
 

Filosofia e História da Biologia, v. 13, n. 2, p. 169-190, 2018. 169 

Clément Jobert, os peixes da Amazônia e os pei-
xes fósseis do Estado do Piauí, Brasil 

Antonio Carlos Sequeira Fernandes  

Luciana Barbosa de Carvalho  

Sérgio Alex Kugland de Azevedo  

Paulo Andreas Buckup  

 
Resumo: Contratado pelo Governo Imperial como um dos naturalistas que 
viriam a colaborar para o avanço científico do Brasil, o francês Clément Jobert 
empreendeu, em 1877 e 1878, uma viagem à Amazônia. Entre seus objetivos, 
estava a coleta de material ictiológico destinado a enriquecer o acervo do Mu-
seu Nacional do Rio de Janeiro, atividade que desempenhou com sucesso. 
Além de visitar várias localidades nos estados do Pará e do Amazonas, onde 
coletou os peixes, Jobert também incursionou pelos estados do Maranhão e 
Piauí, trazendo deste último uma coleção de peixes fósseis. Com a anuência 
do corpo administrativo do Museu, os peixes recentes foram transportados 
para Paris para que fossem estudados e identificados. No entanto, com a ex-
ceção de uma pequena parcela, esses peixes nunca mais retornaram ao Brasil, 
permanecendo no acervo do Museu Nacional de História Natural parisiense. 
Os peixes fósseis, entretanto, foram adicionados ao acervo do Museu do Rio 
de Janeiro. Essa transferência de material biológico, assim como outros casos 
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semelhantes, transformou-se em um marco significativo na história de apro-
priação indébita de objetos brasileiros de história natural que pertenciam ao 
Museu Nacional e que nunca mais retornaram à instituição. 
Palavras-chave: Jobert, Clément; Amazônia; ictiólitos; Chapada do Araripe 

Clément Jobert, the fishes from Amazônia and the fossil fishes from 
the state of Piauí, Brazil 

Abstract: Hired by the imperial government as one of the naturalists that 
would contribute to the scientific advancement of Brazil, the Frenchman 
Clément Jobert undertook, in 1877 and 1878, a trip to the Amazon. Among 
his objectives was the collection of ichthyologic material destined to enrich 
the collection of the National Museum of Rio de Janeiro, an activity that was 
successfully accomplished. In addition to visiting several locations in the states 
of Pará and Amazonas, where he collected living fish, Jobert also ventured 
into the states of Maranhão and Piauí, bringing a collection of fossil fishes 
from the latter. With the consent of the administrative body of the Museum, 
the living fishes were transported to Paris to be studied and identified. How-
ever, with the exception of a small portion, those fishes never returned to 
Brazil, remaining in Paris at the National Museum of Natural History. The 
fossil fishes, however, were added to the collection of the Museum of Rio de 
Janeiro. This transfer of biological specimens, like other similar cases, became 
a significant landmark in the history of misappropriations of Brazilian natural 
history objects that belonged to the National Museum and never returned to 
the institution. 

Keywords: Jobert, Clément; Amazônia; Ichthyoliths; Chapada do Araripe 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1878, o naturalista e fisiologista francês Clément Jobert, após 
retornar de uma viagem de quase um ano e meio à Amazônia brasileira, 
apresentou ao Corpo Administrativo do Museu Nacional o resultado 
de suas atividades: uma coleção de peixes amazônicos coletados em 
várias localidades nos estados do Pará e do Amazonas, e outra formada 
por um conjunto de concreções contendo peixes fossilizados coletados 
junto à Chapada do Araripe, em localidades não identificadas no Es-
tado do Piauí. 

Ciente do fato de não haver no Museu Nacional, especialistas que 
pudessem classificar o material ictiológico, Jobert obteve do Conselho 
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Administrativo a anuência de que necessitava para levar a coleção con-
sigo para a França, a fim de ser estudada pelos naturalistas do Jardin des 
Plantes, o Museu Nacional de História Natural de Paris. Para isso, Jo-
bert assumiu o compromisso de posteriormente devolver ao Brasil o 
material estudado, mantendo no museu parisiense apenas duplicatas do 
material. Com o passar dos anos, ocorreu exatamente o oposto. So-
mente parte do material ictiológico foi estudado, em 1880, 1902 e 1909 
pelos naturalistas franceses, com apenas uma pequena porção reenca-
minhada para o Museu Nacional, fruto do trabalho de descrição feito 
por Pellegrin em 1902, permanecendo a maior parte do material, inclu-
indo os exemplares-tipo usados nas descrições publicadas, até hoje, no 
Museu de Paris. Quanto à coleção de peixes fósseis do Piauí, estes fo-
ram incorporados já na época nas coleções do Museu Nacional, atual-
mente preservada na coleção de paleovertebrados da instituição. 

Poucas, entretanto, foram as informações publicadas sobre Jobert 
e suas atividades no Brasil com base na documentação dos arquivos 
históricos do Museu Nacional, particularmente com referência à expe-
dição ao Amazonas e o destino do material coletado. Apresentar as 
informações encontradas e discutir o papel de Jobert em suas relações 
com o Museu, a coleta do material amazônico e fóssil, e a possível e 
discutível apropriação do material sem retorno à verdadeira instituição 
responsável, são o objetivo deste trabalho. 

2 O FISIOLOGISTA CLÉMENT JOBERT 

As informações sobre Clément Jobert são raras, a começar pela falta 
de registro de seu nascimento e morte em sua cidade natal, Lyon, na 
França. O pouco que se sabe é relacionado principalmente ao reduzido 
número “de seus trabalhos, publicados entre 1870-1881”, presentes 
“nas bibliotecas dos museus” (Bleher, 2006, p. 42). Estas publicações 
mostram os estudos desenvolvidos por Jobert ao longo de uma década 
sobre os órgãos sensoriais de vários animais, de 1870 a 1876; os órgãos 
respiratórios de caranguejos terrestres em 1875; os órgãos visuais de 
cirrípedes em 1876; o veneno curare da Amazônia (Jobert, 1878a) e as 
doenças que afetaram os pés de café no Brasil, em 1878; além de outros 
três trabalhos sobre peixes.  
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Em virtude de sua estadia no Brasil e frequência no Museu Nacio-
nal, tem-se informações adicionais que refletem seu caráter e compor-
tamento. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, Jobert frequentava as 
dependências do Museu Nacional onde manteve contato com seus na-
turalistas, incluindo o médico João Baptista de Lacerda (1846-1912) 
que assim o definiu: 

Espírito vivo, cintilante, com a graça fina gaulesa e uma facilidade de 
exprimir-se admirável, em roda dele ficavam absortos, na mais grata 
jovialidade, todos quantos ouviam-no narrar as peripécias e aventuras 
de suas viagens. Era um conversador insigne, que sabia enfeitar a pi-
lheria, e dizer com chiste as cousas mais triviais. Ele possuía variados 
conhecimentos em muitos ramos das ciências biológicas: estudou a fi-
siologia com Cl. [Claude] Bernard, a anatomia comparada com [Henry] 
Milne-Edwards, a histologia com [Louis-Antoine] Ranvier. Havia nele, 
porém, um que de boêmio; a sua atividade no trabalho vinha por im-
pulsos e períodos de curta duração, aos quais sucediam compridos dias 
de inércia e despreocupação. (Lacerda, 1905, p. 53). 

A jovialidade e pilheria de Jobert comentadas acima por Lacerda já 
haviam sido, de certa forma, assinaladas por Auguste François Marie 
Glaziou (1833-1906) em uma pequena carta que encaminhou a Ladis-
lau de Sousa Mello e Netto (1838-1894), então diretor do Museu Na-
cional, onde inicia frase com a seguinte abordagem: “O nosso engra-
çado Sr. Jobert ...” (Museu Nacional, pasta 14, doc. 64, de 
16/11/1875).  

As atividades de Jobert, executadas por impulso ou não, conforme 
definiu Lacerda, não o impediram de realizar importante viagem à 
Amazônia em 1877 e 1878, onde coletou volumosa coleção de peixes 
que foi levada para a França. Lá, em 1880, foi definida como uma “co-
leção magnífica” por Léon Vaillant (1834-1914), importante zoólogo 
francês do Museu Nacional de História Natural de Paris (Bleher, 2006, 
p. 42).  

A viagem levou Jobert a coletar os peixes em pelo menos sete loca-
lidades nos estados do Pará e Amazonas, além de outras no Maranhão 
e Piauí. Curiosamente, em Tefé, no Amazonas, deixou aflorar seu in-
teresse pela arquitetura decidindo construir uma versão miniatura do 
Castelo de Versaillesjunto ao lago, cuja construção, ainda parcialmente 
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existente, chegou a ser ocupada pelos jesuítas por mais de cem anos 
(Bleher, 2006). 

Com a finalização das atividades na Amazônia, Jobert retornou a 
Belém, chegando ao Rio de Janeiro em meados de 1878, de onde seguiu 
para Paris. Quase nada mais se sabe sobre o destino de Jobert após seu 
retorno à França no final de 1878. Segundo Lacerda (1905, p. 54), “ele 
foi ocupar uma cadeira vaga na Faculdade de Medicina de Nancy”. A 
partir de 1881 não se tem outras informações sobre ele, associando-se 
assim este ano como de seu possível falecimento. 

3 A VIAGEM À AMAZÔNIA 

Com o apoio do Museu Nacional, evidenciado na Ata da 16ª Sessão 
do seu Conselho Diretor realizada em 2 de abril de 1877 (Livro de 
Registro de Atas do Conselho Administrativo do Museu Nacional, Li-
vro 3, 1876-1885, D193, p. 18), Jobert viajou para a Amazônia em 20 
de abril do mesmo ano acompanhado do naturalista alemão Carl Au-
gust Wilhelm [Guilherme] Schwacke (1848-1904) (Museu Nacional, 
pasta 17, doc. 145, de 1878) (Sá, 2012). Formado em ciências naturais 
pela Universidade de Göttingen e botânico pela Universidade de Bonn, 
‘Guilherme’ Schwacke, como era conhecido no Museu Nacional, che-
gou ao Brasil em 1873, sendo contratado como naturalista-viajante 
pelo Museu em março do ano seguinte até abril de 1891 quando, “exo-
nerado, a seu pedido” (Lacerda, 1905, p. 179), assumiu o cargo de pro-
fessor de Botânica na Escola de Farmácia de Ouro Preto em Minas 
Gerais.  

Jobert e Schwacke desempenharam importante papel na expedição 
à Amazônia; entretanto, o motivo da indicação de Jobert para a viagem 
com o apoio do Museu Nacional não está bem esclarecido. Como 
“conversador insigne, que sabia enfeitar a pilheria” e bom narrador das 
“peripécias aventuras de suas viagens”, conforme assinalou Lacerda 
(1905, p. 53), Jobert teria ganhado a confiança dos naturalistas do Mu-
seu, como fica demonstrado pela leitura das Atas do Conselho Diretor 
e Ofícios do Diretor do Museu, Ladislau Netto. Por outro lado, numa 
afirmação não muito clara,sua contratação teria sido feita pelo governo 
brasileiro (Pellegrini, 1902, 1909). Quatrefages de Bréauet al. (1878), 
anteriormente, comentaram que Jobert havia sido contratado por D. 
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Pedro II para fazer pesquisas zoológicas no Alto Amazonas, região in-
vestigada previamente pelo zoólogo e geólogo suíço Jean Louis Rodol-
phe Agassiz (1807-1873) durante a Expedição Thayer. Uma Memória 
com observações de suas pesquisas envolvendo a “respiração aérea de 
alguns peixes do Brasil” escrita por Jobert quando de sua viagem a Ta-
batinga, em setembro de 1877, pode ser prova de sua ligação com D. 
Pedro, pois foi encaminhada pelo imperador à Academia de Ciências 
de Paris, sendo apresentada e comentada por Jean Louis Armand de 
Quatrefages de Bréau (1810-1892), Émile Blanchard (1819-1900) e 
Henri Milne-Edwards (1800-1885) na publicação da instituição (Qua-
trefages de Bréau et al., 1878, p. 935). 

Segundo Lacerda, D. Pedro via o Brasil como  

[...] um país novo, cuja educação científica e artística apenas começava; 
conhecia os recursos de que dispunham para essa educação as nações 
mais adiantadas, era, portanto, natural que pensasse em aproveitar na 
direção de certos serviços, que tinham excepcional importância na vida 
científica do país, alguns estrangeiros bem recomendados por seus tí-
tulos e trabalhos. / Foi assim que aqui vieram ter [...] Jobert, [...] Gla-
ziou e outros ilustres cientistas, os quais deixaram indeléveis vestígios 
de sua passagem no Brasil. (Lacerda, 1905, p. 131). 

Sem fazer alusão à contratação de Jobert pelo Museu Nacional, La-
cerda foi mais enfático a respeito dos motivos que levaram à ida de 
Jobert para a Amazônia: 

Jobert havia sido contratado para reger a cadeira de biologia industrial 
na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Motivos que nunca busquei 
conhecer tornaram a sua posição ali difícil e até insustentável, razão 
por que consentiu o Governo em que ele se desviasse do ensino da-
quela escola, dando-lhe uma comissão científica na parte setentrional 
do Brasil. (Lacerda, 1905, p. 53). 

Por mais estranho que possa ter sido o motivo de seu afastamento 
da Escola Politécnica, o fato é que Jobert seguiu com Schwacke para a 
Amazônia e chegou a ser tratado como “emérito e distinto Membro 
Correspondente do Museu” (Ofício de 17/07/1878 do Diretor do Mu-
seu ao Ministro representante da República Francesa, Livro de Registro 
de Entrada e Saída de Ofícios. RA7, D7, 1875-1881, fls. 89 e 89v) 
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Segundo Alípio de Miranda Ribeiro (1874-1939), naturalista do Mu-
seu Nacional, o diretor Ladislau Netto, visando à incorporação de pes-
soal competente ao museu, “contratou os serviços” de Jobert e de ou-
tros naturalistas, como Herbert Smith e Emílio Goeldi (Ribeiro, 1945, 
p. 54). De acordo com a Ata da 16ª Sessão do Conselho Diretor do 
Museu, Jobert e Schwacke tinham por finalidade montar coleções para 
“enriquecer” o acervo do Museu Nacional (Livro de Registro de Atas, 
Livro 3, p. 18) Jobert ficaria responsável pela coleta de exemplares ic-
tiológicos e Schwacke, pelas “coleções botânicas, compreendendo o 
herbário mais completo do Amazonas, amostras de madeira [...], plan-
tas medicinais, etc.” (Ofício de 18/04/1877, Livro de Registro de En-
trada e Saída de Ofícios. RA7, D7, 1875-1881, fl. 49v e Ata da 21ª Ses-
são do Conselho Diretor em 01/09/1877, Livro de Registro de Atas, 
Livro 3, 1876-1885, D193, fl. 26v).   

No relatório das atividades referentes à excursão, encaminhado ao 
diretor do Museu Nacional, Jobert esclareceu ter recebido instruções 
dos “Ministros d’Agricultura e Império” para, além de coletar material 
destinado às coleções do Museu, estudar as questões de história natural 
aplicadas à agricultura e à indústria e fazer diversas atividades de ciência 
pura ligadas à anatomia e à fisiologia (Museu Nacional, pasta 17, doc. 
145, p. 1, de 1878).  

Após a partida do Rio de Janeiro, e com duas paradas, uma em Ma-
ceió e outra em Pernambuco, Jobert e Schwacke chegaram a Belém, 
iniciando suas atividades nos arredores da cidade e excursionando à 
ilha de Marajó, de onde retornaram carregados de plantas e peixes. O 
material coletado foi então remetido ao Rio de Janeiro em duas caixas, 
uma com peixes (95 exemplares representados por 49 espécies) e outra 
com plantas, através do vapor Bahia. (Museu Nacional, pasta 16, doc. 
85-A e 85-B, de 17/07/1877, e doc. 86, de 18/07/1877). Em 1º de 
setembro e 1o de outubro, Ladislau Netto comunicava nas sessões do 
Conselho Diretor o recebimento da primeira remessa das coleções fei-
tas pelos naturalistas (Livro de Registro de Atas, Livro 3, 1876-1885, 
D193, Atas da 21ª e da 22ª Sessão, fls. 26v, 27 e 27v).  

Em 20 de agosto, os dois naturalistas partiram de Belém para o in-
terior do Amazonas visitando várias localidades, dando continuidade à 
coleta de peixes e plantas e retornando a Belém nos primeiros dias de 
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janeiro de 1878. Após breve permanência na cidade, fizeram uma in-
cursão pelo interior do Maranhão e do Piauí onde, além da coleta de 
peixes e plantas, Jobert preparou uma coleção de peixes fósseis da 
“Serra de Araripe” (Museu Nacional, pasta 17, doc. 145, de 1878).  

Finalizando a viagem, Jobert e Schwacke voltaram ao Rio de Janeiro 
no decorrer de julho de 1878. Com eles trouxeram “para mais de mil e 
trezentos” exemplares de peixes correspondendo a aproximadamente 
450 espécies e cerca de 1.300 plantas (Ofício de 23/07/1878, Livro de 
Registro de Entrada e Saída de Ofícios. RA7, D7, 1875-1881, fl. 88v e 
pasta 17, doc. 145, de 1878), número que difere do estimado por Mi-
randa Ribeiro, calculado em cerca de 3.500 exemplares de peixes (Ri-
beiro, 1945). 

Cabe ressaltar também o grande interesse de Jobert e Schwacke na 
produção do curare. Os naturalistas descreveram este veneno utilizado 
pelos índios ticunas “no alto Solimões, próximo às fronteiras do Peru, 
e identificaram as plantas principais que entravam na composição do 
veneno” (Sá, 2012, p. 14). 

Sobre o curare, Jobert enviou correspondência à Academia das Ci-
ências de Paris, cujos trechos sobre a preparação do veneno foram 
apresentados na sessão de 14 de janeiro de 1878 por Claude Bernard 
(1823-1878), fisiologista francês do qual Jobert era grande admirador e 
depois pulicados nos Compte Rendus (Jobert, 1878a). Quando de seu re-
torno à França, Jobert apresentou, na sessão de 14 de dezembro de 
1878 da Sociedade de Biologia de Paris, “palestra sobre sua viagem à 
Amazônia e a demonstração sobre a fabricação do curare, que teve a 
oportunidade de presenciar” (Sá, 2012, p. 20). A publicação da palestra, 
reproduzida no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, levou o botâ-
nico brasileiro João Barbosa Rodrigues (1842-1909) a escrever “uma 
longa carta refutando todas as observações do naturalista francês” (Sá, 
2012, p. 21), publicada em 23 de fevereiro de 1879 na Gazeta de Notí-
cias. Sobre essas plantas, Jobert comunicou a João Baptista de Lacerda 
que pretendia completar seu estudo em Paris; entretanto, Lacerda pre-
sumiu que “esse material perdeu-se, pois a tal respeito jamais publicou 
Jobert nenhuma investigação de sua lavra” (Lacerda, 1905, p 54).O in-
teresse acentuado de Jobert pelo curare continuou no período restante 
de sua estadia no Rio de Janeiro em 1878, realizando experiências no 
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Museu Nacional, onde, além de Lacerda, compareciam “muitos outros 
médicos e professores da Escola de Medicina” (Lacerda, 1905, p. 54). 

Antes de seguir para a França, Jobert também estudou a praga de 
nematódeos que afetava os cafezais nas proximidades da cidade do Rio 
de Janeiro. Desse estudo resultou um trabalho apresentado na Acade-
mia das Ciências de Paris pelo botânico francês Pierre Étienne Simon 
Duchartre (1811-1894) na sessão de 09/12/1878 e divulgada na publi-
cação da academia (Jobert, 1878b). 

4 OS PEIXES DA AMAZÔNIA EM PARIS 

A coleção de peixes coletados na Amazônia foi levada “ao Jardim 
das Plantas de Paris, a fim de ser classificada, e devolvida depois ao 
Museu do Rio de Janeiro” (Lacerda, 1905, p. 53) por Jobert com auto-
rização do Conselho Diretor do Museu em sua 31ª Sessão Extraordi-
nária de 23 de julho de 1878 (Livro de Registro de Atas, Livro 3, 1876-
1885, D193, fls. 39v-40 e Ofício de 23/07/1878, Livro de Registro de 
Entrada e Saída de Ofícios, RA7, D7, 1875-1881, fl. 88v). A autoriza-
ção ocorreu com a justificativa da “falta de especialistas no país, ao que 
praticam os museus europeus em circunstâncias idênticas, e à impossi-
bilidade de uma perfeita divisão das coleções ictiológicas trazidas pelo 
Sr. Professor Jobert” (Ofício de 23/07/1878, Livro de Registro de En-
trada e Saída de Ofícios, RA7, D7, 1875-1881, fl. 88v ).  

Em Paris, Léon Vaillant fez “um apanhado sobre Sclearacantha” e 
um estudo sobre raias (Vaillant, 1880a, 1880b, 1880c Ribeiro, 1945, p. 
54) e, duas décadas depois, os peixes também foram estudados pelo 
zoólogo francês Jacques Pellegrin (1873-1944), com resultados divul-
gados em duas publicações. Na primeira, Pellegrin procedeu à revisão 
dos peixes ciclídeos por sua importância entre os peixes de água doce 
da região amazônica. Com exceção de uma espécie procedente do Rio 
de Janeiro, as demais 32 espécies e subespécies identificadas tiveram, 
como pontos de coleta, localidades distribuídas desde a ilha de Marajó 
até a fronteira com o Peru, como a foz do rio Amazonas, Santarém, 
Manaus (junto ao rio Negro), Tefé, Tocantins e Tabatinga (Pellegrin, 
1902). Na segunda publicação, Pellegrin dedicou-se ao estudo dos ca-
racídeos, peixes “que se constituem igualmente em uma das famílias 
mais representadas nas águas doces sul-americanas” (Pellegrin, 1909, 
p. 147) procedentes das localidades já citadas acrescidas de três outras: 
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rio Negro (Amazonas), rio Grande, e Serra da Estrela (Rio de Janeiro). 
Foram identificadas 122 espécies, um número considerado significa-
tivo pelo autor já que na época perfazia cerca de um quarto das espécies 
conhecidas da família, além de novos táxons provenientes da serra da 
Estrela e da Amazônia. Os tipos e outros exemplares das espécies es-
tudadas por Vaillant e por Pellegrin permaneceram no Museu de His-
tória Natural de Paris. 

Pelo acordo com Jobert firmado pelo Conselho Diretor, caberia ao 
museu parisiense uma duplicata das coleções que seriam devolvidas ao 
Museu Nacional após o estudo, segundo o Ofício de 27/07/1878 (Li-
vro de Registro de Entrada e Saída de Ofícios, RA7, D7, 1875-1881, 
fls. 89 e 89v.), encaminhado pelo diretor do Museu ao “Enviado Ex-
traordinário e Ministro Plenipotenciário da República Francesa no Bra-
sil”. No ofício, o diretor solicitava que fosse “garantida, na ausência ou 
em qualquer falta do [...] Professor Jobert, a propriedade do Museu 
Nacional” em relação às coleções de peixes. Não foi encontrado, en-
tretanto, registro de uma resposta por parte do representante francês 
ou se os especialistas do museu em Paris, como Pellegrin, tivessem co-
nhecimento do referido acordo, o que poderia ter levado à permanên-
cia definitiva da coleção ictiológica amazônica na capital francesa. As-
sim, apesar dos esforços de Ladislau Netto de garantir o seu retorno, 
os peixes amazônicos coletados por Jobert não mais teriam voltado 
para compor o acervo do Museu Nacional, fato comentado por Mi-
randa Ribeiro, que acrescentou: “dos cerca de 3.500 exemplares de pei-
xes, [...] o Museu recebeu menos de 180 exemplares de espécies reme-
tidas” (Ribeiro, 1945, p. 54). Infelizmente, em 1916, data em que fez 
essa afirmação, Miranda Ribeiro não organizou nenhum sistema de ca-
talogação do material, sendo os exemplares somente catalogados algu-
mas décadas depois. Com isto, perderam-se exemplares e, em muitos 
casos, também os dados e rótulos, resultando no registro de muitos 
exemplares na coleção sem dados associados, dificultando o reconhe-
cimento com exatidão dos exemplares coletados por Jobert. Uma aná-
lise acurada do catálogo atual permitiu, entretanto, com base na iden-
tificação taxonômica e procedências anotadas, associar Jobert a cerca 
de 26 registros com 84 exemplares, um número bem inferior aos 180 
exemplares assinalados por Miranda Ribeiro (Tabela 1). 
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MNRJ Espécie No Procedência Obs. 

1228 Cichla ocellaris 1(?) Manaus - 

1249 Chaetobranchus 1 Santarém - 

1252 Cichla ocellaris 1(?) Manaus (1) 

1260 Chaetobranchus sp. 1 Rio Teffé - 

1262 Mesonauta festivus 1 Rio Teffé - 

1264 Hypselacara coryphenoides 2  Tabatinga - 

1268 Chaetobranchopsis opercularis 1 Marajó - 

1278 Crecichlia johanna 1(?) Manaus - 

1279 Geophagus surinamensis 3 Marajó - 

1294 Geophagus brasiliensis 5 Rio Grande do Sul - 

1297 Astronotus ocellatus 3 Pará - 

1299 Cichlasoma sp. 43 Manaus - 

1327 Australoheros 2 Baía de Guanabara - 

1564 Crenicichla lugubris 1 Amazonas - 

1620 Geophagus jurupari 1 Rio Teffé - 

1625 Cichla ocellaris 4 Manaus - 

1627 Mesonauta insignis 1 Itabatinga - 

2069 Astronotus ocellatus 1 Marajó - 

2128 Crenicichla  4 Tabatinga (2) 

2407 Aequidens tetramerus 1 Marajó - 

2938 Pimelodus clarias 1 Amazonas(?) (3) 

2953 Acaronia nassa 1 Santarém - 

8987 Aequidens tetramereus 1 Marajó (4) 

9057 Acaronia nassa 1 Santarém (5) 

9061 Acaronia nassa 1 Santarém (5) 

43514 Geophagus brasiliensis 1 Rio Grande do Sul (6) 

Tabela 1. Lista de lotes de exemplares de peixes que podem ser associados 
aos coletados por Clément Jobert. As espécies são da família Cichlidae, cor-
respondendo provavelmente ao material estudado por Jacques Pellegrin em 
1902 e mencionado por Miranda Ribeiro em 1916 (vide Ribeiro, 1945). Cole-
ção ictiológica do Departamento de Vertebrados. MNRJ: número de registro 

na coleção; No: número de exemplares; Observações: (1) C. temensis, se-
gundo Miranda Ribeiro; (2) Números originais 21, 43, 78 e 80; (3) Jobert (?); 
(4) Exemplar anteriormente no número 2407; (5) Exemplares anteriormente 

no número 2953; (6) Exemplar anteriormente no número 1294. 

 
No seu retorno a Paris, Jobert não se limitou a levar consigo so-

mente os exemplares ictiológicos que seriam estudados e classificados 
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pelos pesquisadores franceses. No acervo do museu parisiense, seu 
nome está associado pelo menos a 1.438 itens. Além dos peixes ama-
zônicos, o acervo inclui uns 32 exemplares de anfíbios e répteis, 25 
lotes de morcegos, um crustáceo, uma ave e 454 exsicatas botânicas.  

Alguns poucos peixes interessantes (linguados e muçuns) foram ca-
talogados antes de 1878, o que sugere que teriam sido enviados para a 
França antes da reunião final no Museu Nacional. Os peixes amazôni-
cos, com 111 lotes, começaram a ser catalogados a partir de 1902. Em 
1904, foi catalogada mais uma dezena de lotes e, em 1909, outros 284 
lotes. A partir dessa data, o material tem sido catalogado esporadica-
mente até a atualidade (existe material com data de 2017), sugerindo 
que ainda existe muito material não catalogado, considerando os mais 
de 1.300 exemplares levados para Paris segundo Jobert, ou 3.500, de 
acordo com Miranda Ribeiro, dos quais menos de 180 retornaram ao 
Museu Nacional. Destes, atualmente, devido à falta de dados no catá-
logo de ictiologia, somente cerca de seis dezenas de exemplares podem 
ser atribuídos a Jobert. Também cabe ressaltar que, a despeito da pre-
sença de exemplares de outros grupos zoológicos no Museu de Paris, 
não foram localizados exemplares correspondentes nas coleções do 
Museu Nacional que pudessem ser relacionados a Jobert. 

5 OS ICTIÓLITOS DO PIAUÍ 

Jobert também mostrou interesse pelo conteúdo ictiológico fossilí-
fero brasileiro, representado pela coleção entregue em 1878 ao Museu 
Nacional. A coleção de ictiólitos, procedentes da Chapada do Araripe 
e atribuída a Jobert, por desconhecimento da existência do seu relatório 
de viagem, transformou-se em um dos muitos mistérios ligados à his-
tória do acervo de paleovertebrados da instituição. O acervo de pale-
overtebrados conta atualmente com 7.718 registros relativos a cerca de 
12.400 exemplares, incluindo 1.591 registros correspondem a ictiólitos 
procedentes da Chapada do Araripe. Apenas 29 registros podem ser 
atribuídos a Jobert. 

Abrangendo parte dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, a 
Chapada do Araripe é composta principalmente por rochas de idade 
cretácica, sendo as camadas mais fossilíferas pertencentes à Formação 
Santana cuja divisão superior, denominada Membro Romualdo, con-
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tém os nódulos calcários com peixes fossilizados (Maisey, 1991; Kell-
ner et al., 2002). A existência desta formação fossilífera não era desco-
nhecida dos naturalistas setecentistas e oitocentistas. Ao final do século 
XVIII, em viagem à região do Cariri durante o ano de 1800, o sargento-
mor e naturalista João da Silva Feijó (1760-1824) observou e coletou 
“os fósseis de peixes que considerou uma das mais raras e curiosas do 
mundo” (Fernandes, 2011, p. 790). Em dezembro do mesmo ano, 
Feijó encaminhou exemplares à Lisboa, tratando posteriormente das 
“petrificações” em sua “Memória sobre a Capitania do Ceará” (Feijó, 
1814, 1997; Antunes et al., 2005; Lopes, 2005; Lopes & Silva, 2003). 
No relato de sua viagem pelo Brasil entre os anos de 1817 e 1820, os 
naturalistas Johann Baptist Ritter von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich 
Philipp von Martius (1794-1868) ressaltaram a presença dos peixes pre-
servados nas concreções calcárias “próximo à pequena Vila do Bom 
Jardim, no distrito dos Cariris Novos” (Maisey, 1991, p. 13). O médico 
e botânico escocês George Gardner (1810-1849), ao viajar pelo interior 
do Brasil de 1836 a 1841, esteve em Jardim e coletou as concreções 
com os peixes a que chamou de “ichthyolites” (Gardner, 1975, p. 102), 
enviando-as à Inglaterra. Estes ictiólitos foram estudados por Jean 
Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) (Fernandes & Henriques, 2013). 
Agassiz descreveu os peixes em 1841 e, em 1844, com base em outros 
exemplares adquiridos pelo comerciante e naturalista François Chabril-
lac1, apresentou novas espécies, sendo uma em homenagem a Gardner 
(Agassiz, 1844). 

O material coletado por esses naturalistas teve como destino as co-
leções de interessados e instituições no exterior, e no Museu Nacional 
do Rio de Janeiro não se tem registro de sua presença “na primeira 
metade do século XIX, embora não se possa afirmar que os naturalistas 
da instituição os desconhecessem” (Fernandes & Henriques, 2013, p. 
107). Em 1855, meados do século XIX, o Museu Nacional recebeu 
peixes fósseis provenientes de Crato, Ceará (q.v. Tabela 1 de Fernandes 
et al., 2010, p. 254) e, durante as atividades da Comissão Científica de 
Exploração que atuou no Ceará e outras províncias do Nordeste de 
1859 a 1861, Guilherme Schüch de Capanema (1824-1908) coletou ic-
tiólitos na região do Araripe (Pinheiro, 2002, pp. 109-110). Sobre esses 

                                                      
1 Não encontramos as datas de nascimento e morte deste naturalista.  
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fósseis coletados por Capanema, entretanto, permanece a dúvida se 
chegaram ao Museu Nacional, pois é conhecida a “perda das coleções 
da seção geológica” da Comissão devido a um naufrágio ocorrido du-
rante a expedição (Lopes, 1997, p. 140; Fernandes & Henriques, 2013, 
p. 108). 

Em 1870, Ladislau Netto assinalou a existência na coleção paleon-
tológica do Museu Nacional de “peixes fósseis provenientes quase to-
dos da província do Ceará” (Netto, 1870, p. 309). As coleções do Mu-
seu, entretanto, foram duramente criticadas por Louis Agassiz, ao re-
ferir-se aos peixes fósseis do Ceará que, apesar de “belos [...] ainda não 
se tentou classificá-los” (Agassiz & Agassiz, 1975, p. 292). 

De fato, o Museu Nacional, situado no prédio junto ao Campo de 
Santana (atual Praça da República), encontrava-se em condições precá-
rias de conservação, o que levou com o tempo à perda de importantes 
informações dos fósseis presentes em documentos e etiquetas origi-
nais. Como resultado, nas coleções atuais, incluindo a de paleoverte-
brados, “há uma carência significativa de informações no livro de 
tombo sobre o acervo de ictiólitos da coleção” (Fernandes & Henri-
ques, 2013, p. 108); entre as informações ausentes estão as indicações 
detalhadas de procedência das amostras que, pelo que se pode deduzir, 
tendo como principal ou única indicação o estado do Ceará, seriam 
provenientes da região do Cariri. A única divergência vem das amostras 
cedidas ou doadas por Jobert, provenientes do Piauí. 

Após o encerramento de suas coletas na região amazônica, Jobert 
“retornou a Belém” (Bleher, 2006, p. 43). Na 31ª Sessão Extraordinária 
do Conselho Diretor do Museu Nacional, foi lida “uma nota enviada 
pelo Sr. Professor C. Jobert, na qual é indicado o itinerário de sua via-
gem desde o Rio de Janeiro até o Amazonas e daí para cá, e assinalando 
os pontos científicos mais importantes de seus estudos nestas viagens; 
acrescentando que mais tarde apresentará [...] um minucioso relatório” 
(Livro de Registro de Atas, Livro 3, 1876-1885, D193, fl. 40). No rela-
tório, Jobert assinalou que após uma curta estadia em Belém, seguiu 
para o Maranhão e o Piauí, para onde “o Governo enviou-me [...] com 
o fim especial de estudar e conhecer o gado e a criação” (Museu Naci-
onal, pasta 17, doc. 145, de 1878).  

A partir de São Luis, Jobert e Schwacke seguiram para o Piauí che-
gando à “Serra de Araripe” onde Jobert coletou os peixes fósseis que 
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“serão interessantes para comparar com [os] do Ceará que possui o 
Museu” e que certamente já tinha visto antes de iniciar a viagem. No 
retorno a São Luis, auxiliou Schwacke na coleta das plantas, reunindo 
uma coleção de mais de 300 exemplares, chegando ao Rio de Janeiro 
“no correr do mês de julho” de 1878 (Lacerda, 1905, p. 53). 

Sobre a localidade de procedência dos ictiólitos, é de conhecimento 
que, no Piauí, “os melhores afloramentos do Membro Romualdo [que 
contém os nódulos] foram encontrados na localidade ‘Ladeira do Ber-
lenga’ [município de Fronteiras], situada na rodovia Marcolândia-Fron-
teira [PI-142]” (Kellner, 2002, p.112), ocorrendo outros afloramentos 
nas proximidades da rodovia, nos municípios de mesmo nome. Além 
da Ladeira do Berlenga, entre novas localidades atualmente conhecidas, 
estão as de Pau dos Ferros e Caboclo, no município de Fronteiras, e 
Caldeirão Grande, no município de Marcolândia (Barreto et al., 2012 p. 
314). Embora não existam anotações a respeito, os fósseis coletados 
por Jobert seriam certamente procedentes dessa região, podendo a lo-
calidade de Ladeira do Berlenga sensu lato ser indicada nesse caso.  

Sobre o conteúdo da coleção, os peixes encontram-se identificados 
como pertencentes aos gêneros Vinctifer, Enneles, Rhacolepis, Tharrhias, 
Elopomorpha e Cladocyclus (Tabela 2), sendo Vinctifer o mais representado 
com 15 registros, o que, coincidentemente, corresponde ao “táxon 
mais abundante” da Ladeira do Berlenga, como foi assinalado por Kel-
lner e colaboradores (Kellner et al 2002, p. 113). A identificação dos 
táxons, entretanto, é posterior a sua incorporação às coleções do Mu-
seu em 1878: o gênero Vinctifer, por exemplo, foi criado por David 
StarrJordan (1851-1931) em 1919 e a espécie, V. comptoni, somente in-
cluída neste gênero em 1923 (Jordan, 1919, 1923). Confirmando a in-
formação, Tharrhias e Enelesaudax foram criados por Jordan e John Cas-
per Branner (1850-1922) em 1908, sendo que somente Cladocyclus e 
Rhacolepsis foram descritos por Louis Agassiz em 1841 (Agassiz, 1841; 
Jordan & Branner, 1908). Os exemplares de Jobert foram incluídos no 
acervo sem identificação taxonômica, como pode se deduzir pelo con-
teúdo do rótulo dos espécimes (Figura 1), identificação que deve ter 
ocorrido somente a partir da segunda metade do século XX. 
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MN Espécie Estado Col./Doador Ano 

683-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

684-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

685-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

700-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

703-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

713-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

714-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

715-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

716-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

717-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

718-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

719-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

720-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

721-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

735-V Enneles audax Piauí Dr. Jobert 1878 

736-V Vinctifer comptoni Piauí Dr. Jobert 1878 

801-V Rhacolepis sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

805-V Tharrhias sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

806-V Tharrhias sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

809-V Tharrhias sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

817-V Elopomorpha sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

835-V Tharrhias sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

836-V Vinctifer sp. Piauí Dr. Jobert 1878 

837-V Peixe Piauí Dr. Jobert 1878 

867-V Cladocyclus gardnery Piauí Dr. Jobert 1878 

868-V Cladocyclus gardnery Piauí Dr. Jobert 1878 

871-V Cladocyclus gardnery Piauí Dr. Jobert 1878 

872-V Cladocyclus gardnery Piauí Dr. Jobert 1878 

905-V Rhacolepis bucalis Piauí Dr. Jobert 1878 

Tabela 2. Lista dos exemplares de peixes em nódulos calcários da Cha-
pada do Araripe procedentes do estado do Piauí cuja coleta é atribuída a 

Clément Jobert.Coleção de paleovertebrados do Departamento de Geologia 
e Paleontologia do Museu Nacional. MN: número de registro na coleção. 
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Fig. 1. Exemplar de Vinctifer camptoni (MN 683-V) depositado na coleção de 
paleovertebrados do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu 
Nacional. O rótulo, possivelmente original e colado ao exemplar, não traz a 

identificação taxonômica do peixe, feita a posteriori, mas permite seu 
reconhecimento como coletado por Clément Jobert em 1878. 

6 CONCLUSÃO 

O material levado por Jobert a Paris rendeu a descrição de quase 
meia centena de espécies de peixes e plantas pelos naturalistas euro-
peus. Seu legado no Museu Nacional, entretanto, apesar do apoio ins-
titucional irrestrito que lhe foi concedido, restringiu-se aos poucos 
exemplares de peixes amazônicos que retornaram e aos ictiólitos do 
Piauí que aqui permaneceram. 

Sem dúvida, Jobert representou, entre outros naturalistas comenta-
dos por Miranda Ribeiro, intencionalmente ou não, um marco signifi-
cativo na apropriação de objetos brasileiros de história natural que per-
tenciam ao Museu Nacional e que para ele nunca mais retornaram. Não 
fica claro, no entanto, se esta apropriação foi intencional, como resul-
tado direto da atuação de Jobert, ou constitui-se no resultado de negli-
gência por parte dos pesquisadores encarregados de estudar o material 
no Museu de Paris. Como a publicação de resultados científicos decor-
rentes do estudo do material levado para a Europa por Jobert ocorreu 
somente no século XX, mais de duas décadas após o retorno de Jobert, 
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é possível que o registro do material nas coleções permanentes do Mu-
seu de História Nacional Natural de Paris tenha ocorrido em virtude 
do esquecimento dos compromissos assumidos em 1878. Neste con-
texto, no entanto, é pertinente registrar que a presença da família real 
no Brasil, e consequentemente a própria fundação de um museu de 
história natural no Rio de Janeiro, foram resultados do expansionismo 
militar francês e seu impacto sobre Portugal. É provável que com o 
fim do regime monarquista brasileiro no final do Século XIX, os com-
promissos impostos pela direção do Museu Imperial sobre Jobert e so-
bre a representação diplomática francesa tenham sido abandonados, 
apesar das expectativas de Dom Pedro II.  Se por um lado o fim da 
monarquia brasileira permitiu o rompimento de acordos estabelecidos 
entre instituições de pesquisa brasileiras e europeias, por outro, é pos-
sível identificar o surgimento de um novo nacionalismo representado 
por Miranda Ribeiro e seu discurso no sentido de defender o controle 
da biodiversidade existente no Brasil. O certo é que a instalação do 
regime republicano no Brasil representou uma importante mudança de 
atitude entre os naturalistas brasileiros, que levou à aceleração no cres-
cimento dos acervos do Museu Nacional. 
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