e Douglas, e outros, têm colônias perto do estuário, e trocam frutos das palmeiras por 

produtos ingleses. O comércio de exportação de escravos parou totalmente, para o claro 

prejuízo do escravo, que uma vez valia oito dólares e agora dificilmente valeria mais 

que seis centavos. Nada, entretanto, seria mais fácil do que transportar uma dúzia de 

cargas de caxemira
24

 preta no rio Benim. 

A peculiaridade etnológica da grande Benim, como foi notada por todos os 

viajantes, é o contraste entre uma civilização comparativa e uma barbárie abominável. A 

capital que Bosman e Barbot chamam de Oedo (Wedo) tinha em 1800 uma 

circunferência de seis léguas e das trinta ruas principais algumas se estendiam por duas 

milhas de comprimento e vinte pés de largura. Todas mantidas em um estado notável de 

limpeza, - uma virtude pouco conhecida na Europa esses dias, - porque “cada mulher 

varre sua própria porta”. Nas assembleias o príncipe sentava em um sofá de marfim sob 

um dossel de seda e à sua mão esquerda, novamente uma tapeçaria fina, havia sete 

presas brancas de elefante em pedestais do mesmo material. O palácio também possuía 

grandes estábulos para cavalos, um artigo de luxo que quase já desapareceu. Os nobres 

tinham o título de Homograns (homens grandes) ou grandees, e abaixo deles estavam os 

Mercadores e Fiadores (ou corretores). Entretanto a cidade era um calvário, um campo 

de sangue, e Barbot exclama a amargura de seu coração e sagacidade: 

 

                                                           
24

 Tecido de alta qualidade, produzido a partir da lã de cabras nativas originárias da região norte da índia. 
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Aos demônios seus filhos e filhas eles 

Ofereceram e assassinaram: 

Sim, com o cruel punhal assassino 

O sangue inocente eles derramaram; 

Sim, o sangue dos seus próprios filhos e filhas 

Sem um princípio de culpa – Salmo Iv. 35-38 

   

Os grandes costumes na morte de um “Rei” eram, e são, essencialmente 

diferentes em detalhe daqueles de Dahome. Ainda a ideia é basicamente a mesma. A 

Majestade não deve entrar em Hades, o mundo dos mortos, a Terra das Sombras sem as 

circunstâncias e pompas reais. O corpo é colocado em uma cova profunda e os criados 

de ambos os sexos mais queridos, que louvavam grandemente a honra se colocavam 

acima do corpo. A abertura da cova é então fechada com uma pedra grande, e multidões 

de enlutados (lamentadores) sentam ao redor do túmulo noite e dia. Na manhã seguinte 

certos oficiais escalados para este propósito, abrem a cova e fazem a pergunta 

determinada, “Encontraram com o rei?”, na terra dos mortos. Aqueles que ainda estão 

vivos respondem dizendo quantos deles já faleceram de fome e frio. Esta cerimônia 

fantástica e estranha às vezes continua por cinco ou seis dias. Quando finalmente 

nenhum som vem de baixo, os oficiais fazem uma grande festa, e passam a noite 

correndo pelas ruas, decapitando pessoas e arrastando os corpos, que são jogados dentro 

da cova antes do fechamento final. Bosman, no capítulo normal em “Maneiras e 

Costumes,” nota a “religião absurda” e a frequente “aparição de fantasmas de ancestrais 

falecidos”,- na verdade, espiritismo desenvolvido. Mas, como os homens de seu tempo, 

ele nunca, em nenhum momento, suspeita que algo existia abaixo da superfície. 

  

Em maio de 1838, Senhores Moffat e Smith, cirurgiões a bordo de uma escuna 

mercantil, foram a cidade da Grande Benin, desejando abrir, ou reabrir, o comércio. O 

último, um jovem muito promissor, morreu de disenteria que pegou por ficar ensopado 

na chuva. Eles ficaram horrorizados em ver uma vala cheia de corpos, os quais os 

abutres estavam puxando, e “dois corpos em posição sentada”. Estas vítimas tinham 

provavelmente sido mortas com uma mensagem formal, anunciando a chegada de 

estranhos ao pai do Rei na Terra dos Mortos. O mesmo espetáculo desagradável era 
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oferecido em agosto de 1862, quando visitei Benin, acompanhado pelo tenente Stokes, 

de H.M.S Bloodhound (Detetive), e Dr. Henry.
25

 

 Na pastagem de alta qualidade, à direita do caminho que levava até a cidade, 

apareceu a figura de um jovem distinto nu até a cintura, com os braços estendidos e os 

pulsos amarrados a uma armação de estacas colocadas atrás dele. Por um momento 

achamos que o miserável pudesse estar vivo: poucos passos nos convenceram do nosso 

erro. Ele havia sido crucificado seguindo a tradição africana, sentado em um banquinho 

de madeira, com um tecido de algodão branco cobrindo os membros inferiores. Entre os 

tornozelos estava uma imagem desconhecida de argila amarela, algo que os nativos 

assustados que nos acompanhavam não queriam comentar. Uma corda de Iliana, no 

inglês negro chamada de “tie-tie” (amarra-amarra), amarrada firmemente ao redor do 

pescoço em uma estaca atrás, tinha sido a causa imediata da morte. As características 

ainda mostravam estrangulamento, e o sacrifício era tão recente que, apesar das moscas 

estarem lá, os abutres ainda não tinham encontrado os olhos. A pele negra e a aparência 

geral provavam que o sofredor era um escravo. Nenhuma emoção que seja, a não ser 

prender a respiração, era demonstrada pelas multidões de benienses, homens e 

mulheres, que passavam por ali, nem houve nenhuma expressão de surpresa quando eu 

retornei para fazer um esboço da vítima. 

Há um pouco de conforto em pensar que o assassinato foi cometido com tanta 

humanidade quanto possível. Sempre fazem com que estes mensageiros à Terra dos 

Mortos bebam uma garrafa de rum antes que a corda fatal seja apertada.  Em um ponto, 

entretanto, constatei que os benienses eram superiores aos seus vizinhos. O nascimento 

de gêmeos era considerado como bom presságio, não como uma concepção anormal e 

bruta e a mãe recebia uma recompensa real como os casais felizes que têm trigêmeos ou 

quadrigêmeos na Inglaterra. Além disso, nada pode ser dito em favor da Grande Benin. 

A cidade tem um cheiro desagradável de sangue, literalmente cheira a morte. Sem 

nenhuma predisposição a “política humanitária”, e longe de dizer que o proselitismo 

teve sucesso ou alguma vez terá. 

Nesta parte da África, eu não podia comparar mais uma vez a diferença entre 

Abeokuta, onde há estabelecimentos missionários, e Benim, que durante anos 
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  “Minhas perambulações no Oeste da África”, Revista de Fraser, março de 1863. 
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permaneceu um campo sem cultivo. No citado anteriormente, sacrifícios humanos ainda 

ocorrem, mas é excepcional, é feito em segredo, e não choca a decência do povo 

expondo os restos de humanidade. “O último mencionado é um horror – diz Fraser.” 

Esta cidade desagradável era o primeiro objetivo de Belzoni. Ele tinha 

contratado um marinheiro rumo à pátria, um negro de Káshná, que tinha servido a bordo 

do H.M.S. Owen Glendower, assim como seu companheiro a Timbuktu, por Haussa. 

Assim, ele esperava abrir caminho por um dos cantos mais perigosos do Continente 

Escuro. Uma tentativa similar foi feita em nossos dias pelo desventurado Jules Gérard, o 

Caçador (depois assassino) de Lion. E enquanto seus parentes vivem, hesito em contar a 

história verdadeira de sua morte. 

Belzoni não era um favorito geral no Egito. Ele havia se colocado em uma 

posição falsa, e parecia sofrer uma irritação crônica e suspeita. Ele reclamava de 

perseguições desumanas e constatou que a fortuna é bárbara e cruel, e saiu do Egito 

prematuramente, tendo seus planos incompletos. Na África foi o contrário. Os capitães, 

comissários de bordo, corretores, popularmente denominados ovelhas de “óleos de 

palmeiras” (da criação de Nottingham), (nesse caso, o significado é de homens 

inocentes, sem maldade), de maneiras simples, homens de corações bondosos, logo 

aprenderam a amar seu hóspede como um amigo. Com um adeus afetuoso ele os deixou 

e remou correnteza acima chegando a Gato. Bosman chama esta vila de “Agatton”; ele 

nos diz que está classificada em importância depois de Boededoe (Obobi) e Arebo, 

Egro, Cidade Nova ou Cidade Jovem. “Era antigamente um lugar considerável, mas 

havia sofrido muito pelas guerras, é situada em uma pequena colina no rio e fica a um 

dia de viagem por terra até a cidade da Grande Benim.”  Barbot descreve “Gotton” 

como uma cidade muito grande, muito mais agradável e saudável que suas duas rivais.” 

 O país é repleto de todos os tipos de árvores frutíferas, e bem equipadas com 

várias pequenas vilas, cujos habitantes vão de lá para os mercados, que funcionam por 

cinco dias sucessivos em Gotton. Ele a coloca a vinte léguas a S.S.E. (sudeste) da 

capital. Senhores Molfat e Smith dizem que “Gatto” ou Agato está vinte milhas a 

sudoeste. 

O explorador foi recebido gentilmente por Obbá (Rei) Oddi ou Odállá, pai de 

Jámbrá, pseudônimo Atolo, que eu visitei. Em 1862 muitos dos idosos em Benin 

lembravam-se do viajante e falavam com admiração da sua enorme barba preta, sua 
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força gigantesca, sua estatura poderosa – 1,98cm. Tudo estava indo bem, quando a água 

ruim da cidade, tirada de valas e poços poluídos, trouxe disenteria, e o explorador não 

era mais jovem. Naqueles dias a febre africana era tratada com uma lanceta que ainda dá 

nome ao nosso principal jornal médico. A disenteria tinha a vantagem de calomel, ópio, 

láudano, e óleo de rícino. O último sendo um veneno naquelas terras. Aqui me permita 

observar que o remédio contra a diarreia na campanha Criméia era tão fatal quanto um 

projétil russo. Quando a natureza está aliviando o fígado obstruído, a arte surge e 

impede a cura. Ao invés de caldos de carne, papas e sopas de aveia serem oferecidas 

para fermentar o estômago, na verdade o tratamento era, e ainda é, o melhor para 

assegurar resultados fatais. 

Belzoni estava doente demais para despedir-se do Rei, que o enviou uma gentil 

mensagem. Na manhã do dia 28 de novembro de 1823 ele disse ao Capitão John 

Hodgson, da Brigue Providence, que tinha corrido para vê-lo, que a mão da morte 

estava sobre ele. No dia 2 de dezembro, Belzoni, com seu bom senso de sempre, 

implorou para que fosse carregado a Gato e de lá para “Bobee” (Obobi), esperando 

muito do ar marítimo. O Sr. Hodgson em sua ignorância relutante consentiu, e o enviou 

em um palanquim inacabado acompanhado pelo Sr. Smith, ele mesmo tinha a intenção 

de juntar-se novamente ao sofredor em Gato, de onde o veículo devia ser enviado de 

volta. Ao final da viagem a doença pareceu melhorar e o explorador estava bem o 

suficiente para comer um pedaço de pão e tomar uma xícara de chá. Antes de partir de 

Benim ele se desfez de seus pertences. Ele ordenou que todos seus objetos que 

compensassem a passagem fossem enviados à Inglaterra pela Brigue Castor de 

Liverpool. Ele escreveu algumas linhas aos Senhores Briggs e não conseguindo segurar 

a caneta, enviou seu anel à sua esposa, com uma expressão de afeição e memória 

carinhosa. 

Às 4 da manhã do dia seguinte (3 de dezembro), o explorador acordou com a 

cabeça tonta, extremidades frias, e os olhos expressando delírio. Ele estava forte o 

bastante para engolir uma pequena araruta, mas não para falar. Às 02h45min da tarde 

ele faleceu, aparentemente sem dor. Sr. Hodgson, chegando a Gato às 4 da tarde, soube 

que o corpo havia sido arrumado pelo Sr. Smith. Ele foi até o Governante, e obteve 

permissão para enterrar seu morto “aos pés de uma árvore muito grande.” Sob sua vasta 

folhagem um túmulo foi cavado a seis pés de profundidade, e às 9 horas da noite, o 
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corpo foi enterrado com todas as honras. Sr. Hodgson leu a cerimônia do funeral, e seus 

dezoito homens, chefiados por ele e pelo Sr. Smith, saudaram o túmulo com três de 

salvas de tiros. Diversas armas foram disparadas por navios no porto, a escuna 

Providence, a American Curlew, e a Castor. Sr. W. Fell, comissário da última, fez com 

que seu carpinteiro preparasse uma placa com a inscrição da data da morte, e 

expressando esperança devota que todos os viajantes europeus que possam visitar a 

última casa do empreendedor e corajoso viajante, fiquem contentes em limpar o terreno 

e consertar a cerca, se necessário. 

Tal é o relatório recebido e oficial da morte do explorador. A tradição local 

declara que Belzoni foi levado à casa de Ogéa, Governante de Gato. Este homem, 

descrito como um negro alto de pele amarelada e aparência esquisita, morreu por volta 

de 1850. Diz-se que ele envenenou o viajante na esperança de ter lucros e o que dá mais 

verdade à acusação é que depois ele tentou o mesmo truque com um comerciante 

europeu, e falhou. O chefe de Gato, “Kusei”, - também um envenenador, - 

popularmente conhecido como “o Sacerdote”
26

, declarou a mim, entre outros, que 

muitos dos documentos de Belzoni foram entregues por Orgéa ao Fiador real, ou 

corretor, e que desde a morte de Belzoni eles pertencem a seu filho. Folhas perdidas 

foram vistas, de acordo com testemunho europeu, nas mãos das pessoas da cidade, 

deixando a conclusão de que há mais por trás de tudo isso. Sr. Sharpe, um administrador 

já falecido dos senhores Horsfall, fez uma aposta generosa pelos documentos; mas sem 

resultado. Também não tive sorte, embora tenha oferecido um fardo de tecido = 20l. 

Deixaram que o túmulo de Belzoni, apesar do epitáfio, desaparecesse de vista. O 

cirurgião da equipe W.F. Daniels o descreveu como “um monte elevado de terra coberto 

de ervas daninhas, com os fragmentos de uma cruz apodrecida.” Os Senhores Moffat e 

Smith encontraram “o túmulo do viajante Belzoni marcado por uma placa de madeira 

que logo apodreceria.” Em 1863, quando o vi, o lugar tinha se tornado uma tábua rasa. 

O local do túmulo me foi indicado perto da casa do Governante de Gato, ao Sudeste da 

vila. “A Árvore de Belzoni” é de crescimento abundante, que possui uma maçã 

venenosa, e cujos galhos inclinam-se quase até o chão. Uma pequena plantação de 

Koko-yam, o feijão egípcio, cobre os lados do pequeno monte do qual o tronco surge, e 

                                                           
26

Sacerdote: refere-se aqui a um título antigo, hereditário e ligado à religião local. 
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algumas cabanas e choupanas localizam-se entre a árvore e a mata. É um lugar bonito e 

romântico. 

Eu reuni os antigos da vila, e fiz uma tentativa sem método de cavar sob as suas 

direções vagas e contraditórias. Mas o tempo era curto, um fogo estava ganhando forma, 

e a África cobre o dobro e triplo da área da nossa Inglaterra. Fui obrigado a contentar-

me em esboçar a árvore de Belzoni, enviando para casa um buquê de flores selvagens, e 

expressando a esperança que “alguns europeus que estiverem passando por lá” tenham 

mais sorte do que eu.  

Em 1865 deixei Fernando Pó
27

, uma localidade célebre pela rápida destruição de 

Europeus geralmente, e especialmente de Cônsules Ingleses. Dois de meus sucessores 

sucumbiram ao clima e agora há um terceiro candidato para o honorável, mas difícil, 

dever de representar o Governo Britânico. Posso somente esperar que o senhor Cônsul 

E.H. Hewett conduza um projeto meu, que fracassou devido às circunstâncias e 

recupere para a boa cidade de Pádua, que se alegra nas relíquias apócrifas de Antenor e 

de Livy, os restos mortais de seu digno e justo filho Giovanni Battista Belzoni. 

 

Richard F. Burton 

Junho de 1880. 
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 Bioko é uma ilha a aproximadamente 32 km da costa Leste da África. Costumeiramente conhecida na 

Europa como Fernando Pó. 
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A fundamentação da metafísica em uma repetição, por Martin Heidegger
1
 

 

Roberto S. Kahlmeyer-Mertens
2
 

 

Resumo: O texto consiste nos §§. 36-37 de Kant e o problema da metafísica, de Martin 

Heidegger (1889-1976). Esta preleção do filósofo foi originalmente proferida durante o 

semestre de inverno de 1925-26, na Universidade de Freiburg e repetida no ano de 1928 

na forma de conferências aos alunos do Instituto Herder, em Riga. A presente tradução, 

inédita e feita imediatamente do alemão, segue o texto da terceira edição de Kant und 

das Problem der Metaphysik, publicado pela editora de Vittorio Klostermann: Frankfurt 

am Main, 1965, compreendendo as páginas 185-197. 

Palavras-chave: Heidegger, metafísica, fenomenologia, antropologia filosófica, 

Scheler. 

 

Abstract: The text consists of §§. 36-37 of Kant and the Problem of Metaphysics, by 

Martin Heidegger (1889-1976). This philosopher's lecturing was originally given during 

the winter semester of 1925-26, at the University of Freiburg and repeated in 1928 in 

the form of lectures to students of the Herder Institute in Riga. This translation not yet 

published in Portuguese follows the German text of the third edition of Kant und das 

Problem der Metaphysik, published by Vittorio Klostermann: Frankfurt, 1965, covering 

pages 185-197. 

 

Keywords: Heidegger, metaphysics, phenomenology, philosophical anthropology, 

Scheler. 

  

 

Compreendemos por repetição (Wiederholung) de um problema fundamental, a 

clarificação das suas possibilidades originárias. Possibilidades estas que permaneciam 

até então encobertas e que se modificavam por meio de sua elaboração, para, deste 
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modo, conservarem-se no âmago do problema. Conservar um problema significa, 

entretanto, preservá-lo livre e aceso naquelas forças interiores que o tornam possível 

enquanto problema em sua essência fundamental. 

A repetição da possibilidade de um problema, contudo, não é simplesmente a 

apreensão do que seja “moeda corrente”, a partir do que “consiste uma perspectiva 

fundamentada”, desde a qual “algo se faz”. Essa possibilidade é a cada vez apenas o 

demasiado real, do qual qualquer um dispõe à sua vontade em cada ocupação 

dominante. Neste sentido, a possibilidade impede uma verdadeira repetição do problema 

e com isso, sobretudo, uma relação com a história. 

Uma repetição da fundamentação (Begründung) da metafísica, compreendida 

corretamente, deve começar primeiramente por assegurar-se do próprio resultado da 

referida fundamentação, quer dizer, daquilo que a fundamentação kantiana estabelece. 

Ao mesmo tempo, deve-se inspecionar nisso que tem sido buscado como “resultado” da 

fundamentação da metafísica da Crítica da Razão Pura, e, a partir daí, determinado 

como o achado, o quão longe alcança a compreensão guiada pela repetição do possível e 

se ela está à altura do repetível. 

 

 

A. A fundamentação da metafísica na antropologia 

 

§ 36. O fundamento estabelecido e o resultado da fundamentação kantiana da 

metafísica. 

 

Ao percorrer cada estágio da fundamentação kantiana, depreende-se como ela 

finalmente vai de encontro à imaginação transcendental, enquanto fundamento da 

possibilidade intrínseca da síntese ontológica, quer dizer, da transcendência. Seria agora 

esta constatação do fundamento (ou sua interpretação mais originária como 

temporalidade) o resultado da fundamentação kantiana? Ou a fundamentação kantiana 

resulta em outra coisa? Para a constatação do conhecido resultado, já não teria sido 

necessário o esforço por estabelecer a fundamentação especificamente em seu 

acontecimento interior, tendo em mente seus passos. A menção da citação 

correspondente sobre a função central da força da imaginação transcendental na 
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dedução transcendental e no esquematismo transcendental teriam sido suficientes. Se, 

entretanto, o resultado não consistisse em saber que a força de imaginação 

transcendental constitui o fundamento, que outro resultado, então, teria tal 

fundamentação? 

Se a consequência da fundamentação não está em seu “resultado”, então devemos 

perguntar o que a fundamentação abre em seu acontecimento como tal para o problema 

de uma fundamentação da metafísica. O que acontece na fundamentação kantiana? 

Nada menos que isso: a fundamentação da possibilidade intrínseca da ontologia realiza-

se como a descoberta da transcendência, i.e. da subjetividade do sujeito humano. 

A pergunta pela essência da metafísica é a pergunta pela unidade das propriedades 

fundamentais da “alma” humana. A fundamentação kantiana do fundamento conclui: a 

metafísica é fundamentalmente uma pergunta pelo homem, i.e. antropologia. 

Mais diante de uma primeira tentativa de tomar
3
 mais originariamente a 

fundamentação kantiana, o retorno à sua antropologia não teria malogrado? Sem dúvida, 

conquanto se tenha mostrado que o que a antropologia fornece à explicação do 

conhecimento e às suas duas fontes, é trazido à luz diretamente através da Crítica da 

Razão Pura em sua forma mais original. Mas daí se segue aquela antropologia 

elaborada por Kant, uma antropologia empírica e não uma antropologia que satisfaça a 

problemática transcendental, i.e. “pura”. Isso agrava agora a demanda por uma 

antropologia satisfatória, por uma “antropologia filosófica.” 

Que o resultado da fundamentação kantiana reside no entendimento do contexto 

necessário entre antropologia e metafísica, se verifica sem ambiguidade até mesmo na 

própria afirmativa de Kant. A fundamentação kantiana da metafísica visa à justificação 

de sua “meta final”, de uma metaphysica specialis a qual pertencem três disciplinas, 

cosmologia, psicologia e teologia. A justificação deve, assim, compreendê-las, enquanto 

crítica da razão pura, em sua essência mais intrínseca, neste caso, a metafísica deve ser 

entendida como “concepção natural do homem”, em sua possibilidade e limites. A 

essência mais intrínseca da razão manifesta-se, no entanto, naqueles interesses que, a 

qualquer hora, a promovem como humana. “Todo o interesse da minha razão (tanto a 

especulativa como a prática) une-se nas três perguntas a seguir: 

1. O que posso saber? 

                                                 
3
 Cf. §26, p.117. 
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2. O que devo fazer? 

3. O que me é permitido esperar?”
4
 

Essas três perguntas, contudo, são aquelas a que se destinam as três disciplinas da 

própria metafísica, enquanto metaphysica specialis. O conhecimento humano toca a 

natureza do ente simplesmente dado, em seu mais amplo sentido (cosmologia), o fazer é 

a ação do homem e toca sua personalidade e liberdade (psicologia), a esperança tem 

como meta a imortalidade da alma, isto é, a unificação com Deus (teologia). 

Esses três interesses originários determinam o homem não como essência da 

natureza, mas como “cidadão do mundo” (Weltbürger). Elas determinam o objeto da 

filosofia “com intenção cosmopolita”, isto é, o âmbito da própria filosofia. Por isso Kant 

dizer na introdução de sua Preleção sobre lógica, na qual ele desenvolveu o conceito da 

filosofia de modo geral: “O campo da filosofia nesse significado cosmopolita 

(Weltbürgelichen) traz consigo as seguintes perguntas: 

1. O que posso saber? 

2. O que devo fazer? 

3. O que me é permitido esperar?” 

4. O que é o homem?
5
 

Aqui é acrescentada uma quarta pergunta às outras três já citadas. Mas não teria 

sido essa quarta pergunta acerca do homem acrescentada não expressamente às outras 

três primeiras e, com isso, desnecessariamente, caso tenha-se considerado que a 

psychologia rationalis, enquanto disciplina da metaphysica specialis, trata mesmo do 

homem? 

Kant não apenas anexou essa quarta pergunta às três primeiras, ele também 

explicou o acréscimo, quando disse: “No fundo, se pode contar com essas quatro 

perguntas na antropologia, pois, afinal, as três primeiras se relacionam com a última”.
6
 

Com isso, Kant expressou inequivocamente o próprio resultado de sua 

fundamentação da metafísica. Deste modo, a tentativa de uma repetição da 

fundamentação conteve uma clara indicação de sua tarefa. Na verdade, Kant falou em 

antropologia apenas de um modo geral. No entanto, após o discutido acima, não resta 

                                                 
4
 Kritik der reinen Vernunft, 2 ed. A primeira edição (A) e a segunda (B) são na edição de Raymund 

Schmidt (Meiers Philosophische Bibliotek) 1926. A 804f., B 832f. 
5
 Cf. Über die Fortschritte der Metaphysik seit und Wolff. WW (Cassirer) VIII, p.343. 

6
 a. a. O. p. 344. 
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lugar a dúvida sobre se uma antropologia filosófica pode assumir a fundamentação da 

própria filosofia, enquanto uma metaphysica specialis. Não conduzirá então à repetição 

da fundamentação kantiana a elaboração sistemática de uma “antropologia filosófica”, 

enquanto sua própria tarefa e, a partir daí, não terá que determinar sua ideia mesma?  

 

 

§ 37. A ideia de uma antropologia filosófica. 

 

O que pertence a uma antropologia filosófica? Que é uma antropologia em geral e 

como ela se torna filosófica? Ora, antropologia significa conhecimento humano. Ela 

engloba tudo o que pode ser descoberto em relação à natureza do homem como essência 

corpórea-anímica-espíritual. No âmbito da antropologia, contudo, recaem não apenas 

propriedades dadas e determináveis (vorhanden feststellbaren) do homem, enquanto 

essa determinada espécie, em contraste com animais e plantas, mas ainda as concepções 

latentes, as diferenças de caráter, de raça e de sexo. E como o homem não vem apenas 

como uma essência natural, mas como aquele que atua e cria, deve a antropologia 

também procurar saber o que homem, como ator, “faz de si mesmo”, o que pode e o que 

deve fazer. Seu poder e dever repousam sempre e a cada vez sobre posições 

fundamentais com que o homem é apto a adotar o que nós chamamos “visões de 

mundo” (Weltanschauungen) cuja “psicologia” abrange todo o conhecimento humano. 

O que desemboca na antropologia, enquanto consideração somática, biológica, 

psicológica do homem, como a caracterologia, a psicanálise, a etnologia, a psicologia 

pedagógica, a morfologia da cultura e a tipologia das visões de mundo, é não somente 

inavaliável (unübersehbar), mas é também profundamente diversificado em razão da 

maneira de colocar os problemas, da exigência de justificação da intenção, das formas 

de comunicação e, sobretudo, dos pressupostos orientadores. Na medida em que todas 

essas diferenças e, finalmente, a totalidade dos entes deixam-se sempre relacionar com o 

homem de alguma maneira e, assim, podendo ser atribuído à antropologia, esta se 

inflará tanto, que sua ideia cairá em completa indeterminidade. 

Antropologia hoje, e desde há muito, não é mais apenas o título de uma disciplina, 

a palavra indica uma tendência fundamental da atual posição do homem para si mesmo 

e na totalidade dos entes. Segundo esta posição fundamental, algo só é conhecido e 
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compreendido, se ele encontra um esclarecimento antropológico. A antropologia 

procura não apenas a verdade sobre o homem, mas demanda a diferenciação sobre o que 

pode a verdade de todo significar. 

Nenhuma época teve tantas e tão diversas concepções de homem como a atual. 

Nenhuma época teve seu saber sobre o homem apresentado de maneira tão vívida e 

fascinante como a atual. Nenhuma época até agora nos propiciou estes conhecimentos 

tão rápida e facilmente como a atual. Mas também nenhuma época soube menos o que 

seja o homem do que a atual. Em nenhuma época o homem tornou-se tão digno de 

questionamento como a nossa.
7
 

Mas não seriam exatamente essa amplitude e essa inquietude do questionamento 

antropológico apropriados para fazer surgir uma antropologia filosófica e para conferir 

uma particular força aos empenhos? Com a ideia de uma antropologia filosófica não 

tem a lucrar aquela disciplina, para a qual toda a filosofia deveria se concentrar? 

Max Scheler já falou há alguns anos desta antropologia filosófica: “Em certo 

sentido, todos os problemas centrais da antropologia filosófica são reconduzidos à 

questão do que seja o homem e qual é a posição e situação metafísica que ele toma 

dentro da totalidade dos entes, no mundo e em Deus”.
8
 Mas Max Scheler também vê, 

com especial agudeza, que a diversidade de determinações relativas à essência do 

homem não se envolvem com uma definição comum: “O homem é coisa tão vasta, 

variada e diversa que todas as numerosas definições ficam-lhe um pouco curtas nas 

mangas.”
9
 Assim, vige o esforço de Scheler, fortalecendo-se nos últimos anos e 

iniciando uma nova fertilidade, não apenas trazendo uma ideia uniforme do homem, 

mas ainda resolvendo as dificuldades essenciais e complicações dessa tarefa. 

Mas pode ser que a dificuldade fundamental de uma antropologia filosófica não 

consista na tarefa de obter a unidade sistemática das determinações essenciais deste ente 

diverso. Mas sim no seu conceito mesmo, uma dificuldade sobre a qual também o mais 

rico e elevado conhecimento não mais poderá ludibriar.  

Como então a antropologia em geral se torna filosófica? Seria somente porque 

seus conhecimentos se distinguem do conhecimento empírico em graus de generalidade, 

                                                 
7
 Cf. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928, p.13f . 

8
 Cf. Zur Idee des Menschen. Abhandlungen und Aufsätze. Bd. I, 1915, p. 319. 

9
 a. a. O. p. 324. 
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sem que possamos dizer em que grau precisamente cessa o conhecimento empírico e 

começa o conhecimento filosófico? 

Sabidamente a antropologia pode ser dita filosófica se seu método for filosófico, 

isso no sentido de uma consideração da essência do homem. Essa antropologia tem 

como meta distinguir o ente que nomeamos homem da planta e do animal e das outras 

esferas de ente para, com isso, delimitar especificamente os entes numa determinada 

região do saber. A antropologia filosófica torna-se assim uma ontologia regional do 

homem, permanecendo, como tal, coordenada com outras ontologias que compartilham 

com ela o domínio total do ente. A assim compreendida antropologia filosófica é, antes 

de tudo e sem delongas, centro da filosofia, que está fora do fundamento da estrutura 

imanente de sua problemática. 

A antropologia, assim, pode ser filosófica, desde que determine o objetivo da 

filosofia, seu ponto de partida ou, ainda, ambos a cada vez. Se o propósito de uma 

filosofia reside no desenvolvimento de uma visão de mundo, a antropologia terá 

delimitado a “posição do homem no cosmos”. E, se o homem vigir como aquele ente 

que é na ordem da fundamentação de certo conhecimento absoluto o absolutamente 

primeiro e certo, então a assim planejada construção da filosofia deve trazer a 

subjetividade humana em sua abordagem central. A primeira tarefa da antropologia 

pode unir-se a segunda, e ambas podem servir ao método e aos resultados de uma 

ontologia regional do homem, relevantes à antropologia.
10

 

Mas dessas diversas possibilidades de definir os caracteres filosóficos de uma 

antropologia, resulta-se já a indeterminidade desta ideia. A indeterminidade aumenta se 

se tem em vista a diversidade dos conhecimentos empírico-antropológicos que formam 
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Por mais natural e auto-evidente que a ideia de uma antropologia filosófica possa 

parecer, a despeito de sua equivocidade, por mais irresistivelmente que ela sempre se 

adquira validade, é igualmente inevitável que o “antropologismo” seja sempre 

combatido. A ideia de uma antropologia filosófica não é apenas insuficientemente 

determinada, além do que sua função no todo da filosofia permanece obscura e indecisa. 

Esta falta tem sua razão nos limites intrínsecos da ideia de uma antropologia 

filosófica. Esta, com efeito, não foi justificada explicitamente a partir da essência da 
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 Cf. Die Stellung des Menschen im Kosmos. 
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filosofia; ela foi sim formulada em consideração à meta da filosofia, primeira e 

expressamente composta, e ao seu ponto de partida possível. Assim, a determinação 

desta ideia termina no que a antropologia apresenta um reservatório possível para os 

problemas centrais da filosofia, uma característica cuja expressividade e 

contestabilidade saltam aos olhos.  

Mas se a antropologia reúne em si todos os problemas centrais da filosofia, por 

que deixar que estes conduzam de volta à questão sobre o homem? Eles se deixam 

reconduzir apenas quando se tem a noção de empreender o mesmo ou eles têm que ser 

reconduzidos a essa pergunta? E se eles assim o tiverem, onde está, portanto, o 

fundamento desta necessidade? Poderia ser que os problemas centrais da filosofia 

provenham do homem, não só por serem postos por ele, mas, por seu conteúdo 

intrínseco comportar uma relação com o homem? Mas em que medida todos os 

problemas centrais da filosofia têm na essência do homem seu lugar? Quais são, 

portanto, esses problemas centrais e onde fica seu centro? O que é filosofar, se em sua 

problemática tal essência do homem tem lugar central? 

Enquanto essas questões não forem desenvolvidas e determinadas 

sistematicamente, não serão vistos os limites da ideia de uma antropologia filosófica. 

Sem a discussão dessas questões faltará, de todo, um solo ao debate sobre a essência, os 

direitos e o papel de uma antropologia filosófica no seio da filosofia. 

Sempre e novamente tentativas de uma antropologia filosófica poderão oferecer-se 

em argumentos inteligíveis, aclamar sua posição e justificá-la com a essência da 

filosofia. Sempre e novamente os opositores da antropologia poderão objetar que o 

homem não pertence ao centro dos entes, mas que um “mar” de entes se acha “ao lado” 

– uma refutação da posição central da antropologia filosófica que não é nada mais 

filosófico que sua afirmação. 

Assim, uma meditação crítica sobre a ideia de uma antropologia filosófica não traz 

à luz somente sua indeterminidade e seus limites intrínsecos, ela manifesta claramente, 

acima de tudo, que faltam solo e contorno para as perguntas fundamentais por sua 

essência. 

Daí também seria prematuro dizer que, apenas por isso, Kant remaneja as três 

questões da metafísica propriamente dita a uma quarta questão sobre a essência do 

homem, por considerar esta questão como antropológica e ao confiar a fundamentação 
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da metafísica a uma antropologia filosófica. A antropologia não é suficiente para 

fundamentar-se, pois a antropologia é a metafísica. 

Mas o autêntico resultado da fundamentação kantiana não foi justamente a 

conexão da questão concernente à essência do homem com a do fundamento da 

metafísica?  Não deve assim essa conexão fornecer o fio condutor a uma tarefa de 

repetição da fundamentação?  

A crítica da ideia da antropologia filosófica indica que ela não é suficiente apenas 

por aquela quarta questão, a pergunta pelo homem. Ao contrário, a indeterminidade 

dessa questão sugere que, nem ao fim, tal como agora, ainda não estamos de posse do 

resultado decisivo da fundamentação kantiana.   

 

 


