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O homem chega e já desfaz a natureza 

Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 

(Sobradinho, Sá e Guarabira) 

 

Beber o suco de muitas frutas 

O doce e o amargo 

Indistintamente 

Beber o possível 

Sugar o seio 

Da impossibilidade 

Até que brote o sangue 

Até que surja a alma 

Dessa terra morta 

Desse povo triste 

(O doce e o amargo, Secos e Molhados) 

 

Há fronteiras no jardim da razão 

(Praiera, Chico Sciencie) 

 

O Rio? É doce. 

A Vale? Amarga. 

Ai, antes fosse 

Mais leve a carga. 

(...) 

Quantas toneladas exportamos 

De ferro? 

Quantas lágrimas disfarçamos  

Sem berro? 

(Lira Itabirana, Carlos Drummond de Andrade)
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Resumo 

A polissemia do conceito de natureza expressa nos discursos dos naturalistas luso-

mineiros da passagem para o século XIX é capaz de manifestar a historicidade de toda 

uma geração de letrados que lidou com a crise da colonização durante um período de 

aceleração provocado pela emergência de novos saberes científicos. A História Natural 

se institucionalizou nas estruturas administrativas ultramarinas e promoveu o 

esquadrinhamento da natureza colonial. Tal historicização do meio ambiente produziu 

oscilações de significados que acabaram associando o meio natural do Brasil a uma 

potência de progresso e engendrando novas relações entre metrópole e colônia. A 

abertura do futuro propiciada por enunciados que buscavam o progresso através da 

natureza acabou racionalizando práticas destrutivas à biodiversidade nativa, 

institucionalizando-as como políticas de governo e causando danos irreversíveis ao 

patrimônio ambiental brasileiro, além de resguardar os recursos naturais para o uso dos 

estratos dominantes. Esta dissertação busca compreender e desconstruir os fundamentos 

de tais representações sobre a natureza do Brasil, em especial sobre a de Minas, para 

recuperar os elos semânticos que ecoam na crise ambiental contemporânea. 

Palavras-chave: luso-mineiros; História natural; conceito de natureza; progresso; 

Antropoceno. 

Abstract 

The polysemy of the concept of nature expressed in the discourses of Luso-Mineiro 

naturalists in the passage to the 19th century is able to express the historicity of a whole 

generation of learned people who dealt with the colonization crisis during a period of 

acceleration caused by the emergence of new scientific knowledge. Natural History was 

institutionalized through the overseas administrative structures and promoted the 

scanning of colonial nature. This historicization of the environment produced 

oscillations in the meanings that associated Brazil's habitat with a progress power and 

engendered new relations between the metropolis and the colony. The opening of the 

future provided by statements that sought progress through nature rationalized 

destructive practices as to native biodiversity, institutionalizing them as government 

policies, causing irreversible damages to Brazil's environmental heritage and protecting 

natural resources for the sole use of the dominant strata. This dissertation seeks to 

understand and deconstruct the foundations of such representations about Brazil's 



nature, especially that of Minas, in order to recover the semantic links that echo in the 

contemporary environmental crisis. 

Keywords: luso-mineiros; Natural History; concept of nature; progress; Antropocene.
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Introdução 

 Até o século XVIII tentava-se compreender, na filosofia e entre os letrados 

ocidentais, como a natureza influenciava a humanidade, e não o contrário1. Mas a partir 

do século XVIII, alguns enunciados passaram a referir situações em que a humanidade 

influenciava a natureza. Passou a ser questionado como (por quais métodos) a 

humanidade poderia reescrever a sua história sem ser vítima da influência fatal da 

natureza. Mais que isso, passou-se a considerar que o domínio da natureza poderia 

produzir progresso em um tempo histórico que, entre os séculos XVIII e XIX, era 

sentido como sendo acelerado. Esses métodos começam a surgir na História Natural. 

Tentava-se escrever, a partir dela, uma história que fosse capaz de abarcar os corpos 

naturais. A História Natural catalogou os corpos naturais, os classificou, e “descobriu” 

ao fim que a natureza, obra divina da criação, era um corpo mecânico que poderia ser 

compreendido e manipulado o suficiente pelas artes e pela ciência a fim de trazer o 

conforto, a estabilidade, o bem-comum e o progresso às sociedades humanas. Assim, 

através da razão e da observação, a natureza foi objetificada por um saber, a História 

Natural, que produziu discursos e práticas empíricas, sociais e institucionais; 

acarretando assim em uma cisão entre as histórias humana e natural. Essa distinção 

entre as duas histórias não é apenas simbólica ou metafórica, mas reflete especialmente 

a situação em que este observador pensa se encontrar: adequadamente distanciado do 

mundo e da experiência histórica. 

 Esta dissertação envereda por esta problemática, investigando qual foi o a priori 

histórico que levou certos saberes (como os relacionados à História Natural) a se 

constituírem como formas privilegiadas de ver e operar o mundo. Visa também avaliar 

com que nexos semânticos tais saberes construíram a ideia de natureza brasileira e 

mineira. No Brasil isso se deu de maneiras próprias, correspondentes às relações sociais 

e políticas entre colônia e metrópole, e os produtores de discurso analisados aqui são os 

 
1 Clarence Glacken, em seu estudo a respeito das concepções intelectuais sobre a natureza no mundo 
ocidental, da Antiguidade ao século XVIII, argumentou que todos os principais pensadores enfrentaram 

este tema. Três perguntas fundamentais eram feitas pelos intelectuais investigados por Glacken: “É a 

natureza, tal qual ela se apresenta na Terra, dotada de sentido e propósito? Possui essa natureza, 

especialmente o lugar onde cada sociedade habita, uma influência sobre a vida humana? Foi a realidade 

da Terra, em sua condição primordial, modificada pela ação histórica do homem?” A sua conclusão é que 

as duas primeiras perguntas foram as mais incidentes no debate filosófico e científico até o século XVIII. 

Sempre se tratou de tentar compreender como a natureza influenciava a história humana, e não o 

contrário. GLACKEN, C. Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from 

Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. Berkeley: Berkeley University Press, 1967. (grifos 

meus) 
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naturalistas luso-mineiros2 que compõem a “geração de 1790”3. O conjunto de 

enunciados da História Natural configura-se como um problema para estudos da 

Arqueologia do Saber4, da História Ambiental5 e do Pós-colonialismo6 pelo fato de 

terem legitimado práticas científicas que promoveram a manutenção da colonização e a 

degradação das condições ambientais nativas da América. A destruição desse ambiente 

já vinha sendo promovida anteriormente ao século XV pelas populações autóctones e 

mais intensamente a partir da colonização ibérica. Com os discursos naturalistas luso-

brasileiros das últimas décadas do século XVIII, o que ocorre é uma formulação 

racional que continua a promover a destruição, porém com mais utilidade econômica – 

aliás, os novos procedimentos de plantio e extração introduzidos por esses discursos 

potencializaram o poder de destruição do ambiente em relação a tudo o que se praticara 

antes. 

 Essa geração de letrados era composta geralmente de filhos das elites, que 

cruzaram o Atlântico para se formar em um projeto educacional iluminista que há pouco 

adentrara a intelectualidade portuguesa. A maioria deles estudou na Universidade de 

Coimbra (que teve os seus estatutos reformados em 1772), e concluiu cursos de filosofia 

natural (fundado no mesmo ano), matemática (também inaugurado com a reforma), 

medicina, leis, cânones e teologia. A “missão” ou dever dos luso-brasileiros formados 

 
2 Há apenas um autor dentre os analisados que não é luso-mineiro: José Joaquim da Cunha de Azeredo 

Coutinho. Ele foi incluso por ter publicado discursos importantíssimos que retratam a mineração e a 

agricultura da época. 
3 Este termo é de Kenneth Maxwell, e define a geração de luso-brasileiros que viajaram para a Europa nas 

últimas décadas do século XVIII para se formarem em cursos que compunham o projeto educacional 
iluminista executado pela coroa, iniciado por Pombal e estimulado por D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

Ele escolheu a década de 1790 porque é nela que muitos empreendimentos políticos (que são 

consequência das luzes adquiridas pelos membros dessa geração) dão voz à História Natural na colônia, 

como o financiamento de viagens filosóficas, publicações, a construção de jardins botânicos, de herbários 

e de museus de História Natural, entre outros. MAXWELL, Kenneth. “A geração de 1790 e a ideia de 

Império luso-brasileiro”. Chocolate, piratas e outros malandros: ensaios tropicais. São Paulo: Paz e Terra 

1999 
4 Cf. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas : uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma 

Tannus Muchail – 8ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1999; A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe 

Baeta Neves – 7ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
5 O campo da História Ambiental é mais recente no Brasil. Apesar disso, muitos bons estudos vêm se 
fazendo no e sobre o Brasil. O fato de o país ter sido colonizado e de ter adquirido, nas disposições 

econômicas contemporâneas, uma posição de fornecedor de insumos, minérios, alimentos, de extrações 

de matéria prima em geral,  faz com que surjam diversas problematizações em torno de seus recursos 

naturais, biomas, legislações florestais e, enfim, de qualquer tipo de discurso que tenha abordado e 

construído um sentido sobre o meio ambiente. Afinal, é disso que este estudo trata, pois investiga os 

primeiros enunciados de História Natural que classificaram a natureza brasileira. 
6 Cf. RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Brasiliense 1985; SAID, Edward W. Representações 

do intelectual: as Conferências Reith de 1993. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. A concepção de 

ambos sobre os intelectuais e a colonização também orienta esse estudo para avaliar o impacto da História 

Natural na História do Brasil. 
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dentro desse quadro de reformas era, pelo menos no âmbito do discurso, aplicar seus 

conhecimentos em sua terra natal – pois conheciam melhor o Brasil do que os próprios 

administradores metropolitanos – e superar, como diziam, a “decadência econômica e 

moral” vivida pelo Império português nas últimas décadas do século XVIII. Agora, 

apresentemos rapidamente os naturalistas aqui investigados 

 Nascido por volta de 1742, em Mariana (arraial do Inficcionado – atual Santa 

Rita Durão), Joaquim Veloso de Miranda foi um grande naturalista que serviu Portugal 

durante a colonização, atuando em Minas Gerais de 1780 até 1818, quando faleceu. 

Veterano dentre os autores analisados, e possivelmente, ao lado de Manuel Inácio 

Alvarenga, um dos primeiros mineiros da geração nascida entre 1740 e 1760 a cruzar o 

Atlântico em busca de (re)conhecimento, esteve em Coimbra entre 1769 e 1779, quando 

chegou a cursar Direito, embora tenha se formado e doutorado nos cursos de Filosofia 

Natural e Matemática. Dentre suas atividades foi viajante (reconhecia territórios, 

coletava amostras, observava minerais, plantas e animais, minas e cultivos), acadêmico 

(não teve nada publicado independentemente, mas suas contribuições foram 

incorporadas em publicações de seu mestre da Universidade, Domingos Vandelli), 

médico (trabalhou na descoberta de novas plantas mineiras para o tratamento de 

doenças) e metódico experimentalista (fazia experimentos com as amostras, descobria 

suas propriedades, aplicava-as na economia e relatava suas descobertas à coroa). Foi um 

naturalista exemplar empregado por Portugal. Forneceu reconhecidas contribuições na 

produção de salitre, na otimização da extração do ouro, no atentamento para outros 

minérios como o ferro, na produção de papel e cartucho de canhões, em experimentos 

de tinturaria, na gestão do Horto Botânico de Vila Rica de 1799 e na coleta e envio de 

substanciosas amostras dos três reinos da natureza para Portugal. Paralelamente à sua 

vida profissional, tinha família reconhecida com terras e patrimônio. Era sobrinho de 

José de Santa Rita Durão, autor do poema Caramuru, de 1781, e da polêmica Carta 

Pastoral, de 1759, que está no cerne dos acontecimentos relativos à expulsão dos 

jesuítas. Ocupou o cargo político de secretário de Vila Rica a partir de 1800.7 

 
7 Miranda iniciou os estudos cedo, em 1766, no Seminário da Boa Morte, atual ICHS, campus da UFOP, 

Mariana. Já formado em Coimbra, recebeu o grau de doutor em Filosofia em 26 de julho de 1778, 

chegando a lecionar algumas cadeiras na universidade como lente até 1779, ano em que retorna ao Brasil. 

A proximidade com seu tio, Pombal e Vandelli foi positiva em alguns momentos, mas adversa em outros, 

principalmente durante o Período Mariano e a secretaria de Martinho de Mello e Castro, quando os 

partidários de Pombal se enfraquecem politicamente. Entre os bens que o  naturalista deixou havia vinte e 

quatro escravizados, 29.300 quilos de ouro em barra (quantia alta para a época), dois microscópios (um 
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 Também há naturalistas nascidos na Comarca do Serro Frio, no Arraial do 

Tejuco (atual Diamantina): Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e Sá (1758-1764)8 e 

José Vieira Couto (1752)9. Ambos tinham famílias ligadas à mineração dos valiosos 

diamantes; ambos tinham irmãos que atuavam como naturalistas. O irmão de Ferreira 

Câmara, José Bethencourt de Sá e Aciolli, era formado em Filosofia Natural em 

Coimbra e atuou na Bahia, mas o irmão de Couto, José Joaquim Vieira Couto, apenas o 

acompanhava pelas viagens e o auxiliava, chegando até a receber promoções políticas 

em sua carreira militar como subsídio por sua atuação ao lado do irmão. Apesar de 

tantas semelhanças, as carreiras de Câmara e Couto como naturalistas tomaram rumos 

distintos. Couto representa uma imagem mais icônica do naturalista do século XVIII, 

que viaja, reconhece, esquadrinha e desvenda a natureza e propõe soluções à sua 

realidade. Realizou pelo menos quatro viagens em Minas entre 1798 e 1805, onde 

inspecionou, sobretudo, os aspectos mineralógicos das regiões, com um limitado espaço 

à agricultura. Teve todas as suas memórias publicadas já no século XIX. Câmara, por 

 
item um tanto raro na colônia naqueles tempos), mapas, doze quadros com estampas, materiais utilizados 

em expedições, objetos de laboratório químico, alguns teares, muitos livros de Química, Botânica e 

Mineralogia (104 títulos em 260 volumes, com autores como Lineu, Jean-Batiste François Rozier, 
Charles Plumier, Felix Avelar Brotero, entre outros) e uma viola. Não foi encontrado nenhum livro 

religioso (bíblias ou missais), joia religiosa, imagem, cruz, crucifixo, rosário ou qualquer coisa que 

remonte à religião. A única informação que se tem sobre religião em sua biografia é sua formação no 

Seminário da Boa Morte e a predisposição de seu tio no enfrentamento dos jesuítas ao lado de Pombal. 

FERREIRA, Gustavo Oliveira. As polêmicas flores: Joaquim Veloso de Miranda e a prática científica nas 

Minas Setecentistas. (dissertação de mestrado) Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013, p. 33-34. O inventário de 

Miranda está no Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (Casa do Pilar) – Cartório do 2º oficio- 

Cod.34, auto 380. 
8 Ferreira Câmara filiou-se à Academia Real de Ciências de Lisboa através da publicação de duas 

memórias: Ensaio de descrição físico-econômica da Comarca de Ilhéus e Observações físico-econômicas 

acerca da extração de ouro no Brasil. Uma sobre a mineração de Minas e outra sobre a agricultura de 

Ilhéus. Durante sua formação em Coimbra, realizou algumas viagens por Portugal e publicou memórias 
sobre elas. Entre 1800 e 1807, enquanto aguardava até poder tomar posse do cargo para o qual tinha sido 

nomeado assim que voltara da viagem pela Europa, esteve na Bahia e trocou diversas missivas sobre 

mineração e agricultura com D. Rodrigo de Souza Coutinho, além de se envolver indiretamente nos 

conflitos pelas matas de Ilhéus. Após 1807 voltou a residir em Minas, mas ao fim faleceu na Bahia em 

1835, onde sua família tinha terras. 
9 Não sabemos a data exata do retorno de Couto ao Brasil. Sua família, portuguesa e de reconhecível 

espaço político, estava envolvida em cargos da Extração Real e possivelmente no contrabando. Tinha 

condição socioeconômica bastante favorável, possuía terras, imóveis bem localizados e fazendas, assim 

como uma valiosa biblioteca com cerca de 228 obras em 661 volumes. Sua biblioteca é expressiva tendo 

em vista que o cônego Luís Vieira é tido como o possuidor da maior existente na colônia, com 270 obras 

em 800 volumes. Na biblioteca de Couto, destacam-se as obras de Montesquieu (autor proibido na 
colônia) e de Verney (O verdadeiro método de estudar). Além disso, assim como em Miranda, não há 

nela nenhum livro de conteúdo estritamente religioso, nem mesmo a Bíblia, uma característica deísta. Por 

fim, há indícios de que atuou como médico no Tejuco e faleceu em 1827, no mesmo local em que 

nascera. SILVA, Clarete Paranhos da. O desvendar do grande livro da natureza: um estudo da obra do 

mineralogista José Vieira Couto, 1798-1805. São Paulo, Anna Blume/FAPESP/Editora da Unicamp, 

2002, p. 38-56; COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu território, clima 

e produções metálicas. Estudo crítico, transcrição e pesquisa histórica por Junia Ferreira Furtado. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro. 1994, p. 19. 
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sua vez, teve uma carreira mais mista entre a História Natural e a política. Assim que se 

formou em Coimbra, em Leis e Filosofia Natural, no ano de 1788, foi patrocinado pela 

coroa para realizar uma viagem ao lado de José Bonifácio para estudar com os mestres 

europeus da História Natural, Química, Mineralogia e Fisiocracia, entre outros. Câmara 

teve uma segunda formação – a viagem durou cerca de 10 anos – em relação à Couto. 

Sobre este, há indícios de que foi para a Holanda após obter o grau em Filosofia 

Natural, em 1778. Mas, se foi, utilizou recursos próprios. De volta ao Brasil, entre 1800 

e 1801, Câmara se empenhou em viagens pela Bahia enquanto aguardava o momento 

político certo para tomar posse como intendente das Minas do Brasil – cargo para o qual 

tinha sido nomeado desde que voltara de sua viagem pela Europa. Publicou memórias 

sobre Minas Gerais, ainda que não tenha realizado nenhuma viagem investigativa por lá 

após o término de seus estudos, e sobre Ilhéus, em 1789, remetendo para D. Rodrigo de 

Souza Coutinho inúmeras recomendações sobre o “governo de minas e bosques”. 

 Tanto Couto quanto Câmara eram apologistas da extração e manufatura do ferro, 

mas foi Câmara quem conquistou a permissão da primeira fábrica de ferro do Brasil em 

1808, logo depois de assumir a Intendência. Após esse momento, dedicou-se cada vez 

mais à carreira política, tornando-se até senador por Minas Gerais. Enquanto Câmara 

deslanchou sua carreira junto à política, Couto e sua família sofreram repressões do 

intendente das Minas João Inácio do Amaral Silveira, o que inclusive o impediu – por 

um tempo – de realizar uma de suas viagens mineralógicas. No entanto, não podemos 

afirmar que Couto era totalmente desprovido de privilégios, pois logrou uma quantia 

razoável de publicações, sendo reconhecido por diversos naturalistas que passaram por 

Minas posteriormente.10 

 Analisamos também um naturalista mineiro que teve uma carreira estritamente 

acadêmica em Portugal, Vicente Coelho Seabra da Silva Teles. Nascido em Congonhas 

do Campo (atual Congonhas) por volta de 1764, realizou seus estudos iniciais no Brasil 

e partiu para a Europa com 19 anos. Não há notícias de que tenha retornado depois 

dessa data. Em 1791 já estava formado em Medicina, Matemática e Filosofia Natural, 

recebendo o grau de doutor por ordem real, sem precisar defender sua tese. Na mesma 

época era lente substituto de Química e Metalurgia na Universidade de Coimbra e em 

 
10 SILVA, Op. Cit., 2002; MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Intendente Câmara: Manuel Ferreira 

Câmara Bethencourt e Sá, Intendente Geral das Minas e dos Diamantes (1764-1835). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1958; PATACA, Ermelinda Moutinho. Terra, água e ar nas viagens 

científicas portuguesas (1755-1808). Campinas: UNICAMP, 2006. 
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1795 foi lente substituto das cadeiras de Botânica e Zoologia. Não chegou a se tornar 

professor efetivo na Universidade, mas sua vida se resumiu a ela, a publicações e 

experimentos11. Suas maiores publicações são no campo da Química (foi um dos 

primeiros em Portugal a aceitar a Química do oxigênio de Lavoisier) e da Zoologia 

(estudou insetos como abelhas e mamíferos como equinos). Também possui publicações 

sobre Botânica. É interessante ressaltar que, embora tenha falecido em 1804 sem jamais 

ter retornado à Minas, ele nunca deixou de estudar espécies mineiras, como por 

exemplo algumas abelhas e o mamoneiro. Teles teve uma carreira diferente das de 

Miranda, Couto e Câmara, que também apresentam nuances entre si, o que demonstra a 

amplitude das possibilidades de atuação dos formados em Filosofia Natural, 

principalmente no que tange à política. No caso de Teles, o trabalho acadêmico também 

possui uma dimensão marcadamente política. Muitas vezes, os naturalistas poderiam 

sofrer impedimentos ou restrições em decorrência de suas filiações partidárias ou da 

radicalidade de suas ideias. Muitos partidários de Pombal, como Miranda e Vandelli, 

passaram por períodos (curtos) de ostracismo, principalmente após o início do período 

mariano. 

 Duas figuras mineiras instigantes, por não serem formados em Filosofia Natural 

e demonstrarem interesse e conhecimento sobre História Natural, são José Elloi Ottoni e 

José Gregório de Morais Navarro, nascidos respectivamente em Vila do Príncipe (atual 

Serro) e Pitangui. O primeiro iniciou seus estudos no Arraial do Tejuco e partiu para a 

Europa em 1786. Realizou estudos latinos na Itália após essa data e retornou ao Brasil 

em 1791, fixando-se em Vila do Bom Sucesso do Fanado (atual Minas Novas), de onde 

atuou como professor régio de latim por 7 anos. Em 1798, após sua experiência em 

Minas, vai para Lisboa e apresenta uma memória instigante sobre a mineração de Minas 

Gerais. Neste documento, o latinista demonstra profundo conhecimento em História 

Natural e Economia12. Já sobre Navarro, há poucas informações. Formou-se em Direito 

na Universidade de Coimbra entre 1778 e 1782 e, em 1798, já estava de volta às Minas 

servindo como juiz de fora da Vila de Paracatu do Príncipe (atual Paracatu, que se 

elevou à categoria de vila naquele ano). Também serviu em Sabará, mas mantinha 

residência em Paracatu. Em 1799 ainda ocupava seus cargos e publicou o seu Discurso 

 
11 LIMA, Péricles Pedrosa. Homens de ciência a serviço da coroa: os intelectuais do Brasil na Academia 

Real de Ciências de Lisboa (1779-1822). (dissertação de mestrado) Lisboa: Universidade de Lisboa, 

2009, p. 110-112. 
12 SILVA, Weder Ferreira da. Colonização, política e negócios: Teófilo Benedito Ottoni e a trajetória da 

Companhia do Mucuri (1847-1863). (Dissertação de mestrado) Mariana: UFOP, 2009, p. 45. 
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sobre o melhoramento da economia rústica no Brasil, manifestando o interesse pela 

agricultura em meio a diversas minas improdutivas. Neste documento, revela, além de 

um conhecimento sobre o que se debatia a partir da História Natural, muito de seu 

horizonte de expectativas, o qual oscilava entre uma decadência degenerativa – mas 

reversível – e um progresso virtuoso e científico13. 

 José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, o bispo de Olinda, é o único autor 

analisado que não nasceu em Minas. Conheceu o “país mineiro” em sua juventude, 

antes de partir para Coimbra, mas não esteve nessa região posteriormente, pois sua 

ocupação religiosa e política entre Olinda e Pernambuco não permitiu que realizasse 

viagens, classificações ou experimentos. No entanto, o bispo, nascido em 1742 na Vila 

de São Salvador dos Campos dos Goytacazes, se formou em Filosofia Natural no ano de 

1785, além de ter também cursado Letras e Direito Canônico, e foi um eclesiástico 

preocupado com as questões econômicas levantadas pela História Natural da época. 

Nesse sentido, foi um grande apologista da instrução científica, tendo inaugurado um 

seminário em Olinda (1800) voltado para a Teologia e para a História Natural. Publicou 

inúmeros textos sobre Economia sendo um em especial alvo deste estudo, o Discurso 

sobre o estado atual das minas do Brasil (1804), no qual manifesta uma dura crítica ao 

panorama da mineração de Minas da época. Nesse texto acaba, como Navarro, 

manifestando interesse no potencial agrícola de Minas, propondo o incentivo e o 

investimento da coroa na área e a reforma técnica e educacional do outro setor que 

criticava. Apesar de não ser mineiro, revelou grande intimidade com o assunto da 

mineração, pois seu texto abarca todos os tópicos comuns às críticas ilustradas da 

mineração da época.14 

 Tal diversidade de autores nos permite mostrar que a História Natural compunha 

a agenda de debates políticos e religiosos entre Portugal e Brasil, sendo até aplicada 

 
13 PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 

escravista, 1786-1888. – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 34. 
14 Azeredo Coutinho ficou conhecido como bispo de Olinda e como um pensador marcadamente 

conservador, claramente a favor manutenção da colonização e da escravidão. No entanto, retomar suas 

ideias econômicas é importante para investigar e desconstruir o pensamento científico e econômico 

brasileiro. Coutinho teve oportunidade de estudo desde cedo. Com 6 anos de idade foi para o Rio de 

Janeiro para estudar Gramática, Retórica, Belas-Letras, Filosofia e Teologia. Em sua juventude fez 

viagens entre as capitanias do Rio, Minas e talvez São Paulo. Em 1785 foi nomeado deputado do Santo 

Ofício. Em 1791 já era sócio da Academia Real de Ciências de Lisboa (quando escreveu a Memória sobre 

o preço do açúcar) e em 1794 era nomeado bispo de Olinda. Neste mesmo ano publicou o Ensaio sobre o 

comércio de Portugal com suas colônias. Assume como bispo somente em 1798 e pisa no Brasil já com 

os estatutos do novo seminário que fundará em 1800, em Olinda (Seminário Maior Nossa Senhora da 

Graça). Faleceu em Lisboa, em 1821. 
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como política de governo e como doutrina religiosa no seminário de Coutinho. A 

atuação mista dos naturalistas, sempre entre a política, a religião e a ciência, revela o 

nível de entrelaçamento entre a História Natural, o catolicismo providencial e a política 

praticada na colonização daquele momento. Tais discursos também revelam a voz das 

elites do ouro de Minas, que passavam a requisitar espaços e participações na 

exploração dos recursos naturais e da mão-de-obra escravizada do Brasil. Uma vez 

instruídas e familiarizadas com a natureza que as cercava, propunham reformas que 

poderiam redimensionar radicalmente as relações metrópole-colônia através da 

economia e da História Natural. 

 Em 1772 reescreviam-se os estatutos da Universidade de Coimbra e fundavam-

se os cursos de Filosofia Natural e Matemática. Tais acontecimentos representam a 

transformação de um universo de saberes científicos que agora se estabeleciam e se 

institucionalizavam em Portugal. Essa abertura foi fundamental para o desenrolar das 

vidas desses naturalistas e marcou o início da difusão da Ciência Nova entre as gerações 

luso-brasileiras. Por isso, ela se torna uma referência para a trajetória biográfica e 

bibliográfica de nossos autores. Afinal, Miranda já estava em Coimbra desde 1769 

estudando Direito Canônico, e em 1772 mudou para Matemática sem concluir o 

primeiro curso. Em 1808, depois de uma trajetória nada estável, mas dentro de uma 

mesma lógica, a da colonização, o percurso da História Natural no Brasil altera-se para 

rumos que extrapolam o limite de uma pesquisa de mestrado, ainda mais com tantos 

autores em análise. Com a mudança da Família Real para o Rio de Janeiro, muitos 

incentivos foram implementados ao lado da História Natural, como a liberação da 

extração e manufatura não só do ferro, mas de diversos minerais menos nobres, a 

criação de instituições voltadas para a educação e o estudo acadêmico da História 

Natural, veículos de comunicação impressos, muito capital de investimento e um 

mercado com portos abertos. No entanto, a abertura dos portos também possibilitou que 

outros naturalistas estrangeiros pudessem dividir o espaço de atuação da História 

Natural com os brasileiros. Esses naturalistas não vinham somente a viagem, como fez 

Saint-Hilaire, mas residiam e faziam carreira no Brasil, como fez o Barão de Eschwege 

entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O estabelecimento de um limite 

cronológico em 1808 também nos permite captar apenas os enunciados que estão 

voltados para uma realidade pautada pelas disposições da colonização, e não das de um 

império luso-brasileiro. 
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 A confecção desses discursos encontra-se dispersa entre 1772 e 1805 e alguns 

foram publicados na época pela Universidade de Coimbra, Academia Real de Ciências 

de Lisboa, Tipografia do Arco do Cego e Imprensa Real; outros foram impressos só 

posteriormente, por entidades como IHGB, Sociedade Auxiliadora Nacional e mais 

tarde Arquivo Público Mineiro e Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Todos eles 

encontram-se digitalizados na internet, inclusive, em alguns casos, com mais de uma 

versão publicada. Não tivemos acesso à maioria dos documentos originais por se 

encontrarem dispersos entre muitos arquivos e museus pelo Brasil e Europa, o que 

escapa às condições de possibilidade de um mestrado realizado sem bolsa. 

 Essa geração já foi objeto de muitos historiadores e foi abordada a partir de 

variados assuntos, áreas e metodologias. Primeiramente, há a vertente representada 

pelos historiadores Lorelai Brilhante Kury, Alex Gonçalves Varela, Péricles Pedrosa 

Lima Lisboa, Ermelinda Moutinho Pataca e Maria Elice Brzezinski Prestes, que 

produziram muitas pesquisas na área da História das Ciências, da Medicina, da saúde, 

das técnicas de mineração e agricultura e da degradação na colonização e Império do 

Brasil. Nesse levantamento, revelaram muitos pensadores brasileiros proeminentes nas 

ciências modernas. Para essa historiografia, o estudo sistemático dessa geração é 

importante para se redescobrir os primeiros naturalistas brasileiros que abordaram a 

natureza do Brasil antes de naturalistas estrangeiros tão citados como Saint-Hilaire, 

Martius e Eschwege. A história dos primeiros cientistas brasileiros ficou ofuscada por 

uma densa sedimentação da ciência europeia, que em uma história de longa duração 

cristalizou e conferiu sentidos à natureza e à economia do Brasil. Faz-se necessário 

assim, conhecer de perto as primeiras ideias que moldaram o Brasil segundo as Ciências 

Naturais. Esses estudos acabaram revelando, por conta do conteúdo de suas fontes, 

aspectos da realidade colonial, suas técnicas, relações de poder e autoridade, até onde a 

ciência dialogava com a realidade ou se tornava “letra morta”, e informações sobre 

degradação ambiental produzida desde a colonização. 

 Em segundo lugar, há a vertente que estuda o Iluminismo e a educação no 

Brasil, a entrada das ideias contestatárias ou conservadoras, as instituições iluministas 

educacionais da colônia e da metrópole, as sedições e as implicações intelectuais de 

uma elite formada atuando no Brasil. Os autores que enveredaram por este caminho são 

principalmente Maria Odila da Silva Dias, Kenneth Maxwell, Oswaldo Munteal Filho, 

Fernando Novais e Ana Cristina Araújo. Além de levantarem aspectos da educação 
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iluminista nas biografias dessa geração, também dissertaram sobre algumas implicações 

que esses conhecimentos produziram no governo de Portugal, no seu império e nas 

relações metrópole-colônia. 

 Em terceiro, há os autores que investigaram a História Colonial do Brasil em 

termos mais amplos. Elencamos aqui autores como Sérgio Buarque de Holanda, Laura 

de Mello e Souza e, novamente, Fernando Novais, que revisaram a história do Brasil, de 

Minas Gerais e da mineração a partir de muitas fontes, dentre as quais a produção da 

geração de 1790 também figura. Nessa vertente, a geração aqui investigada aparece 

quando se revisitam as atividades econômicas da colonização (agricultura e mineração), 

bem como o estudo das finanças de Portugal e Brasil, a escravidão (e as técnicas 

empregadas por ela), a religião e as relações entre desclassificados sociais, escravos, 

letrados e governantes. 

  Em quarto lugar, por fim, identificam-se também os estudos da História 

Ambiental. Essa vertente, tão recente quanto a primeira, enquadra estes pensadores sob 

uma perspectiva que busca revelar a história da devastação da América durante a 

colonização, a história dos pensamentos e da cultura brasileira acerca de sua própria 

natureza e a história das relações entre natureza e sociedade, bem como estudos mais 

específicos como os de história da legislação florestal, história dos rios ou bacias 

hidrográficas, das montanhas, história das paisagens do Brasil (e seus significados na 

relação humanidade-natureza) e história da exploração dos recursos naturais. Nessa 

vertente são reconhecidas as contribuições de José Augusto Pádua, sobre o pensamento 

científico brasileiro colonial acerca da natureza, Warren Dean, sobre a devastação dos 

biomas brasileiros e sobre a Botânica imperial portuguesa, Regina Horta Duarte, sobre o 

estudo da Biologia e da Zoologia no Brasil e na América Latina, Carolina Marotta 

Capanema, sobre a história das relações entre natureza e sociedade nas Minas 

setecentistas, Stelio Marras, sobre estudos de antropologia, natureza e modernidade, e 

Charkrabarty Dipesh, sobre epistemologias ambientais e Antropoceno como 

temporalidade. 

 Nem todas essas historiografias centraram-se especificamente na geração de 

1790, porém todos passaram por ela em algum momento para coletar aspectos que 

sempre tocam à natureza. Não raro, foram utilizados saberes interdisciplinares para se 

aproveitar mais das revelações dessas fontes, como a Geografia, a Geologia, a Ecologia 

e a Biologia. Valho-me desses saberes aqui também, principalmente para compreender 
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algumas relações entre o edifício epistemológico da História Natural, os aspectos 

culturais luso-brasileiros e a destruição do meio ambiente. Através da 

interdisciplinaridade, vemos, por exemplo, que a geologia da época, ciência que 

investigava a história ou revoluções da Terra, revelava grande intimidade com a religião 

e com uma escatologia cristã, o que por muito tempo inibiu a aceitação da profundidade 

do tempo geológico em relação ao calendário bíblico. É, pois, necessário que se realize 

não só um estudo sobre os cientistas brasileiros, mas sobre como estes cientistas 

refletiram sobre a natureza de sua terra natal, sobre quais as implicações desses 

pensamentos para o meio ambiente do Brasil, quais foram as condições de possibilidade 

para que se manifestassem no aparelho de governança colonial, e quais as possíveis 

relações que existem entre eles e a emancipação do Brasil. 

 Retornando às fontes, os naturalistas formados por Domingos Vandelli (e outros 

mestres estrangeiros da História Natural) na Universidade de Coimbra tornaram-se os 

olhos do império na colônia, pois tinham uma observação treinada para definir 

problemas e propor soluções. Porém, uma tarefa deveria ser adiantada como 

pressuposto necessário para a realização das reformas que trariam o progresso a 

Portugal: a escrita da História Natural das colônias. Somente com um bom 

conhecimento sobre os territórios da conquista se poderia concretizar tal projeto de 

reformas. O conhecimento sobre as fronteiras das capitanias era raso, de modo que se 

conservavam vastos sertões onde o poder da colonização ainda não chegara. Assim, a 

cartografia e a História Natural buscaram o esquadrinhamento de todo o território e 

natureza brasileiros em uma racionalidade típica das estruturas de pensamento científico 

(ou pré-científico) do ocidente. Este esquadrinhamento possuía tanto objetivos 

pragmáticos e econômicos quanto epistemológicos, e encontrava-se dentro de uma 

estrutura de pensamento (epistême) comum aos saberes em ascensão científica da 

época.  

 A crise – ou decadência – de fins do Setecentos, contexto pelo qual passou o 

Império português, é marcada principalmente por duas características: moral e 

econômica15. No campo moral a metrópole lidava com a insubordinação política de seus 

 
15 Muitos historiadores já abordaram o estado ou o discurso da decadência de fins do Setecentos, tão 

aludido por portugueses e brasileiros do período. Essa decadência tinha duas faces, como os enunciadores 

nos fazem acreditar: a moral e a econômica. A historiografia tem constatado que, pelo viés moral, a 

decadência era um dispositivo que revelava problemas de insubordinação da colônia à metrópole, o que 

se torna na verdade, pelos olhares atuais, um problema político e não moral. Pelo viés econômico, 

historiadores como Fernando Novais já mostraram que mesmo com a diminuição progressiva da extração 
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colonos. Os senhores de engenho, há muito instalados no litoral norte, já tinham um 

poder notável em suas regiões. Movimentavam esquemas de contrabando e corrupção e 

produziam um gênero valioso para o mercado internacional: o açúcar. Além disso, como 

não havia investimento, incentivo e nenhuma forma de alívio fiscal, esta elite passou a 

exigir melhores meios de negociação com a metrópole. Parte desse desequilíbrio 

também diz respeito à colonização do interior do Brasil. Tendo iniciada a sua ocupação 

nas últimas décadas do século XVII, e abastada pelo descobrimento de jazidas de ouro, 

Minas Gerais foi uma nova peça que necessitava ser equilibrada no poder da 

colonização. Colonizar o interior foi bem diferente que colonizar o litoral. Primeiro, 

porque as colônias portuguesas tinham a característica de se assentar no litoral – sendo 

este o maior espaço de experiência de colonização disponível para Portugal até então – 

e, segundo, porque neste interior havia ouro, um bem cobiçado pelo mercado externo 

mercantilista, pelos colonos e pela metrópole. 

 Fora a alta quantidade de extravios – uma das rotas dele foram os sertões 

baianos, o que indica algum tipo de colaboração entre as capitanias do interior centro-

sul e as do norte-nordeste16 –, Minas Gerais também contou com diversas revoltas no 

período de formação de seu território, como a Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a 

Revolta de Vila Rica (1720). Todos esses indícios de desequilíbrio social revelam a 

dificuldade encontrada pelo poder régio para assentar-se na sociedade mineira. A 

historiadora Laura de Mello e Souza, referindo-se à história de Minas Gerais, avalia que 

o modelo estamental português foi contestado pela riqueza vertiginosa causada pelo 

ouro. Ou seja, o ouro poderia valer mais que títulos nobiliárquicos ou sobrenomes em 

certas situações no meio do sertão de Minas. Os princípios estratificadores lusitanos 

tentavam se impor como norma em Minas, mas não puderam superar a definição local 

de nobreza que surgia da experiência histórica regional. Souza quer mostrar que, ao 

atravessar o Atlântico e depois novamente ter que atravessar para o interior do 

continente, a tradição estamental teve dificuldades para se manifestar como em 

Portugal. A transposição dos valores nobres foi, em boa medida, associada à dinâmica 

 
do ouro, a situação econômica do Império português não estava deficitária, mas pelo contrário, se 

reerguia economicamente com uma produção agropecuária emergente. Nesse sentido, a decadência acima 

referida como moral, está grafada segundo as concepções produzidas pela geração de 1790, mas na 

verdade, se havia algum problema que atrapalhava o desenvolvimento econômico do Brasil, ele era 

político, e não moral ou econômico. 
16 Os descaminhos do ouro pela Bahia foram notados por diversos historiadores. Mafalda Zemella 

apontou que o caminho da Bahia fora proibido desde 1702, exceto para gados, por haver ali muitos 

descaminhos: ZEMELLA, Mafalda. O abastecimento da Capitania de Minas Gerais no século XVIII. São 

Paulo, 1951, p. 70-71. 
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local e suas peculiaridades; os paulistas e migrantes de toda parte, construíram uma 

zona única onde a busca do lucro enfraqueceu ou redefiniu os valores estamentais17. 

Mesmo depois de uma rápida urbanização resultante da criação das primeiras vilas, a 

fronteira entre a colonização e os sertões movia-se como um horizonte que nunca se 

alcançava. Na virada entre os séculos XVIII e XIX, por exemplo, José Vieira Couto 

esteve demarcando as fronteiras da “Nova Lorena Diamantina”, “sertão” no qual muitos 

garimpeiros (ilegais) atuavam retirando diamantes desde muito tempo. Para o 

naturalista, lá não havia estamento e nenhum princípio regulador da vida em colônia, a 

não ser as raras guardas que transitavam pela região em busca de extraviadores18. 

 O quadro de tensões políticas e sociais entre Portugal, suas colônias e outras 

nações no século XVIII era delicado, como atesta, para além do contexto de Minas, a 

existência de conflitos como a Guerra dos Mascates (1710-1711), a Guerra Guaranítica 

(1753-1756), a participação de Portugal na Guerra dos Sete Anos (1762), a Conjuração 

Baiana (1798-1799) e a conspiração dos Suassunas em Olinda (1801), bem como a 

Inconfidência Mineira (1789). O que todas as revoltas coloniais demonstraram, em 

geral, foi algum tipo de insatisfação com a administração ultramarina de Portugal ou a 

disputa de fronteiras. Assim sendo, se constituíram como um problema político de 

insubordinação à coroa. Com relação aos africanos escravizados, a Revolta de São 

Domingos, que ocorreu no Haiti entre o final do século XVIII e primeiros anos do XIX, 

causou grande espanto nas demais colônias escravocratas americanas. Era preciso 

conter a notícia de que negros escravizados tinham se emancipado para não causar 

revoluções parecidas pelo resto da América. Esta revolta causou preocupações na 

administração ultramarina e nas elites coloniais, que temiam a possibilidade de qualquer 

contato ou comunicação entre os escravizados das colônias portuguesas e os negros 

livres de São Domingos19. No quadro europeu, as tensões entre França e Inglaterra 

cresciam entre as últimas décadas do século XVIII e as primeiras do XIX, e a França 

marchava sobre seus vizinhos, colocando Portugal e suas colônias em uma posição cada 

vez mais ameaçada. 

 
17 “Minas não reclamou foros de nobreza ou fidalguia porque sua sociedade, quando assentou, já trazia 

traços inequívocos de uma outra ordem, em que as divisões eram de classe e se fundavam, portanto, no 

dinheiro”. SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa 

do século XVIII . São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 181. 
18 COUTO, José Vieira. Memória sobre as minas da Capitania de Minas Gerais [1801]. Rio de Janeiro: 

IHGB, 1842. 
19 MAXWELL, Kenneth. Op. cit., p. 171. 
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 A característica econômica é, neste trabalho, digna de especial atenção pelo fato 

de que, como argumenta Foucault, não se pode dissociar a História Natural da análise 

das riquezas. No início da segunda metade do século XVIII, a balança comercial 

portuguesa encontrava-se deficitária em relação às nações estrangeiras. Como escreve 

Dom Rodrigo de Souza Coutinho em 1789, em sua “Memória sobre a verdadeira 

influência das minas dos metais preciosos na indústria das nações que as possuem, e 

especialmente a portuguesa”20, o Tratado de Methuen, formalizado com a Inglaterra por 

Pedro II, o Pacífico, monarca que governou no período em que se descobriram as 

jazidas de Minas Gerais, fragilizou a situação do comércio internacional entre Portugal 

e Inglaterra ao beneficiar a importação de certos produtos ingleses. Segundo Coutinho, 

Portugal estava em decadência até àquela altura em decorrência deste tratado e do mau 

aproveitamento que vinha fazendo de suas minas de ouro. Ele também levantou o 

problema do ouro como representação monetária, como uma riqueza fundada no valor 

do lastro, argumentando que era necessário investir essa riqueza fluida e supérflua em 

agricultura e manufatura, fazendo-a render através de uma economia de base e de 

investimentos em beneficiamento de matérias primas. 

 A descoberta das jazidas e a tributação sobre a mineração do ouro não foram 

capazes de solucionar a crise decorrente da Restauração de 1640 e das concorrências do 

mercado de açúcar. Foi capaz apenas de adiar a crise, pelo menos até 1750. Após esse 

ano, quando a produção aurífera começa a cair degrau por degrau, ocorre o terremoto 

que atingiu Lisboa em 1755, o que produziu uma expectativa de que o ouro de Minas 

pudesse pagar as reformas necessárias ao conserto do reino21. A queda da extração 

aurífera22, que há muito supria economicamente a baixa produtividade da agricultura do 

Brasil, também contribuiu para a alusão à decadência econômica deste período. O 

Nordeste reclamou das mudanças comerciais introduzidas com o início da ocupação de 

Minas (como por exemplo, a alta no preço dos escravizados e do aço) e a atenção da 

 
20 COUTINHO, Dom Rodrigo de Souza. “Memória sobre a verdadeira influência das Minas dos Metais 

preciosos na indústria das nações que as possuem, e especificamente a portuguesa”. In. Memórias 
Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa, Tomo I, 1789. 
21 Como o terremoto de 1755 destruiu boa parte do centro de Lisboa, que até então tinha os aspectos de 

uma cidade medieval com ruas estreitas e tortas, o governo aproveitou a oportunidade para reformar a 

cidade e transformá-la em uma metrópole moderna, inclusive buscando soluções para se prevenir de 

novos terremotos. 
22 o ouro extraído em Minas teve o seu ápice produtivo entre 1730 e 1750. Após este ano, caiu passando 

de 1.839,3 kg arrecadados pelo quinto em 1750 para 607,9 kg em 1791. 1763 foi o último ano em que a 

coleta anual dos quintos de ouro em Minas Gerais alcançou o marco de 100 arrobas. No recorte temporal 

dessa pesquisa, a arrecadação do quinto estava em torno de 30 arrobas anuais. (SOUZA, Laura de Mello 

e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: Graal 1982, p. 43-49.) 
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coroa se dirigiu mais ao metal precioso (que lhe escapava através do extravio pelos 

sertões ainda não mapeados) e menos à agricultura do nordeste. Além disso, após a 

expulsão dos Holandeses do norte do Brasil (e sua fixação nas Antilhas), o mercado 

açucareiro sofreu forte concorrência, e tanto as plantations antilhanas quanto a 

companhia de comércio da Holanda ameaçaram o mercado brasileiro. Importando mais 

que exportando, com uma baixa produtividade agrícola, com um forte mercado 

concorrente, com uma tragédia natural (terremoto) e com uma mineração – única 

esperança de riqueza rápida e fácil para contornar a crise – que começava a ruir, 

Portugal começou a agir por meio de um processo de recolonização do Brasil, no qual 

buscou fortalecer sua soberania (ou renovar os pactos) com as elites rebeldes para 

melhorar o quadro econômico do Império. 

 De certo modo, parte das insatisfações das elites coloniais (característica política 

da crise da colonização, que era vista como um problema moral pela metrópole) se 

devia às questões econômicas também. Como apontou Kenneth Maxwell23, essas elites 

estavam lidando com crises econômicas tanto quanto a coroa, porém em um território 

tropical cercado por quilombos e populações indígenas – que nem sempre eram 

pacíficas –, e por uma natureza totalmente desconhecida; se a metrópole estava 

amedrontada com os efeitos das revoluções americana e francesa e com as 

consequências das conjurações mineira e baiana, as elites brasileiras se sentiam 

ameaçadas pelos perigos internos da própria colônia, ou seja, pelo medo de um eventual 

contato com a Revolta de São Domingos ou de algum levante de cativos e 

“desclassificados sociais”, como houve na Bahia. Na pior das hipóteses, o império 

poderia perder o seu território tropical (não faltavam exemplos, como a emancipação 

norte-americana e a de São domingos). Como as crises políticas (ou morais, como 

apontam os discursos) se relacionavam com as econômicas, tornou-se interessante a 

manutenção do pacto colonial para ambos os lados do Atlântico (metrópole e elite da 

colônia). Portugal renovou o seu interesse por novos acordos políticos com as elites 

locais, satisfazendo algumas mercês em prol da manutenção da colonização e da 

economia. Era um pacto renovado que interessava as duas partes, mas ainda se dava em 

 
23 MAXWELL, Kenneth. Op. cit., p. 157-208. 
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detrimento dos estratos mais baixos da sociedade colonial, como “desclassificados 

sociais”24, índios e negros livres ou escravizados. 

 Dentre as soluções encontradas neste pacto, uma das que tiveram grande 

aceitação pelo Estado português foi a do progresso – como um remédio contra a 

decadência – através do investimento na História Natural. Através dessa ciência, se 

poderia corrigir a balança comercial deficitária do império e amenizar as tensões entre 

colônia e metrópole, porque ela restauraria os setores produtivos ultramarinos 

guarnecendo a economia de Portugal e deixaria as elites da colonização em posições 

mais confortáveis. A ideia de que existia uma interdependência entre Brasil e Portugal 

não era nova nesse período25, mas D. Rodrigo Coutinho a retomou quando, enquanto 

secretário ultramarino, assumiu que uma boa gestão do Império só se daria através de 

uma união mais igualitária entre o reino e seus domínios26. Por isso, os investimentos 

nas reformas educacionais e científicas eram também investimentos políticos, e não 

apenas econômicos. Fernando Novais também compreende o fomento deste progresso 

como uma tentativa de aliviar as tensões crescentes entre metrópole e colônia27. E, nas 

palavras de Munteal Filho, Portugal instituiu um programa político através da História 

Natural, com vias de reformar a economia, mas acabou produzindo uma reelaboração 

das relações metrópole-colônia28. 

 Acreditamos e argumentamos em favor da ideia de que uma das motivações que 

tiveram relevância nas decisões administrativas e régias em promover as reformas 

educacionais e científicas entre Portugal e Brasil foi a queda da extração do ouro. O 

 
24 Aqui valho-me do termo de Laura de Mello e Souza para abordar os homens livres e pobres na colônia, 

que tiveram papel decisivo e marcante para a história de Minas Gerais. SOUZA, Laura de Mello e. Op. 

cit., 1982. 
25 Já se havia tido a ideia de se transferir a corte para o Brasil durante a crise de sucessão do trono durante 

a união Ibérica. O padre António Vieira também chegou a fazer recomendação semelhante diante de um 

contexto da restauração da independência. O diplomata D. Luís da Cunha também defendeu essa ideia 

depois de assistir à Guerra de Sucessão Espanhola e às negociações do tratado de Utreque e pressentir 

ameaças à dinastia portuguesa nesse contexto. D. Rodrigo retomou essa ideia na virada para o século 

XIX, novamente sob um contexto de ameaça, mas alcançou um resultado totalmente distinto. O Brasil já 

era há tempos reconhecido como um “porto seguro” para Portugal por parte dos nobres administradores 
metropolitanos. 
26 D. Rodrigo, quando consultado em 1803, pelo príncipe regente, sobre a situação do contexto de guerra 

na Europa, foi a favor da transferência da corte para o Brasil: “Portugal não é a melhor parte da 

monarquia, nem a mais essencial”. COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. Apud. MAXWELL, kenenth. Op. 

Cit. p. 187. 
27 NOVAIS, Fernando A. “O reformismo ilustrado brasileiro: alguns aspectos”. Revista Brasileira de 

História, São Paulo, Vol. 4, n. 7, 1984 
28 FILHO, Oswaldo Munteal. “A Academia Real das Ciências de Lisboa e o Império Colonial 

Ultramarino (1779-1808)”. In. FURTADO, Júnia F. (org.). Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas 

abordagens para uma história do Império ultramarino português. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 
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ouro era um grande alicerce econômico do período, pois o seu volume de extração não 

foi baixo. Muitos historiadores já apontaram diversos documentos que ressaltaram a 

implementação da História Natural como um meio para se revitalizar as minas de ouro. 

Além do mais, como veremos, uma das discussões levantadas pelos naturalistas luso-

brasileiros dizia respeito à desarticulação entre a mineração e a agricultura, assunto que 

se fortaleceu ao longo do século XVIII. Os membros dessa geração ilustrada forneceram 

diversas respostas à essa desarticulação dos setores. Assim, elenquei os discursos dos 

naturalistas luso-mineiros por perceber sua importância nos discursos sobre mineração, 

por terem sido criados (em alguns dos casos) no seio de famílias mineradoras, ou pelo 

menos em um contexto de mineração. 

A História Natural do século XVIII e a crise ambiental contemporânea 

 Como já mencionado, os naturalistas luso-mineiros que produziram tais 

enunciados sobre a natureza iniciaram um processo de racionalização da destruição 

ambiental. Este processo também teve consequências de ordem política e social, uma 

vez que eles não se limitaram apenas a tarefas naturalistas, mas também exerceram 

cargos públicos, administrativos, e, após a independência do Brasil, se mantiveram na 

direção política do país. Toda uma política de Estado a partir de então poderia ser 

fomentada com base na ideia de que a humanidade poderia influir ou modificar o 

mundo natural e não apenas ser vítima dele. No entanto, por trás das peculiaridades da 

manifestação da ciência no Brasil naquele momento, achavam-se o processo de 

historicização do mundo natural, a representação das realidades e naturezas colonizadas 

e a separação entre as histórias humana e natural – características centrais da 

Modernidade para este trabalho. 

 As ciências modernas, constituídas e formalizadas no século XIX, 

amadureceram e se emaranharam ao longo do século XVIII, principalmente a partir da 

observação dos corpos naturais – não eram corpos vivos, mas naturais. A História 

Natural foi o campo de saber que instituiu as práticas de observação e representação 

destes corpos, buscando um melhor aproveitamento dos recursos naturais, mas, na 

prática, potencializou a devastação.  Esse movimento de observação e representação foi 

justamente o que possibilitou uma maior influência dos humanos sobre a natureza. 

Diante disso, atualmente, a História Ambiental (e a Ecologia do século XX) passou a 

considerar não só o peso da natureza sobre a humanidade em suas análises, mas também 

o peso da humanidade sobre a natureza. A humanidade passou a interpretar e 
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representar a natureza de outras maneiras, à medida que potencializou sua devastação 

sobre o globo. A devastação teria então uma correlação com a interpretação e com o 

interpretador (a partir do cogito cartesiano), com a figura do cientista (naturalista) que 

se consolidou no campo da História Natural. A advertência de Foucault – relativa à crise 

de interpretação por ele analisada – de que a nomeação e a classificação dos três reinos 

da natureza criaram, na verdade, uma distância entre a linguagem e os corpos naturais, 

pode também ser compreendida à luz de pensadores mais recentes da História 

Ambiental. O historiador indiano Dipesh Charkrabarty, em seu artigo intitulado “O 

clima da história: quatro teses”29, mostra que a representação da natureza em um grande 

catálogo causou uma grande cisão e crise de sentido entre uma história humana 

(positivista) e outra natural (História Natural taxonômica). Essa separação disciplinar 

foi fundamentada a partir de uma subordinação da segunda história à primeira. Mesmo 

no século XIX, quando o conceito de organismo já era usado a partir dos estudos de 

Cuvier30, as ciências não encararam o estudo da vida como uma possibilidade de 

revitalização dos ambientes nativos e naturais. Pelo contrário, incentivaram maior 

destruição através de um conhecimento ampliado sobre os processos que encadeiam a 

vida, acompanhados por uma potência de destruição cada vez mais alavancada pelo 

processo da revolução industrial. A constatação da vida (o nascimento da Biologia e 

mais tarde da Ecologia) não implicou automaticamente outras formas menos destrutivas 

de se relacionar com a natureza. A economia mundial e eurocêntrica continuou 

incentivando a maximização da exploração nos territórios coloniais ou pós-coloniais 

através desses conhecimentos. 

 Continua Charkrabarty afirmando que a humanidade se transformou, pelas suas 

práticas e discursos, em um agente geológico, assim ultrapassando os limites sociais de 

sua atuação no mundo. Isso causou uma superação do Holoceno, instaurando o período 

geológico calorífero da Terra chamado por cientistas (das áreas biológicas, exatas e 

humanas) de Antropoceno: 

Agora que os humanos – graças à nossa numerosa população, à 

queima de combustíveis fósseis e a outras atividades afins – nos 

 
29 DIPESH, Chakrabarty. O clima da história: quatro teses. Sopro 91, 2013. 
30 O conceito de organismo passa a ser utilizado a partir dos estudos de Cuvier. Cf. FOUCAULT, Michel. 

Op. cit., 2008, p.195. A palavra Ecologia como campo de estudos aparece a primeira vez em 1866, 

cunhada por Haeckel, e passa a ser utilizada em larga medida a partir de 1890. Cf. PRESTES, Maria Elice 

de Brzezinski. A investigação da natureza no Brasil-Colônia (dissertação de mestrado) São Paulo: USP, 

1997, p. 17. 
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tornamos agentes geológicos no planeta, alguns cientistas propuseram 

que reconheçamos o início de uma nova era geológica, na qual os 

humanos agem como o principal determinante do ambiente do planeta. 

O nome cunhado para esta nova era geológica é Antropoceno31. 

Ainda comenta: “Os seres humanos se tornaram agentes geológicos muito recentemente 

na história humana. Nesse sentido, podemos dizer que apenas recentemente é que entrou 

em colapso a distinção entre as histórias humana e natural”32. Apesar dos enunciados da 

formação discursiva da História Natural buscarem a historicização do mundo natural 

desde meados do século XVIII, o processo de destruição se intensificou mesmo a partir 

do século XIX, com a Revolução Industrial. A historicização do mundo natural, nesse 

sentido, inicia-se com o processo de narrativas e representações empregado pela 

História Natural desde meados do século XVIII – e estende-se até hoje, pois ainda não 

fomos capazes classificar toda a biodiversidade do planeta. Demorou quase um século 

até que este processo de representação estivesse maduro suficiente para começar a 

causar a destruição em nível geológico ou profundo. 

 Com a destruição tomando estes rumos, algumas observações empíricas feitas ao 

longo do século XX passaram a denunciar o desflorestamento, a erosão e a esterilidade 

dos solos, a sedimentação de rios e outros problemas ambientais, e contribuíram para a 

formação de um novo olhar sobre a natureza. Segundo José Augusto Pádua, a formação 

do campo da História Ambiental se dá através de fatores sociológicos e 

epistemológicos: os primeiros são compreendidos pelo que ele chama de “vozes das 

ruas”, um clamor oriundo das evidências empíricas, que nota que certas “catástrofes” já 

não podem mais ser caracterizadas como “naturais”, mas sim como antrópicas – é aí que 

uma enchente ou pandemia se tornam problemas de política pública, e não punições 

divinas ou catástrofes naturais. A historiografia, por sua vez, teria que incorporar de 

alguma maneira tais questões emergentes da contemporaneidade. Os segundos fatores, 

os epistemológicos, se dão por meio de algumas quebras de paradigmas do mundo das 

ciências: 

 Os historiadores ambientais foram também desafiados por 

movimentos internos ao mundo do conhecimento, especialmente por 

importantes mudanças epistemológicas consolidadas no século XX, 

 
31 DIPESH, Chakrabarty. Op. cit., 2013, p.11. 
32 Ibidem, p. 10. 
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mas que já estavam em gestação nos séculos anteriores, em relação ao 

entendimento do mundo natural e de seu lugar na vida humana33.  

 As principais ideias desta epistemologia são: 1) a ideia de que o homem pode 

provocar graves estragos no mundo natural; 2) a revolução dos marcos temporais de 

compreensão do mundo através da geologia; 3) a visão de natureza como uma história, 

como um processo de construção e reconstrução ao longo do tempo (tempo profundo).34 

Essas três ideias são bem distintas daquelas três levantadas por Glacken, apresentadas 

no início desta introdução. Observa-se aqui que em menos de dois séculos a reflexão 

antrópica sobre a natureza, que antes se mantivera mais ou menos estável desde a 

Antiguidade, se alterou muito, desenvolvendo-se posições antagônicas entre um 

momento e outro. A materialização da destruição fez aparecer para o mundo inteiro 

(através de mídias que espalharam essas informações) a relação (tensão) estabelecida 

desde o século XVIII entre as palavras e as coisas. Daí a necessidade de um estudo que 

compreenda as condições de possibilidade que formalizaram a ciência como um meio 

privilegiado de se compreender e agir no mundo; e de que se retomem, assim, os 

vínculos entre estes enunciados e as práticas que vêm causando a devastação dos 

ambientes naturais. 

 Por exemplo, nesta pesquisa, estudei menos o metabolismo material e energético 

de Minas Gerais (o fluxo de matéria, insumos e energia que foram transportados pelo 

Atlântico ao longo da colonização), ou seja, menos uma história dos estragos que a 

mineração causou na natureza durante a colonização de Minas Gerais do século XVIII, 

e mais a história das epistemes que foram capazes de produzir as condições ambientais 

contemporâneas. Estudar a destruição da natureza brasileira durante a colonização 

constitui um objeto importante e bastante ativista/militante, admito; mas o estudo 

genealógico dos enunciados da História Natural tem a capacidade de desconstruir as 

relações estabelecidas e reestabelecidas entre os saberes que se formalizaram 

cientificamente, assim permitindo maior discernimento sobre as práticas sociais 

legitimadas por estes discursos. Além disso, as naus transatlânticas do século XVIII não 

tinham nem de perto a mesma capacidade de transporte que os navios de hoje. A 

 
33 PÁDUA, José Augusto. “As bases teóricas da História Ambiental”. In: Estudos Avançados, 24 (68), 

2010, p. 83. 
34 Na História Profunda da natureza, nada escapa da dimensão mais fundamental de transformação 

material, e isso causa uma condição primordial de inescapabilidade da materialidade, à qual os corpos 

humanos estão expostos também. Então, na História Profunda, o tempo pode ser compreendido como a 

transformação de matéria. 
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humanidade, naquela época, não era capaz, materialmente falando, de causar o mesmo 

volume de impactos que causa hoje (o fluxo de matéria e energia em nosso metabolismo 

material e energético é hoje muito superior). Porém, os pensamentos e representações 

constituídos desde o século XVIII são perniciosos. Em suma, o movimento do 

pensamento dos séculos XVIII e XIX em direção à natureza foi capaz de produzir 

decisivos aspectos ambientais contemporâneos. 

 Dizemos isso pois o Brasil, enquanto colônia de Portugal, passou por 

modernizações implementadas a partir de uma Modernidade central e eurocêntrica, que 

tiveram um sentido marcadamente econômico e devastador. O conceito de Modernidade 

é primordial para a compreensão do processo de institucionalização das ciências e do 

surgimento do Antropoceno. Nesta dissertação, Modernidade se refere ao momento que 

antes era tido como a passagem da Idade Moderna para a Contemporânea35. Tal 

momento seria caracterizado por uma orientação de futuro aberto e progressista no 

 
35 Buscamos compreender a Modernidade por duas principais leituras, a de Koselleck e a de Foucault, por 

levarem em conta, respectivamente, os atributos de história e de ciência contidos nessa experiência 

histórica. No entanto, para além das diferenças e complementaridades dessas análises, elas não refletem 

adequadamente a realidade colonial do Brasil e a forma como a Modernidade se manifestou aqui. Assim, 
apresentaremos em nota e em linhas gerais as nuanças entre Koselleck e Foucault, e abordaremos, no 

corpo principal do texto, as peculiaridades pós-coloniais dos efeitos da Modernidade no Brasil. Koselleck 

possui uma leitura com base na ruptura, enquanto Foucault se debruça sobre a continuidade. Para o 

primeiro, houve duas rupturas que provocaram crises de orientação no tempo e foram responsáveis por 

fundar a Modernidade. Uma no século XV, quando a Historia Magistra Vitae deu lugar a uma 

temporalidade histórica com o futuro aberto: a emulação dos atos virtuosos do passado e o espelhamento 

entre natureza e Deus deixavam de ser as regras de transformação da História, e a aventura e a 

experiência passavam a produzir mais orientação – desapego da tradição e busca pelo futuro. Outra 

ruptura, logo após o período de aceleração entre 1750 e 1850 (Sattelzeit), quando a historicidade ocidental 

passou a estar totalmente voltada para um futuro aberto, tendo, a partir de então, o progresso dialético 

como lei de transformação histórica: ao longo do Sattelzeit, houve então uma aceleração semântica de 
conceitos como história, natureza, política, liberdade, economia, direito, entre outros, que foi decisiva 

para a formação sequencial da Modernidade. Já para Foucault, o período identificado como Idade clássica 

(do Humanismo ao Iluminismo) possuiria uma mesma estrutura de pensamento que se desenvolveu até se 

atenuar e resolver com o surgimento do edifício epistemológico das ciências, no século XIX. Para 

Foucault, as práticas e os discursos desse período se imbricaram simultaneamente até o momento em que 

tiveram condições suficientes para se apresentar como um acordo de verdade universal. A crise de sentido 

não se manifesta como uma ruptura, mas como uma (re)construção constante entre as palavras e as coisas, 

ou seja, entre a linguagem (representação) e os objetos (natureza). A partir do momento em que essa 

construção se torna estável (século XIX), já seria possível definir o equívoco em relação à verdade, a 

loucura em prol da normalidade, a barbárie em contraposição à ética. Isto é, uma definição universal, 

disciplinar e moralizadora construída de dentro de um centro de irradiação (Europa).  Foucault deseja 
encontrar as condições de possibilidade de surgimento dos esquemas de dominação do mundo pela 

ciência; já Koselleck leva em conta os abismos de alteridade na experiência histórica ocidental para 

compreender o percurso de seus pensadores e as transformações das sociedades. Podemos observar 

também que, no mesmo momento em que, para Koselleck, está ocorrendo o Sattelzeit, Foucault aponta 

para uma intensificação de reelaboração entre as formações discursivas da História Natural e da Análise 

das Riquezas, algo complementar entre as duas análises. Para além da ruptura ou estrutura, o Sattelzeit 

koselleckiano não deixa de ser uma condição de possibilidade para o surgimento do edifício 

epistemológico científico do século XIX. Cf.: FOUCAULT, Op. cit. 2008; KOSELLECK, Renhart. 

Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad.: Wilma Patrícia Maas, Carlos 

Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-RJ, 2006 
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tempo histórico ocidental, a partir das transformações da ciência e de sua 

institucionalização nos Estados nacionais, na vida, no trabalho, na Filosofia, na 

Metafísica, na educação etc. A problemática pós-colonial que se insere na compreensão 

dos efeitos da Modernidade no Brasil está intimamente relacionada com a ciência, ou 

melhor, com o interesse particular que a ciência europeia manifestou pela natureza não 

só do Brasil, mas em geral de todas as outras colônias ou territórios periféricos à 

Europa. Ao longo do processo de classificação e descobrimento dos corpos naturais, de 

todas as espécies de plantas, animais, insetos e até paisagens (visuais e sonoras), a 

ciência buscou realizar a historicização de todo o mundo natural. O objetivo desse 

processo foi um projeto de dominação36. Este processo efetuou-se em função de uma 

Modernidade central (europeia), emissora que, enquanto se institucionalizava, forçava-

se como universal para as demais realidades, sobre as quais criava representações. 

Através da representação, forjava estruturas, mercados, explorações, e toda uma 

mecânica de dominação de países que foram, na linha do tempo progressista dessa 

Modernidade, considerados “atrasados”. Nada mais ilustrativo do que comparar o 

Sattelzeit de Koselleck ao momento em que Portugal começa a investir na História 

Natural e em ciência, com vistas a renovar os pactos coloniais e sua soberania com o 

Brasil. A ciência surge no Brasil com o objetivo de dominação. O conceito de natureza 

do Brasil, enquanto colônia, tem a sua semântica acelerada e tensionada por diversos 

espectros ideológicos a partir do momento em que o reino de Portugal decide reforçar o 

seu domínio sobre a exploração dessa mesma natureza. É um movimento simultâneo 

entre a representação da natureza, a institucionalização das práticas científicas, a 

recolonização e os próprios desvios que surgem nos discursos dos luso-brasileiros 

acerca de seu patrimônio natural. 

 Não pretendemos nos posicionar entre a ruptura e a estrutura, os matizes com 

que Koselleck e Foucault compreenderam o surgimento da Modernidade. Mas todos 

concordam que as modernizações jamais foram simétricas em todos os lugares. Os 

ideais humanistas e iluministas que colocaram a humanidade no centro de compreensão 

do mundo, foram capazes de criar alguns dos valores éticos ainda hoje válidos, como a 

democracia, a crítica ao autoritarismo despótico monárquico, entre outros, mas não 

 
36 Lembremos da icônica afirmação de Adorno e Horkheimer em “A dialética do esclarecimento”, acerca 

da condição sob a qual se estruturou a Modernidade: “O que os homens querem aprender da natureza é 

como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens”. Cf. ADORNO, Theodor W.; 

HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro, 

RJ: Jorge Zahar Editor Ltda, 2014, p. 17. 
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foram capazes de disseminá-los igualmente nos lugares que colonizavam. Quando 

chegavam a realidades coloniais ou pós-coloniais, os ideais da Modernidade científica 

do século XIX encontravam-se em contextos específicos. Essas ideias eram, então, 

largamente reaproveitadas por estratos dominantes para criar mais dominação ainda. 

Vale lembrar aqui que, mesmo na Europa, os ideais do Iluminismo contestatário foram a 

minoria perante o despotismo esclarecido. Da mesma forma, a implementação da 

Economia Política no Brasil estava ligada à manutenção de poder das elites agrárias, 

mineiras e latifundiárias; assim como, as crises de orientação e representação causadas 

pelo desgaste das relações mercantis coloniais, faziam com que emergissem 

insatisfações coloniais, revoltas e derramas. A natureza do Brasil – e o desenvolvimento 

que ela poderia proporcionar – estava sendo disputada por diversas frentes na 

colonização. Como pano de fundo de todo esse conflito, a natureza passava a ser 

esquadrinhada e a sua destruição sendo racionalizada e potencializada por práticas que 

tentavam, em larga medida, resolver as crises desse tempo histórico acelerado. A 

modernização do Brasil causava grandes descompassos no país, aprofundando abismos 

sociais e raciais e questões ambientais que já existiam antes. 

Assim também foi para Portugal a partir de 1750, quando diversas 

transformações institucionais começaram a reorientar a medicina lusa, que adentra o 

universo emergente dos saberes científicos; do mesmo período é a reforma educacional 

(que se inicia com a substituição dos saberes disseminados pelos jesuítas), a reforma 

dos estatutos da Universidade de Coimbra (UC), o surgimento da Academia Real de 

Ciências de Lisboa (ARCL), a instalação de jardins botânicos (em Portugal e em suas 

colônias também), a publicação de floras do Império, a tradução e discussão de livros 

sobre Física, Química, Matemática, Botânica, Mineralogia, Zoologia, entre outros – 

movimento do qual participaram os naturalistas luso-mineiros. A intensificação de 

trocas entre os saberes fazia com que ora um fosse subordinado ao outro, ora se 

invertesse essa mesma situação, ora conceitos de um campo fossem aplicados em outro, 

dentre vários movimentos que podem ser descritos pela análise dessa episteme, tudo 

visando a recolonização do Brasil e o domínio absoluto de sua natureza. 

 Por isso o campo da História Ambiental é bastante receptivo a estudos de 

História das Ciências, Pós-colonialismo e Modernidade, pois foi a Modernidade 

científica do século XIX que produziu mentalmente os aspectos ambientais 

contemporâneos, primordialmente em países colonizados. 
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 Podemos dizer que os acordos de verdade construídos a partir da Ciência na 

Modernidade dotaram os argumentos embasados no estudo  da natureza de legitimidade 

através de um edifício epistemológico que se institucionalizava no próprio Estado. Estes 

argumentos com base na natureza, elaborados em meio a transformações 

epistemológicas promovidas pelas ciências emergentes, adquirem poder de decisão 

política; instituem um regime de verdade que controla os corpos, a vida, a dieta, o 

domínio e o acesso à medicina, a definição da normalidade em contraposição à loucura, 

a decisão de destruir ambientes naturais nativos onde residem populações tradicionais 

em prol da economia global. Por isso, os enunciados do período nos fazem acreditar na 

ideia de progresso, de evolução e de aperfeiçoamento, sobretudo em uma marcha na 

qual a cultura estava cada vez mais certa sobre os mistérios do mundo. Para os críticos 

desse estruturalismo, o que foi – e ainda é – chamado de progresso não passa de uma 

estrutura de pensamentos correlativos que se reforçam entre si a fim de criar um regime 

de verdade instituindo redes de poder e dominação. 

 A História Natural foi o saber que buscou a aproximação entre as palavras e as 

coisas no século XVIII e que conferiu um sentido aos corpos através da linguagem. Esse 

sentido, produzido por um conjunto de enunciados, distanciou o significado de natureza 

do criacionismo – mas sem romper com o providencialismo – e sobretudo dos 

pensamentos alegóricos, simbólicos e mágicos que o pensamento cristão havia 

construído sobre ela até então (imaginário do maravilhoso). Em vez de se dizer que a 

“coroa” do ananás significava que Deus desejava a soberania dos reis católicos na 

América (argumento que justificou a conquista espiritual das colônias), passava-se a 

descrever a anatomia das plantas, discernindo-se seus órgãos sexuais, tipos de folhas, 

compreendendo-se qual o melhor tipo de terra para cada espécie, como se produz 

melhor – mas na esteira dessa nova representação, compreendia-se, em Portugal e 

Brasil, que a natureza tinha sido criada para servir ao homem. Por isso, a História 

Natural não significa um rompimento com o criacionismo, mas sim o desvendamento da 

natureza (ainda obra de Deus) através da razão (deísmo). Essa representação, que 

adquirirá no final do século XVIII um formato taxonômico, retirou os corpos extra-

humanos de uma compreensão fundamentalmente simbólica das interpretações cristãs e 

criou parâmetros de observação com base no referente (os órgãos das plantas). As 

palavras não conferiram vida a estes objetos descritos. Apenas os cristalizaram como 
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representações linguísticas no interior de um sistema de correspondências e correlações 

chamado História Natural. 

 A formação discursiva dessa “história dos corpos naturais” foi composta de 

variados saberes que, em relação de disputa e reacomodação constantes no interior do 

Sattelzeit, se subordinavam uns aos outros. Como saberes componentes da História 

Natural temos a Matemática, Física, Química, Botânica, Mineralogia, Zoologia, 

Literatura, Filosofia, Teologia, Economia, a Literatura de Viagem e até arroubos tardios 

do imaginário do maravilhoso, que por vezes também se manifestavam entre os 

naturalistas luso-brasileiros37, entre outros. Esses saberes poderiam (e assim fizeram) se 

rearranjar de diversas maneiras. Para Foucault, é impossível dissociar a História Natural 

da Análise das Riquezas e da Gramática Geral, todos emergentes dos séculos XVII e 

XVIII, porque não se catalogava os corpos naturais como um mero exercício de 

curiosidade e erudição. Não eram acontecimentos científicos isolados. A ciência tinha 

fins sociais e políticos que mesclavam seus saberes específicos a outros de governança, 

economia etc. As viagens filosóficas, coletas de amostras, classificações, experimentos 

e publicações visavam ao melhoramento da balança comercial das nações, o 

crescimento do setor industrial, o alargamento produtivo e o bem-estar social. Da 

mesma forma, a taxonomia dependeu em larga medida de uma formalização da 

Gramática Geral das línguas para se validar, pois é uma representação da natureza 

através da linguagem. 

 Fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos discursivos que possibilitaram à 

linguagem apreender a natureza sob um regime de verdade, veremos que estruturas 

como as jurídicas, linguísticas, políticas e econômicas se transformam conjuntamente 

dentro de uma episteme. René Descartes, através da “forma e extensão”, concebeu a 

existência de uma dinâmica divina que operava pelas características individuais dos 

corpos na natureza, o que produzia um sentido de verdade através da “essência das 

substâncias e suas imanências”. Para ele, o sujeito pensante se encontra distanciado do 

mundo, imune à sensibilidade, às paixões e aos vícios. Essa condição exige o 

estabelecimento de critérios válidos de verificação através da observação com base no 

referente. Assim, Descartes idealizou um sujeito que era capaz de esquadrinhar 

objetivamente o mundo com o auxílio da matemática, como se o meio ambiente pudesse 

 
37 Apesar da aparente oposição entre História Natural e Imaginário do Maravilhoso que mencionei 

parágrafos acima, muitas vezes os naturalistas manifestavam edenizações do progresso e demonizações 

da decadência, como veremos principalmente em José Vieira Couto e José Gregório de Morais Navarro. 
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ser encerrado nas dimensões x e y. A matemática também forneceu, através da 

geometria, uma linguagem divina que representava a verdade através das formas e 

cálculos exatos. Assim, os princípios fundamentais matemáticos de Newton, cuja 

perspectiva já era diferente da de Descartes, seriam capazes de governar universalmente 

os corpos naturais através das regras de movimento físico e ótico. As obras dedicadas às 

áreas da Análise das Riquezas e da História Natural fomentaram o vocabulário e os usos 

políticos do conceito de natureza, pois o mundo natural poderia ser traduzido pela razão, 

o que produziu autoridade e legitimidade nos discursos que invocavam este conceito (a 

natureza adquiria um sentido de realidade)38. Os estudos de materialismo e anatomia da 

Botânica e da Medicina empreenderam, assim como Lineu, a tarefa de sistematizar os 

seres vivos para conhecê-los e operá-los; buscava-se hierarquizar uma cadeia alimentar 

antropocêntrica dentro de um acordo de verdade estabelecido pela linguagem39. 

Domingos Vandelli, naturalista paduano que atuou em Portugal, acreditava no “teatro 

da natureza”: os museus e jardins botânicos poderiam encenar a realidade da natureza 

sob o olhar expectador científico40. No direito natural, o conceito de natureza se 

transformava em “princípio normativo da moralidade”, adquirindo o sentido de 

realidade, e o seu recorrente uso como “natureza das coisas” era capaz de expressar a 

verdade ou a “essência” delas. Da mesma forma, Adam Smith concebe a sua Economia 

Política a partir de uma relação estreita com os saberes da História Natural; para ele 

seria possível fazer prognósticos econômicos através do estudo dos corpos naturais, 

assim se prevendo a política e o futuro. 

 Vê-se como a premissa de verdade presente no conceito de natureza vai na 

direção de uma subjetividade antropocêntrica que se convence de sua capacidade de 

poder explicar o mundo pela sua essência, depois pelo referente, criando legitimidade 

nos argumentos baseados na observação e representação. É toda uma estrutura que 

converge para um acordo linguístico em torno dos recursos naturais, de seu 

aproveitamento econômico e de sua socialização política nos mercados. Esse processo 

gerou dinâmicas de poder que concederam amplo acesso aos recursos naturais a 

algumas camadas sociais e limitações a outras. De acordo com Ernst Cassirer, há uma 

 
38 CAPANEMA, Carolina Marotta. A natureza política das Minas: mineração, sociedade e ambiente no 

século XVIII. (Tese de Doutorado) Belo Horizonte: UFMG, 2013, p. 28-29. 
39 CASSIRRER, Ernest. A Filosofia do Iluminismo. Trad. Álvaro Cabral – Campinas, SP: Editora 

UNICAMP, 1992, p. 74. 
40 FILHO, Oswaldo Munteal. Domenico Vandelli no anfiteatro da Natureza: a cultura científica do 

reformismo ilustrado português na crise do antigo sistema colonial (1779-1808). Dissertação de mestrado. 

Departamento de História – PUC RJ. 1993. 
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característica ontológica na explicação cientifica do mundo natural. Segundo o filósofo 

alemão, “a ciência da natureza não é meramente o movimento do pensamento que se 

aplica ao mundo dos objetos, mas também o meio onde o espírito adquire 

conhecimento”41. Ou seja, o exercício de nomear a natureza já é em si uma forma 

antropocêntrica de se colocar em relação ao mundo natural, e não é propriamente um 

aprendizado sobre o mundo natural, mas um aprendizado da humanidade sobre ela 

mesma, uma tautologia. Por meio da razão moderna, a humanidade empreendeu uma 

grande exaltação de sua subjetividade, registrando o mundo tautologicamente para seu 

benefício. Tal subjetividade, segundo Chakrabarty, é o que contribuiu para a separação 

entre a história humana e a natural, que resultou na crise de consciência ambiental 

contemporânea42. 

 Atualmente, vivemos em um presente que, dito de maneira “apocalíptica”, é 

comprimido por um futuro caótico que anuncia o fim das civilizações como 

conhecemos – por exemplo, para os que acreditam no aquecimento global43. Podemos 

 
41 CASSIRER, Op. Cit., 1992, p. 65. 
42 DIPESH, Chakrabarty. Op. cit. 
43 Ainda está em profundo debate a ideia de aquecimento global. Certos cientistas (chamados céticos ou 

negacionistas) ainda se manifestam contra essa ideia, principalmente alegando não terem provas 

suficientes aqueles que a supõem. Nomes que são financiados pela indústria carvoeira, como Ivar Giaever 

e Freeman Dyson (ambos não pertencem à área de Climatologia, mas sim da Física Teórica), Fred Singer 

e Richard Lindzen (ambos climatologistas), escrevem contra uma situação de risco que se anuncia por 

alguns fatos naturais e antropogênicos. Um forte argumento que se levanta nestes autores é o de a Terra 

estar num momento natural de transição geológica e aumento de temperatura. Este aspecto, considerado 

por outros autores da Climatologia como verdadeiro, não necessariamente nega o aquecimento global 

antropogênico, ou pelo menos as contribuições das ações antrópicas no aquecimento da Terra. Além 
disso, já se pode relacionar condições de desigualdade social com condições de devastação, poluição, 

degradação etc., o que torna o aquecimento global uma questão de classes. O processo de liberação e 

absorção do elemento carbono no meio ambiente já ocorre como um ciclo na natureza desde antes de o 

ser humano elevar seus níveis de emissão deste elemento no ambiente – é outro argumento negacionista. 

Porém, na década de 1950, Roger Revelle descobriu que havia um limite de absorção de CO² nos 

oceanos, e que então o excesso de emissão deste elemento poderia sim afetar as condições atmosféricas. 

Aferiu-se que em 150 anos (desde antes da Revolução Industrial até o final do século XX), o CO² 

residente na atmosfera foi de 280 para 400 ppm (partes por milhão), um acréscimo significativo que 

resultou no aumento de cerca de 1 grau celsius na temperatura atmosférica da Terra. Na história 

geológica, sabe-se que, para se passar de uma Era do Gelo para uma Era Interglacial, demorava-se 5.000 

anos de paulatina mudança de temperatura - um arrefecimento com aceleração bem menor do que o 
aquecimento que temos produzido. Ainda que estes dados não sejam suficientes para alegar um estado de 

alerta perante as transformações radicais que podemos provocar, muitos outros motivos unem-se a eles, 

intensificando a causa do aquecimento global: a enorme devastação de grandes florestas e a perda de 

biodiversidades, a morte de corais por excesso de absorção de CO² dos oceanos, a diminuição da água 

potável, o aumento de terras inférteis prejudicadas por queimadas, a agropecuária transgênica, a poluição 

de muitos rios e mares, o aumento da taxa de plástico nos oceanos, a perda de muita clorofila necessária 

para a realização da fotossíntese e para refrigerar a temperatura do planeta, a enorme massa mineral 

extraída pela mineração (que fica na superfície acumulada como “rejeito” e altera a formação geológica 

dos solos e, por conseguinte, a fertilidade das terras). Enfim, se a Terra já está em uma transição de 

temperatura natural, se já está esquentando, no mínimo estamos contribuindo bastante. De maneira 
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dizer que, senão a escassez de alimentos e água, a má distribuição deles na sociedade já 

é indício de um limite de devastação que o planeta suporta. Cada vez mais o campo das 

Ciências da Natureza voltado para a Ecologia produz pesquisas indicando nossa 

aproximação à capacidade de suporte ou de carga44 do planeta. O limite da capacidade 

de suporte da Terra é o limite da humanidade. É quando não conseguirmos mais 

produzir a quantidade de energia e alimentos que consumimos. Podemos dizer, então, 

que a Modernidade é uma temporalidade progressista, instituída desde o século XIX 

(com suas nuances, ou modernizações, a partir do XIX), que utiliza a natureza para 

mover o capitalismo. Além de manter esse sistema de mercados internacionais 

funcionando, os sentidos sedimentados por esta Modernidade estão destruindo as bases 

materiais do Planeta, das quais dependemos. Esta é também uma grande justificativa 

deste trabalho. 

 Em outra ordem de problematização, as “vantagens” trazidas pela Modernidade 

com o desenvolvimento tecnológico, conforto, estabilidade, ciência para o bem da 

saúde, acesso à boa alimentação, água e condições sanitárias mínimas, não são 

acessíveis globalmente. Ao contrário do que se postulava a partir do cosmopolitismo, 

sua abrangência não é homogênea para todas as civilizações e camadas sociais, pois 

atingiu seletivamente alguns lugares em prejuízo de outros. A América Latina, devido 

ao seu histórico de colonização, deve levar a destruição de sua natureza em conta no 

momento em que considerar suas peculiaridades históricas, pois a ciência usou seus 

territórios como laboratório nos séculos XVIII e XIX, e os levou a se tornarem 

fornecedores mundiais de matérias primas, alimentos, insumos naturais de todo o tipo 

nos séculos XX e XXI. Devemos nos atentar para isso e proteger nossos ecossistemas e 

recursos naturais dos interesses devastadores capitalistas que foram todo o tempo 

beneficiados pela Modernidade. 

 
oposta, por que não tentamos usar o conhecimento que temos para refrigerar a terra, mantendo as 
condições do Holoceno, o período onde a vida tal qual conhecemos, a única que conhecemos, surgiu? 
44 “Carrying capacity” é um conceito da Ecologia utilizado para explicitar o limite de ocupação e 

consumo de um ambiente por uma espécie. Ele leva em consideração principalmente a densidade 

populacional, a quantidade de consumo de água e a qualidade da terra para plantio (se é capaz de produzir 

comida suficiente para aquela população). No caso da água, leva-se em consideração o cálculo virtual de 

seu consumo, isto é, toda a água consumida indiretamente pela população (a água utilizada na irrigação 

dos alimentos, na mineração, os gastos com transporte, e por aí vai). Com o aumento das terras inférteis, 

uma menor disponibilidade de água, uma extração e consumo acelerados dos minérios e a queima de 

combustíveis fósseis, a humanidade passou a forçar cada vez mais a capacidade dos ambientes de 

fornecer suporte material à espécie. 
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 Os campos teóricos da História Ambiental, da Arqueologia do Saber, do Pós-

colonialismo e da História dos Conceitos abrem, para este trabalho, a possibilidade de 

se olhar para o passado e para o futuro através de novas estratégias. No atual momento a 

História Ambiental busca compreender o Antropoceno para agir sobre ele. Essa 

perspectiva visa a condicionar uma forma de interação positiva entre os humanos, suas 

tecnologias, as demais formas de vida e o planeta, buscando uma minimização dos 

impactos ambientais através de outra ordem de aplicação dos saberes. O Cronótopo do 

Antropoceno caracteriza-se por uma relação no espaço-tempo em duas dimensões. Na 

primeira, em sentido de temporalidade histórica, análoga ao Cronótopo Historicista, há 

toda uma relação entre o tempo histórico instituído pelos discursos e atos políticos e a 

transformação da realidade, das instituições, da natureza. Nessa dimensão, o tempo 

(cronos) é acelerado e teleológico; o espaço (topos) remete a uma materialidade 

devastadora do ambiente natural do Planeta, que está sendo disputada pelos discursos. 

 Na segunda dimensão desse cronótopo, o tempo não é mais histórico, mas sim 

profundo. O tempo não é aí acelerado e não tem futuro nem passado. Ele é um processo 

contínuo de construção e reconstrução das substâncias do ambiente; é a transformação 

do espaço. As duas unidades se mesclam. No entanto, a ordem de transformação do 

tempo profundo do Antropoceno anda no sentido contrário das condições de 

possibilidades da vida produzidas pelo Holoceno, o que causa, na dimensão histórica do 

tempo desse cronótopo, um fechamento de futuro. Esse fechamento de futuro não está aí 

relacionado somente ao “fim do mundo”, mas aos limites de acesso a recursos naturais, 

alimentos, terras, água; aos limites e condições de controle da natureza entre as camadas 

sociais. Creio que ainda não seja possível definir alguma circunscrição cronológica 

exata para o início do Antropoceno; afinal, as ciências ainda não puderam avaliar 

totalmente os impactos produzidos no planeta desde, pelo menos, a Revolução 

Industrial. Mas podemos apontar que há matizes para as relações entre espaço e tempo 

nesse cronótopo, nas quais há períodos e lugares de maior intensidade de devastação, 

feitos por processos que se transformaram muito nos últimos 200 anos. 

 Revisar os enunciados que, em certa medida, produziram os fenômenos 

ambientais contemporâneos, torna-se uma maneira viável de se compreender esse 

cronótopo. E é nesse sentido, investigando os saberes e as relações que fundaram o 

Antropoceno, que concluo esta introdução e passo ao estudo de fato. 
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1. Capítulo I – Os saberes da História Natural: descrevendo formações 

anteriores ao recorte 

 Este estudo concentra-se na descrição dos acontecimentos discursivos – e as 

relações que guardam entre si – que emergiram entre as três últimas décadas do século 

XVIII e a primeira do XIX, a fim de mostrar o debate sobre a natureza do Brasil 

promovido pelos luso-mineiros. Neste capítulo vamos apurar as relações dos saberes 

que compunham a História Natural em Portugal antes de 1772. A História Natural é 

uma formação discursiva que engendrou uma história de longa duração, tendo a sua 

estrutura sido legada e reelaborada pelas ciências modernas. Ela é o produto de 

entrelaçamentos específicos que possibilitaram uma formação que agrega muitos outros 

saberes. Por isso, primeiramente analisaremos quais são os campos pelo quais ela 

transitou antes de começar a se formalizar em Portugal. 

1.1. O imaginário do maravilhoso e a representação da natureza 

O imaginário do maravilhoso foi um fenômeno que se manifestou nos viajantes 

e exploradores católicos europeus durante excursões ao desconhecido. O termo 

“maravilha” foi empregado desde a Antiguidade para se referir ao desconhecido, ao 

novo, ao misterioso, àquilo que provoca a sensação de descoberta, aventura, alteridade; 

era um horizonte que se perseguia, mas jamais se alcançava. As maravilhas acabavam 

se materializando como objetos, animais desconhecidos ou mitológicos, joias, ouro, 

pedras preciosas, povos desconhecidos que possuíam cultura radicalmente diversa 

daquela dos povos ocidentais europeus, entre outros. O maravilhoso era o inquietante; 

aquilo que movia o viajante, que instigava a sua curiosidade. Ao longo do período 

medieval as maravilhas foram buscadas no oriente pelas Cruzadas (migrações que 

tinham um caráter militar e religioso, e buscavam, entre tantos outros interesses, a 

expansão da cristandade sobre as terras santas). A partir dessa leitura católica, as 

maravilhas se tornaram as pistas de Deus, de santos peregrinos, dos jardins edênicos, 

indícios dos quatro rios do paraíso. Com a passagem para a Idade Moderna e com o 

início da conquista das Américas, este imaginário começa a ser modificado dentre as 

diversas nações europeias que vinham se unificando e se distinguindo. Por exemplo: na 

passagem da baixa Idade Média para a Idade Moderna, a Península Ibérica lutava contra 

árabes, mouros e africanos para se consolidar e, desse modo, mantinha uma identidade 

católica frente às demais religiosidades que enfrentava em campo de batalha. A 
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conquista da península, assim como a colonização das Américas, foi encarada como 

uma espécie de cruzada em nome da disseminação do catolicismo. Assim, esses povos 

carregariam consigo uma dimensão marcadamente católica do imaginário maravilhoso. 

Já outros países que se formaram posteriormente, como Inglaterra e Holanda, passaram 

pela chamada Reforma Protestante, o que modificou bastante o seu entendimento acerca 

da expansão marítima – todavia, não é o caso de se discutir isso aqui. Tanto o 

imaginário do maravilhoso quanto o providencialismo foram fenômenos herdados pelas 

colonizações ibéricas; foram as visões com as quais os reis, administradores, 

navegadores, aventureiros, entre outros, enfrentaram a colonização, a expansão 

marítima ou a conquista da América. 45 

 Convictos de que a entrada para o verdadeiro reino de Deus situava-se no remoto 

e mágico oriente, esses viajantes ibéricos aportaram na América pela primeira vez – 

segundo aquilo de que se tem notícia – em 1492, pensando que fosse as Índias, e 

buscaram ali a mesma coisa que buscavam no oriente. Apesar desse imaginário ser 

medieval, as sociedades e instituições ibéricas que chegaram aqui ainda carregavam 

aspectos de observação típicos de uma estrutura cristã que estava se refazendo com as 

novas experiências. Em realidade, após perceberem que a América não era a Índia, já 

tinham transferido o objeto que buscavam no oriente para as “Índias ocidentais”. A 

experiência de alteridade vivida na América era pensada através de analogias, estruturas 

de pensamento pré-elaboradas, retóricas de experiência e de descobrimento; a 

experiência era enunciada por vocabulários específicos. E a natureza foi ali 

representada:  o rio São Francisco, assim como o rio Nilo, foi confundido com um rio 

edênico; a coroa do ananás foi inicialmente interpretada como um sinal divino que 

endossava a presença dos reis católicos na América; São Tomé, o santo peregrino que 

antes andava pelo oriente africano e asiático, também teria deixado pegadas na América 

e vivido por um tempo entre os ameríndios. Os diários de Colombo, assim como as 

cartas de Caminha (1500) e Vespúcio (Mundus novus, 1503), as crônicas de Gandavo 
 

45 Sobre a discussão desse imaginário Cf.: GREENBLATT, Stephen. Maravilhosas Possessões. Trad. 
Francisco de Castro Azevedo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 43-62; KIENING, 

Christian. O sujeito selvagem: pequena poética do Novo Mundo. Trad. Silvia Nauroski. 1ª ed. - São 

Paulo: EDUSP, 2014; CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luíz estevam de O.; 

MARTINS, Maria Cristina Bohn. As Américas na primeira Modernidade (1492-1750). 1ª ed. – Curitiba: 

Editora Prismas, 2017. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso: os motivos edênicos no 

descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000; SOUZA, Laura de 

Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. 2ª ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009; Inferno Atlântico: demonologia e colonização, séculos XVI-XVIII. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993; CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário 

social brasileiro. Revista brasileira de Ciências Sociais, vol. 13, n. 38, São Paulo, 1998. 
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(História da Província de Santa Cruz, 1576) são documentos bastante expressivos desse 

imaginário. A conquista da América foi uma experiência de tanta alteridade que, se não 

fosse apreendida por uma estrutura de pensamento, seria ininteligível. Segue um trecho 

da carta de Caminha que nos mostra o sistema de analogias que condicionava a 

observação e a experiência: “ já era de idade, e andava por louçainha todo cheio de 

penas, pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como S. Sebastião” 46 A natureza e as 

civilizações americanas foram vestidas com roupagens cristãs. Nessa ótica, um possível 

pajé torna-se um sacerdote. A Península Ibérica, predominantemente católica, 

compreendeu, assim, a América como uma possibilidade de salvação, como uma 

abertura de futuro, como uma chance de se provar para Deus. 

Uma vez que a analogia entre os dois mundos estava feita, a busca pelas 

maravilhas poderia se iniciar. Caminha enuncia a busca por elas: 

Nela [nessas terras], até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem 

prata, nem coisa alguma de metal e ferro; nem lho vimos (...). As 

águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-

a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.47 

Pedras preciosas como diamantes, ouro, rubis, esmeraldas, terras férteis bastante 

irrigadas, frutas coloridas e saborosas como o abacaxi e o açaí, animais exóticos e 

coloridos como as araras vermelhas e azuis, lugares recônditos e remotos como o 

Eldorado e a Serra Resplandecente, santos peregrinos como São Thomé48; todos estes 

conformavam as maravilhas americanas. Até mesmo as mulheres amazonas buscaram-

se na floresta úmida equatorial do norte da América do Sul. A Mata Atlântica e a 

Floresta Amazônica, em seus estados de conservação dos 200 primeiros anos da 

conquista, deveriam lembrar muito os aspectos edênicos. A própria figura do índio 

construída por Caminha já significava uma aproximação aos Jardins do Éden e a Adão: 

“Assim, senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior, quanto a 

vergonha”49. Aqui, a inocência e a pureza das figuras de Adão e Eva significam também 

o estado de imaturidade com que se representavam as civilizações autóctones 
 

46 Segundo os comentários feitos por Maria P. C. e Neves Águas, louçainha este termo significa vaidade. 

CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil. Notas de Maria P. C. e 

Neves Águas. Lisboa: Parque EXPO 98, 1997, p. 22. 
47 CAMINHA, Op. cit., 1997, p. 48. 
48 Os milagres e as aparições de santos, assim como lugares ricos, cheios de ouro, ou férteis, foram 

interpretados como sinais divinos. Situavam-se na fronteira com o desconhecido desbravado pelos 

viajantes e peregrinos católicos que acomodavam todos os acontecimentos naturais e sociais ao 

pensamento cristão. 
49Ibidem, p. 46. 
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americanas. Não seria difícil rastrear afirmações parecidas com estas em outros 

cronistas do século XVI. Gandavo é mais elucidativo que Caminha em seu relato de 

1576: “é esta província [de Santa Cruz] sem contradição a melhor para a vida do 

homem que cada uma das outras de América, por ser comumente de bons ares e 

fertilíssima, e em grã maneira deleitosa e aprazível à vista humana”. A terra, continua o 

cronista, era revestida de “alto e espesso arvoredo” e “regada com águas de muitas 

ribeiras”, era sempre verde, o clima de permanente primavera, pois “nunca nela se sente 

frio nem quentura excessiva”50. O paraíso terreal era o lugar perfeito para se viver e 

plantar, era repleto de água, ouro e vida. Também não seria difícil encontrar 

representações como estas entre alguns naturalistas do século XVIII, como em José 

Vieira Couto e o bispo Azeredo Coutinho. As maravilhas eram apenas uma das faces de 

representações produzidas sobre a natureza e os povos da América pelos primeiros 

colonizadores. 

 No entanto, este imaginário da conquista não reflete apenas um passeio por 

paisagens agradáveis; afinal, a expansão marítima foi como uma aventura ao 

desconhecido, cheia de mistérios, mas também cheia de perigos, ameaças e desafios. O 

próprio objetivo dos colonizadores de conquistar as Américas já os colocava em uma 

situação perigosa, belicosa. Na legibilidade católica, assim como as cruzadas também 

foram militares, transpor tais dificuldades era encarado como uma provação de fé, algo 

que produzia uma retórica e autoridade única para se emitir argumentos e contestar 

verdades. As novas experiências que eclodiam dessas aventuras colonizadoras acabaram 

produzindo o que Patricia Seed chamou de triunfo da experiência sobre a autoria, ou 

seja, a inovação sobre a tradição51. A alteridade americana iniciou, assim, um processo 

de relativização de alguns conhecimentos, tradições e costumes do Velho Mundo. Um 

impacto causado pela diversidade das novas paisagens, por topografias, rios, animais e 

insetos peçonhentos, outros povos, costumes (como o canibalismo), culturas, entre 

outros. 

 Tais dificuldades, impedimentos, estranhezas, em suma, novidades, foram 

encaradas como elementos negativos, inferiores, demoníacos, bárbaros, selvagens ou 

imaturos. Se de um lado os colonizadores buscavam sinais de maravilhas, de outro, 

enfrentavam monstros. As obras Visão do paraíso (Holanda) e Inferno Atlântico 

 
50 GANDAVO, Pero de Magalhães. História da Província Santa Cruz, Belo Horizonte: Itatiaia, 1980. 
51 SEED, Patricia. “Modern”. In.: Renaissance Keywords. New York: Modern Humanities Research 

Association and Taylor & Francis, 2013. 
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(Souza) soam opostas ao tratarem de um mesmo objeto – a saber, a representação das 

alteridades da América –, porém, é exatamente nisto que consiste o imaginário do 

maravilhoso, em uma dualidade de oposições (binominal). Assim, o espaço 

desconhecido da América foi representado como mágico, misterioso, cheio de 

maravilhas, milagres; mas também cheio de desafios, provações, pecados e monstros. A 

forma como se produzia esse sentido sobre as novas paisagens e culturas que se 

conhecia é muito cara a esta pesquisa porque sedimentou representações sobre a 

natureza que subsistiram até o século XIX – e de certa forma, até hoje. 

 Ao mesmo tempo em que se buscava as maravilhas e a entrada do Jardim do 

Éden, buscava-se conquistar e ocupar novas terras, colonizar povos e culturas 

catequizando-os, enfrentar e controlar os monstros. De um lado, a aproximação a Deus 

significava a colheita das maravilhas, a projeção de uma vida ideal, repleta de milagres, 

uma política virtuosa (sem vícios), uma terra que não se negaria ao ser humano e 

verteria riqueza e fartura. De outro, a disseminação da religião e os conflitos outras 

culturas e naturezas pela América significou o enfrentamento dos monstros, seus 

aspectos de inferioridade, selvageria, imaturidade, os barbarismos, os vícios e as 

demonizações. O Gênesis também nos mostra o que são as maravilhas: “o nome do 

primeiro [rio] é Pisom; este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro 

dessa terra é bom; ali há o bdélio, e a pedra sardónica”52. O ouro e as pedras preciosas 

sempre acompanhavam outros sinais edênicos, como os rios. Contudo, o próprio ouro 

consiste, ao mesmo tempo, em uma maravilha e no enfrentamento de um monstro, pois 

o minerador deve combater os vícios e as tentações que nascem dentro de si para 

conseguir aproveitar o ouro virtuosamente. O padre Antônio Vieira (1608-1697), 

quando se viu privado das promessas de ouro na capitania do Grão-pará, expressou uma 

opinião negativa sobre o metal precioso. O fato de Deus tê-lo guardado nas entranhas da 

Terra, a meio caminho do inferno, deveria manter seus devotos longe dele. Deveria 

ensinar aos cristãos a virtuosidade de saber evitá-lo, pois a sua presença causaria 

discórdia, desunião, derramamento de sangue, traição, corrupção, roubo, luxúria e 

exemplos pecaminosos que o ouro seria capaz de despertar nos homens a partir do 

momento em que começa a ser desenterrado53. Os metais preciosos possuem, então, um 

 
52 Genesis 2:8. 
53 ANDRADE, Francisco Eduardo de.  A Natureza e a gênese das Minas do Sul nos livros de André João 

Antonil e Sebastião da Rocha Pita. Revista brasileira de história, vol. 26, nº 51, 2006, p. 175 
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lugar bem definido nesse imaginário binominal, o da barbárie pecaminosa, objeto do 

qual falaremos mais no capítulo 3. 

 O imaginário do maravilhoso tinha então uma posição antagônica construída, o 

da monstruosidade, canibalismo, inferioridade ou imaturidade; o imaginário infernal. 

Finalmente, toda essa estrutura de pensamento binominal estava conformada pela 

teodiceia. Este termo surge na obra do alemão Leibniz, que buscava esclarecer a 

onipotência de Deus através da presença do bem em face do mal. A teodiceia significou 

uma maneira de  ver o mundo através da imposição dos valores cristãos. A dispersão da 

Igreja Católica através das grandes navegações era compreendida como uma batalha do 

bem contra o mal. Assim, a colonização era a própria teodiceia, uma vez que os 

discursos enunciam bastante a necessidade de se catequizar as civilizações autóctones 

representadas como pecadoras, inferiores ou selvagens. As representações dos índios, da 

fauna e flora do Novo Mundo foram monstruosamente distorcidas (como nos relatos e 

desenhos de Jean de Lery e Hans Staden). Mas nem por isso deixaram de produzir 

sentido. Produziu-se, decerto, uma realidade cultural narrativa que buscava aniquilar a 

alteridade com base na distorção. Os ameríndios eram provações a serem superadas não 

só no sentido bélico, mas também no espiritual. Mais uma vez voltamos a Caminha para 

verificarmos a teodiceia e a necessidade de catequização: “Portanto Vossa Alteza, que 

tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua [dos índios] salvação. E 

prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim”54. Conforme escreve Caminha, a 

catequização era uma provação que levaria ao paraíso e, nesse trajeto, aniquilaria a 

alteridade em termos culturais. 

Os índios não teriam ainda, se corrompido com o fruto do conhecimento ou com 

o manejo dos metais preciosos, algo de que Caminha e Gandavo não conseguem se 

livrar. Assim, a ingenuidade e a barbaridade com que foi vestida a figura do nativo 

americano eram também o entrave para a satisfação de Deus, pois a humanidade (isto é, 

os ibéricos) só retornaria aos jardins edênicos provando-se a partir de sua condição 

corrompida, civilizando e catequizando a América. Este era o enredo da teodiceia nas 

terras americanas. 

Essa dualidade de oposições (maravilhas v.s. monstros) é típica da metafísica 

teológica da segunda escolástica jesuítica que enxergava o mundo como um espaço de 

 
54 CAMINHA, Op. cit, p. 41 (grifos meus). 
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confronto entre o bem e o mal (teodiceia) dentro de uma moralidade e escatologia 

cristãs. Essa dualidade de oposições com que definiam o mundo ao seu redor consistia 

em uma tensão que precisava ser resolvida. O telos dessas oposições sempre teria um 

direcionamento estritamente cultural, o da aniquilação da alteridade. Mas, ao cabo, esse 

esforço acaba sofrendo transformações pelas experiências de choque e trauma do 

desconhecido, pois a alteridade também se colocou como resistência à conquista 

espiritual, bélica e territorial da América. É a partir dessa dualidade de oposições que a 

natureza americana foi representada pelos europeus, que recorreram ao imaginário 

edênico ou maravilhoso, bem como ao infernal.  

 O imaginário mágico do maravilhoso e do infernal permanece atado à 

representação da natureza no Brasil. Demorou-se para encontrar os metais preciosos no 

Brasil (em relação ao Peru), mas isso não desatou as representações de tal imaginário. 

Pelo contrário, pode tê-lo intensificado ou estimulado, porque ele se alimenta da 

ausência, de uma fronteira com o desconhecido que se move junto com um horizonte 

indistinto. Assim, não cessaram os financiamentos de excursões em busca de “Serras 

Resplandecentes” e cidades perdidas; não cessaram também as notícias de ouro, 

diamantes e outras pedras preciosas pelos ermos sertões desconhecidos. O 

financiamento das entradas e bandeiras em busca da averiguação das primeiras picadas 

que teriam adentrado o que viria a ser Minas Gerais também é motivado, em grande 

medida, por essa sede metalista, pela “busca dos remédios para a pobreza”, como 

diziam os sertanistas paulistas55. A ideia de que uma natureza carregada de riquezas 

poder curar algum tipo de enfermidade (a pobreza ou a decadência – no sentido moral 

ou econômico) situa-se dentro da lógica de salvação, dentro do enquadramento do 

Brasil a partir da “visão do paraíso”. No entanto, a degeneração natural com que foram 

dotados os ameríndios, a fauna e a flora da América, através das representações dos 

primeiros viajantes até os estudos de Buffon no século XVIII, situa-se dentro de um 

enquadramento do Brasil como um “inferno atlântico”. Assim, a representação da 

natureza através da dualidade de oposições gerava oscilações de significado entre o bem 

e o mal. 

 Em suma, um imaginário mágico e religioso pairou sobre a natureza americana, 

sempre oscilando entre uma visão positiva e negativa, produzindo representações com 

 
55 Os bandeirantes estavam interessados objetivamente no apresamento de índios, mas os metais preciosos 

também estavam entre os seus interesses. 
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base na estrutura de compreensão cristã do mundo. A figura do viajante, que uniu o 

mundo de sua cultura com o desconhecido, radicalmente distintos, insere-se nesse 

contexto sendo o portador da observação maravilhosa e infernal e da retórica da 

experiência. 

1.2. Literatura de viagem e História Natural: o viajante, a observação e a descrição 

 Tucídides, considerado um dos primeiros historiadores do ocidente, escreveu 

sobre a Guerra do Poloponeso, a qual vivenciou. Seu relato, dentre muitos outros que se 

seguiram, tornou-se, na história do ocidente, um dos arquétipos do mecanismo de 

transmissão de conhecimento através de viagens. Ele narrou tal acontecimento para 

transmitir a experiência à sua cultura. Assim foi que, durante a Idade Média, cavaleiros 

e eclesiásticos peregrinavam por dentro da Europa ou para fora do continente 

(Jerusalém), e muitas vezes retornavam com informações inéditas sobre a natureza e os 

habitantes desses lugares, contribuindo para a ampliação de seu conhecimento geral. 

Assim também, desde as primeiras viagens europeias pelo Atlântico e Índico no início 

do século XV, passando pela exploração dos mares e ilhas do Pacífico na segunda 

metade do XVIII, até a conquista da Antártida em meados do XIX, o conhecimento 

sobre o mundo em seu aspecto natural e humano foi largamente ampliado. Ao longo dos 

séculos XX e XXI, exploradores conseguiram atingir o Polo Sul e a Lua, e até hoje 

continua-se a produzir conhecimentos sobre a natureza e o Universo (inclusive já está 

em discussão a colonização de Marte). 

As viagens remontam a um dos principais fundamentos do conhecimento: 

observar para conhecer, pois observar – ou viver uma experiência – também significa 

conhecer. O método de legitimação desse princípio de conhecimento baseia-se no “vi 

com meus próprios olhos”, conforme tanto Tucídides quanto Pero Vaz de Caminha 

elucidam em meio à argumentação de suas narrativas. No início de sua História da 

Guerra do Poloponeso, o historiador ateniense critica os relatos de segunda mão sobre a 

guerra e valoriza o testemunho dos acontecimentos com os próprios olhos56. Essa crítica 

vem do fato de que os poetas e os logógrafos não eram fundamentalmente narradores-

viajantes, pois, para ele, a descrição mais fiel à realidade é aquela que emerge da própria 

experiência, da participação do momento histórico que se narra. Os olhos possuíam 

 
56 TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Prefácio de Helio Jaguaribe; Trad. do grego de Mário 

da Gama Kury – 4ª ed. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001, p. 13 e 173. 
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proeminência em relação à boca, pois a visão não deixava mentir o que se via; já o logos 

poderia ser articulado retoricamente como estratégia de convencimento. Por isso, relatos 

nos quais o narrador tivesse participado ou vivenciado a experiência seriam mais 

verdadeiros do que aqueles que são retransmitidos por narradores compiladores e 

articuladores da retórica. 

 Da mesma forma, Pero Vaz de Caminha mostra-se portador da convicção 

depositada sobre o olhar: “não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu”57. Ao 

mesmo tempo evoca a sua retórica da experiência (baseada na vivência da experiência) 

e a atribuição de confiança à visão. O que a visão capta é capaz de promover ressalvas 

no discurso de Caminha: 

Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns 

papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e 

pequenos, de maneira que me parece haverá muitos nessa terra. 

Porém eu não veria mais que até nove ou dez.58 

 A visão do viajante traz consigo o instigante imaginário maravilhoso/infernal, 

com suposições construídas e desfeitas a todo momento; afinal, o 

misterioso/maravilhoso é móvel, inconsistente e inalcançável. E a conquista da América 

consistia em uma longa, aventurosa e perigosa viagem. Além de viajar para lugares 

longínquos e totalmente desconhecidos, como a América no século XVI, também havia 

o costume de viajar pelo interior da Europa. O hábito de viajar em busca de cultura e 

conhecimento já permeava os membros da pequena aristocracia e até os filhos de alguns 

comerciantes abastados. A viagem refletia o espírito de curiosidade investigativa do 

sujeito que observa e aprende com o mundo. Essa pedagogia do olhar foi a condição de 

possibilidade para se apreender o mundo através da visão e da experiência59. Toda essa 

mecânica de observação – que mais tarde foi elaborada metafisicamente por Descartes – 

acabou produzindo um gênero de escrita que tinha seus próprios postulados de verdade, 

por se tratar de um testemunho de experiências limites, na fronteira da descoberta com o 

novo: a literatura de viagem. Esse gênero era representado por crônicas, diários, cartas, 

itinerários e até livros com ilustrações. Todos eram baseados nas vivências passadas 

 
57 CAMINHA, Op. cit, p. 8. 
58 Ibidem, p. 39 (grifos meus). 
59 ABDALLA, Frederico Tavares de Mello. O peregrino instruído: um estudo sobre o viajar e o viajante 

na literatura científica do Iluminismo. (Dissertação de mestrado) Curitiba: UFP, 2012, p. 27. 
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pelos viajantes na América, e por isso possuíam uma “retórica da experiência”60 inata; 

uma estratégia discursiva que comprovava e validava apenas o enunciado de um 

viajante. Só a possui quem esteve in locus observando o desconhecido. É uma retórica 

que toma para si como axioma a materialidade de uma experiência inédita, que se deu 

pela observação. É tomando essa determinada posição social de 

viajante/explorador/aventureiro que quem observa é capaz de enunciar um discurso que 

é aceito por sua cultura dentro de termos de verdade. É uma questão de confiança 

estabelecida entre duas ou mais consciências que compartilham da mesma estrutura de 

interpretação e representação do mundo. É nesse sentido que podemos entender o 

motivo pelo qual as distorções de realidades maravilhosas ou monstruosas eram aceitas 

na Europa naquela época. A imaginação a respeito do desconhecido chegava a ser – 

entre a maravilha e o monstro – mágica, mas ainda assim possível. A experiência da 

conquista passou a confrontar muitos saberes predefinidos e sedimentados, como, por 

exemplo, toda a cartografia desenvolvida pela cultura ocidental até o século XV61, e isso 

possibilitou o surgimento e manuseio de uma retórica, ocasionando, como já 

apontamos, o triunfo da experiência sobre a autoria.62 

 Se Caminha e Colombo dão vida a uma tradição ocidental de viagem e 

observação, a partir de Descartes e sua leitura matemática da realidade, essa tradição 

começará a se intensificar. Mais tarde, os estudos de Newton também dotarão a 

observação e a viagem de outros princípios matemáticos, que cada vez mais serão 

ligados à legitimidade para se desencantar a natureza. Em meados do século XVIII, a 

História Natural se beneficiará dos estudos de Descartes e de Newton e empregará a 

viagem como um procedimento científico. 

René Descartes (1596-1650) elaborou uma vinculação objetiva entre o sujeito 

(viajante) e o objeto (natureza), através da observação e da matematização. Assim, 

tornou-se possível esquadrinhar o universo, o que ofereceu subsídios para a cartografia, 

para os viajantes, para militares e para a História Natural. Descartes uniu a 

matematização do mundo à observação, ideal que foi largamente aproveitado na 

 
60 SEED, Patricia. “Modern”. In.: Renaissance Keywords. New York: Modern Humanities Research 

Association and Taylor & Francis, 2013, p. 119-137 
61 Ibidem, p. 120. 
62 Em outras palavras, o que os colonizadores estavam vivendo, se orientando com a experiência, era uma 

crise de representação, de conceituação; uma aceleração da transformação dos conhecimentos. O 

Humanismo e o Renascentismo são expoentes deste pensamento em movimento. Cf. CAÑIZARES-

ESGUERRA; FERNANDES; MARTINS, Op. cit., 2017. 
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observação dos corpos naturais, suas formas e extensões. Newton, através de seus 

estudos de movimento, densidade, gravidade, ofereceu subsídios para o materialismo, 

para os herbários, seus coletores de amostras e para os estudos de anatomia. Com Lineu, 

a prática de viagem, coleta de amostras e classificação começa a ser sistematizada e vai 

se distinguindo de práticas leigas de viagens de curiosidade. Os estudos de Descartes, 

Newton e Lineu, realizados entre os séculos XVII e XVIII, foram responsáveis por 

introduzir práticas e discursos que acabaram distinguindo os viajantes filosóficos 

(História Natural – ciência) dos viajantes leigos do século XVI (literatura de viagem – 

retórica da experiência). 

A História Natural, pelo fato buscar a descrição de espécies desconhecidas, fez 

com que houvesse a necessidade de o naturalista ir até os lugares desconhecidos. Por 

isso, o naturalista, ou viajante filosófico, como era chamado em Portugal, muitas vezes 

fará um papel análogo ao do viajante leigo, ou apenas viajante. Sendo assim, ambos 

terão algumas semelhanças, como a escrita em diários, com a organização do texto pelo 

itinerário da viagem. Porém, mesmo com essa semelhança, a observação empírica do 

viajante naturalista já era dotada de métodos sistemáticos, com procedimentos indutivos 

que acabavam produzindo linguagens totalmente distintas. 

O método utilizado pelo naturalista do século XVIII para sistematizar sua visão 

é bastante distinto dos critérios do viajante. Apesar disso, podemos ver traços de 

continuidade entre uma retórica da experiência e uma ciência empírica ou indutiva. A 

materialização da coleta do viajante leigo era o gabinete de curiosidades, enquanto o 

método de coleta do naturalista era refletido principalmente pelo museu de História 

Natural, mas também pelo herbário, laboratório e jardim botânico. O objetivo do 

naturalista era o de narrar o desconhecido, porém, tinha um método, conceitos e objetos 

específicos que representavam paradigmas singulares; o objetivo do viajante era o de 

narrar o desconhecido também, porém, sua organização, sua predileção e prioridades no 

relato sobre os ambientes novos eram de outra natureza, pois agregavam aspectos mais 

gerais da paisagem, com outro sistema de classificação, comparação e analogia entre os 

seres vivos ou não-vivos. Em suma, do Humanismo ao Iluminismo, começam a surgir 

algumas exigências epistemológicas na formulação científica da viagem. 

Sobretudo, a América se transformou muito do século XVI ao XVIII. Os 

viajantes filosóficos conheciam sociedades, instituições, economias e enraizamentos que 

surgiram na América, algo que os primeiros viajantes não viram. Inclusive, outra 
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diferença substancial entre ambos é que os filosóficos que analisamos aqui são nascidos 

na América, enquanto os viajantes eram europeus. A esta altura, já havia algum 

acúmulo de conhecimento, pelo menos cartográfico, mas também nativo, sobre as terras 

que eram totalmente desconhecidas no século XVI. Aliadas a isso, as novas concepções 

da observação cartesiana, da Física matemática e da História Natural passaram, cada 

qual em seu devido momento, a criar outras representações (científicas) para a América. 

Enquanto o naturalista já partia de uma realidade de colonização assentada na América 

e precisava, no mínimo, – mesmo no século XVIII, quando a ciência ainda não se 

institucionalizara, não erguera seu edifício epistemológico e não se tornara as lentes da 

verdade de quem observa o mundo – remeter a uma bibliografia internacional 

(científica/ocidental), na qual se indicavam métodos avaliados e reavaliados por pares 

da mesma área; ao viajante bastava apenas que compartilhassem certos aspectos 

culturais (língua, religião e costumes) para que seu relato “etnográfico” dos povos e 

paisagístico/simbólico da natureza valesse como um tipo de conhecimento. 

A passagem do viajante leigo para o naturalista se deu a partir do avanço 

(principalmente a partir do século XVIII) de muitos saberes que se uniam para criar 

mecanismos de validação e produção de verdade. Há de se lembrar que os naturalistas 

luso-brasileiros se formaram e atuaram durante o período de aceleração (Sattelzeit) que 

é a própria condição de possibilidades da Modernidade, isto é, da construção 

epistemológica da ciência. A reconquista da colonização ofereceu à História Natural 

europeia daquele momento uma empiria única, uma natureza desconhecida e uma base 

de aprendizado que foi decisiva para a transformação das ciências biológicas e 

econômicas. 

 Neste processo, alguns acontecimentos discursivos vinham provocando 

alterações empíricas e indutivas, produzindo resultados e propagando métodos. Quais 

foram então, os acontecimentos discursivos que possibilitaram algum tipo de 

distanciamento entre o viajante e o viajante filosófico? Em outras palavras, em que 

consistiu a aceleração desses novos saberes da História Natural? Os primeiros viajantes 

escreviam por meio de cartas, crônicas e diários. Os três gêneros seguiram rumos 

distintos: as cartas, além de serem uma forma básica de comunicação, tornaram-se um 

mecanismo fundamental da gerência da administração colonial e da instituição do poder 

do rei nas colônias; as crônicas acabaram não sendo do domínio exclusivo dos viajantes 

e perseguiram por si mesmas um percurso na história da literatura; aos diários restou a 
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tarefa de reconhecimento dos territórios da conquista. Os diários representam o gênero 

mais interessante para o estudo desse distanciamento, já que o naturalista também 

escreveu através de diários, e não por crônicas (embora às vezes por cartas). 

Interessante para a descrição dessa metamorfose epistemológica são os manuais ou 

instruções de viagem que começaram a surgir no século XVIII não só em Portugal, mas 

em diversas nações europeias, com o objetivo de ditar normas para a confecção dos 

diários. 

 O surgimento desse meta-gênero (um gênero que reflete sobre o fazer de um 

gênero) se deve a uma crescente necessidade de se separar os viajantes leigos dos 

instruídos. Muitos relatos se mostravam inconsistentes ou malfeitos para uma 

administração colonial que necessitava de uma transmissão mais precisa das 

experiências ultramarinas para governar de longe. A mágica do imaginário do 

maravilhoso foi sendo tolhida como lógica de interpretação da natureza, ainda que 

subsistisse entre os naturalistas luso-brasileiros, como veremos. Essas instruções 

buscavam esclarecer o que (objetos) se deveria observar e como (método) se deveria 

observar o desconhecido, e assim forneciam regras para se escrever os diários e 

itinerários – tudo deveria ser anotado in loco, sob a afetação da experiência, de modo 

que nada ficasse esquecido. Era preciso criar um compasso comum entre universos tão 

distantes para que o Novo Mundo se tornasse apreensível e governável pelo Velho; era 

preciso concretude, objetividade, verossimilhança e, sobretudo, legitimidade. A 

legitimidade se relacionava cada vez mais a um campo de saber verificado e metódico 

que definia o que e como se observava (História Natural). 

 D. João V queria fazer uma Grad-Tour pela Europa no primeiro quartel do 

século XVIII e, para isso, o clérigo regular teatino D. Manuel Caetano de Souza, ligado 

à Academia Real de História Portuguesa, elaborou um manuscrito intitulado O 

peregrino instruído63, no qual apresentava mais de duzentas questões acerca daquilo 

que deveria ser observado nas longas viagens ao exterior. Esse manual não é o primeiro 

do gênero a ser produzido na Europa, onde textos como este já estavam àquela altura 

difundidos por todas as nações. O interesse da viagem de D. João mostra que neste 

período Portugal já estava alinhado com esse tipo de gênero e que já buscava meios 

mais precisos de transmissão de informações para a gestão administrativa da colônia 

através da instrução de viagem. A viagem do monarca não aconteceu, porém, outros 

 
63 Apud. ABDALLA, Op. cit., 2012, p. 9. 
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manuais portugueses foram publicados após O peregrino instruído, pois o interesse em 

se preparar adequadamente os viajantes não cessou. Vale mencionar desde já que as 

instruções cientificas de viagem não eram dirigidas apenas aos naturalistas, mas também 

a outros viajantes, uma categoria ampla composta de administradores coloniais, juízes, 

militares, corógrafos, cartógrafos, além dos viajantes leigos – aventureiros sem nenhum 

tipo de formação acadêmica, que viviam experiências no desconhecido e também 

produziam literatura de viagem, mas não de forma rebuscada, como era esperado pela 

administração ultramarina64. 

 O historiador Frederico T. de Mello Abdalla nos apresenta O peregrino instruído 

em sua dissertação. Os viajantes deveriam conhecer 

o estado natural tomando notícia da qualidade do clima, do terreno, 

dos campos, dos montes, dos rios, das fontes, dos frutos, dos gados, 

dos minerais, das aves e dos peixes (...) o estado moral de cada lugar 

tomando notícia do número de fogos, dos habitadores dos edifícios 

públicos, e particulares, do estado eclesiástico, político, militar e 

econômico65 

 A busca pelos estados morais e naturais refletem uma antiga separação feita por 

Aristóteles entre homem e natureza. Os próprios viajantes do século XVI também 

categorizavam os objetos de suas narrativas em terra e povo66. Porém, por morais, se 

entende um sentido mais amplo de aspectos sociais, políticos e administrativos, o que 

remetia, no século XVIII, à ideia de costumes. Esse é um contraponto (natureza e 

costumes) que mais tarde se tornará o contraponto entre cultura e natureza. Essas duas 

categorias, que estiveram em transformação desde a Antiguidade, possibilitavam, de 

fato, conhecer algo. Os estados natural e moral são fundamentos de observação que, de 

modo geral, perpassam todos os diários e instruções que circularam. O viajante sempre 

deveria observar ambas as características nos lugares, mas, no que dizia respeito aos 

aspectos naturais, o naturalista era o tipo de viajante mais adequado – há instruções que 

remeteram apenas aos aspectos naturais e foram mais direcionadas a viajantes 

filosóficos. No que se refere aos aspectos sociais, morais, políticos, administrativos e 

religiosos, outros tipos de viajantes poderiam ter mais competência, tais como 

eclesiásticos, burocratas, juízes, ouvidores, intendentes, corógrafos, militares, entre 

 
64 Ibidem, p. 36. 
65 SOUZA, M. C. O peregrino instruído [1720], Apud. ABDALLA, Op. cit., 2012, p. 9 (grifos meus). 
66 ABDALLA, Op. cit., 2012, p. 28-30.    
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outros. Apesar disso, os naturalistas luso-brasileiros não deixaram de descrever as 

sociedades pelas quais passaram. A presença da descrição dos aspectos morais 

demonstra a amplitude dos domínios que vieram a formar a História Natural. Diversos 

saberes adentraram sua positividade, sendo uma formação discursiva bastante 

heterogênea. 

 Conforme elucida Abdalla, tratava-se da “representação de um sistema exaustivo 

de observações do mundo natural e humano que parece ambicionar, sobretudo, atingir 

uma percepção global sobre o lugar visitado, a fim de conhecê-lo na sua totalidade e de 

maneira clara e objetiva”67. O olhar de um viajante instruído permitia um aprendizado 

maior sobre os territórios, de modo que se tornasse evidente quais melhorias utilitárias 

se poderiam implementar nas regiões.68 Esse olhar treinado pelos manuais teria 

melhores condições para representar as sociedades distantes segundo formas 

convencionais de uma cultura dominante (da metrópole), assim inscrevendo tais 

realidades em códigos culturais (r)estritos. 

 Desde a metade do século XVIII já existem instruções específicas para o campo 

da História Natural, contudo, há maior densidade desse tipo de publicação em Portugal 

a partir da década de 1780. A partir daí, e durante o século XIX, cientistas cada vez 

mais especializados em ramos próprios da História Natural passaram a escrever 

instruções de viagem cada vez mais detalhadas e específicas em suas matérias. “Os 

problemas teóricos e técnicos de cada uma dessas disciplinas apresentavam cada vez 

mais suas urgências particulares e acabavam por exigir um preparo técnico e intelectual 

cada vez mais específico.”69 A especialização crescente dos ramos da Zoologia, 

Botânica, Mineralogia, Geologia, Química, Física – e mais tarde, no século XIX a 

Antropologia, a História, a Geografia e a Biologia – introduziram novas perguntas a 

essas instruções, e foram exigindo adequações nas descrições das viagens a fim de 

produzir não apenas um relato, mas um conhecimento verificado, compatível com 

diversas enunciações pertencentes a um campo de saber que se pretendia universal. 

Podemos ver, nesse processo, a construção de um edifício epistemológico das ciências. 

 Vejamos, a partir de agora, algumas instruções de viagem que tiveram destaque 

entre os portugueses do século XVIII. As “instructio peregrinatoris” de Eric Anders 

 
67 Ibidem, p. 10. 
68 Abdalla menciona a tríade iluminista viagem, ciência e utilidade. Ibidem, p. 35. 
69 Ibidem, p. 38 
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Nordblad, aprovada e publicada em 1759 pela Universidade de Upsala, sob a orientação 

do naturalista sueco Lineu, se tornou canônica no ramo das instruções de viagem 

voltadas para a História Natural.70 Segundo Abdalla, 

As Instrucio formam um texto paradigmático para o olhar sistemático 

sobre a natureza, disciplinando-o e objetivando-o rigorosamente por 

entre compartimentos e subcompartimentos: estabelece categorias, 

delimita o campo de observação, nomeia os objetos, abstrai a 

miscelânea e impõe os limites no quais as regras da experiência e da 

linguagem irão se dar.71 

 Essa obra representou a emergência epistemológica da figura do viajante 

naturalista, pois fundamentou a sua observação, distinguindo-o do viajante leigo, que 

em tese observaria sem método. Teve profunda aceitação em Portugal, já que Vandelli, 

professor do curso de Filosofia Natural da Universidade de Coimbra, era correspondente 

de Lineu e consentia com os estudos do naturalista sueco. Assim, em Portugal a 

primeira obra desse mesmo gênero é do próprio Vandelli: Viagens Filosóficas, ou 

Dissertação sobre as importantes regras que o Filosofo Naturalista deve nas 

peregrinações observar, de 1779. Assim como a Instrucio, a memória de Vandelli só se 

dirige ao campo da História Natural, deixando a questão dos elementos sociais ou 

morais sem tratamento extenso. Nela o paduano tinha o objetivo de “criar direções 

sistemáticas para o diagnóstico de gêneros exploráveis nas colônias ultramarinas, 

principalmente o Brasil, tendo em vista o seu potencial econômico”. Para tal, o Manual 

esclarecia sobre os reinos da natureza (Vandelli os apresentou na ordem inversa de 

Lineu – mineral, vegetal e animal –, e a seção mineral é mais extensa que as demais, o 

que mostra um interesse desse texto na revitalização da mineração), ensinava os 

métodos de recolha de amostras, e orientava a observação durante as viagens. Nesse 

texto há uma marca que o define para além da metodologia lineana, que é o 

“entrelaçamento indissociável entre natureza, observação e utilidade”. 72 Essa seria, não 

por acaso, a característica dos enunciados luso-brasileiros da His’tória Natural – a 

indissociabilidade entre conhecimento e utilidade. Falando sobre o que se deveria 

observar no reino vegetal, Vandelli anotava que no 

 
70 Ibidem, p. 33-34. 
71 Ibidem, p. 45-46. 
72 Não tive acesso a essa memória, mas acompanhei por Abdalla. Apud., ibidem, p. 53-58. 



55 
 

 
 

Brasil, que se saiba, não há páos, que sirvão para mastros; o 

descobrimento de alguma madeira tão consistente, e leve como o 

pinho de Flandes, livraria Portugal de comprar aos estrangeiros, os 

mastros para as suas Náos: outras admittem pela sua qualidade e 

rigidez, hum nobre polimento, tornando-as as variedades das suas 

cores estimaveis para infinitos usos: outras dão cores, como o páo 

Brasil, onde não deve parar a diligencia do Filosofo, que não 

investigue se há outras que sejam mais fixas na sua cor73. 

O filósofo da natureza deveria buscar a utilidade no mundo natural. Espécies que 

animassem a economia. Na passagem de outra memória, Vandelli abordou a relação 

entre redescobrimento do mundo natural e utilidade: 

Que esta viagem há de contribuir muito para o aumento da agricultura 

e perfeição das artes não se pode negar, pois só desta sorte se pode 

conhecer o que o nosso país tem, e o de que é capaz.74 

 Em 1781, cerca de dois anos depois da dissertação de Vandelli, são publicadas 

pela Academia Real de Ciências de Lisboa as Breves instrucções aos correspondentes 

da Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos productos e notícias 

pertencentes a historia da natureza, para formar hum museo nacional. Foram 

produzidas por alguns discípulos de Vandelli filiados a Academia, e pouco diferiram da 

do mestre. Nela, se dá destaque aos métodos de coleta, preparo e envio de amostras e 

espécimes, pois muitas remessas eram mal feitas e chegavam estragadas em Portugal75. 

 O Compêndio de Observações que formam o plano da Viagem Política, e 

Filosófica que se deve fazer dentro da Pátria, de José Antonio de Sá, publicado em 

Lisboa, em 1783, bastante extenso, traz o plano da observação social ou moral (que ele 

chama de política) de volta, mas sem deixar de lado elementos do plano da História 

 
73 Apud., ibidem, p. 54. 
74 VANDELLI, Domingos. “Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita ao reino e 

depois nos seus domínios”, 1796. In: Memórias Económicas inéditas (1780-1808), Lisboa, Acad. das 

Ciências, 1987, p. 35 (grifos meus). 
75 Há também outro manuscrito que não foi publicado, que é de autoria de Alexandre Rodrigues Ferreira, 

discípulo de Vandelli (a autoria foi atribuída através da comparação de grafia, já que o documento está 

assinado como “naturalistas” e pode ter tido a contribuição de algum colega de Ferreira que também 

trabalhou no Jardim Botânico d’Ajuda). Estas instruções, intituladas “Methodo de Recolher, Preparar, 

Remeter, e Conservar os Productos Naturais. Segundo o plano que tem concebido, e publicado alguns 

Naturalistas, para o uso dos Curiosos que visitam os sertões, e costas do Mar” (1781), consistem num 

texto para leigos que desejassem contribuir com a História Natural. O objetivo dele era o de ser didático 

para quem não entendia de ciência. Organizava-se nas seções 1- recolher, 2- preparar, 3- remeter, 4- 

conservar, e utilizava a classificação lineana, organizando os seres em animais, vegetais e minerais. Não 

foi publicado pois foi reprovado por Vandelli. ABDALLA, Op. cit., 2012, p. 61 e 83. 
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Natural. Nessa obra o autor faz uma distinção entre a viagem-filosófica e a viagem-

política: A primeira se refere às observações do mundo natural (o céu, a terra, as águas, 

os animais, as plantas, os minerais); já a segunda tratava das observações sobre a 

sociedade (da economia, das instituições, das formas de poder, da organização social, da 

tradição literária, entre outros)76. Foi uma das instruções de viagem mais completas do 

século XVIII em Portugal. É interessante notar que, apesar de algumas instruções terem 

sido produzidas levando em consideração apenas a metodologia da descrição dos 

aspectos naturais, os naturalistas luso-brasileiros jamais deixaram de emitir juízos de 

valor sobre as sociedades que conheciam ou pelas quais passavam. Considerar a 

História Natural em Portugal significa considerar os elementos ditos morais como 

pertencentes aos domínios da História Natural – ainda que tenham sido excluídos de 

algumas instruções ou manuais. Afinal, as concepções de trabalho e moral estavam 

ligadas à economia através da categoria da decadência, que era econômica e moral ao 

mesmo tempo. Muito consciente disso, e sabendo da importância que a transmissão dos 

aspectos morais tinha para a governança da colônia, ainda mais diante do contexto de 

insubordinação política da colônia a Portugal, Sá retoma com profundidade essa 

questão. 

 Há também a “Instrucción sobre el modo más seguro y económico de transportar 

plantas vivas”, escritas por Casimiro Gomes Ortega, naturalista que foi “diretor do Real 

Jardim Botânico de Madri, correspondente de Academias científicas de Paris e Londres 

e que, assim como Vandelli em Portugal, esteve diretamente ligado ao preparo de 

viajantes nas expedições científicas espanholas”77. O texto tratava especificamente 

sobre o transporte longo de plantas americanas vivas e foi direcionado para naturalistas 

e funcionários das colônias da América hispânica. 

 E, por fim, Frei José Mariano Conceição Veloso, luso-brasileiro que contribuiu 

com a História Natural de Portugal e suas colônias, traduziu e publicou em 1800, pela 

Casa Tipográfica do Arco do Cego (instituição que gerenciava), a obra francesa “Traité 

sûr la manière d'empailler et de conserver les animaux” (1787), do abade Denis Joseph 

Manesse78. Isso demonstra que a circulação dessas obras instrutivas foi intensa em 

Portugal a partir de 1779 (data da instrução de Vandelli). 

 
76 Ibidem, p. 58. 
77 Ibidem, p. 78-82. 
78 Ibidem, p. 42. 



57 
 

 
 

 Estes manuais e instruções demarcaram um distanciamento entre naturalistas e 

viajantes leigos por tratarem de questões cada vez mais específicas e legitimadas dentro 

de um campo próprio de validação e princípios – no entanto também visaram instruir 

viajantes leigos. O conteúdo destes manuais revela novos procedimentos, fundamentos 

e sobretudo uma nova prática (não basta mais apenas observar, a empiria a partir de 

então é ampliada para a coleta de amostras e experiências laboratoriais delas). No 

entanto, essas transformações em território português não são isoladas e refletem toda a 

aceleração da qual as instituições universitárias e administrativas (reinóis e 

ultramarinas) também participavam. 

1.3. Instituições, administração ultramarina e História Natural 

 Com o fim da União Ibérica, houve transformações institucionais em Portugal 

que visaram não somente o estabelecimento de uma nova dinastia no governo, mas 

também o assentamento de novas diretrizes administrativas para a colonização. Tais 

transformações (assim como o surgimento do meta-gênero instruções de viagem) 

podem ser entendidas como uma busca por maior precisão nas transmissões de 

informação e produção de conhecimento sobre as colônias. Estamos falando de 

acontecimentos discursivos e pragmáticos (indutivos) que dissolviam um tempo natural 

e um imaginário mágico repleto de maravilhas e monstros (uma retórica baseada apenas 

na experiência da viagem) e construíam novos critérios de verdade, de conhecimento. 

Estamos falando de discursos mais céticos e menos mágicos. Porém, como a 

secularização não foi um movimento de exclusão da Igreja, mas sim uma reacomodação 

entre as estruturas clericais e monárquicas, a concepção cristã ainda produzia sentido, 

motivo pelo qual veremos resquícios do imaginário do maravilhoso nos burocratas do 

Estado e nos naturalistas luso-brasileiros do final do século XVIII. Como anotou Marco 

Antonio Silveira em “O universo do indistinto”,  

a visão de mundo dos memorialistas e funcionários reais estava longe 

de sustentar-se exclusivamente no racional e nas luzes. Apesar da 

importância dos novos valores ilustrados e do teor empírico das 

análises, o pano de fundo com base no qual a racionalidade dos 

discursos se engendrava, constituía-se de formas mitológicas. A 

observação científica do real e a percepção dos problemas 

enraizavam-se na imagem de um mundo que oscilava entre a ordem e 

a desordem, brancos e negros, Deus e o Diabo. O modelo civilizador, 

a ilustração, o reformismo e a mitologia orgânica eram os elementos 
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essenciais que estabeleciam a lógica e a síntese desse pensamento 

erudito. Do ponto de vista estritamente político, tal síntese explicitava 

qual era a “ideologia de colonização” do Estado português na segunda 

metade dos Setecentos79. 

  A ciência, a burocracia e as academias não venceram a dualidade de oposições 

da teodiceia, e continuou-se a considerar a América como um território entre o céu e o 

inferno. O passado mitológico da criação ainda orientava, em alguma medida, os 

representantes católicos do Velho Mundo no Novo. 

 Não obstante, é possível descrever as transformações que ocasionaram a 

reelaboração do imaginário do maravilhoso em algumas instituições que se prestavam à 

administração ultramarina. Com o tempo, as cartas de descobrimento e conquista, como 

as de Caminha, foram substituídas por um gênero de escrita mais burocrático, que passa 

a ser produzido de dentro das primeiras vilas e arraiais que surgem no Brasil. Com uma 

elite burocrática governando o Brasil, o memorialismo passa a ser um mecanismo 

preferido, oficial e acadêmico para se transmitir as experiências políticas e sociais da 

colônia, bem como para fornecer um quadro da paisagem e das atividades econômicas. 

 Gênero que pode soar um tanto heterogêneo diante de nossas atuais separações 

disciplinares, o memorialismo tem características de diversos saberes. Quando lemos as 

memórias portuguesas do século XVIII, podemos identificar traços da literatura de 

viagem (há memórias que são o resultado de explorações a lugares ou fronteiras, nas 

quais constam itinerários, como se fossem diários), da cartografia (poderiam ser 

memórias geográficas, também com itinerários), da corografia (gênero do programa 

historiográfico das academias da época que narrava a história dos principais homens e 

acontecimentos, dos lugares, realizando inclusive a descrição geográfica e paisagística), 

da História Natural (já que o objeto de descrição delas muitas vezes era a natureza, a 

fauna, a flora, a hidrografia, o relevo, entre outros – nesse caso, eram intituladas 

memórias científicas) e da análise das riquezas (ou do que viria a ser a economia 

política, já que muitas memórias se encarregavam de temas como a agricultura, a 

mineração e o comércio entre Portugal, suas colônias, África e Europa – nesse caso 

intitulavam-se memórias econômicas). Apesar dessas memórias se constituírem como 

um gênero bastante amplo e disperso, refletiam o fazer literário acadêmico praticado por 

 
79 SILVEIRA, Marco Antonio. O universo do indistinto: estado e sociedade nas Minas setecentistas 

(1735-1808). São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 83. 
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Portugal e suas instituições do século XVIII. Eram dissertações que poderiam ser curtas 

ou longas, sobre um determinado assunto, podiam vir sob a forma de instrução de 

governo, descrição histórico geográfica (é o caso quando ela se aproxima tanto da 

cartografia quanto da corografia), discursos ou exposições (de variados assuntos), ou 

sob a forma de memórias, ensaios ou observações científicas e econômicas 

(dissertações sobre assuntos relativos à economia, à História Natural e seus campos 

correlativos como Matemática, Mineralogia, Química, Física, entre outros). 

 Podemos encontrar, na corografia por exemplo, as duas categorias básicas 

definidas por Aristóteles e presentes também na literatura de viagem: a descrição 

demarcada entre terra e povo. Sobre o povo, levava-se em consideração a história dos 

principais nomes responsáveis pela fundação, origem, história dos lugares, os 

acontecimentos notáveis, os monumentos, os aspectos paisagísticos das vilas e arraiais 

(se eram mais urbanos ou mais rústicos), buscavam-se censos populacionais, índices 

comerciais, entre outros. Sobre a terra, os aspectos geográficos como relevo, 

hidrografia, vegetação, a ocorrência dos metais preciosos, as características gerais da 

fauna e da flora, as espécies que vão bem ali, o estado das atividades econômicas 

(mineração, agricultura), a paisagem natural, entre outros. Os manuais apresentados na 

seção anterior também se valiam dessa separação de objetos. Vê-se que apesar dos 

matizes específicos, todos estes gêneros compartilhavam da mesma estrutura narrativa 

dada a partir da observação-descrição. 

 De princípio, os memorialistas eram figuras políticas, administrativas, 

burocráticas e militares que se responsabilizavam pelo trânsito de informações no 

Atlântico, o que possibilitava uma administração ultramarina – nesse momento as 

memórias científicas e econômicas eram mais raras. A partir da segunda metade do 

século XVIII, incorporam-se ao memorialismo autores que eram filósofos da natureza 

(dos campos da Matemática, Física, Química, Economia e da História Natural). Essa 

incorporação produziu mudanças substanciais nesse gênero, demonstrando, além de 

transformações na gestão do ultramar (que a partir de então levou em conta os 

conhecimentos da História Natural para governar), a amplitude de sua heterogeneidade. 

Mas vejamos os princípios que regem a construção desse tipo de documento, que, 

apesar de adotar uma abertura eclética para outros temas, possui rigores metodológicos. 
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 Conforme escreveu Íris Kantor, a prática de memoriais de governo constituía um 

“importante instrumento de transmissão das experiências de gestão do ultramar”80, e 

eles se manifestaram como uma linguagem que atribuiu sentido à realidade colonial. 

Além de comunicar, essa escrita servia para governar e colonizar. O programa 

historiográfico da Academia Real de História Portuguesa, fundada por D. João V em 

1720 – o mesmo que queria fazer uma viagem de instrução pela Europa –, previa novos 

procedimentos para a composição dessas memórias. Este programa consistiu em uma 

maneira sistematizada e metodológica de se preparar coleções de documentos, 

tornando-se o processo cada vez mais acadêmico e com etapas obrigatórias a seguir. A 

Academia ditava princípios normativos do trabalho historiográfico, recomendava ou 

vetava autores, agregava sócios por todo o território e subordinava a si as informações 

dos arquivos do reino e a conservação dos monumentos antigos. Todo este material 

produzido era restrito à administração. Nenhuma informação a respeito da América 

portuguesa poderia ser publicada, divulgada ou circulada. Uma das principais 

orientações da Academia refere-se à reunião de informações disponíveis em todo o 

reino através da preparação de inquéritos. Estes seriam enviados a autoridades como 

bispos, arcebispos, camaristas, provedores das comarcas e outras autoridades. Tinham o 

objetivo de elaborar censos de todo o tipo, descrever os lugares e fornecer informações 

capitais tanto para a administração quanto para a escrita de uma História do Império de 

Portugal.81 

 A exigência de um rigor metodológico para se obter essas informações indica 

que o Estado estava se colocando a tarefa de produzir maior densidade documental. Nos 

primeiros séculos de colonização, os documentos e relatos eram produzidos nas 

missões, geralmente por eclesiásticos, por estarem mais interiorizados que os 

governantes. As listas de batismos e casamentos constituem até hoje uma grande fonte 

para se analisar a realidade do Brasil colonial. A implementação do memorialismo a 

partir da Academia Real de História Portuguesa significou, então, uma secularização, 

ainda que muitos missionários interiorizados na colônia ainda permanecessem 

produzindo conteúdos sobre o Brasil. Nas palavras de Kantor, o trabalho a que o Estado 

se propôs estimulou “a secularização da história eclesiástica e a sacralização da história 

 
80 KANTOR, Iris. Esquecidos e renascidos: historiografia acadêmica luso-americana 1724-1759. São 

Paulo: Hucitec; Salvador: Centro de Estudos Baianos/UFBA, 2004, p. 142. 
81 FIGUEIREDO, Luciano; CAMPOS, Maria Verônica. Códice Costa Matoso (...) [1751]. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais 1999, v. 1, p. 142. 
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civil”82. Desse modo, o Estado buscou a produção de fontes mais precisas e confiáveis 

para poder utilizar os dados visando a uma melhor gestão e a possíveis reformas no 

Império:  

o levantamento geral da documentação e o envio dos inquéritos régios 

constituem, no dizer dos acadêmicos, uma empresa de crédito e 

utilidade para o reino, pois não só tornavam possível a composição 

das histórias locais, como também forneciam um quadro geral das 

populações, dos patrimônios fundiários da nobreza, das ordens 

religiosas e militares. Neste sentido, seria interessante explorar a 

hipótese de que o processo de coleta da documentação nos arquivos do 

reino subsidiou as reformas da administração pública que vieram a ser 

implementadas no período pombalino e mariano.83 

 O que o Estado buscava era trazer para si a elaboração de dados necessários para 

governar e reescrever uma História do Império de Portugal: 

a composição de memórias históricas, porém, não deveria ser 

confundida com a escrita da história em si.  Pelo contrário, as 

memórias – aparato crítico das fontes documentais e bibliográficas, 

tabuada cronológica, carta geográfica, corográfica, genealógica, 

catálogo de autoridades, etc – constituíam uma precondição para a 

elaboração de uma história verossímil. Os historiadores eruditos 

tratam de distinguir entre campo heurístico e campo hermenêutico, de 

modo que a autoridade das interpretações ou conjeturas só tinham 

plausibilidade quando fundadas na pesquisa rigorosa84. 

 As memórias e os inquéritos pertenciam ao campo heurístico, pois está no 

domínio do viajante explorador ou burocrata, que fornece os dados através da 

observação-estudo da realidade. Em suma, o Estado buscava ser o produtor das fontes 

de sua própria História, garantindo a hegemonia de sua narrativa perante possíveis 

resistências representadas principalmente pelos jesuítas (que ao cabo serão expulsos de 

Portugal em 1759). As pesquisas eruditas do campo hermenêutico – realizadas nas 

academias – seriam feitas com base em inventários memoriais produzidos sob 

orientação mesma do Estado. Kantor ainda ressalva que, apesar de a academia relegar a 

heurística ao memorialismo, por vezes ele pretendeu um patamar acadêmico, isto é, 

pretendeu produzir um conhecimento científico e verificado, e não apenas coletar fontes 

 
82 KANTOR, Íris, Op. cit., 2004, p. 71 ou 72. 
83Ibidem, p.68-69. 
84 Ibidem, p. 77 (grifos meus). 
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da colônia. Isso se torna mais evidente a partir de 1770, com a inserção dos autores 

economistas e filósofos da natureza no memorialismo. A História Natural, através do 

memorialismo, tornou-se, um campo hermenêutico produtor de conhecimento. 

 Assim, além de se colocar essa tarefa, Portugal se encarregou de formar 

funcionários adequados. A Universidade de Coimbra atuava na formação desses 

letrados úteis ao trabalho burocrático do Império desde 1653. Os estatutos desse ano 

previam, em termos gerais, a formação em Leis com o estudo dos Direitos Romano e 

Canônico, passando pelos comentadores medievais de maior consideração. Stuart 

Schwartz comenta que as 

necessidades do governo e os objetivos e políticas particulares da 

Coroa exerceram influência na natureza e conteúdo da educação 

universitária em Portugal. O estudo de Direito de um ponto de vista 

técnico mais que preparava o estudante para o exercício de sua 

profissão e para o ingresso no serviço real; inculcava nele também um 

complexo padrão de ações e critérios aceitos. Em Coimbra, a 

formação em Direito era um processo de socialização destinado a criar 

um senso de lealdade e obediência ao rei.85 

 Caetano da Costa Matoso foi um letrado que se titulou em Direito na 

Universidade de Coimbra em 1741, e que, apesar de não ter sido membro da Academia 

Real de História, adotou as normas memoriais desta na formulação de seu Códice de 

1752. Foi tratado por Luciano Figueiredo e Maria Verônica Campos como um letrado 

que se esforçou para alcançar um “rigor acadêmico e pela luta por posicionamento na 

burocracia”.86 A reunião dos relatos do códice foi feita através da distribuição de 

inquéritos a diversas autoridades, da coleta de textos anônimos e de relatos de viajantes. 

Por isso, o Códice é um exercício de erudição, coleta, empiria, viagem, heurística e 

pragmatismo. Na compilação de seu códice, o ouvidor de Vila Rica (1749-1752) se 

mostrou consciente da categoria de descrição dos lugares, terra e povo. Atentou para 

vilas e arraiais, suas construções, os costumes, entre outros aspectos; também atentou 

para a natureza, descreveu paisagens, espécies de plantas e animais e extrações de ouro 

e diamante. 

 
85 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial. A Suprema Corte da Bahia e seus 

juízes: 1609-1751. Perspectiva, 1979, p. 60. 
86 FIGUEIREDO; CAMPOS. Op. cit., 1999, p. 131. 
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 Por isso, podemos dizer que o Códice Costa Matoso também é referenciado na 

literatura de viagem; afinal, os portugueses que assumiam cargos na colônia tinham a 

viagem como parte de seu dever. Costa Matoso deixou em seu Códice um relato 

incompleto de sua viagem até Minas Gerais. Apesar de Laura de Mello e Souza declarar 

que uma das características dos relatos de Matoso “é a predominância da contenção e da 

objetividade”, com “poucos adjetivos” e “nenhum excesso”, o que colocaria o autor 

distante dos “arroubos edenizadores dos séculos precedentes”87, considero que a 

presença de alguns adjetivos utilizados para caracterizar a paisagem da viagem são 

representações oriundas do imaginário edênico ou infernal. Podemos observar uma 

dualidade de oposições na descrição da natureza que se lhe apresenta na viagem para 

Minas, quando contrapõe um dia “fresco e excelente” a um caminho “afogado e 

melancólico”, ou um rio “caudaloso e sombrio” à “harmonia na ordem com que se 

precipitavam” as águas de uma cachoeira88. Uma natureza oscilante entre o belo e o 

feio, entre a maravilha e o monstro. A historiadora admite, logo após sua ressalva, que 

ainda havia “edenizações tardias que continuaram pontuando escritos variados ao longo 

do século XVIII”89. Nesta dissertação temos como exemplo dessa presença edênica José 

Vieira Couto, que apresentaremos melhor no capítulo 3. Matoso se mostra bem mais 

contido do que Couto quando se trata do imaginário da conquista, mesmo assim utilizou 

palavras-chave que veremos se repetir em outros textos permeados por concepções do 

mesmo tipo, o que corrobora a ideia de que a literatura de viagem portuguesa sempre 

leva aspectos edênicos para a descrição e o relato das paisagens e riquezas. Ou seria 

algo próximo do que escreveu Souza: “o exagero é companheiro da surpresa – espécie 

de reação natural ante situações inusitadas”. 

 Não pretendo demonstrar aqui que a literatura de viagem (e o imaginário do 

maravilhoso que às vezes a acompanha) se contrapunha aos novos postulados 

memoriais e historiográficos elaborados pelos estatutos da Universidade de Coimbra e 

pela Academia Real de História Portuguesa. Pelo contrário, quero apontar que, mesmo 

com a secularização promovida por essas instituições, a literatura de viagem (e o 

imaginário) permaneceu atada às representações sobre o Brasil (como afinal endossou 

Souza), mesmo na documentação oficial. O elo entre a secularização e o imaginário 

 
87 SOUZA, Laura de Mello e. A viagem de um magistrado: Caetano da Costa Matoso a caminho de 

Minas Gerais em 1749. Revista Varia Historia, vol. 15, n. 21, july, 1999, p.383. 
88 FIGUEIREDO; CAMPOS. Op. cit., 1999, p. 884-885. 
89 SOUZA, Op. cit., 1999, p. 383. 
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edênico era a experiência, pois governar a colônia consistia em uma viagem. A 

dualidade de oposições com que se caracterizava a natureza brasileira de fato fazia 

sentido, e muitas vezes esse imaginário edênico ou infernal era capaz de revelar o 

quanto a ocupação do Brasil pelos portugueses poderia ser uma experiência 

contraditória ou paradoxal para eles: uma natureza que poderia verter riquezas, mas que 

não as dava de pronta entrega aos invasores. 

 O Códice ainda revela outra proximidade mais direta com esse imaginário. O 

texto de autor anônimo intitulado “Inscrição enigmática formada em quatro regras para 

argumento de serem também os sinais povoadores da América”90 refere-se a uma 

pintura rupestre encontrada em 1738 na Comarca do Rio das Mortes, no interior de uma 

gruta onde hoje é São Tomé das Letras. Foi atribuída, como o título do documento 

sugere, aos primeiros povoadores da América, ou melhor, a São Tomé, o santo 

peregrino edênico que teria passado pela América promovendo as primeiras 

evangelizações e o ensino do plantio da mandioca às populações autóctones. A miragem 

desse santo era recorrentemente encontrada na “geografia maravilhosa” desde as 

expansões para o oriente, e isso se repetiu na América91. O padre Manuel da Nóbrega 

foi o primeiro a aludir à esta primeira evangelização que teria havido na América antes 

dos europeus; essa enunciação seguiu adiante através de António Vieira, chegando até o 

século XVIII. Decerto, o descobrimento do ouro de Minas Gerais deve ter estimulado 

esse imaginário na região. 

 Se, por um lado, o imaginário edênico ainda era capaz de oferecer, tanto ao 

memorialismo quanto à História Natural, representações gerais sobre a natureza 

(aspectos abrangentes como um lugar edênico ou infernal), por outro, as representações 

das partes dessa natureza são distintas entre o Códice e as memórias científicas das 

últimas três décadas do século XVIII. 

 Dentre os diversos textos e temas reunidos no Códice, os que tratam diretamente 

do mundo natural são: “Cana de açúcar”; “Farinha de mandioca ou de pau”; “Notícias 

das taquaras, dos cipós e das muitas comidas que se fazem de milho nas Minas”; 

“Lembranças, das ervas medicinais, dos cipós e das árvores, e paus mais usuais no país 

das Minas”. Outros tocam o assunto indiretamente: “Engenho de açúcar e aguardente, 

azeite de mamona e farinhas de mandioca e de milho”; “História da Vila do Príncipe e 

 
90 FIGUEIREDO; CAMPOS. Op. Cit., 1999, p.374. 
91 HOLANDA. Op. cit., 1985. 
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do modo de lavar os diamantes e de extrair o cascalho”; “Modo e estilo de minerar nos 

morros de Vila Rica e de Mariana”.92 Por ora, não analisarei estes últimos. 

 Dentre os que são tocantes especificamente à natureza, podemos dividi-los em 

dois subgrupos: no primeiro, há uma tarefa de catalogação e divulgação das plantas, 

mas não no sentido lineano, rigoroso, com uma nomenclatura metódica, e sim na forma 

de  um catálogo informal de insumos conhecidos e utilizados na região, com nomes 

populares; no segundo, instruções e dicas de plantio e preparação de alimentos.  

 A respeito dos catálogos, o intuito era o de descortinar as potencialidades 

econômicas da colônia, formando uma lista dos cipós, ervas e madeiras ali disponíveis. 

Era também um movimento heurístico de adequação a um território (Minas) ainda 

bastante desconhecido pela coroa. Nas “Notícias das taquaras e cipós”, no subtítulo 

“notícia dos cipós”, abordando uma diversidade deles, o autor anônimo nos fornece 

apenas a utilidade dos insumos:  

Há o cipó chamado butua, que só a raiz tem singulares préstimos bem 

sabidos na medicina. 

Há o cipó chamado rapacari; serve a sua raiz de sabão para lavar o 

corpo e toda a qualidade de roupas, e de si lança muitas escumas; 

admirável para almorreimas em ajudas. 

Há o cipó chamado ímbé e, outros, prego das Minas, por ter a 

serventia para amarrar; e da sua casca exterior se fazem as amarras 

para âncoras e fateixas das embarcações e cordoarias para os velames, 

suprindo a falta das de linhos.93 

 E assim segue a lista. É interessante que o autor tenha utilizado os nomes 

indígenas e populares das plantas, ainda pouco conhecidas em Portugal, mas já 

utilizados em Minas. Nesse catálogo, os insumos nativos adquirem sentido à medida 

que são trazidos para dentro de um espaço de representação, sendo obrigados a 

ocuparem lugares predeterminados, em substituição aos insumos já conhecidos. Uma 

representação bem utilitária e providencialista da natureza. As espécies, por ainda não 

terem sido estudadas cientificamente94, são identificadas por seus nomes populares, que 

 
92 FIGUEIREDO; CAMPOS. Op. cit., 1999. Estes textos estão respectivamente nas páginas: 769; 777; 

782; 782; 773; 845; 765. 
93 Ibidem, p. 784 (grifos meus). 
94 Em 1751 a nomenclatura e classificação ainda estava sendo construída por Lineu. Mas antes dessa data 

já havia naturalistas que pretenderam alguma forma de classificação da natureza, sendo essa prática 

concebida até dentro dos gabinetes de curiosidade. Então, é possível que haja, no horizonte de 
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muitas vezes se referem ao tipo de uso que delas se fazia ou à própria aparência da 

planta. Por exemplo: “erva chamada língua-de-vaca, costuma a dar-se por terras boas; a 

folha, por cima verde e por baixo branca, também é boa para feridas”95; “erva chamada 

mata-pastos, que se cria pelos pastos”96. Diversas espécies já foram chamadas de língua 

de vaca na nomenclatura popular. A maioria delas são rasteiras e algumas arbustos. 

Algo em comum entre parte delas é o seu formato parecido com a língua da vaca, 

analogia amplamente utilizada para identificar algumas plantas. Além disso, muitas têm 

propriedades medicinais. Devido a isso, é quase impossível descobrirmos qual espécie 

foi citada no Códice. 

 No outro subgrupo, o das descrições vegetais, instruções de cultivo e receitas, 

são tratados principalmente três vegetais: a cana-de-açúcar, a mandioca e o milho. Os 

dois últimos são plantas naturais da América; já a cana era cultura conhecida pelos 

portugueses, e o autor descreveu o seu desenvolvimento em Minas Gerais. As receitas 

feitas com milho e mandioca indicam, além de uma metamorfose dos hábitos 

alimentares (dieta), a divulgação desses novos insumos alimentares. Ao mencionar a 

mandioca, o autor se importa em descrever quais eram seus tipos, suas qualidades e 

receitas possíveis, o modo de preparo e até instruções de cultivo. Além disso, também 

intitula a mandioca como “o pão do Brasil”97. A analogia com o que previamente se 

conhecia na Europa condicionou a catalogação das plantas nativas da América, bem 

como a sua incorporação em hábito alimentar. Assim, a mandioca torna-se o pão da 

América, mas antes era consumida como farinha pelos ameríndios. O milho, uma das 

principais culturas das civilizações andinas, torna-se comida de escravizados (angu)98. O 

alimento associa-se à condição. Estes vegetais foram então apropriados por uma 

civilização invasora que gerou alterações na dimensão de seu cultivo, em seu preparo e 

nos usos para alimentação. 

 Comparando os dois subgrupos, vemos que no primeiro cuida-se de relatar a 

diversidade de algumas plantas de Minas e seus usos, e isso consiste em uma grande 

 
possibilidades do Códice, influências da prática de se sistematizar de alguma maneira os seres naturais e 

corpos desconhecidos, mas não pelo sistema de Lineu ou pela taxonomia. 
95 Ibidem, p. 788. 
96 Ibidem, p. 788. 
97 “O pão comum por todo o Brasil, ou América, é a farinha de mandioca. É esta uma planta que nunca se 

lhe estraga ou perde a semente”. Ibidem, p. 778. 
98 “Também há moinhos que moem milho como os de Portugal, cuja farinha serve para mantimento dos 

escravos, deitando-a estes em panelas ou tachos, onde ferve alguma coisa com água, e ficando como 

massa dura, a que chamam angu, comem este assim quente e frio”. Nessa passagem o autor anota que a 

polenta era consumida por escravizados. Ibidem, p. 776. 
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riqueza de detalhes em relação a outras fontes que temos da época. Mas não há 

informações de plantio ou da colheita (como faz em relação ao segundo), pois aqui se 

trata de vegetais dispersos pelas “matas”, que recebiam menos atenção e interesse por 

parte dos portugueses. Os paus, ervas e cipós etc. eram colhidos nas matas e capoeiras 

de Minas. Os alimentos eram cultivados, e por isso tinham maior atenção por parte dos 

colonizadores, seus ciclos de vida e utilidades eram mais conhecidos. 

 Na História Natural esse catálogo de classificação apresentado pelo Códice se 

tornará uma ordem da natureza na qual adentram todas as espécies com igual riqueza de 

detalhes nas descrições – mas o interesse nas espécies ainda é econômico, e não 

ecológico. O Códice, assim como a História Natural, classifica, mas com outro rigor 

metodológico. O Códice também apresenta dois tipos de interesses nas plantas ao 

classificá-las: um econômico e outro científico. A História Natural também revelou tais 

interesses, mas com modulações próprias ao representar as espécies e conferir maior 

valor científico às desconhecidas. Afinal, a institucionalização dela em Portugal está 

ligada a uma intensificação da busca por espécies americanas que pudessem dar mais 

lucro. A partir desse momento se passará a conceder mais atenção principalmente à 

flora nativa do Brasil, à busca de espécies economicamente úteis que ainda estavam 

desconhecidas nas matas. A partir de então, haverá, como veremos, mudanças 

substanciais na descrição da natureza do Brasil. 

 A História Natural estava dispersa entre vários nichos de publicação e ao mesmo 

tempo buscava consolidar-se em um gênero próprio. Muitas memórias fizeram apologia 

à História Natural sem tratar diretamente da classificação. Na verdade, partia-se da 

classificação e do estudo das propriedades de determinada espécie para se tratar de 

outros assuntos tais como economia, agricultura, mineração entre outros. A “Memória 

sobre a utilidade dos jardins botânicos” (1788), de Vandelli, discutia, em termos 

econômicos e produtivos, a implementação dessas instalações dentro do quadro de 

reformas do final do século XVIII. Ela tinha, pois, um caráter político. Como negar que 

tal enunciação – apesar de não fazer nenhuma classificação, nem indicar a descoberta de 

espécies – compunha o substrato das formações discursivas da História Natural? O 

memorialismo é um “entregênero” posterior à literatura de viagem e anterior à História 

Natural, e é através dele que esta se manifestará na administração portuguesa. 

 A História Natural também era necessária para se escrever a história acadêmica 

de Portugal. No entanto, ela não serviria somente como fonte de uma historiografia – 



68 
 

 
 

como de fato aconteceu quando os historiadores do século XIX se valeram das 

memórias científicas para realizar seu trabalho historiográfico –, porque também 

pretendia intervir em mudanças físicas (produtivas) nas colônias, que em teoria levariam 

o Império da decadência e barbárie ao progresso da civilização. A História Natural 

serviria para mudar a História de Portugal, não apenas para reescrevê-la99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Segundo Íris Kantor, a escrita de uma história dos sucessos do reino de Portugal, da superação de sua 

decadência, seria feita a partir da inserção do império no cosmopolitismo, nas ciências modernas, na 

História Universal. Parte dessa História estaria, então, contida também na História Natural, no sentido de 

composição de um conhecimento enciclopedista e da superação da decadência por meio dos 

conhecimentos adquiridos. KANTOR, Iris. Op. cit., 2004, p. 193. 
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2. Capítulo II – Reformas e acomodações 

 A partir de 1750, as instituições de Portugal experimentaram um tipo diferente 

de aceleração. Elas não são apenas o resultado das reformas pombalinas, mas também 

de uma fluidez entre estrangeiros e estrangeirados que conectavam as nações aos 

pensamentos iluministas. D. Luís da Cunha (1662-1749), Alexandre de Gusmão (1695-

1753) e Luís António Verney (1713-1792) foram pensadores de grande destaque no 

Iluminismo da primeira metade do século XVIII em Portugal. Na década de 1760, o 

italiano Domingos Vandelli foi convidado a compor, como lente, os novos assentos 

disciplinares do Colégio dos Nobres. Nesse período, Portugal mostra-se aberto a novos 

conhecimentos, mas no geral avesso a revoluções, a mudanças drásticas e a discursos 

iluministas que contestassem o Antigo Regime e a escravidão. 

2.1. As reformas da História Natural: novas instituições, cargos e funcionários 

 A crise econômica e política da colonização fez com que Portugal tomasse 

algumas providências em prol da manutenção de seu Império. Em uma rápida 

reconstituição, lembremos que no clima da época as crises coloniais e internacionais 

pressionavam a estrutura do Antigo Regime: entre outros elementos de tensão, havia 

uma insubordinação econômica do Brasil frente a Portugal, tanto em aspectos políticos 

(parte da elite revoltada com um mercantilismo colonial desgastado) quanto em 

aspectos naturais (uma natureza mal aproveitada para produzir); a decadência do ouro; 

muita concorrência de outras colônias que já passavam por transformações em suas 

estruturas produtivas (como nas Antilhas); o contexto das Revoluções Francesa, 

Americana e de São Domingos, que estimulava a disseminação de ideias radicais . Em 

suma, se a América portuguesa não chegasse a escapar das mãos de Portugal, o clima 

político era intenso o suficiente a ponto de causar perdas com as quais a coroa não 

poderia ou não queria arcar. Por isso, as reformas do último quartel do século XVIII 

avançam no Império lusitano com o objetivo de assegurar toda uma estrutura de 

dominação. Que fique claro, então, que as novas instituições que surgem a partir da 

década de 1750 têm o objetivo de assegurar em parte velhas estruturas, especialmente o 

mercantilismo colonial escravista. Porém, essas reformas acabariam reconfigurando 

alguns aspectos das relações entre colônia e metrópole. 

 Alguns ilustrados portugueses (são exemplos destes o Marquês de Pombal, 

Martinho de Melo e Castro e D. Rodrigo de Sousa Coutinho) perceberam que apenas a 
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formação em Direito e Letras não era suficiente para governar. Precisava-se de “homens 

de ciência”100 para compor os quadros novos do governo que se abriam para a História 

Natural. Através desses políticos, a ciência passa a ser inclusa no governo, pois ela se 

torna importante para a reintegração econômica e social do Império. Assim, os 

naturalistas saíram pelo império se dedicando a produzir um esquadrinhamento, um 

(re)conhecimento, uma reconquista da natureza, assunto para o qual foram oficialmente 

designados. Segundo Lorelai Brilhante Kury, intentava-se a produção de uma massa 

densa de conhecimentos sobre a natureza das colônias, aliada à utilização de 

bibliografia internacional (autores de História Natural como Lineu, Buffon e Werner), o 

que acabou ocasionando a crítica ao modelo econômico português, a exaltação de outros 

sistemas econômicos de colonização e a valorização da natureza tropical101. Não eram 

memórias que pretendiam ser apenas as fontes de uma História maior. Pretendiam 

mudar a história, pois propunham reformas, transformações. São discursos com 

pretensão política, e não apenas recolhas de informações e corpos naturais. 

 Nesse sentido, podemos dizer que há uma escrita memorialista de caráter mais 

geral e administrativo, que se prestava à transmissão de experiências da colonização e 

que foi incubada pelos estatutos de 1653 da Universidade de Coimbra. Mas há também 

as memórias do fim do século XVIII, que abordavam a Natureza com outros 

fundamentos e destoavam em geral do antigo memorialismo, pois eram confeccionadas 

de acordo com outros princípios acadêmicos: os princípios da História Natural 

difundidos por instituições como a reformada Universidade de Coimbra e a nova 

Academia Real de Ciências de Lisboa. Assim, assumimos que há um relevo acidentado 

percorrido pelo pensamento português nas últimas décadas do século XVIII, no qual 

algumas tradições de sua escrita acadêmica se transformaram – o memorialismo passa a 

recusar a sua natureza heurística relegada pela Academia de História de 1720 e 

incorpora o atributos de transformação da história em seu discurso. Neste período, os 

conhecimentos passaram por muitas alterações, reelaborações, oposições, 

recombinações; surgiram novas disciplinas, novos saberes, e com eles novas 

 
100 Essa expressão é de Lorelai Brilhante Kury e Péricles Pedrosa Lima, e designa a mesma geração de 

1790 que Maxwell conceituou, porém de forma mais circunscrita na ciência. Afinal, a geração descrita 

por Maxwell inclui poetas, eclesiásticos, entre outros. KURY, Lorelai Brilhante. Homens de ciência no 

Brasil: impérios coloniais e circulação de informações (1780-1810). História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro. Vol. 11 (suplemento 1), 2004; LIMA, Péricles Pedrosa. Homens de ciência 

a serviço da coroa: os intelectuais do Brasil na Academia Real de Ciências de Lisboa (1779-1822). 

Lisboa: Universidade de Lisboa, 2009. 
101 KURY, Op. cit., 2004, p. 122. 
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instituições. Por isso, há uma distância entre a Academia Real de História Portuguesa 

(1720) e a Academia Real de Ciências de Lisboa (1779), e não é apenas cronológica. É 

também metodológica e epistemológica. 

 Entre os estatutos da Universidade de Coimbra de 1653 (que se voltavam mais 

para uma emulação do modus operandi da coroa) e os estatutos de 1772, que, 

reformados por iniciativa de Pombal, representavam um expoente do Iluminismo e da 

ciência em Portugal, há bastante divergência, pois no segundo o estudante estaria 

voltado para o estudo e para a busca de novas soluções, e não apenas para a reprodução 

de um modelo compartilhado. As soluções encontradas ali pela ciência indutiva 

consequentemente trariam outros pesos políticos para as novas decisões. 

 Durante as reformas que ocorreram na segunda metade do século XVIII, é 

possível notar mudanças nos enunciados acadêmicos e administrativos de Portugal. As 

relações entre os saberes desempenhados por eles vão se realocando, se reorganizando, 

fazendo novas combinações, de forma acelerada. A descrição da natureza, objeto que 

mal se discutia no século XVI, passou por pouquíssimas considerações até 1720, e, a 

partir de 1770, reelaborou-se com muita intensidade através da publicação de diversos 

discursos (instruções de viagem, classificações, dicionários). A descrição dos aspetos 

naturais, uma das matrizes da literatura de viagem, recebe, a partir de então, mais 

atenção do governo e das instituições, e ela própria vai se reformulando. Passa-se de 

uma “descrição dos aspectos naturais” para uma “História Natural”. As considerações 

da Química foram atuantes na administração colonial cujos agentes tinham como 

propósito uma melhor identificação das jazidas e o ensino da fertilização de “terras 

cansadas”; assim também com a geologia, que visava a dar uma melhor ideia das 

estruturas das montanhas e dos afloramentos minerais, assim estimulando a mineração. 

Paralelamente às memórias, os naturalistas publicaram uma bibliografia específica 

composta de dicionários de História Natural, descrições e classificações de faunas e 

floras de várias partes do Império, cartilhas que ensinavam a aplicação desses 

conhecimentos para leigos e instruções de viagem, entre outros. Esses discursos 

organizaram práticas como viagens filosóficas, aclimatações, o plantio, a mineração, 

novas manufaturas. Previa-se uma profunda reforma em diversos setores do Império 

(burocráticos, produtivos, administrativos, judiciários, sociais, educacionais). 

 As reformas pombalinas são um marco importante nessas realizações. Em 1759 

Pombal expulsou os jesuítas com o objetivo de afastar seus saberes da governança. 
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Todas as escolas jesuítas estavam proibidas, suas matrizes curriculares foram abolidas, 

qualquer tipo de subordinação aos jesuítas – como a mesa censória do Tribunal do 

Santo Ofício – estava encerrada. No mesmo ano, finalmente recebia seus estatutos a 

aula de comércio, que desde 1755 já estava instituída. Em 1761 funda-se o Colégio dos 

Nobres, instituição que oferecia aulas régias para formar jovens aristocratas 

portugueses. Tanto o colégio quanto a aula de comercio visavam à familiarização de 

altos estratos sociais de Portugal com saberes compartilhados no Iluminismo. Em 1764 

Domingos Vandelli foi convidado por Pombal para compor os quadros docentes do 

Colégio, mas ele não ocupou o cargo naquele momento. Quatro anos depois o 

Naturalista italiano retornava a Portugal sob ordens de criar o Jardim Botânico da 

Ajuda, em Lisboa (vale mencionar que a criação desse jardim compõe o quadro de 

reformas de edifícios públicos que tinham sido destruídos pelo terremoto de 1755). 

 Além do trabalho no Jardim, Vandelli também compôs os quadros docentes da 

Universidade de Coimbra (UC), que teve seus estatutos reformados em 1772. Com 

novos estatutos, novos docentes (muitos deles, além de Vandelli, também eram 

italianos, como Michelle Ciera, G. A. Dalla Bella e Júlio Mattiazzi), novos incentivos 

(construção de jardins botânicos, laboratórios, herbários, financiamento de pesquisas e 

viagens filosóficas) e novos cursos (Filosofia Natural e Matemática), a universidade 

tornava-se um foco disseminador de luzes e ciências na Península Ibérica102. Em 1779 

tem-se a criação da Academia Real de Ciências de Lisboa (ARCL), cujos fundadores 

são os estrangeirados Duque de Lafões103 e Abade Correia da Serra104. Ambos foram 

renomados intelectuais portugueses no exterior, reconhecidos por academias científicas. 

Influenciados por isso, fundaram a ARCL em Portugal para dialogar com a ciência 

europeia. Apesar de ser fundada já no Período Mariano, ocasião de forte oposição à 

 
102 Os intelectuais ilustrados luso-brasileiros são uma minoria do contingente da UC, pois foram poucos 

os que conseguiram atravessar o Atlântico para se formar. Apesar disso, a presença brasileira é 

significativa. Manoel Augusto Rodrigues aferiu o registro de 13 estudantes brasileiros no século XVI, 354 

no XVII, 1753 no XVIII e 892 estudantes brasileiros no século XIX (RODRIGUES, Manuel Augusto. A 

Universidade de Coimbra e a elite intelectual brasileira na última fase do período colonial. Revista de 
história das Ideias, vol. 12, 1990, p. 89). Pádua aferiu um número distinto daquele apresentado por 

Rodrigues: entre 1722 e 1822, 866 brasileiros teriam se formado na UC. PÁDUA, José Augusto. Um 

sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista, 1786-1888. 2ª ed. – Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 14. 
103 João Carlos de Bragança e Ligne de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva foi um estrangeirado que se 

exilou logo após o processo dos Távora e retornou em 1777, quando recebeu o título de Duque de 

Laftões. Estudou na UC e fundou a ARCL. 
104 José Francisco Correia da Serra foi um acadêmico e diplomata português de reconhecido destaque. Foi 

membro da Royal Society e se correspondia com Thomas Jefferson. Sua atuação internacional foi voltada 

para a circulação científica entre instituições e nações. 
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Pombal, esta academia contribuiu com o quadro de reformas científicas iniciado por 

Pombal. Houve na fundação da Academia, oposição política, mas nem tanto 

epistemológica. Não obstante as oposições políticas entre Vandelli e Correa da Serra 

(pois o primeiro era partidário de Pombal e o segundo opositor dele), vários discípulos 

do naturalista italiano compuseram os quadros da academia do abade, mostrando que 

houve cooperação entre as instituições 105. 

 A partir dos novos estatutos da UC, as quatro faculdades tradicionais (Teologia, 

Cânones, Leis e Medicina) foram reorganizadas, sendo criadas mais duas (Filosofia 

Natural e Matemática). Os naturalistas cursavam Filosofia Natural, Matemática ou 

Medicina – Vandelli preferia enviar em viagens filosóficas aqueles formados em 

Filosofia, pois possuíam formação em Química, matéria ausente nos demais cursos. 

Apesar da preferência dele, a incorporação de alunos provenientes de vários cursos às 

viagens se deve ao fato de que, a partir dos novos estatutos, todas as faculdades teriam 

“um curso preparatório com duração de dois anos, na Faculdade de Filosofia, onde eram 

ministradas as disciplinas de Filosofia Raciona e Moral no 1º ano, e de História Natural 

no 2º ano.”106 Além disso, muitos alunos formavam-se em mais de um curso. O curso de 

Filosofia durava quatro anos e era assim dividido: “1º ano – Filosofia Racional e Moral 

(Introduções Gerais de Filosofia, História da Filosofia, Lógica, Metafísica e Moral); 2º 

ano – História Natural (Zoologia, Botânica, Mineralogia e História de Plínio) e 

Geometria (cursada na Faculdade de Matemática); 3º ano – Física Experimental 

(propriedades gerais dos corpos, equilíbrio e movimentos, gravidade, propriedades dos 

fluidos, meteoros, acústica, a água, o fogo, o arco-íris, espelhos e lentes, magnetes, 

eletricidade natural e artificial); 4º ano – Química (princípios e elementos dos corpos, 

afinidades, substâncias salinas, ácidas, alcalinas, metálicas e oleosas, fermentações, 

operações de análise, destilações, dissoluções etc.). Vandelli lecionava nos anos da 

História Natural e da Química. Ensinava, no primeiro, a partir dos princípios lineanos, a 

divisão clássica da natureza (animais, vegetais e minerais) e como descrever cada um 

desses reinos a partir da Geometria107. No segundo, ensinava a decompor os corpos e 

 
105 Segundo o levantamento de Péricles Pedrosa Lima, de 1779 até 1822, 38 autores brasileiros 

publicaram ou foram eleitos membros na ARCL. A maioria deles era formado na UC. LIMA, Op. cit., 

2009, p. 5. 
106 PATACA, Ermelinda Moutinho. Terra, água e ar nas viagens científicas portuguesas (1755-1808). 

Campinas: UNICAMP, 2006, p. 62. 
107 Os compêndios de Lineu utilizados para o curso: Systema Naturae (Leiden, 1735), Philosophia 

Botanica (Leiden, 1736), Genera Plantarum (Leiden, 1737) e as Classes Plantarum (Leiden, 1738). 

Ibidem, p. 64. 
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investigar as suas propriedades elementares; Antonio Dalla Bella lecionava no ano da 

Física Experimental, que segundo os próprios estatutos da universidade, deveria ser 

ministrada a partir dos estudos de Isaac Newton108. 

 O curso de Matemática era dividido em seis cadeiras dispostas em quatro anos: 

Geometria e História Natural (1º ano), Álgebra e Física experimental (2º ano), 

Foronomia (3º ano), Astronomia (4º ano). O docente responsável por organizar este 

curso foi o ex-jesuíta José Monteiro da Rocha.109 As novas cadeiras dos dois cursos 

introduzidos possibilitaram uma abertura imensa ao conhecimento emergente do 

Iluminismo. A faculdade de Medicina se beneficiou muito da Química e da Geometria 

em seus estudos de anatomia, por exemplo. 

 Outras fundações e financiamentos merecem especial destaque por 

acompanharem o desempenho da universidade: eram necessários laboratórios, jardins 

botânicos, herbários, imprensas (para publicar resultados e debatê-los) e o 

financiamento de pesquisas e viagens para enfim se consolidar um Estado governado 

pelas ciências. A criação do Jardim da Ajuda estava dentro de um amplo projeto de 

descoberta e classificação do mundo natural que era encabeçado por Vandelli. 

Pretendia-se criar uma rede de conhecimento e correspondência entre diversos jardins 

espalhados pelo Império – além do Jardim da Ajuda, mencione-se de passagem aqui os 

criados na América portuguesa, como os de Belém, Salvador, Olinda, Goiás, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Ouro preto. Através dessa rede se estabeleceu uma prática de troca de 

conhecimentos e insumos naturais com fins de aclimatação de espécies invasoras nas 

colônias, de estudos sistemáticos por investigação científica de espécies nativas e de 

proposição de novas formas de cultivo com viabilidade econômica. Júlio Mattiazzi 

trabalhou no jardim de Lisboa ao lado de Vandelli. Do jardim e seu herbário 

(correspondendo aos interesses da Secretaria Ultramarina) partiam as designações de 

pesquisa nas colônias. No ano de 1799 dois jardins são construídos em Minas Gerais: 

Joaquim Veloso de Miranda, discípulo de Vandelli, funda o Horto Botânico de Vila 

Rica110, jardim oficializado e mantido pelo Estado; e Dom Frei Cipriano de São José, 

 
108 “Estatutos da Universidade de Coimbra compilados debaixo da imediata e suprema inspecção de El 

Rei Dom José I. Lisboa: Na Regia Officina Typográfica, 1772. 3 vols.”. Arquivo da Universidade de 

Coimbra (PT/AUC/ELU/UC/A/02/04). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1972. Disponível em: 

https://pesquisa.auc.uc.pt/viewer?id=272471&FileID=950082  
109 PATACA, Op. Cit., 2006, p. 67. 
110 Esse jardim será explicitado no capítulo 4. 

https://pesquisa.auc.uc.pt/viewer?id=272471&FileID=950082
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então bispo de Mariana, manda fazer um jardim botânico no Palácio dos Bispos111 – 

este mais voltado para o belo do que o de Vila Rica, que foi voltado para a ciência. 

Após a Independência, mais um jardim foi construído em Vila Rica, mas vinculado a 

outro programa de ciências, estimulado pelo novo Império brasileiro no final da década 

de 1820. É destes jardins que dependia a escrita da História Natural Botânica do reino 

português, o local onde se recebem e examinam as espécies inéditas. Em 1798 é criada a 

Tipografia do Arco do Cego112, instituição importante para a realização da História 

Natural, pois essa imprensa traduziu e publicou textos naturalistas, difundindo-os pelo 

reino e pelas colônias. Em conjunto, a Universidade, a Academia de Ciências (que 

também tinha a sua imprensa), os jardins e a Tipografia do Arco do Cego, colocavam 

em prática o projeto de escrever a História Natural para reformar a economia e a 

produtividade do Império português. 

 As viagens filosóficas também são fundamentais para se realizar a escrita dessa 

História. A ciência não ficaria completa sem as viagens, o ponto de contato com a 

natureza. A figura que realiza essas viagens, não mais o simples viajante, mas o 

naturalista – ou viajante filosófico –, já foi preparado em laboratórios e em pequenas 

excursões empíricas nas redondezas das instituições, e agora deveria aplicar seus 

conhecimentos nas viagens. Há uma distinção estabelecida por Lineu que não 

necessariamente circunscreve o trabalho deles, mas define dois aspectos de suas 

práticas: o naturalista coletor e o metódico. O metódico (ou de gabinete) é aquele que 

opera nos jardins botânicos, laboratórios, academias e universidades. É a parte do 

trabalho que se faz fora de campo e é baseada na análise de amostras, na publicação de 

resultados e na educação acadêmica. O coletor é o mais próximo do viajante, porém, 

 
111 Dom Frei Cipriano de São José foi um religioso voltado para a Botânica, assim como o bispo Azeredo 

Coutinho (que é um dos autores investigados aqui). Cipriano construiu um jardim no Palácio dos Bispos e 

acabou aclimatando algumas arvores frutíferas europeias em Mariana, por interesses mais particulares e 

estéticos do que epistemológicos e econômicos. Também havia livros de Botânica e História Natural em 

sua biblioteca. Este jardim logo pereceu depois que o bispo foi embora. MAIA, Moacir Rodrigo de 

Castro. “Histórias (re)conectadas: O Horto Botânico de Vila Rica e os jardins do antigo Palácio dos 

Bispos de Mariana”.In.: PESSOA; FASOLATO; ANDRADE. Jardins históricos: a cultura, as práticas e 

os instrumentos de salvaguarda de espaços paisagísticos.Fundação Casa de Rui Barbosa: Rio de Janeiro, 
2015. 
112 Esta imprensa funcionou independentemente por um curto tempo (1799-1801) e se dedicou a publicar 

textos relacionados ao campo da História Natural. Foi gerida por Frei José Mariano da Conceição Veloso. 

Ela representa um profundo interesse letrado na agricultura como resposta à crise da mineração. As 

publicações do periódico “O fazendeiro do Brasil” (a partir de 1799) estimularam o alargamento 

produtivo e indicavam técnicas mais eficazes no plantio, com o intuito de desenvolver a agricultura 

colonial. Em 1801 a tipografia foi incorporada à Impressão Régia. HARDEN, Alessandra R. de Oliveira. 

“Tradução, história e o Iluminismo luso-brasileiro: a Casa Tipográfica do Arco do Cego e as línguas do 

progresso”. In. SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (Org.). Ilustração, cultura escrita e práticas 

culturais e educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016, p. 117. 
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como vai orientado com instruções específicas do campo da História Natural, torna-se 

filosófico. Ele deveria ter uma condição física minimamente ideal para percorrer sertões 

longínquos e inóspitos e estar munido com um mínimo de conhecimentos da Química, 

Física, Botânica, Mineralogia e Zoologia. Escreve diários, itinerários e memórias, e 

deve saber preparar as amostras que coleta para o envio. Segundo Oswaldo Munteal 

filho, entre 1763 e 1807 as remessas enviadas do Brasil para Portugal foram 

constantes113. O viajante era o elo entre a História Natural e a natureza, era através do 

olhar dele que se proliferavam os estudos, as análises, as publicações e o “progresso” 

econômico. A viagem é o momento em que a experiência cinge o conhecimento. É o 

momento de afetação, de aventura. José Vieira Couto viajava pelos sertões do São 

Francisco em 1800 levando na “mão um bordão para arrimo, e melhor resistir ao embate 

das aguas; ao hombro a espingarda , e a mochila ás costas”114. O foco e interesse desse 

viajante que está sob a afetação da experiência é então definidor da representação. O 

lugar para onde olha se historiciza. Em geral, os naturalistas desempenhavam ambas 

funções (coletor e metódico), porém, alguns se mostravam mais interessados ou 

proeminentes em uma delas. Tudo isso valia também, é claro, para os estudiosos luso-

mineiros. 

 Essas viagens se realizavam por duas etapas: primeiramente os estudantes, em 

uma espécie de “estágio”, saíam por Portugal para treinar sua observação e análise de 

amostras perto de seus mestres (e é por isso que muitos naturalistas luso-brasileiros 

escreveram memórias sobre lugares de Portugal); depois, uma entre duas possibilidades 

acontecia: ou viajavam para outras universidades e instituições com o objetivo de 

aprimorar seus conhecimentos, ou viajavam para as colônias (muitas vezes sua terra 

natal) para inventariar sua natureza nos quadros da História Natural. Uma das mais 

mencionadas ao exterior europeu é a viagem metalúrgica ou mineralógica que José 

Bonifácio de Andrada e Silva115 e Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e Sá116 (ambos 

 
113 FILHO, Oswaldo Munteal. Domenico Vandelli no anfiteatro da Natureza: a cultura científica do 

reformismo ilustrado português na crise do antigo sistema colonial (1779-1808). (Dissertação de 
mestrado). Rio de Janeiro: PUC-RJ, 1993. 71-72 
114 COUTO, José Vieira. Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais (...) [1801]. Rio de 

Janeiro: IHGB, 1842, p. 68. 
115 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), natural da capitania de São Paulo, foi, além de 

naturalista, estadista e poeta. Permaneceu na Europa entre 1790-1819. No retorno da viagem feita ao lado 

de Ferreira Câmara, assumiu a Intendência das Minas e Diamantes do Reino de Portugal. No Brasil, em 

1819, torna-se figura política destacada ao lado de D. João VI, D. Pedro I e seu filho, D. Pedro II. Ele já 

foi objeto de estudo de diversos autores e não é luso-mineiro, por isso, o deixo de lado nas análises. 
116 Ferreira Câmara retornou de sua viagem filosófica ao lado de Bonifácio (1790-1798) e foi nomeado 

intendente das Minas e Diamantes do Brasil. Indicado para o cargo, redigiu novo regimento de mineração 
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brasileiros e alunos de Vandelli na UC) fizeram juntos pela Europa e na qual 

aprenderam novos conhecimentos, sob o patrocínio da coroa117. Quando retornaram da 

viagem, Câmara e Bonifácio foram nomeados intendentes de mineração – o primeiro do 

Brasil e o segundo do reino. Vê-se a magnitude do planejamento que a coroa tivera para 

ambos, dotando-os de grande manancial de conhecimentos sobre Mineralogia e a seguir 

conferindo-lhes cargos importantes.  

 Outras viagens visaram ampliar o conhecimento sobre a natureza brasileira. José 

Vieira Couto recebeu ordens em 1798 para percorrer a comarca do Serro Frio, no norte 

de Minas, com o objetivo de fornecer uma “exata relação dos metais dessa comarca e 

dos interesses régios que dos mesmos poderia se esperar”. O cumprimento da tarefa 

resultou em sua “Memória sobre a capitania das Minas Gerais” (1799) 118. Enviou para 

Portugal, junto com sua memória, amostras minerais que coletou e ensaiou em Minas. 

Em 1801 ainda produziu outro texto intitulado “Memória sobre as minas da capitania de 

Minas Gerais”119, decorrente de uma viagem aos sertões do São Francisco e Abaeté, 

feita em 1800, de onde também enviou amostras. Em 1803, sob ordem de D. Rodrigo de 

Souza Coutinho, percorreu a região da Serra do Cabral em busca de formações de salitre 

natural. Remeteu suas observações através da “Memória sobre as nitreiras naturais de 

 
(1803), atualizado pelas informações adquiridas em Coimbra e na viagem pela Europa. Porém, por 

entraves políticos do ministério de D. Rodrigo de Souza Coutinho, não pôde assumir a Intendência 

imediatamente, tendo subido ao cargo somente no final de 1807, no contexto da partida da corte para o 

Brasil. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Intendente Câmara: Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e 
Sá, Intendente Geral das Minas e dos Diamantes (1764-1835). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1958 
117 Essa viagem filosófica tinha como objetivo o contato com os conhecimentos do iluminismo europeu. 

Partiram em 1790 para a França, onde estiveram até 1791. Lá entraram em contato com a química de 

Lavoisier (1743-1794) e de Antonie François Fourcroy (1755-1809), e com a mineralogia do professor 

Jean-Pierre-François Guillot-Duhamel (1730-1816). Entre 1792 e 1794 visitaram diversas minas na 

Áustria (regiões da Estíria e Caríntia), na Alemanha (regiões da Saxônia e Boêmia), onde conheceram o 

mineralogista Abraham Gottlob Werner (1749-1817). Entre 1794 e 1796 estiveram na Itália, onde 

conheceram o físico Alexandre Volta (1745-1827). Em 1796 seus rumos separam-se. Câmara vai visitar 

as minas da Transilvânia e do Banat, enquanto Bonifácio segue para a Alta Hungria. Depois, 

individualmente cada um visitou os países nórdicos (Suécia, Noruega e Dinamarca), e Câmara ainda 
esteve na Inglaterra. VARELA, Alex Gonçalves. “A viagem filosófica de José Bonifácio e Manuel 

Ferreira da Câmara pelas regiões mineiras da Europa central e setentrional (1790-1800)”. ANPUH – 

XXV Simpósio Nacional de História – Fortaleza, 2009. 
118 COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu território, clima e produções 

metálicas [1799]. Estudo crítico, transcrição e pesquisa histórica por Junia Ferreira Furtado. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994, p. 52 e 58. 
119 Consultei ambos documentos (disponíveis em PDF na internet) e fiquei com a edição do IHGB já 

citada anteriormente. Elas não demonstram grandes diferenças: COUTO, Op. cit., IHGB,  1842; COUTO. 

Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais (...). RAPM, Vol. 10, nº 1, Belo Horizonte: 

Imprensa oficial de Minas Gerais, 1905, 55-166. 
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Monte Rorigo”120 (escrita em 1803 e publicada em 1809, também com envio de 

amostras). O nome do lugar é uma homenagem ao ministro D. Rodrigo, que tanto 

contribuía com o financiamento dos trabalhos dos naturalistas e com a instituição das 

práticas geocientíficas no Brasil. Finalmente, Couto remeteu a sua “Memória sobre as 

minas de cobalto da capitania de Minas Gerais. Com 35 exemplares da mesma mina” 

(1805)121. 

 Clarete Paranhos da Silva relata que Couto cometeu uma série de equívocos ao 

longo de suas quatro memórias. Na primeira (1799) apontou que o território de Minas 

Gerais estava repleto de ferro. Dizia isso a partir de ensaios realizados em seu 

laboratório domiciliar com as amostras que colhera na viagem de 1798. Na memória de 

1801 muda de ideia e, diante de novos ensaios, chega à conclusão de que suas amostras 

são de cobre. Ao longo da terceira memória (1803) ainda defende o cobre. Contudo, em 

1805 envia sua última memória para Portugal com a hipótese de que todo aquele cobre 

fosse na realidade cobalto. A explicação dele para tais equívocos era a de que os três 

metais (ferro cobre e cobalto) afloravam sempre juntos. José Bonifácio, então 

intendente das Minas e Diamantes do Reino de Portugal, teve acesso às memórias e suas 

amostras, e as examinou. Remeteu suas considerações ao Visconde de Anadia dizendo 

que o que havia nas amostras era ferro, e não cobalto ou cobre. A seguir, Bonifácio 

critica o trabalho de Couto, duvidando de sua competência para realizar ensaios, já que 

havia cometido equívocos desde 1801; mas elogia a coleta de alta quantidade de 

amostras e as descrições de viagens que vinha fazendo em Minas por todos aqueles 

anos. Finalmente, conclui que Couto deveria ser incumbido de tarefas mais simples, 

como o reconhecimento inicial dos lugares e a coleta de amostras, deixando os ensaios 

para outros naturalistas mais competentes. Podemos dizer que Bonifácio considerava 

Couto mais como um naturalista coletor (viajante) e menos como um metódico 

 
120  Esta memória sofreu alterações radicais entre o manuscrito original de 1803 e sua publicação, no Rio 

de Janeiro, em 1809. Em todos os lugares nos quais estava escrito “cobre” no manuscrito, aparece “ferro” 

na publicação. Isso se dá porque antes de 1809 Bonifácio identificou erros nos ensaios de Couto (assunto 

que se tratará adiante). Onde Couto apontara cobre haveria na realidade ferro. Na publicação de 1809, 

isso foi corrigido, mas não se pode definir se foi o próprio Couto ou outro funcionário que fez a alteração. 

Outra diferença é que na publicação os minerais vêm classificados no sistema de Werner e Haüy, o que 

não consta no manuscrito de 1803. Tive acesso à publicação de 1809. COUTO, José Vieira. Memória 

sobre as salitreiras naturais de Monte Rorigo (...) [1803]. Rio de Janeiro: Impressão régia, 1809. Sobre a 

diferença entre os documentos: SILVA, Op. cit., 2002, p. 122-129. 
121 Não tive acesso a essa memória e segui o estudo de Clarete Paranhos da Silva sobre ela. Ibidem. 
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(gabinete). Os primeiros ensaios de Couto (1799) eram os corretos, pois atualmente, em 

Minas Gerais, a maioria das regiões descritas pelo naturalista extrai ferro.122. 

 Joaquim Veloso de Miranda foi um naturalista luso-mineiro que, apesar de não 

ter deixado tantas publicações oficiais quanto José Vieira Couto, se destacou em seus 

estudos e produziu grande acervo através de troca de cartas com Vandelli, Martinho de 

Melo e Castro e D. Rodrigo123. Em 1780 já retornava para Minas, passando cerca de um 

mês e meio no Rio de Janeiro, onde inventariou algumas espécies. Desempenhou 

durante 20 anos diversas atividades na região de Vila Rica: além de estar envolvido nos 

descobrimentos de novas minas na região, também administrou o Horto Botânico do 

município, desempenhou investigações em diversos ramos da História Natural, 

passando principalmente pela Botânica e Mineralogia, mas também atuando na 

Zoologia e na Medicina. A sua biografia é muito elucidativa sobre o trabalho de um 

naturalista típico do século XVIII. Ele se mostra bem cético, concentrado, produtivo, 

talentoso e pouco tomado pelos “arroubos edênicos” (ao contrário de Couto). 

 Depois do envio de suas primeiras amostras do Rio de Janeiro para Portugal, 

continuou despachando inúmeras remessas de Minas. Em 1781, 1ª remessa: coleta 

realizada em viagem de 1780, enviada para Vandelli, que continha um “Catalogus 

herbais”, com classificação de 69 espécies vegetais e um “Catalogus mineralogiae”, 

com classificação de 25 minerais; em anexo a este último, Miranda também deixou uma 

“Descripção da lavra da cata preta chamada Calderam”124. Entre 1785-1786, há indícios 

de que Miranda enviou uma obra intitulada “Fasciculus plantarum brasiliensium” para 

Vandelli e para a ARCL, mas ela nunca foi encontrada; consta apenas uma crítica a 

algumas nomenclaturas adotadas nessa obra, publicada nas memórias da ARCL. Entre 

1785-1788, 2ª e 3ª remessas de Minas: em 1785, Miranda foi encarregado pelo 

governador D. Luís da Cunha Meneses de “procurar por toda essa capitania todos os 

generos, e todas as qualidades de espécies pertencentes à Historia Natural”, mas o 

 
122 SILVA, Op. cit., 2002. 
123 Infelizmente não tive acesso às cartas enviadas para seu mestre, secretários e ministros, pois estão 
espalhadas pelos arquivos brasileiros e portugueses. Mas as acompanhei através dos estudos de Pataca e 

Ferreira: PATACA, Op. cit., 2006; FERREIRA, Op. cit., 2013. 
124 Ambos catálogos dessa remessa foram utilizados por Vandelli em duas publicações: a primeira de 

1788, a partir do “herbais”, intitulada Flora Lusitanetae et brasiliensis specimen, na qual faz uma relação 

de muitas espécies coletadas pelos naturalistas dispersos nas colônias, muitas das quais compunham o 

“catalogus herbais” de Miranda; e a segunda, de cerca de 1790, a partir do “catalogus mineralogiae”, 

intitulada Memória sobre as minas de ouro do Brasil, na qual consta a descrição da mina do “Calderam” 

escrita por Miranda. Na primeira, Vandelli não cita Miranda, mas a descrição da mina traz a referência ao 

naturalista luso-mineiro. O relato da mina do Caldeirão é uma das mais ricas fontes sobre as máquinas e 

técnicas empregadas pelos mineiros de Minas Gerais no século XVIII. 
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financiamento da viagem só saiu em 1787. No mesmo ano, Miranda despacha o 

catálogo “Descriptio animalium quorundam brasiliensium” e suas amostras, em que 

constavam 121 animais, sendo 19 mamíferos, 1 réptil e 100 aves; um ano depois, 

despacha o catálogo “Descriptio animalium, avium, mineralium, quorundam 

brasiliensium” e suas amostras, em que constavam 5 mamíferos, 2 répteis, 73 aves, 4 

ovos e 13 minerais, entre eles salitre. Em 1788, 4ª remessa: coleta encomendada por 

Martinho de Melo e Castro; viagem e despacho realizados no mesmo ano. Constava um 

catálogo intitulado “Producta naturalia brasiliae”, e suas amostras implicavam 35 

animais e 23 minerais, entre eles salitre e ouro. Em 1790, Miranda e Apolinário de 

Souza Caldas fizeram uma viagem na qual produziram 300 estampas de plantas, entre 

elas havia várias espécies novas; foram levadas à Lisboa pelo Visconde de Barbacena 

quando retornou de seu governo em Minas. Em 1794, Miranda se corresponde com 

Vandelli e informa que está realizando experiências medicinais com o bálsamo de 

copaíba. Em 1797, 5ª remessa de Minas: encomendada por D. Rodrigo de Souza 

Coutinho um ano antes. Nela constam amostras de chumbo, de salitre artificial 

produzido pelo próprio naturalista, uma onça pintada e 2 urubus reis. Entre 1797-1799, 

Miranda está investigando meios de produzir salitre, chegou a ser encarregado de 

investigar a quina em Minas, e foi consultado sobre a situação das jazidas locais. 

Respondeu à consulta de D. Rodrigo através de documento em que expressava suas 

opiniões, sugerindo reformas na mineração (infelizmente, não tive acesso e ele125). Em 

1799, 6ª remessa, que consta de 48 caixotes de plantas vivas, com descrição botânica, e 

artesanatos e objetos de uso cotidiano dos ameríndios. Essa é a última remessa de que 

tive notícia126. Em 1799, Miranda inaugura o Horto Botânico de Vila Rica, e em 1800 

entra para a secretaria do governo da mesma vila. A partir dessa data não se encontram 

mais muitos detalhes sobre as atividades científicas dele. Ao que tudo indica, foi um 

homem atarefado, que oscilava entre Vila Rica e sua fazenda do Mau Cabelo, 

trabalhando em instâncias políticas e científicas (há indícios de que fez experimentos 

com tingimento de tecelagens após 1800). Foi um naturalista eclético (coletor e 

metódico), porém, Pataca indica que a partir de 1800 passou a evitar as viagens e a dar 

preferência a trabalhos de gabinete e a experiências em casa. 

 
125 Esta é a referência do documento: AHU – cx. 145 doc. 02. 
126 Acompanhei todas as remessas através dos mesmos estudos: FERREIRA, Op. cit, 2013; PATACA. 

Op. cit., 2006, p. 327-328; 411-420. 
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 A sua carta de 1781 constitui um dos documentos mais detalhistas sobre as 

técnicas de mineração empregadas em Minas. Em sua “Memória sobre as minas de ouro 

do Brasil”, Vandelli agradece a Miranda pelas valiosas informações compartilhadas e 

logo após o cita. O texto da carta e o trecho da memória possuem muita similaridade, 

com pouquíssimas diferenças. Anos depois, as classificações de Miranda e Vandelli, 

que vieram à tona primeiramente pelo misterioso “Fasciculus plantarum brasiliensium” 

(1785-1786) de Miranda e depois pelo “Flora Lusitanetae et brasiliensis specimen” 

(1788) de Vandelli, foram alvo de críticas de membros da ARCL, sob acusação de 

“adulação”. Nas classificações, o mestre e seu aluno fizeram homenagens a algumas 

famílias importantes de Portugal e a alguns naturalistas, o que foi considerado pelos 

críticos – opositores de Pombal –, como sinal de uma ciência sem princípios de 

erudição. Entre 1790 e 1796 há uma lacuna no envio de suas amostras, pois o seu 

pagamento foi cortado. Mesmo assim demonstra estar ocupado com a História Natural, 

já que enviou uma carta (1794) a Vandelli informando sobre as experiências com o 

bálsamo de copaíba. D. Rodrigo, ao assumir a secretaria em 1796, retoma o pagamento 

de Miranda. Por fim, no que concerne à Miranda, sabe-se que teve um aprendiz em 

Minas chamado João Gomes da Silveira Mendonça, uma possibilidade de pesquisa para 

o futuro. 

 Vicente Coelho Seabra da Silva Teles, apesar de não ter sido um viajante, foi um 

proeminente químico luso-mineiro. Dessa posição, dava assistência para os trabalhos de 

campo que realizavam seus colegas de curso. Foi um naturalista de destaque em 

Portugal por diversos motivos. Entre eles, o fato de ter se tornado doutor por ordem 

real, ou seja, sem precisar defender sua tese; também foi um dos primeiros químicos 

fora da França a aceitar os novos estudos de Lavoisier sobre combustão e composição 

da água e do oxigênio. Produziu um compêndio na década de 1780, o qual quis utilizar 

em 1793 para lecionar em Coimbra. Esse compêndio trazia as contribuições da química 

do oxigênio de Lavoisier, mas não foi aprovado para a utilização na universidade. Nele, 

Teles mostrava “que a [teoria] de Macquer junta com a de Lavoisier parece a verdadeira 

que devemos seguir”. Continua o autor, explicando a teoria do flogisto: 

 O incansavel Lavoisier depois da sua theoria do calor, apresentada 

em huma das suas memorias remettidas á Academia Real das 

Sciencias de Pariz; admittio a theoria Media, porém com esta 

differença, que segundo ele o phlogisto, ou materia do calor naó se 
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separava dos corpos, como pensaya Macquer, mas do ar, que se 

combinava com elles, que entaõ se decompunha. 127 

Nessa teoria, Lavoisier contestou a antiga hipótese de que o fogo se alimentava do 

flogisto, colocando o oxigênio no centro da compreensão do fenômeno. Essa teoria 

demorou para ser aceita em Portugal. Vandelli, por exemplo, não chegou a adotar 

nenhum compêndio de Lavoisier enquanto lecionava em Coimbra. Aceitando a teoria, 

Teles contribuía substancialmente para o desenrolar da Química luso-brasileira, 

chegando a se adiantar em relação a seu mestre. Um dos motivos pelos quais Lavoisier 

demorou para ser integralmente adotado por Portugal pode se relacionar ao fato de o 

químico francês participar da Sociedade dos Amigos dos Negros desde 1788. 

 Teles também foi sócio da ARCL e publicou a Memória, em que se dá notícia de 

diversas espécies de abelhas, que dão mel, próprias do Brasil, e desconhecidas na 

Europa128, onde disserta a favor da introdução de abelhas mineiras em Portugal para a 

produção mel; e a Memória sobre a cultura do rícino em Portugal, e manufatura do seu 

óleo129, onde propõe a cultura do mamoneiro (planta natural de Minas) para auxiliar a 

produção de óleo das oliveiras. Mesmo que não praticasse a viagem e a coleta se 

mostrou atento às diversas remessas que chegavam das colônias, ou se valeu de algum 

conhecimento prévio sobre a natureza de sua terra natal. 

 José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho não foi um viajante como Joaquim 

Veloso de Miranda ou José Vieira Couto, nem um cientista de laboratório como Vicente 

Coelho Seabra da Silva Teles; foi um eclesiástico preocupado com o estudo sistemático 

da natureza. Não se enquadra entre os luso-mineiros, pois nasceu em Goitacazes, mas as 

suas publicações possuem um ponto de vista peculiar sobre a mineração, a agricultura e 

a economia. Além disso, possuía uma opinião bem específica sobre o desempenho da 

História Natural nas colônias. E para propagar seus ideais a respeito disso, fundou, em 

 
127 TELES, Vicente Coelho Seabra da Silva. Elementos de chimica: offerecidos a Sociedade Litteraria do 

Rio de Janeiro para uso do seu curso de Chimica. Coimbra: Na Real Officina da Universidade, 1788-

1790. 2 partes em 1 v, p. 9. Um exemplar do livro foi encontrado em Minas Gerais e está exposto na 
Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas em Ouro Preto. Nesse compendio, assumia e explicava que 

a química de Lavoisier era a mais aceitável. Ibidem, p. 9. 
128 TELES, Vicente Coelho Seabra da Silva. “Memória, em que se dá notícia de diversas espécies de 

abelhas, que dão mel, próprias do Brasil, e desconhecidas na Europa”. In.: Memórias de Matemática e 

Física da Academia Real das Ciências de Lisboa, tomo II. Lisboa: tipografia da academia, 1799, p. 99-

104. 
129 TELES, Vicente Coelho Seabra da Silva. “Memória sobre a cultura do rícino em Portugal, e 

manufatura de seu óleo”. In.: Memórias econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa para o 

adiantamento da agricultura, das artes, e das indústrias em Portugal, e suas colônias, tomo III. Lisboa: 

tipografia da academia, 1791. 
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1800, como bispo de Olinda, o Seminário Maior Nossa Senhora da Graça, que se 

destinava a formar párocos instruídos na História Natural. Em 1804 apresentava um 

pouco mais de suas ideias sobre o “pároco naturalista” em seu “Discurso sobre o estado 

atual das minas do Brasil”. Para Azeredo Coutinho, os párocos teriam melhores 

condições de viajar, uma vez que conheciam as brenhas e seus habitantes melhor que os 

naturalistas, considerados pelo bispo como homens de “gabinete”. O “filósofo 

naturalista, ainda que muito indagador da natureza, é sempre um homem de gabinete; 

êle, pela maior parte, examina a natureza ou sobre objetos já conhecidos, ou nos lugares 

já trilhados ou já rasgados pela mão do homem”. Ao contrário do pároco, ele “não vive 

nem habita nos sertões, nas brenhas, nos desertos, onde a natureza tem ainda ocultos os 

seus mais ricos tesouros” 130. Em suma, “quando o habitante dos sertões e das brenhas 

fôr filósofo, quando o filósofo fôr habitante das brenhas e dos sertões, ter-se-á achado o 

homem próprio para a grande empresa das descobertas da natureza e seus tesouros”131. 

Através dessa crítica ele acaba formulando um motivo para se fundar um seminário de 

História Natural no Brasil, contribuindo com o processo de institucionalização das 

práticas científicas. 

 Os estatutos de seu seminário eram tão colados aos da UC que levavam em 

conta a seguinte assertiva: “e todos os casos, que nestes nossos Estatutos não forem 

especialmente providenciados, mandamos que se regulem pelo que se acha determinado 

nos Novos Estatutos da Universidade de Coimbra”132. As grades curriculares contavam 

com o ensino da Química, Geometria, Física, História Natural, Botânica, Mineralogia e 

Zoologia, além das demais disciplinas teológicas. Sérgio Buarque de Holanda relembra 

uma observação de Oliveira Lima sobre os estatutos de Coutinho:  

os processos pedagógicos dos jesuítas, imbuídos da filosofia 

aristotélica (...) cederam aí o passo à renovação intelectual pelas 

doutrinas cartesianas, de que os padres do oratório foram em Portugal 

os propugnadores mais audazes, seguidos de perto por membros de 

outras ordens religiosas, que evoluíram no terreno filosófico antes das 

 
130 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. “Discurso sobre o estado atual das minas do Brasil”. In.: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Obras econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1804). 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966, p. 211. 
131 Ibidem, p. 312. 
132 Ibidem, p. 146. 
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reformas pombalinas de ensino, baseadas no verdadeiro método de 

estudar do padre Verney133. 

 Sem dúvida, o estudo das doutrinas cartesianas e newtonianas, tangenciadas pelo 

verdadeiro método de estudar, significavam, de certo modo, o avanço de uma 

secularização; mas, como lembra Holanda, não se manifestaram sob a forma de um 

deísmo contestatário. Para Azeredo Coutinho, havia um limite para a leitura de estudos 

dos “filósofos sentimentais” – filósofos abolicionistas como Montesquieu e Paul-Henri 

Thiry –, e esse limite ia até onde a monarquia mercantil, escravocrata e colonizadora 

não fosse questionada. Se o bispo se considerava deísta, era um deísmo tímido, 

cauteloso, com muitos limites, pouco iconoclasta. Para ele, Deus deu leis eternas de 

funcionamento ao mundo, e nisso consistia a universalidade das leis. Mas apenas as leis 

eram universais, não as ciências134. A investigação da natureza pelo ser humano 

inscreve-se por essa ordem em seus estatutos: 

nós, no nosso Seminário, não pretendemos estabelecer um Colégio de 

ciências universais, mas sim, e tão somente uma Escola de princípios 

elementares, próprios não só de um bom e verdadeiro Ministro da 

Igreja, mas também de um bom Cidadão, e de um indagador da 

Natureza, que adora o Criador nas suas obras, e as faz servir ao bem 

dos homens.135 

 Ele não pretende estabelecer um colégio de ciências universais porque a maior 

universalidade é a da criação, as leis de Deus. A ciência apenas “indaga” essas leis, não 

constrói outra universalidade a partir de leis que são, por excelência, a universalidade.  

 Investigar uma figura ímpar como Coutinho, que se apoia em múltiplos saberes, 

é um desafio e tanto. Apesar de Coutinho destoar dos naturalistas luso-mineiros, o 

objetivo aqui é o de demonstrar tanto os caminhos quanto os descaminhos, os encontros 

e desvios, todas as peculiaridades desenvolvidas ao longo dos processos da História 

Natural em Portugal e no Brasil. Coutinho não fez viagens, até mesmo porque foi um 

estadista religioso bastante atarefado dentro do gabinete, e, como Vandelli, escreveu 

sobre a importância das viagens. Mas ao contrário do naturalista paduano, o bispo luso-

brasileiro criticava a figura que se construía do viajante filosófico e endossava a do 

 
133 Ibidem, p. 15-16 (grifos meus). 
134 Ibidem, p. 48-53. 
135 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. Estatutos do Seminário Episcopal de N. Senhora da Graça da 

Cidade de Olinda de Pernambuco. Apud.: ALVES, Gilberto Luiz. Azeredo Coutinho. Recife: Fundação 

Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010, p. 115 (grifos meus).  
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pároco para atuar entre o mundo e a ciência. Buscando uma síntese, Coutinho pode ser 

definido mais como um naturalista de gabinete, pois envolveu-se mais com tarefas de 

publicação, política e educação do que com viagens e coletas. 

 José Eloi Ottoni e José Gregório de Moraes Navarro são dois luso-mineiros que 

se formaram no exterior, porém, não em Filosofia Natural, mas respectivamente em 

estudos latinos na Itália (1791-1792) e em Direito na UC (1783). Mesmo tendo 

formações e carreiras distintas das dos naturalistas descritos acima, revelaram, através 

de seus discursos, que conheciam os tópicos modernos suscitados pela História Natural. 

Ottoni preparou uma “Memória sobre o estado atual da Capitania de Minas Gerais” 

(1798)136, publicada em Lisboa e escrita em Minas, onde revela uma grande 

proximidade com os conhecimentos da História Natural e da economia: “como há certos 

generos cujo producção he [somente] vantajosza em tal e tal terreno, pode acontecer que 

esse gênero fomente o commercio desta Comarca, aquelle o de outra e assim os 

mais”137. Nessa passagem, ele demonstra conhecimento dos princípios de fertilidade do 

solo, aludindo a um alargamento produtivo com base nas propriedades de cada tipo de 

terreno. Vemos também que ele defende a ideia de reversão da decadência em progresso 

econômico através de um aproveitamento correto da natureza, com o uso adequado de 

cada terreno e através de estímulos fabris na colônia. A decadência não é, para ele, um 

estado imóvel, no qual a humanidade deve aceitar o castigo de Deus por meio da 

privação dos gêneros, como se a natureza fosse um espelho das vontades divinas. Pelo 

contrário. Como deixa entrever, o tempo histórico age sobre o natural, isto é, seria 

possível reverter o quadro da decadência através das escolhas humanas (a história 

humana influenciando a história da natureza). 

 Navarro publicou um “Discurso sobre o melhoramento da economia rústica no 

Brasil” (1799)138, no qual também demonstra ter domínio dos debates suscitados pela 

História Natural. Nele, o autor disserta sobre três objetos: a destruição das matas, a 

reforma das fornalhas do açúcar e a introdução do arado. Ele se opõe às derrubadas 

descontroladas das matas porque isso promovia prejuízos para a agricultura e 

escassearia o fornecimento de boas madeiras para a marinha. Àquela altura muitos 

 
136 OTTONI, José Eloi. Memória sobre o estado atual da capitania de Minas Gerais [1799]. In.: Anais da 

Biblioteca Nacional, nº 30, 1908, p. 301-316 
137 Ibidem, p. 314. 
138 NAVARRO, José Gregório de Moraes. Discurso sobre o melhoramento da economia rústica no 

Brasil. Editado por Frei José Mariano da Conceição Velloso. Lisboa: Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 

1799. 
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naturalistas já tinham publicado estudos (entre eles Lineu, Vandelli, Ferreira Câmara e 

Bonifácio) que explicavam as relações entre a umidade dos territórios e a preservação 

das matas; entre a irrigação e a fertilidade. Esses estudos assinalavam sobretudo que 

grandes matas precisavam ser preservadas para atraírem a precipitação das chuvas e a 

proteger as águas subterrâneas. Navarro não alude tanto a uma teoria, e o tom de seu 

texto é bem mais literário do que científico, com suas expressões árcades e cenas com 

projeções entre luz e sombras. Porém, quando trata da destruição das matas virgens, 

condena os agricultores que fazem um mal uso da natureza, o que causaria a sua própria 

ruína. Ademais, as propostas sobre o arado e as fornalhas demonstram que seu texto 

estava voltado para o desenvolvimento agrícola em Minas. 

 As obras de Ottoni e Navarro foram mais voltadas para outros campos e seus 

textos aqui mencionados são pontos isolados em sua bibliografia. Ambos estavam 

cientes da tópica decadência que permeava os debates sobre a sociedade e a natureza do 

Brasil, e a abordavam considerando as propostas da História Natural. Na natureza, a 

decadência era representada (como, de modo geral, para todos os naturalistas do 

período) através da destruição desordenada do ambiente, de terras mal aproveitadas ou 

mal cultivadas e da ausência de técnicas adequadas nos setores produtivos da colônia. 

 Optei por não tratar apenas de naturalistas de formação e ofício pelo fato de 

acreditar e argumentar a favor da ideia de que uma ciência não surge em campos 

homogêneos, circunscritos, restritos e totalmente definidos do ponto de vista disciplinar. 

Os saberes estão dispersos entre diversos setores de conhecimento da sociedade e de 

suas instituições, de modo que alguns campos se tornam indissociáveis de outros. Por 

isso, a História Natural só adentrou as estruturas administrativas do reino porque era 

empunhada pelos próprios governantes e burocratas. Além de a coroa passar a formar e 

empregar um novo tipo de funcionário – o naturalista –, os demais cargos que já 

existiam passam a incorporar os novos saberes da natureza. Assim, descritos os 

naturalistas (ou os entendidos do assunto) que figuram no recorte estabelecido, é hora de 

apresentar devidamente o seu mestre, educador, propagador das luzes, difusor de ideias 

e da História Natural lineana em Portugal. 
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2.1.1. Domingos Vandelli: ciência, utilidade e fé 

 Domingos Vandelli139 foi referido por José Augusto Pádua como um “animador 

científico cultural de Portugal”140. Sem dúvida, isso se deve ao grande empenho desse 

intelectual em coordenar as viagens filosóficas pelas colônias e divulgar e produzir 

ciência; em suma, ao grande empenho em fomentar o desenvolvimento de um Estado 

das ciências ou república das ciências em torno da História Natural. Suas publicações 

também adentravam o campo da economia política, pois buscavam a utilidade através 

do aproveitamento correto da natureza, e, por isso, podem ser analisadas sob a 

perspectiva do providencialismo – corrente de pensamento segundo a qual a natureza, 

obra divina, teria uma existência voltada para a satisfação do homem. Seus discípulos 

geralmente mantinham correspondência com ele mesmo depois de irem para as 

colônias. 

 No curso de Química da UC, Vandelli utilizava o compêndio “Fundamentos de 

Química”, de Scopoli141. No mais, lecionava principalmente a partir dos ideários 

lineano e fisiocrático inglês. Em Lineu, seguia, além do providencialismo, os princípios 

de classificação e hierarquização dos seres vivos; na fisiocracia, a ideia de que o 

progresso vem primordialmente através das produções primárias (agrícolas) e de que os 

 
139 Domingo Vandelli (1735-1816) é natural de Pádua (Itália), formou-se na Universidade de Pádua no 

curso de Medicina e iniciou troca de correspondência com Carl Von Linné em 1767. Como já foi 

apontado, desde 1764 esteve engajado nas reformas pombalinas, mas muda definitivamente para Portugal 

em 1768, quando é encarregado por Pombal da construção do Jardim da Ajuda. Em 1772 é nomeado lente 
de História Natural e Química na UC. Além de dedicar-se ao jardim e de atuar como lente da UC, ainda 

coordenou as expedições cientificas portuguesas (viagens filosóficas). Redigiu instruções de viagem 

(como já mencionado), inventários sobre a fauna e flora do Império português, um dicionário de termos 

técnicos de História Natural, e uma densa quantidade de memórias. Não foi possível incorporar todas elas 

a este trabalho pela quantia e pela dificuldade de acesso a algumas obras, mas sigo principalmente as 

orientações de Oswaldo Munteal Filho (Op. cit., 1993) e José Augusto Pádua (Op. cit., 2004; 

“Aniquilando as naturais produções”: crítica iluminista, crise colonial, e as origens do ambientalismo 

político no Brasil. Dados, vol.42 n.3 Rio de Janeiro, 1999) para acompanhar Vandelli. 
140 PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 14. 
141 Vale mencionar que este manual tinha uma orientação flogística, que pressupunha que todos os corpos 

que entravam em combustão assim o faziam por serem constituídos por flogístico, elemento liberado no 
ar responsável por dar origem ao fogo. Lavoisier é um dos químicos responsáveis por pôr essa teoria 

abaixo a partir da hipótese de que a combustão dependeria do ar (oxigênio) e do carbono. Lavoisier 

iniciou suas críticas à teoria do flogístico em 1772, mas só conseguiu conclui-la em 1774, com a 

descoberta acidental do oxigênio realizada por Joseph Priestley. Pelo fato de as contribuições de Lavoisier 

terem sido concomitantes ao início das reformas da UC, Vandelli provavelmente não teve tempo para 

avaliar os novos estudos do químico francês. Até então o compendio de Scopoli era um dos mais 

populares entre os seus contemporâneos. No entanto, não encontrei indícios de que Vandelli tenha ido 

atrás das novas ideias de Lavoisier posteriormente. PATACA, Op. cit., 2006, p. 81; COSTA, A. M. 

Amorim da. Primórdios da ciência química em Portugal. Lisboa: Biblioteca Breve/Volume 92, 1984, p. 

19-86. 



88 
 

 
 

estudos de História Natural eram totalmente aplicáveis na economia humana142. 

Também era leitor de Abraham Gottlob Werner, mineralogista e geólogo alemão que 

fundou a geognosia, ciência que busca um conhecimento sobre a Terra a partir de sua 

estrutura e camadas rochosas, o que trouxe a hipótese de que um tempo geológico 

extrapolaria o calendário bíblico – hipótese que não foi problematizada por Vandelli. 

Werner também contribuiu com os estudos sobre as formações rochosas, objeto muito 

útil à mineração do Brasil para se compreender as matrizes quartzosas nas quais 

aflorava o ouro. Vandelli atuou de maneira eclética, selecionando muito bem os 

conhecimentos que utilizava de maneira pragmática, excluindo o que pudesse ser 

polêmico para Portugal (talvez polêmico até para o próprio Vandelli, que vinha de uma 

formação iluminista católica e italiana). A sua perspectiva eclética abarcava tudo o que 

trouxesse utilidade a Portugal a curto, médio ou longo prazo. Essa utilidade tinha um 

significado econômico, como lembra Oswaldo Munteal Filho: “o método adotado para a 

classificação também deveria obedecer às exigências econômicas ditadas para a 

utilidade”. Isto significa que se daria prioridade à classificação de espécies que “alguma 

função tivessem na produção de riqueza” 143. Vandelli não tinha em mente o objetivo de 

apenas classificar os corpos naturais; pelo contrário, classificar era só uma etapa. A 

finalidade da classificação é a utilidade, conforme Vandelli revela em seu Dicionário 

dos termos técnicos da História Natural: 

não consiste pois o estudo da historia natural, na simples 

nomenclatura; mas nas observações, e nas experiências para conhecer 

as relações, a ordem da natureza, sua economia, policia, e formação da 

Terra, e revoluções, que soffreo, e em fim as utilidades, que se podem 

tirar das producçoes naturaes além das conhecidas.144 

 Nessa passagem, o termo “economia” não tem um sentido fisiocrático ou de 

Economia Política (ou Civil), mas está empregada em seu sentido geral: oîkos, 

oeconomia ou oikonomy, que vem da Antiguidade e se refere à ideia de lar, ou de 

gestão ou governo do lar, um contraponto à vida pública da pólis. É desse sentido de 

economia que derivam as concepções de Lineu sobre a “Economia ou Ordem da 

 
142 PÁDUA, Op. Cit. 1999, p. 9. 
143 O mesmo autor também lembra que Alexandre Rodrigues Ferreira, um dos primeiros discípulos de 

Vandelli que realizou viagens no Brasil (bacia do Amazonas), dizia: “o grau de aplicação de uma ciência 

mede-se pela sua utilidade”. FILHO, Op. cit., 1993, p. 75 e 93 (grifos meus). 
144 VANDELLI, Domingos. Dicionário dos termos técnicos de História Natural extraídos da obra de 

Lineu, com a sua explicação, e estampas abertas em cobre, para facilitar a inteligência dos mesmos. E 

memória sobre a utilidade dos jardins botânicos que oferece a rainha D. Maria I. Coimbra: Universidade 

de Coimbra, 1788, p. IV (grifos meus). 
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Natureza”, as quais eram aplicadas por Vandelli. Essa ordem natural se refere aos 

procedimentos básicos e internos que se operam nas leis da natureza, que vinham sendo 

descobertos principalmente pela Química e pela Física, tais como as leis de movimento 

dos corpos, os ciclos da água, do oxigênio, do carbono – que analisaremos adiante. 

Retornando à utilidade, ela está diretamente relacionada às propriedades dos insumos, 

ou seja, ao conhecimento das leis da natureza, e a seus usos cotidianos pela cultura, seja 

na alimentação, na tinturaria, na tecelagem, no artesanato, na construção civil, na 

medicina, na guerra etc. Mas não se alcança a utilidade apenas produzindo-se qualquer 

gênero em qualquer quantia, desordenadamente. Seria necessário realizar uma 

“aritmética política” para restaurar a economia: 

todos os ramos da economia civil145, para que seja útil ao reino, devem 

ser regulados por princípios deduzidos de uma boa aritmética 

política, assim não se devem seguir sistemas, sem antes examina-los e 

confronta-los com as atuais circunstâncias da nação146. 

  A “aritmética política” consistia na averiguação de todas as disposições que 

presidiam às estruturas produtivas e aos conhecimentos sobre a natureza para se poder 

definir um sistema econômico que estivesse de acordo com a ordem dessa natureza. 

Sobre a ordem da natureza, falaremos adiante. Mas sobre o sistema econômico, 

Vandelli o discutiu na “Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à 

agricultura sobre as fabricas” (1789). Qual setor tinha mais importância na economia de 

Portugal, a agricultura, mineração ou manufatura? Ele elege a agricultura, a madre das 

artes, a primeira, mais antiga e mais fundamental. Agora Vandelli se refere à Economia 

Política: 

São principios incontestaveis, e seguidos pelos melhores Economos 

politicos: 

I Que a fortuna do Estado, e da Humanidade, exceptuando os 

selvagens, que vivem da caça, e pesca, está nas maõs dos cultivadores 

 
145 Aqui Vandelli confere outro sentido à palavra “economia”. Ao contrário do sentido estrito e interno de 

que dotou essa palavra na passagem anterior (economia ou ordem da natureza), agora ele busca abarcar 

nela a administração pública e as amplas estruturas de produção, circulação e consumo. Com esse sentido, 

a palavra “economia” vem acompanhada do adjetivo civil (ou política) 
146 VANDELLI, Domingos. “Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à Agricultura 

sobre as Fábricas.”. In.: Memórias da Academia Real de Ciências de Lisboa, Tomo I, 1789, p. 244 (grifos 

meus). 
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II Que as produccoes da terra são a unica, e verdadeira riqueza, e a 

cultura della o unico principio da sobredita.”147 

 Nessa passagem, Vandelli revela ao mesmo tempo a matriz fisiocrática e 

utilitária de seu pensamento, sempre pensando as finanças e as produções naturais 

juntas. Para o naturalista paduano, a utilidade se dava em larga medida através da 

Botânica e da agricultura. Seu maior interesse estava nas plantas e na economia de 

gêneros de primeira necessidade. Vale lembrar que Lineu sistematizou a sua História 

Natural a partir da observação de órgãos sexuais de plantas, tendo todo o sistema de 

classificação dos outros reinos sido adaptado para o modelo determinado a partir da 

Botânica. 

 Ainda sobre a citação anterior, ele não revela a quais “ecônomos incontestáveis” 

se referia, mas sabemos que estava combatendo uma aplicação leviana do “modelo de 

Colbert” em Portugal. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) foi um mercantilista francês 

que apostou na exportação de produtos de luxo (com um mínimo de importações) e no 

acúmulo de metais preciosos para o fortalecimento da economia. O seu pensamento se 

tornou um modelo ideal do mercantilismo que funcionou na França de Luís XIV, 

porém, sob condições propícias. Em sua memória, Vandelli contesta o alto investimento 

em fábricas sem que antes se reformasse a agricultura. Afinal, esta seria a base de todas 

as economias: “sem se cuidar na Agricultura, [os franceses do tempo de Sully] nao 

podião florecer as Fabricas, senão precariamente”148. Ao referir-se ao duque de Sully 

(1560-1641), nobre ligado ao reinado de Henrique IV da França, o mestre paduano 

desejava ressaltar que apenas o investimento isolado na manufatura não resolveria a 

decadência econômica de Portugal, uma vez que as fábricas dependiam dos gêneros da 

agricultura e da mineração. Então cita o exemplo praticado pelos ingleses em sua 

fisiocracia agrícola: 

Elles [ingleses] no anno de 1689 excitando com premios a extracção 

dos comestiveis, promoverão a Agricultura, depois augmentarão o seu 

Commercio, e multiplicarao as Fabricas, e para que estas não 

prejudicacem á Agricultura, inventarao, e puzerão em uzo Maquinas 

para facilitar a mão de obra em todas aquellas Fabricas, que devião 

servir para o Commercio exterior149. 

 
147  Ibidem, p. 248 (grifos meus). 
148 Ibidem, p. 245. 
149 Ibidem, p. 250. 
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 As melhores fábricas para se investir no reino seriam então aquelas que 

utilizassem os gêneros produzidos no império, a fim de se economizar com a 

importação. Logicamente, dever-se-ia investir, então, nas produções desses gêneros que 

seriam a base sólida da economia. Vandelli não era contra as fábricas, mas pensava que 

Portugal não estava pronto para implementá-las na situação econômica em que se 

encontrava. A situação demográfica também era importante na consideração do 

contexto econômico, uma vez que Portugal tinha pouca população, que era quase toda 

empregada na agricultura ou degredada para as colônias150. 

 Promovendo a sua “aritmética política”, Vandelli defende que era preciso 

investir em fábricas de lã (as ovelhas, além de fornecerem lã, produziam o esterco que 

era bom para o desenvolvimento da agricultura) e de seda (“As Fabricas de Seda, e 

outras, que usão de matérias estrangeiras, deverião limitar-se sómente a manufacturar as 

materias nacionaes; de outro modo, são ruinosas ao Reino”).151 Além dessas, seria 

interessante fomentar a manufatura do ferro nos países mineiros, como deixaria anotado 

em sua memória sobre as minas do Brasil, que será retomada no último capítulo. Os 

investimentos em tais fábricas só deveriam ser feitos caso houvesse condições 

favoráveis de mercado, isto é, se se pudesse produzir por um baixo preço para vender às 

colônias sem se necessitar de monopólios de mercados. Desse modo, não só o Brasil, 

mas as outras nações e suas colônias se interessariam em comercializar com Portugal 

também. O objetivo disso era conquistar novos mercados consumidores – marca liberal 

de seu pensamento. No entanto, sua aritmética política não era totalmente industrial e 

liberal, pois contava com diversas medidas protecionistas e mercantilistas, 

principalmente quando se tratava do comércio com as colônias. 

  Por trás da “aritmética política” que articulava a utilidade entre os campos de 

cultivo, as minas e as manufaturas, estava a formulação de um sistema de comércio com 

as colônias (mercantilismo industrial), modelo que também foi implementado na 

Inglaterra. Esta nação exportava 90% de sua produção de roupas para suas colônias, 

transformando-as em consumidoras de sua manufatura, garantindo assim certa 

estabilidade econômica. Não por acaso, em 1785 surge um alvará em Portugal que 

 
150 O paduano adverte que a população de Portugal era de 2 milhões de habitantes na altura da memória, e 

que destes, 616 mil se dedicavam à agricultura do reino – e ainda era necessário se importar alimentos. 

Nesse sentido, as fábricas sem máquinas adequadas consumiriam muita mão-de-obra, e Portugal 

precisava se tornar autossuficiente na produção de alimentos. Ibidem, p. 246-247. 
151 Ibidem, p. 252. 
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proíbe as tecelagens no Brasil. Isso mostra que, apesar das reformas iluministas 

científicas em Portugal, ainda se desejava comercializar através de um “giro que sempre 

foi o principal objeto de todas as nações iluminadas”152: a Europa produz manufaturas; 

na África vende-se parte dos mantimentos e compram-se escravos; na América vendem-

se os escravos e o restante dos produtos manufaturados e recolhem-se as produções 

naturais para se reiniciar o ciclo, com a ressalva de que havia também o circuito 

comercial das Índias Orientais. Contudo, quando se envereda pelo pensamento liberal, 

Vandelli pretende conquistar novos mercados consumidores entre as nações europeias. 

Para este autor, é impossível dissociar economia da natureza e análise das riquezas; as 

duas estão ligadas pela utilidade. 

 Sabemos que essa “utilidade do Estado” que Vandelli comenta sempre atuou na 

política colonial através do monopólio e de uma opressão fiscal típicos do Antigo 

Regime. O limite de sua utilidade estava no sentido de aplicá-la para promover sempre a 

manutenção das estruturas do Antigo Regime, mas não para promover a liberdade. 

 Todo esse sistema econômico idealizado por Vandelli tinha como pressuposto a 

“ordem da natureza”, a “polícia da natureza”, a “cadeia do ser” ou “economia da 

natureza”. Todas essas expressões se referem às ordens internas da natureza e à noção 

de oîkos já apresentada. Essas ideias foram buscadas principalmente em Lineu, mas 

facilmente poderiam contestar os princípios religiosos e monárquicos que estruturavam 

o Império de Portugal. Por isso, o mestre paduano possuía interesses bem definidos e 

restritos. Suas memórias de Geologia e Mineralogia não se dedicaram às “revoluções” 

pelas quais passou a Terra em sua história, pois este estudo questionava o calendário 

bíblico e o passado da criação. Vandelli circunscrevia bem os seus estudos: 

seria preciso dizer alguma coisa da historia geral da terra, e fazella 

preceder a historia particular das suas producções, mas como este não 

he lugar de expor os diversos systemas, que tem excogitado os 

naturalistas para explicarem a seu modo a formação da terra, e os 

fenômenos mais notáveis que observamos das revoluções acontecidas 

no globo, mas som.te de apontar as coisas mais geraes, que servão 

como de luz ao conhecimento dos indivíduos naturaes, de que possa 

 
152 Informação (minuta) do secretário de Estado Martinho de Melo e Castro (1777). Apud. SERRATH, 

Pablo Oller Mont. “Crise geral e política manufatureira em Portugal na segunda metade do século XVIII: 

novos indícios e questionamentos. João Pessoa: SÆculum Revista de História, nº 29, 2013, p. 93. 
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resultar a Portugal algum interesse, tudo fica incumbido do nosso 

viajante153. 

  Assim, aprofundava-se na análise da estrutura dos veeiros e do materialismo 

vegetal, e deixava certas constatações de lado. Da mesma forma também seguia mais 

Lineu do que Buffon, pois o segundo, forte opositor do primeiro, advogou em favor de 

um “transformismo” segundo o qual populações de animais forçadas a viver em 

ambientes não ideais sofreriam mutações adaptativas e individuais capazes de se 

tornarem hereditárias154. Para abraçar essa teoria sem romper com a ideia de criação, 

Buffon admitia que houvera sucessivas criações com dispersões subsequentes das 

espécies: em uma determinada criação, um ser, em seu formato original, poderia, 

através da migração, se expor a condições ambientais não ideais para si, desenvolvendo 

desse modo uma mutação para se adaptar. Com o tempo ele morreria e viraria um fóssil. 

Assim, da mesma criação restavam alguns seres que permaneciam originais e outros que 

ficavam alterados, ou imaturos, subdesenvolvidos, distorcidos; para Buffon, ambos 

deveriam ser observados como uma só espécie. Além dos fósseis, os monstros (animais 

exóticos ou resultantes de más formações genéticas) também eram considerados 

mutantes da espécie original. Desse modo, para Buffon, a “ordem da natureza” era 

concebida através de um fixismo, que era a potência máxima de vitalidade de um ser, ou 

seja, a sua forma original. No entanto, quando jogados no mundo, os seres poderiam 

adquirir características destoantes de seu formato original155. Por isso o fixismo é o que 

orienta a sua classificação, pois promove uma aproximação por afinidades entre os seres 

originais e os que sofreram mutações a partir da mesma origem. Em essência, o 

transformismo de Buffon era fixista, já que pressupunha a originalidade dos seres nas 

criações; no entanto, não deixou de contribuir para a biogeografia do século XIX, pois 

admitia que mutações poderiam ser transmitidas hereditariamente entre os seres, ideia 

largamente aproveitada por Lamarck, Humboldt e Darwin mais tarde. 

 
153 VANDELLI, Domingos. Viagens Filosóficas ou Dissertação sobre as importantes regras que o 

Filosofo naturalista, nas suas peregrinações deve principalmente observar. Lisboa: ARCL, 1779, Apud. 

PATACA, Op. cit., 2006, p. 98 (grifos meus). Neste texto, o objetivo de Vandelli é instruir viajantes, não 

de debater teorias, porém, não encontrei nenhum outro texto dele que aborde especificamente o assunto 

do qual se desviou. A utilidade é a marca unânime entre todos os seus textos. 
154 PRESTES, Maria Elice de Brzezinski. A investigação da natureza no Brasil-Colônia. (dissertação de 

mestrado) São Paulo: USP, 1997, p. 63. 
155 Esta discussão encontra-se em FOUCAULT. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas. Trad. Salma Tannus Muchail – 8ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 171-226; e em 

PRESTES, Op. cit., 1997, p. 59-63. 
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 Esta teoria poderia soar bastante radical para iluministas de países católicos 

como Portugal, Espanha e Itália, pois punha em dúvida toda uma teologia da criação 

que declarava que a Terra tinha menos de 10.000 anos – Buffon, além de acreditar em 

múltiplas criações, chegou a afirmar que a idade da Terra era de cerca de 75.000 anos. 

Vandelli enveredou mais pelo caminho de Lineu, e este admitia uma criação única, 

como consta no Genesis. Lineu concebia que desde a criação existiriam na Terra as 

mesmas espécies, inalteradas. Essa característica imutável e fixa dos seres (um fixismo 

mais rígido que o de Buffon) era justamente o que permitia que sua classificação natural 

se vinculasse à ideia de uma ordem natural pré-estabelecida por Deus. De início, Lineu 

começou seus estudos sobre classificação a partir de uma sistematização de seres 

coletados aleatoriamente, sem levar em consideração as relações entre eles e seus 

habitats. Porém, seus discípulos e muitos outros naturalistas pelo mundo cada vez mais 

coletavam novos seres, demonstrando que o planeta era dotado de uma imensa 

biodiversidade156. Tal diversidade de espécies não podia facilmente ser incluída nos 

grupos pré-definidos na época, o que criou a necessidade de se abrir cada vez mais 

outros grupos na classificação. A resposta de Lineu para resultados que destoavam tanto 

do fixismo criacionista, em vez de negar a criação, ou de admitir criações múltiplas, 

como mais tarde proporia Buffon, foi a de negar o dilúvio, pois tantas espécies assim 

não caberiam na arca. Usando a seu favor a teoria do recuo dos mares, ele também 

explicou a dispersão de todos os seres pelo mundo – pois com o recuo das águas, as 

espécies poderiam migrar e encontrar o seu lugar natural pré-determinado. 

 Em Lineu, a classificação poderia ser feita com base no referente (observação 

externa das partes dos corpos naturais) em função da originalidade inalterável dos seres. 

Para Buffon esse modelo era descontínuo por não levar em consideração as mutações 

hereditárias e as afinidades entre os seres – Buffon aqui questionava a observação com 

base no referente e o pensamento materialista da medicina. A sua classificação exigiria 

uma visão ampla de todos eles de modo a se conseguir identificar todas as mutações e 

todos os aspectos originais, anotando-se assim as metamorfoses relativas a cada um dos 

seres iniciais. Como se vê, Buffon chegou bem perto de uma teoria evolucionista. 

 
156 Em 1478, na reimpressão do Matéria Médica (I d. C.) de Dioscórides, o número de espécies (entre 

animais, plantas e minerais) levantadas era cerca de 700, o que contabiliza uma quantia ainda próxima à 

levantada por Aristóteles (500). Em 1623, Caspar Bauhin, naturalista suíço, elencou 6.000 espécies. 

Cinco décadas depois, o naturalista inglês Jonh Ray elevou muito o número de espécies catalogadas: o 

seu Historia Plantarum, que teve edições entre 1686 e 1704, revelou a existência de 18.655 espécies. 

Além disso, foi Ray que formalizou o uso do conceito de espécie utilizado por Lineu. Continuando, em 

1859, Agassiz e Bronn contaram 522.400 animais no planeta. Ibidem, p. 43. 
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Contudo, Lineu procurou responder ao fato de que muitos seres eram encontrados pelo 

planeta sem que se pudesse encaixá-los em grupos já definidos. Ele começou a 

descrever as espécies acompanhadas de informações sobre seu local de origem, o que 

foi uma contribuição substancial para as análises vitalistas157 que se seguiram no século 

XIX. 

 Tanto em Lineu quanto em Buffon, pressupõe-se a criação e o fixismo, porém, 

com a ideia de um transformismo degenerativo em Buffon. A escolha de Lineu como 

um expoente menos radical não era ocasional ou fortuita para Vandelli, pois ela ia ao 

encontro de seus princípios religiosos e morais. Segundo a explicação de Lineu, a 

“economia da natureza” pressuporia, conforme o que diria mais tarde a Biologia do 

século XIX, mas com outros princípios de regimento, uma relação de interdependência 

dinâmica entre os seres e seus habitats: 

Por economia da natureza entende-se a disposição muito sábia dos seres 

naturais, instituída pelo Soberano Criador, segundo a qual estes tendem a fins 

comuns e têm funções recíprocas158. 

A economia da natureza nos mostra a teologia, ou fines rerum, o propósito para 

o qual cada ser foi criado e a combinação que há entre as coisas criadas em sua 

geração, preservação e destruição159. 

 Nessas passagens, o sentido de economia como Oîkos remonta à auto gestão da 

natureza como um corpo dotado de princípios divinos e eternos. A partir do fixismo dos 

seres e do propósito natural pré-determinado (elaborado por Deus para dotar a natureza 

de perfeição de funcionamento), Lineu compreendeu que poderia haver uma 

 
157 A partir do século XIX, com o surgimento da Biologia e das correntes evolucionistas de Lamarck e 

Darwin, a ciência passará a investigar a vida. Começam a surgir estudos que não consideram a natureza 

como um corpo mecânico (ideia reforçada pelo fixismo da História Natural do século XVIII), mas sim 

como um corpo orgânico, dotado de vida. Passa-se a considerar que o mecanismo é produzido pela 

humanidade, enquanto o organismo se dá na natureza a partir da vida. A definição desta diferença 

consiste em que a mecanicidade é de ordem repetitiva e reprodutiva, enquanto a organicidade é de ordem 

inédita e criativa. As formas pelas quais a vida vem à tona são sempre orgânicas, ou seja, sempre 

inovadoras, pois não seguem nenhum padrão repetitivo; é sempre uma luta inédita que se desenvolve com 
modulações espontâneas relativas à experiência do próprio corpo imerso no ambiente e suas relações. Já 

os mecanismos, repetições criadas pelo ser humano, estão relegados a dependerem da assistência e 

manutenção criativa e orgânica de seu criador. Dessa maneira, uma máquina não se conserta sozinha, mas 

a vida pode se regenerar. A cicatrização (manutenção orgânica dos corpos com vida) nunca é um processo 

totalmente previsível, já a reposição de uma peça mecânica é totalmente calculada. É da corrente vitalista 

que emergem os estudos de evolucionismo do século XIX. CANGUILHEM, Georges. “Aspectos do 

Vitalismo”. In.: O conhecimento da vida. Trad. Vera Lucia Avellar Ribeiro. Revisão Técnica de Manoel 

Barros da Mota. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 
158 LINEU, Apud. PRESTES, Op. cit., 1997, p. 60. 
159 LINEU, Apud. PRESTES, Op. cit., 1997, p. 60. 
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interdependência entre todas as partes da natureza. É importante frisar que, para Lineu, 

as relações entre os seres e seus ambientes derivava de um fixismo criacionista, isto é, 

de uma condição predeterminada e não posteriormente desenvolvida. A Biologia do 

século XIX passará a entender essa relação a partir da ideia de adaptação, algo 

adquirido posteriormente ao nascimento a partir da experiência do viver. O princípio 

lineano também era compartilhado por Vandelli, que expressava sua ideia através da 

noção de “teatro da natureza”. Esses princípios de manutenção e equilíbrio poderiam ser 

reproduzidos com a ajuda da razão no estudo sistemático da natureza. Por isso, alguns 

autores passaram a debater sobre a preservação das florestas: elas seriam responsáveis 

pela conservação da umidade e da saúde do território. Em um texto publicado em 1760 

por Lineu e H. Wilcke, afirma-se: 

a partir do que nós sabemos, é possível julgar quão importante é cada 

uma das disposições da Natureza, de forma que se faltasse uma única 

espécie de minhoca a água estagnante alteraria o solo e a umidade 

faria tudo apodrecer. Se uma única função importante faltasse no 

mundo animal, nós poderíamos temer o maior desastre no universo160. 

 Porém, como os seres eram fixos, o universo não precisava temer um desastre. A 

afirmação de Lineu segundo a qual “poderíamos temer o maior desastre do universo” 

está mais relacionada a uma exaltação da criação de Deus, que combinou todas as suas 

obras perfeitamente, do que a uma ameaça de uma extinção no futuro. A questão estava 

em torno de seguir a “ordem natural” (mecânica, calculável, previsível) para que a 

natureza fornecesse suas riquezas com abundância. Porém, a natureza tinha sido 

providencialmente criada para estar sempre à disposição do homem e as regras de Deus 

eram eternas e estáveis. Essa era a precondição para que a classificação fosse possível: 

seres e leis estáveis. Em decorrência disso surge no horizonte da História Natural a 

possiblidade de reproduzir aspectos da natureza em qualquer lugar, ou seja, se cada 

planta possui um terreno próprio que lhe é adequado, poder-se-ia repeti-lo através da 

adubação (manipulação quimicamente estudada) e aclimatar espécies para novos climas 

e terrenos. Porém, segundo esses estudos mecanicistas, tais intervenções não poderiam 

 
160 LINEU, C. von. L’Équilibre de la nature (organizado por Camille Limoges), Paris: J. Vrin, 1972, 

p.118, Apud. PÁDUA, Op. cit., 1999, p.10. 
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afetar o “gérmen eterno de fecundidade do planeta”161, nem causar tantos desequilíbrios 

a ponto de criar desastres universais. 

 Apegados à criação e ao fixismo, Lineu, Buffon e Vandelli empreenderam um 

conhecimento do mundo que pode ser caracterizado como uma “história geográfica” 

dos seres, mas não como uma “biogeografia”.162 Esta última só será desenvolvida a 

partir da concepção vitalista do mundo, na qual o desenvolvimento da vida se daria de 

maneira impossível de se prever, sempre espontânea, adaptada e inédita. O mais bem 

acabado evolucionismo do século XIX colocou abaixo a ideia de criação, pois indicou 

que os seres poderiam surgir uns dos outros. A História Natural do século XVIII 

negligenciou isso. Considerou que as relações entre os seres e seus ambientes se davam 

pela determinação da criação, mas não ponderou que justamente por essa relação de 

trocas com o ambiente os seres poderiam sofrer mutações eternamente, possibilitando 

sempre novas condições de adaptação da vida. Isso se deu porque a vida não era uma 

questão para a História Natural e porque a classificação da “cadeia dos seres” se deu a 

partir de uma concepção fixa163. 

 Cassirer definiu que o fixismo e a interrelação dos seres decorrente dele podem 

ser compreendidos como um princípio de imanência que ia da “cadeia do ser” à 

“economia da natureza”. Uma ordem dinâmica (preconcebida por Deus) que é dotada de 

uma legalidade manifesta em seu próprio funcionamento164. A partir desse princípio, 

Vandelli (e seus discípulos) era capaz de compreender a interrelação entre os seres e o 

ambiente e uma classificação hierárquica, fixa, pré-determinada pela criação; uma 

cadeia alimentar na qual o ser humano era superior e mais próximo a Deus. Essas ideias 

estão na esteira de uma concepção mecânica da natureza predominante no período; nela 

os mundos natural e humano eram peças que se encaixavam perfeitamente e poderiam 

ser reproduzíveis em qualquer situação. Por isso o “teatro da natureza” de Vandelli seria 

capaz de encenar os princípios naturais inalteráveis em qualquer situação. Podemos 

anotar aqui que essa concepção de Vandelli é expoente de um tempo histórico se 

sobrepondo a um tempo natural; é um ser humano (que se move historicamente) 

observando uma natureza que acredita ser fixa e mecânica. Assim, Vandelli e a História 

 
161 Essa expressão é de José Gregório de Moraes Navarro. Ela se refere a uma capacidade de eterna 

regeneração do planeta terra, que é aí considerado como um organismo vivo. NAVARRO, Op. cit., 1799, 

p. 7. 
162 PRESTES, Op. cit., 1997, p. 62. 
163 FOUCAULT, Op. cit., 1999, p. 206. 
164 Este debate está em PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 44 e CASSIRRER, Ernest. A Filosofia do Iluminismo. 

Trad. Álvaro Cabral – Campinas, SP: Editora UNICAMP, 1992, p.65-134.   
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Natural do Império português não chegaram a romper com a ideia de criação, mas 

produziram legitimidade para argumentos construídos a partir da natureza e dos 

pressupostos de sua ordem interna. A partir da noção de natureza como corpo mecânico, 

Vandelli projetou a ideia de “teatro da natureza”: “a ordem é que faz um dos maiores 

merecimentos do museu. Um museu bem distribuído será o verdadeiro teatro da 

natureza”165. 

 Somente a partir da encenação (ou, melhor, representação) da natureza em 

ambientes acadêmicos seria possível planejar uma “aritmética política”. Essa obra da 

natureza teria então uma ordem que seria reproduzível em museus de História Natural. 

Como Vandelli deixa escrito em suas memórias, os bons resultados da aplicação dos 

conhecimentos botânicos e mineralógicos resultariam na utilidade para o bem público. 

A sua “aritmética política”, possibilitada pelo “teatro da natureza”, passava pelos 

campos da Economia Política e da economia da natureza, e visavam a uma melhora nas 

relações metrópole-colônia, à preservação do mercantilismo no reino e em seus 

domínios, a uma atualização das técnicas produtivas da colônia e a um melhor 

aproveitamento da potência produtiva da natureza do Brasil (tudo isso sem contestar a 

criação). Vandelli não se preocupou com estudos que avariavam a estrutura bíblica do 

tempo, mas contribuiu com a construção da legitimidade dos argumentos da História 

Natural na política do reino. Resta agora o último elemento para que toda essa estrutura 

da História Natural comece a operar: o aparelho político e administrativo do ultramar. 

2.1.2. A sinuosidade política da História Natural 

 A institucionalização das práticas científicas no Brasil colônia foi um processo 

desencadeado pelas reformas pombalinas, mas não se encerrou aí. Alcançou a sua forma 

mais elaborada durante a secretaria de D. Rodrigo de Souza Coutinho, porém, a atuação 

de outros ministros alterou os rumos dessas reformas, possibilitando ou não o apoio 

político e o financiamento dos naturalistas luso-brasileiros. Pombal soube selecionar 

bem seus mestres italianos para compor o quadro de reformas da UC, uma vez que o 

Iluminismo da Itália foi fortemente marcado pela presença da Igreja católica, como o 

português. Vandelli, ao adentrar Portugal, tornou-se partidário e protegido de Pombal – 

 
165 VANDELLI, Domingos. Memória sobre a utilidade dos museus de História Natural. Manuscrito 143, 

fl 1, série vermelha, da biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. Arquivo Leopoldo José Collor 

Jobim, Apud. FILHO, Op. cit., 1997, p. 75-76 (grifos meus). 
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uma faca de dois gumes, pois o marquês gerou polaridades políticas no reino166. 

Durante seu consulado, temos o início das reformas institucionais, o convite aos 

letrados estrangeiros e as primeiras viagens filosóficas. Estas tiveram como destino 

principalmente Portugal e outras nações europeias. 

 Em 1770 sobe à secretaria do Estado da Marinha e do Ultramar Martinho de 

Melo e Castro, que continuou a executar o programa de “naturalismo econômico”167 

iniciado por Pombal. Seu gabinete financiou e fomentou diversas viagens para as 

colônias, realizando as investigações do mundo natural orientadas para objetivos 

econômicos – foi dessa gestão que Câmara e Bonifácio obtiveram apoio financeiro para 

sua viagem à Europa. O seu esforço consistiu principalmente em estabelecer a dinâmica 

de troca de correspondência entre os viajantes, seu gabinete e as instalações 

naturalísticas da Ajuda. No entanto, era duro na concessão de privilégios à colônia 

(durante seu mandato foi publicado o alvará de 1785). Em 1796, chega à mesma pasta 

D. Rodrigo de Souza Coutinho, um político português que acreditava na 

interdependência econômica entre metrópole e colônia e um grande aliado de alguns 

luso-brasileiros que estavam no centro desses acontecimentos. Pataca constatou “uma 

diferenciação muito clara nas viagens empreendidas durante as administrações de 

Martinho de Melo e Castro (1777-1795) e de D. Rodrigo de Souza Coutinho (1796-

1802) como ministros da Marinha e Negócios Ultramarinos”168. D. Rodrigo se 

beneficiou de etapas cumpridas nas duas primeiras administrações (Pombal e Castro) e 

aprimorou as práticas científicas desempenhadas nas colônias. Para a autora, uma das 

diferenças mais marcantes entre D. Rodrigo e Castro foi que, a partir da gestão do 

primeiro, as viagens passaram a contar com instituições científicas assentadas nas 

colônias, como os jardins botânicos, cujas construções foram ordenadas por Coutinho a 

partir de 1796169. 

 
166 Apesar de Pombal ter dado os passos iniciais dessas reformas, o fez a custo de muitas querelas com 

membros nobres de Portugal. Além da expulsão dos jesuítas, Pombal perseguiu várias famílias nobres 
portuguesas que ameaçavam o reinado de D. José e que, em sua visão, emperravam a administração 

colonial. Colocou em prática, mesmo que timidamente, um tipo de plano político no qual a metrópole se 

desenvolveria ao lado de suas colônias, pois conclamou membros da elite colonial para ocupar cargos 

públicos. 
167 É um termo que diz respeito ao projeto português que visou o desenvolvimento econômico através do 

estudo da filosofia natural. Este termo foi cunhado por historiadores como José Luís Cardoso e José 

Vicente Serrão. PATACA, Op. cit., 2006, p. 30. 
168 Ibidem, p. 18. 
169 Neste ano tem-se a construção do primeiro Jardim do Brasil, na capitania do Grão-Pará; depois, 

seguem os jardins de Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Ibidem, p. 397. 
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 D. Rodrigo ressaltou o papel das viagens no fomento da agricultura (manifesto 

pela criação da rede de jardins), deslocando o enfoque dado à mineração pela 

administração anterior. O gênero mineral que interessava particularmente ao ministro do 

ultramar de 1796 era o salitre – tanto a sua extração quanto a sua produção artificial –, 

devido ao contexto de iminente guerra contra França. Neste período os naturalistas são 

ordenados e incentivados a investigar as minas do dito mineral e a buscar meios eficazes 

de se produzi-lo artificialmente, como os casos de Joaquim Veloso de Miranda, Manuel 

Ferreira Câmara e José Vieira Couto indicam. O interesse pela flora foi marcado pela 

aclimatação de novas espécies no Brasil e pela busca por plantas nativas que pudessem 

ser economicamente viáveis. Vale ressaltar que tal atitude não era uma novidade, pois 

Castro já vinha fomentando esse tipo de estudo – ademais, esse sempre foi um interesse 

de Vandelli. Apesar disso, pelas enunciações produzidas a partir de 1796, podemos 

perceber um volume maior de publicações de Botânica do Brasil do que de 

Mineralogia170. A Casa Tipográfica do Arco do Cego foi criada durante o mandato de 

D. Rodrigo e visava sobretudo estimular a agricultura. 

 É preciso considerar que ao longo do século XVIII a mineração ocupou um lugar 

de grande importância nas decisões metropolitanas concernentes à economia, enquanto 

a agricultura foi menos valorizada. Quase nenhuma concessão, incentivo ou 

investimento foi aplicado nela durante a “febre do ouro”, algo que precisava ser 

reconsiderado pela administração para reequilibrar a economia e os espaços de poder da 

colônia. Para Coutinho as minas teriam um papel importante a cumprir: fornecer o 

capital de investimento para a agricultura e para as manufaturas, pensamento bastante 

alinhado ao de Vandelli. Em seu “Discurso sobre a verdadeira influência das minas de 

metais preciosos na indústria das nações”171, de 1789, Coutinho apresenta uma crítica 

ao metalismo exacerbado de caráter mercantilista e defende saída liberal com uma 

aposta na manufatura e numa nova política econômica internacional que ressituasse os 

velhos tratados de comércio estabelecidos entre Portugal e Inglaterra (como o Tratado 

de Methuen, de 1703). Neste texto, percebemos grande tensão entre a fisiocracia e o 

mercantilismo, compatível também com os enunciados produzidos por Vandelli no 

período. O ministro não desdenhou a importante receita que rendiam à coroa os metais e 

 
170 Ibidem, p. 436-439. 
171 COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. “Discurso sobre a verdadeira influência das Minas dos Metais 

preciosos na indústria das nações que as possuem, e especificamente a portuguesa”. Memórias 

Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa, Tomo I, 1789. 
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pedras preciosas, porque considerava que ela seria eficaz se fosse aplicada em 

investimentos agrícolas e manufatureiros – não se tratava mais de apenas acumular 

metais preciosos, mas sim de encontrar a justa proporção entre acumulação e 

investimentos. Ao criticar o Tratado de Methuen, rompia com a tradição de tratados 

internacionais e afastava-se do mercantilismo até onde podia, valorizando a fisiocracia 

em seu papel de processar e resolver o problema econômico de Portugal – mas sem 

colocar a agricultura acima de tudo e assumindo a importância de cada setor de 

produção. Em suma, D. Rodrigo aceitava o tom moderado que sustentava que a 

utilidade das lavras dependia do desenvolvimento manufatureiro e agrícola – e vice-

versa. 

 Em geral, D. Rodrigo tentou reorganizar a rede de investigações da natureza que 

partia dele e dos coordenadores do Jardim da Ajuda (Vandelli e Matiazzi), passava 

pelos vice-reis e governadores das colônias, e finalmente chegava aos naturalistas. As 

ordens de Coutinho poderiam esbarrar em outras jurisdições, como em intendentes, que 

disputavam os espaços de poder das capitanias com os governadores. José Vieira Couto 

recebeu ordens, em 1798, de Bernardo José de Lorena, então governador de Minas 

Gerais, para inspecionar a Comarca do Serro Frio. Porém, o intendente João Inácio do 

Amaral Silveira, que já perseguia desde 1795, quando foi nomeado, a família dos 

Coutos e todos os mais habitantes que se auto-intitulavam “principais moradores do 

Tejuco”, dificultou a realização da viagem do naturalista de várias maneiras.172 

 Essa querela entre o intendente e os habitantes do Tejuco não poderia ser 

prevista por D. Rodrigo, mas, antes de ela ocorrer, o ministro já havia emitido ordens 

com o intuito de minimizar este tipo de problema. Como aponta Pataca, um mês antes 

de D. Rodrigo assumir o ministério, em 22 de agosto de 1796, enviou, junto com as 

“Breves instruções” de Vandelli e seus discípulos, uma série de considerações suas a 

respeito do desvendamento da História Natural nas colônias para o vice-rei do Brasil e 

os governadores das capitanias da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, do Pará, do 

Mato Grosso, de São Paulo, de Minas Gerais e de Goiás173. Nessas recomendações, 

compiladas de forma idêntica para todos os administradores coloniais da época, 

constava a disposição favorável do governo às viagens filosóficas e ao financiamento 

dos naturalistas. Por mais que o intendente Silveira tivesse desobedecido uma ordem 

 
172 FURTADO, Junia Ferreira. “Estudo crítico”. In.: COUTO, Op. cit., 1994, p. 22-26. 
173 PATACA, Op. cit., 2006, p. 394. 
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metropolitana ao barrar Couto, ele o fazia porque a Intendência se correspondia 

diretamente com a coroa, e não com o governador de Minas, e também porque estava 

combatendo os poderes locais das elites constituídas em torno da Extração Régia; 

combatia o contrabando e a corrupção desses “principais moradores do Tejuco”. Em 

suma, também resolvia questões importantes para a coroa, razão pela qual não foi 

severamente punido, apenas transferido para amenizar as tensões do Tejuco174. 

 Finalmente, a abertura de Coutinho tanto para a fisiocracia, quanto para a 

cooptação da elite colonial, foi a marca de seu pensamento. Imaginava uma organização 

política na qual cada colônia seria considerada uma província da monarquia, a real 

unificação de um país espalhado pelo mundo, um “federalismo luso-universal”. A 

igualdade entre a metrópole e as colônias175 – que não era uma ideia nova176 – não 

logrou a adesão de alguns setores nobres e burgueses da metrópole por romper com uma 

tradição muito consolidada, a da colonização no Antigo Regime. Concordando com D. 

Rodrigo, Manuel Arruda Câmara, naturalista brasileiro formado em Coimbra, insistiu na 

superioridade agrícola da colônia em relação à metrópole, argumentou no sentido de 

desfazer os monopólios das culturas asiáticas do Império de Portugal e apresentou ainda 

uma lista de espécies exóticas que seriam de utilidade transferir para o país177. 

 O fato é que esta geração ilustrada geralmente mantinha a dupla condição de 

serem aprendizes de Vandelli e protegidos de Coutinho, e ambos eram partidários de 

Pombal, o que acarretou, neste processo de formação e consolidação da ciência luso-

brasileira, certa sinuosidade178. A possibilidade de formação de uma comunidade 

científica luso-brasileira dependia, em primeiro lugar, de uma epistemologização 

mundial da ciência (o que só aconteceria no decorrer do século XIX); e, além disso, a 

ciência luso-brasileira estava fragmentada pelas tensões políticas que emergiam entre as 

 
174 SILVA, Op. cit., 2002, p.  
175 D. Rodrigo expressou essa ideia em seu “Discurso: sistema político que mais convém”, que está 

transcrito em MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 277-299. 
176 A ideia de se transferir a corte para o Brasil estava baseada em que a colônia teria uma superioridade 

agrícola em relação à metrópole, motivo pelo qual alguns letrados – já se mencionou quais na introdução 
– tiveram a ideia de levar a administração e a capital do Império para o Brasil. 
177 DEAN, Warren. “A botânica e a política imperial: introdução e adaptação de plantas no Brasil 

Colonial e Imperial”. Conferência feita no Instituto de Estudos Avançados da USP no dia 21 de junho de 

1989, p. 9. 
178 Por isso, Pádua afirma que as reformas científicas, apesar de terem se realizado de certa maneira, não 

possuíram caráter oficial. Muitos pares políticos combateram os planos de governo considerados 

progressistas, ou seja, aqueles relativos à construção de um campo científico e de espaços de poder 

ocupados por luso-brasileiros. No entanto, para Vandelli e Coutinho, os colonos se tornavam os melhores 

candidatos para a reconquista das colônias por conhecerem os territórios que iam estudar. PÁDUA, Op. 

cit., 1999, p. 7. 
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diferentes leituras que se faziam do Iluminismo na política do reino. Mas 

principalmente a partir de 1796, com D. Rodrigo à frente da Secretaria do Ultramar, a 

tarefa de escrever a História Natural passou a estar mais colada à tarefa de administrar. 

Desse modo, os saberes da História Natural estavam colados aos saberes da governança, 

assim como as instituições de História Natural também estavam coladas às instituições 

de governança. Os ministros se preocupavam em conhecer sobre História Natural, assim 

como os naturalistas sempre passavam pela análise política das riquezas para justificar 

suas ideias. 

 Como já se apontou, também seria necessário algum tipo de afinidade entre os 

naturalistas e os governadores das capitanias, intermediários das ordens de Portugal. 

Um ponto em comum que os governadores poderiam ter com os naturalistas, ligado à 

sua formação militar, advinha do conhecimento tanto da cartografia quanto da 

realização de viagens. Os militares estiveram muito presentes em viagens pela América 

Portuguesa. Até mesmo depois que os naturalistas assumiram as viagens de 

reconhecimento, a presença dos militares foi indispensável nos comboios. D. Rodrigo 

José de Meneses, que foi governador de Minas entre 1780 e 1783, realizou uma viagem 

à Serra da Mantiqueira para averiguar a ocupação recente da região179, além de ter sido 

o primeiro a defender a instauração de uma fábrica de ferro em Minas180. Assim, este 

governador revela alguma intimidade com as práticas e os tópicos dos naturalistas. Mais 

tarde, com o governo de Luís António Faro (1788-1797), o Visconde de Barbacena, os 

laços entre História Natural e governo se fortaleceram mais ainda. O visconde era 

contemporâneo da geração dos luso-mineiros que circulava o Brasil naquelas décadas e 

se formou na UC, nos cursos de Direito e Filosofia Natural, na mesma época que eles. 

Nesse momento fez amizade com Joaquim Veloso de Miranda. Esse governador apoiou 

os trabalhos de Miranda e intermediou o envio de diversas remessas para Portugal181. 

Após a saída do Visconde de Barbacena, Miranda não ficou sozinho e, assim como José 

Vieira Couto, pôde contar com a colaboração do governador Bernardo José de Lorena 

(1797-1803) para sua atuação como naturalista. Este governador teve papel fundamental 

na querela entre Couto e o intendente Silveira, tomando o partido do naturalista e 

requerendo à coroa promoções e pagamentos tanto para Couto quanto para seu irmão, 

 
179 RODRIGUES, André Figueredo. Os sertões proibidos da Mantiqueira: desbravamento, ocupação da 

terra e as observações do governador dom Rodrigo José de Meneses. Revista Brasileira de História, vol. 

23, nº 46, São Paulo, 2003. 
180 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 171. 
181 PATACA, Op. cit., 2006, p. 327-328. 
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militar que o acompanhava nas viagens. Para que as primeiras práticas científicas 

fossem introduzidas no Brasil, um extenso aparelho governativo precisou se mobilizar, 

conferindo assim espaços de poder a membros de uma elite colonial, a qual, por sua vez, 

passaria a interferir na administração através dos enunciados de suas memórias. 

*** 

 Enfim, esse é o modelo científico que se estabelece na época das reformas 

portuguesas: reforma das instituições e estabelecimento de instalações necessárias 

(jardins botânicos, laboratórios, herbários, etc.); formação de letrados com 

conhecimentos científicos; viagens filosóficas pelo império para coletar os corpos 

naturais; envio desses corpos para as instituições novas; estudo sistemático das análises 

e composição de inventários de História Natural (faunas, floras, mapas, etc.); 

averiguação de todos os resultados e novos planejamentos para os setores produtivos 

(agricultura, mineração e manufaturas); hipoteticamente, por fim haveria então o 

progresso econômico de todo o império português através de uma economia da natureza 

estabelecida pelas reformas científicas. 

 Todas as transformações do período ocorreram sem que houvesse contestação 

direta das estruturas religiosas e monárquicas que regiam o pensamento e a política em 

Portugal, e, primordialmente, respeitavam o pacto de colonização. Porém, desde o início 

aludimos ao fato de que os naturalistas também conquistaram certo espaço de poder nas 

disposições políticas entre colônia e metrópole. Quais foram então os processos de 

acomodação entre Brasil e Portugal que perpassaram a implementação ou não das 

práticas desses discursos? Ao fim e ao cabo, apesar de esses textos defenderem um 

melhor desempenho econômico da colônia, não podem ser considerados sediciosos– 

afinal, os naturalistas reportavam-se à metrópole e eram mantidos por ela. Assim, as 

velhas estruturas da colonização foram responsáveis por constituir esses enunciados. 

Não obstante, eles renovaram as compreensões sobre a natureza brasileira, dotando-a de 

um manuseável poder regenerativo econômico, o que também permite observar a 

valorização dos territórios nos quais nasceram os luso-mineiros. Como veremos no 

capítulo 3, os luso-brasileiros buscaram uma positivação da natureza do Brasil 

destacando sua potencialidade econômica, pois desejavam convencer a coroa a fazer 

investimentos e concessões. Mas antes veremos quais foram as acomodações políticas e 

ambientais das reformas. 
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2.2. O processo de acomodação entre Brasil e Portugal 

 Dada a especificidade do entrelaçamento entre administração colonial e História 

Natural, vale a pena nos determos em uma análise do processo de acomodação entre 

Brasil e Portugal no contexto de crise e decadência que os enunciados estudados 

evocaram. A colaboração entre naturalistas e administradores é uma das características 

da institucionalização das práticas científicas no Brasil. Os dois campos estavam 

interligados não só pelas instituições, mas também pelos gêneros literários 

(memorialismo) e por saberes compartilhados. Governar torna-se um ato científico; 

viajar torna-se um ato político. Do ponto de vista do governo, esperava-se que a 

História Natural remediasse principalmente a situação econômica, na expetativa de que 

se mantivesse a colonização; quando se estava na posição da viagem (ou da História 

Natural), o naturalista também tinha em vista a expectativa de um melhoramento 

econômico da realidade de sua terra natal. 

 O que chamei de processo de acomodação entre Brasil e Portugal se deu 

principalmente de maneira política e ambiental. Política no sentido de um cooptação da 

elite colonial para a manutenção da colonização; ambiental no sentido de uma 

readequação da paisagem do território colonial que esta elite cooptada deveria promover 

junto à coroa. De maneira simples, podemos dizer que, para voltarem a ficar satisfeitas 

com a colonização, as elites reivindicavam promessas de lucros, espaços políticos de 

atuação e uma valorização da colônia que a colocasse em posição mais igualitária no 

sistema econômico do Império. Para isso ocorrer, uma inevitável adequação produtiva e 

ambiental de todos os setores precisaria ser realizada na colônia. Necessitava-se de 

novas máquinas, técnicas, atitudes e princípios182. 

 Já foi discutido qual era o contexto da crise do Antigo Regime no Brasil, já 

foram indicados os fatos que representam essa crise: as sedições, revoluções e crises 

econômico-produtivas da colônia. Já se apresentou também o quadro geral das reformas 

ilustradas de Portugal, seus agentes e um pouco de suas tramas. Agora descreveremos 

no que consistiu esse processo de acomodação que ocorreu no campo ambiental e 

político entre as duas margens do Atlântico. 

 Apesar de Portugal ter se apropriado de muitas ideias do Iluminismo que 

circulavam pela Europa, não foi um dos principais geradores do pensamento. Em 

 
182 A análise das propostas de acomodação ambiental será realizada com profundidade no capítulo 4. 
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contrapartida, foi um dos pioneiros nas reformas ilustradas. A apropriação da cultura 

das luzes feita por Portugal se mostrou seletiva, e rejeitou o Iluminismo contestatário. 

Assim, ela adquiriu roupagem moderada, sem radicalidades. O absolutismo ilustrado 

proposto pelo Marquês de Pombal é o fundamento de um governo despótico com firmes 

raízes nas tradições, mas que encontra novas estratégias para operar em meio às diversas 

formas de pressão do Sattelzeit. Não se manifestaram rupturas radicais – afinal, era 

preciso manter a colonização, a monarquia e a escravidão –, mas sim reformas. Na 

verdade, no fim do século XVIII, Portugal não fazia nada muito diferente do resto da 

Europa, onde ainda predominava o pensamento absolutista ilustrado entre as nações. As 

leituras revolucionárias acerca do Iluminismo contestatário serão possíveis de se fazer 

décadas mais tarde, quando a experiência das luzes pôde ser mais bem compreendida, 

assimilada e processada. A Modernidade fundou-se sobre a ciência e alguns dos 

pensamentos mais radicais do Iluminismo. Enfim, não foram todos os lugares que 

adotaram o esclarecimento ético em primeira mão, mas foram maioria os que utilizaram 

outros conhecimentos oriundos do mesmo movimento de esclarecimento para reformar 

ou reinventar a dominação. 

A incorporação seletiva das luzes pela monarquia portuguesa gerou 

transformações que, por fim, modernizaram o império e produziram outros 

posicionamentos políticos entre metrópole e colônia. Esta fase é caracterizada por uma 

incorporação do conhecimento em função do domínio e do poder183, pois em ambos os 

lados do Atlântico buscavam-se espaços de poder através da produção de conhecimento 

sobre o mundo natural. Em outras palavras, as Luzes foram interpretadas pela metrópole 

“mais como um instrumento prático de progresso científico e econômico do que como 

uma filosofia de emancipação da humanidade”184.  

 Para ter sucesso na revitalização de seu Império, Portugal deveria censurar bem 

as leituras que eram feitas sobre as Luzes. Precisava proibir livros e pensamentos 

sediciosos, revolucionários ou contestatários como o liberalismo (que dissolvia o 

mercantilismo, o comércio colonial e o tráfico de escravos), a ideia de república (que 

dissolvia a monarquia e a colonização), a de democracia (que também dissolvia a 

escravidão e a colonização), entre outras concepções dessa natureza que circulavam na 

época. Junto com o liberalismo viria o industrialismo, princípio que não poderia deixar 

 
183 NOVAIS, Fernando A. O reformismo ilustrado brasileiro: alguns aspectos. Revista brasileira de 

história Vol. 4, n. 7, 1984. 105-118. 
184 PADUA, Op. cit. 1999, p. 7. 
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de ser incorporado por Portugal para competir no novo tipo de mercado que se 

estabelecia. Para atender a essa demanda e ao mesmo tempo preservar seu poder 

oriundo de estruturas do Antigo Regime, Portugal criou a expectativa de alcançar uma 

monarquia industrializada e eclética, com princípios do mercantilismo (escravismo, 

exploração colonial), princípios científicos (da História Natural) e princípios 

econômicos (da nascente Economia Política185). 

 Portugal tentou manter o controle sobre o uso desses conhecimentos externos, 

mas não evitou que livros sediciosos adentrassem o Brasil; não impediu a inspiração 

que a Inconfidência Mineira encontrou na emancipação dos Estados Unidos; não 

impediu que algum tipo de sentimento que valorizasse a terra natal proliferasse em meio 

ao caos e à violência da colonização. Assim, além de alterar – como desejava a 

metrópole – apenas o modus operandi ou o fazer da prática exploratória realizada na 

colônia (as técnicas, a introdução de máquinas, etc.), os naturalistas também 

manifestaram algum sentimento de pertencimento, um desejo de poder sobre sua 

realidade, de valorização da natureza nativa como um patrimônio de quem é da terra. 

Nisto consiste a ressignificação do conceito de natureza, que passa, na aceleração luso-

brasileira, a ser maleável e ajustável a diversos quadros argumentativos e lógicos 

capazes de expressar distintas posições políticas num espaço de tensão e disputa. É a 

própria natureza que está sendo disputada – ou pelo menos o controle sobre ela – 

através da sua reelaboração semântica.186 Isso quer dizer que este termo passou a 

abarcar representações cada vez mais complexas e descontínuas dentro da cultura das 

luzes luso-brasileiras. 

 Porém, para qualquer um desses sistemas de argumentação (aquele que 

valorizasse a tradição em nome da manutenção da colonização ou aquele que revelasse 

algum sentimento de pertencimento mais intenso à colônia), vale o mesmo denominador 

comum: a ideia de uma natureza mecânica que produz progresso. A História Natural, ao 

 
185 O primeiro livro que usa esse termo como título no Brasil é de José da Silva Lisboa, o Visconde de 
Cairu, luso-brasileiro formado na UC. Foi publicado em 1801, depois de Adam Smith já ter editado em 

1776 o seu As riquezas das nações, no qual utiliza o mesmo conceito. Cairu, além de receber a cátedra da 

matéria de Economia Política de D. João VI (1808), assumiu como censor da primeira imprensa brasileira 

e estimulou publicações científicas suas e de seus colegas de geração sobre História Natural e Economia 

Política. Apesar disso, Cairu ficou reconhecido pela historiografia como um pensador extremamente 

conservador, o que é verdade, pois lutou pela manutenção da colonização do Brasil e da escravidão. Não 

obstante, seu pensamento econômico é importante para se compreender aspectos da política e da 

economia do período. ROCHA, Antonio Penalves. A economia política na sociedade escravista. São 

Paulo: Departamento de História – FFLCH – USP/HUCITEC, 1996. 
186 Este assunto será abordado no capítulo 3. 
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lado da Física e da Química, conseguiu descobrir alguns sistemas de funcionamento 

orgânico, e a Fisiocracia aplicava esses conhecimentos a uma economia humana que a 

partir de então poderia, acreditava-se, ser mais previsível. Os prognósticos das nações 

são também prognósticos econômicos baseados no estudo dos animais, vegetais e 

minerais – na expectativa da produtividade. A natureza e a sociedade se tornaram 

engrenagens conectadas a uma máquina econômica - uma aritmética perfeita que 

associava o ser humano instruído a uma natureza bem aproveitada. O conceito de 

progresso torna-se, então, uma chave para compreendermos o percurso do significado 

do conceito de natureza nas reformas científicas luso-brasileiras, porque é ele que está 

no horizonte dos prognósticos. E é na natureza que se encontra a potência do progresso. 

Promoveu-se uma epistemologia que relacionou a natureza – e não é qualquer natureza, 

é a do Novo Mundo – ao progresso, de modo que as revoluções industriais e 

tecnológicas e as transformações capitalistas dos séculos XIX e XX atuassem de 

maneira devastadora, desigual e dominante sobre os países que haviam sido colônias no 

Antigo Regime.  

 A expectativa produzida pelo potencial de progresso inscrito na natureza do 

Novo Mundo foi capaz de levantar interesses em comum entre colonos e reinóis. Esse 

denominador comum baseava-se na crença de que a sociedade e a natureza são 

moldáveis pela força da razão. Assim, estes enunciados formaram a proposição de 

reformas específicas para a colônia e para o reino através de argumentos baseados no 

conhecimento do mundo natural. Já temos aqui a acomodação intelectual ou política: o 

poder de verdade adquirido pelos argumentos com base na natureza e no sentido de 

progresso.  

 Oswaldo Munteal Filho afirma que a partir da segunda metade do século XVIII 

“o poder da razão parecia ocupar um lugar cada vez mais forte nos círculos intelectuais 

lisboetas” e que as “conquistas intelectuais em Portugal passaram pelas leituras dos 

filósofos morais, naturalistas, teóricos do direito natural, assim como pela canalização 

dessas leituras para as finalidades propostas pelo sub-grupo naturalista-utilitário da 

academia”.187 A natureza se tornava, assim, um forte argumento dentro dos círculos de 

poder portugueses. Nesse momento, os discursos de ordem política passaram também a 

ser embasados nos estudos da natureza, como já se apontou através de D. Rodrigo de 

 
187 FILHO, Oswaldo Munteal. “A academia Real das ciências de Lisboa e o império colonial ultramarino. 

(1779 – 1808)” In.: Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do 

Império ultramarino português. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2001, p. 497. 
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Sousa Coutinho, José Gregório de Moraes Navarro e José Eloi Ottoni. Inversamente, 

podemos dizer que os pensadores da História Natural e da Fisiocracia as tinham como 

uma ferramenta política também. 

 A importância dada à natureza neste processo de acomodação entre Brasil e 

Portugal é fundamental para desconstruirmos os enunciados analisados, porque é a 

partir dela que se constroem os discursos; é através da legitimidade conferida pela 

História Natural aos argumentos da política que os naturalistas constroem o seu lugar de 

poder na colonização. A natureza aliviaria as tensões da crise econômica, mercantil e 

colonial, e traria o bem-estar para povos e nações. Dessa forma, o redescobrimento do 

mundo natural e de seus domínios implicaria para Portugal na resolução de grande parte 

da crise latente e de seus problemas contemporâneos, como demonstram os textos dessa 

geração188. Pairava entre todos esses enunciados a ideia de que o Novo Mundo 

comportaria em si a regeneração do velho. Nesse sentido, a escrita da História Natural 

de Portugal e suas colônias surge como constituinte da História do próprio Império, 

promovendo o desenvolvimento nacional fundamentalmente por um viés econômico. 

Segundo Filho,  

o desenvolvimento dos campos disciplinares voltados para o estudo da 

natureza como matéria filosófica visava à promoção imediata de um 

saber que se constituiu utilitário, ou seja, de um conhecimento de fim 

prático e inserido nos termos de uma nova descoberta do novo mundo. 

Dessa maneira, a natureza foi a chave para um controle que 

utilitariamente correspondeu a um movimento de largo 

reconhecimento do Império colonial.189 

 A condição para que as acomodações ambientais (concernentes ao campo 

produtivo) se realizassem era a aceitação dos argumentos científicos políticos 

enunciados pelos luso-brasileiros, dotados de um poder de razão fundado na natureza – 

ou melhor, no estudo científico dessa natureza. A aceitação dessa condição implicou em 

uma acomodação intelectual que conferiu espaços de poder aos luso-brasileiros, pois 

evocavam argumentos com poder de verdade a partir da natureza. 

 
188 Segundo Munteal Filho, “as transformações científicas ocorridas no século XVIII alteraram 

profundamente a concepção do papel do homem na Natureza”, o que “ampliou as possibilidades de 

enfrentamento da realidade a partir das experiências dos diversos reformismos europeus e ultramarinos 

que viviam dilemas distintos”. Ibidem, p. 488. 
189 Ibidem p. 487 (grifos meus). 
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 Ao passo em que se realizava o reconhecimento do Império colonial, eram 

propostas alterações nas paisagens produtivas do Brasil por meio de reformas. Usamos 

o termo paisagem propositalmente, pois os naturalistas, descolados de um conhecimento 

que investigava o problema da vida, como a Biologia, enfrentaram a natureza em sua 

superficialidade – a superfície alcançada pelo olhar observador cartesiano e lineano. 

Sem valer-se de conceitos como organismo e vida, e agindo com base em postulados 

superficiais (mecânicos) sobre a natureza, as reformas promoveram danos irreversíveis 

na biodiversidade americana (algo que até hoje vem sendo feito). O problema é que, a 

partir do momento em que, já no século XIX, se passou ao exame da natureza através da 

Biologia, a Economia Política continuou ignorando os conceitos profundos de vida e 

organismo e persistiu no incentivo à revolução industrial, que foi implementada em 

escala cada vez mais acelerada – a destruição continuou a ocorrer, mesmo com o 

surgimento de conhecimentos que possibilitavam outras formas de entendimento da 

natureza. A partir do programa de reformas instituído pelos naturalistas-administradores 

nas estruturas produtivas do Brasil, iniciou-se um processo irreversível de expansão e 

intensificação da “tecnosfera” frente aos ecossistemas nativos. 

 Tecnosfera significa esfera de existência de todas as coisas criadas pelo ser 

humano. É uma camada de materialidade que habita outras esferas de existência como a 

litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, e se caracteriza por ter sido criada pelas 

ações da humanidade. Podemos dizer que tecnosfera é a parte do mundo que foi afetada 

pelo ser humano e que por isso é a expressão dele no mundo através da técnica. O lixo, 

o desmatamento, a poluição, a emissão descontrolada de CO2, as represas, as barragens, 

as monoculturas, os transgênicos, todo e qualquer tipo de material (como o ferro) 

manejado e utilizado por humanos, extraído de seu afloramento natural e deixado na 

superfície após seu uso - tudo isso é da ordem da tecnosfera. O humano produz 

tecnosfera desde que existe, mas atualmente, na condição de agente geológico em meio 

ao Antropoceno, sua tecnosfera está abrangendo cada vez mais as outras esferas190. 

 
190 O conceito de tecnosfera foi cunhado pelo geólogo  Peter Haff em 2014. No título de seu artigo alega 

que a tecnologia é um fenômeno geológico (“Technology as a geological phenomenon: implications for 

human well-being”), o que demonstra que seu conceito está alinhado ao conceito de Antropoceno. 

(https://sp.lyellcollection.org/content/395/1/301/tab-article-info). Um dos fenômenos que convenceu 

grande parte da comunidade científica a aceitar este conceito foi observado no Oceano Pacífico. A 

“Grande sopa de lixo do Pacífico”, como ficou denominada, é uma enorme massa, principalmente de 

plástico, que se acumula em uma certa região deste oceano devido às correntes marítimas. Todos os 

resíduos de plástico oriundos das costas do Pacífico são levados para esta região pelas correntes, e ali 

acumulam-se. Em 2008, a superfície desta massa correspondia à área dos estados de Minas Gerais, Rio de 

http://cee.duke.edu/faculty/peter-haff
https://sp.lyellcollection.org/content/395/1/301/tab-article-info
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 Partindo desse ponto de vista, Portugal e diversas outras nações europeias 

produziram tecnosfera na América desde o início da colonização, com o corte do pau-

Brasil. Portugal implementou o plantio da cana no litoral nordestino e descobriu o do 

tabaco. Também intensificou as “coivaras”, já praticada pelas populações indígenas191. 

O plantio intenso das monoculturas esgotava rapidamente os nutrientes deixados no solo 

pela rica mata que havia sido queimada ali, e assim as terras “cansavam-se” 

rapidamente, conforme a expressão da época. Isso fazia com que se queimassem novas 

matas em busca de mais fertilidade. As terras cansadas eram geralmente tomadas por 

espécies pioneiras rasteiras (invasoras) que forravam o chão preparando-o para a 

introdução dos bovinos, porque são o alimento deles. Os bovinos, pisoteando o solo e 

compactando-o, diminuem a sua oxigenação, tornando-o cada vez menos fértil, o que 

traz a necessidade de novamente se expandir para outros terrenos. A fronteira das 

queimadas era, em larga medida, a fronteira da colonização em face da Mata Atlântica. 

Era até onde chegava a ocupação colonial e até onde as mais significativas alterações da 

tecnosfera estavam sendo produzidas. Com a mineração em Minas Gerais (e 

posteriormente em Cuiabá e Goiás), rios são desviados e montanhas são desmontadas. 

Tudo se torna barro encharcado (rejeito de mineração) que se sobrepõe aos terrenos 

férteis. 

 Tudo isso já vinha sendo praticado antes da geração de 1790 atuar. A partir dela, 

será incentivada uma maior utilização do arado, tecnologia que se usava em larga escala 

na Europa para arar (oxigenar) terras cansadas. Contudo, sabemos hoje que o resultado 

do arado, se utilizado incorretamente, é um solo erodido, totalmente esgotado, porque 

pode expor a matéria orgânica (microvida) ao sol ou à chuva intensos e possibilita 

encharcamento e lixiviações. Também se passou a praticar estercamentos controlados 

(possibilitados pela análise química dos solos), foi introduzido um maior número de 

plantations de espécies invasoras como o café, a baunilha, o algodão, o cânhamo, entre 

 
Janeiro e Espírito santo somadas; em 2018, essa grande massa disposta entre a Califórnia e o Havaí já 

ultrapassava 79.000 toneladas e correspondia à área de 1,6 milhão de metros quadrados. Principalmente o 
plástico, já em desgaste por muito tempo na água, vai lentamente se decompondo em partículas menores, 

se imiscuindo à areia e entrando nos organismos animais, que acabam se alimentando deles. Esta é a uma 

das melhores metáforas da tecnosfera pois nela os nossos rejeitos se misturam e se fundem ao meio 

ambiente. Fontes jornalísticas sobre este fenômeno físico: 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/02/080206_eualixopacifico_fp.shtml; 

https://istoe.com.br/790_A+SOPA+DE+LIXO+NO+PACIFICO/  https://www.funverde.org.br/blog/sopa-

de-lixo-no-pacifico-tem-tres-vezes-tamanho-da-franca/. 
191 Práticas de queimada de matas densas para posterior ocupação, geralmente plantio. Essa prática é 

comum tanto aos povos autóctones quanto aos ibéricos, e foi utilizada em escala altamente destrutiva na a 

Mata Atlântica a partir da conquista da América. 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/02/080206_eualixopacifico_fp.shtml
https://istoe.com.br/790_A+SOPA+DE+LIXO+NO+PACIFICO/
https://www.funverde.org.br/blog/sopa-de-lixo-no-pacifico-tem-tres-vezes-tamanho-da-franca/
https://www.funverde.org.br/blog/sopa-de-lixo-no-pacifico-tem-tres-vezes-tamanho-da-franca/
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outros gêneros. A mineração foi reanimada pela extração de mais gêneros, 

principalmente o ferro, mas foi principalmente a introdução em larga escala do uso do 

mercúrio para separar os metais que causou grande poluição nos mananciais na época. 

Com o incentivo da mineração em larga escala a partir do século XIX, adotada pelas 

mineradoras inglesas, diversas montanhas desapareceram e deram lugar a barragens, 

que por sua vez estouraram e alagaram vastos vales com rejeitos poluídos (processo que 

ocorre até os dias de hoje). O empobrecimento do solo, a introdução cada vez maior das 

espécies invasoras e a queimada das nativas e a formação de barragens em montanhas 

contribuíram para um aumento acelerado da tecnosfera no Brasil e para um processo de 

homogeneização da biota terráquea. Em outras palavras, aclimatando as espécies 

estrangeiras e destruindo as matas nativas, as ciências modernas contribuíram com um 

processo de descaracterização dos ecossistemas do continente americano. 

 O que a perspectivação histórica do problema da tecnosfera nos revela é que a 

História Natural não pôde aprender tanto sobre a natureza quanto conseguiu racionalizar 

a sua destruição – e nisto consistiu o processo de acomodação ambiental. 

Compreendida, então, como pano de fundo de um projeto de civilização eurocêntrico, 

principalmente a Mata Atlântica, principal zona de colonização lusitana na América, 

sofreu “danos irreversíveis em seu estado de desenvolvimento”192, pois, a colonização 

foi pautada pela introdução de espécies exóticas que eram vantajosas para a cultura 

invasora: “a introdução de espécies de interesse comercial deu impulso à colonização, 

durante os longos séculos em que os invasores se perdiam na busca de ouro e de 

esmeraldas” 193. Estes atos de aclimatação são lembrados nos relatos históricos por suas 

vantagens econômicas, mas tiveram consequências biológicas imensas para o continente 

americano. Nesse sentido, a colonização pode ser compreendida, pela leitura do 

historiador Alfred Crosby, como um “imperialismo ecológico”. Nessa visão, as plantas 

e os animais (biotipos) também são agentes importantes na colonização, pois são 

capazes de garantir certa estabilidade dos invasores humanos nos territórios inóspitos e 

desconhecidos até então194. Ao invadir a América, os colonizadores trouxeram junto a 

 
192 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras 2002. 
193 DEAN, Op. cit., 1989, p. 1. E Dean ainda completa: “a verdade é que a transferência de material 

genético é um constante na história [da colonização no Brasil], tão fácil como a transferência de moedas 

de ouro ou de pedras preciosas, contra a qual todas as proibições são inúteis”. Ibidem. p. 16. 
194 CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução 

José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. 
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sua biota. Os enunciados estudados estão inseridos nesse processo e são responsáveis 

por desencadeá-lo à maneira moderna. 

 Poderíamos apresentar, como contrário a esse pensamento, o fato de alguns 

enunciados deste período terem abordado a preservação das matas. Vamos tratar 

profundamente deles em capítulo posterior a este, mas façamos breves apontamentos 

por agora. Vejamos primeiro que o objetivo dessas reformas era o de revitalizar o 

sistema produtivo como um todo, conectando as necessidades específicas de cada setor 

produtivo umas às outras – isso era possibilitado pelo “teatro da natureza” e pela 

“aritmética política” de Vandelli, bem como pela “cadeia dos seres” de Lineu. Assim, 

podemos dizer que a preservação das matas tinha um lugar reservado na economia da 

natureza, porém, a motivação disso não era em benefício da flora nativa. O interesse era 

econômico e monopólico: reservar as madeiras cada vez mais escassas para a fabricação 

de embarcações comerciais e bélicas. Havia também o argumento de que as florestas 

são responsáveis pela umidificação do clima, pela conservação da saúde dos territórios e 

pela fertilização dos terrenos. Sem florestas, os territórios se transformariam em 

desertos, o que também não era economicamente favorável. Entre os dois argumentos, o 

que mais se destacou foi o da reserva de madeiras, primeiro porque o clima e a 

umidificação do ambiente eram categorias conceituais que soavam “invisíveis” para 

uma sociedade ainda não muito familiarizada com a ciência – até hoje há negacionistas 

do aquecimento global. Segundo, porque alguns naturalistas defenderam a preservação 

das matas apenas lembrando da importância de preservar as madeiras mais nobres para 

a construção naval, sem sequer mencionar a teoria da umidade. A primeira vez que 

houve um mandato oficial para se plantar em larga escala espécies nativas no Brasil foi 

em meados do século XIX, com o reflorestamento da Floresta da Tijuca, no Rio de 

Janeiro. E mesmo assim esse é um tímido expoente que representa uma minoria entre os 

tipos de ações que se promovia em relação ao meio ambiente na época. Dentro do 

planejamento que a História Natural poderia fornecer para a economia, a preservação 

das matas tendeu a aparecer mais como constituição de um reservatório de madeiras 

para construção naval (assim garantindo a presença de Portugal no comércio 

interatlântico), e menos como garantia de um mínimo de fertilidade para as plantações 

(através da teoria da umidade); e menos ainda como preservação da biota nativa 

brasileira. Afinal, o que se criticava eram os desperdícios de madeiras úteis para esse 

tipo de construção nas queimadas descontroladas em busca de novas terras de cultivo. 



114 
 

 
 

As primeiras reservas reais surgem para guardar o resto das grandes árvores para a 

coroa. 

 A História Natural não promoveu a resolução do que hoje chamaríamos de 

problemas ambientais. Buscou apenas alguma conformidade entre os aspectos físicos e 

sociais do Novo Mundo e as expectativas do Velho. Em outras palavras ela acomodou 

os corpos naturais numa disposição tensa que abarcava os diversos discursos da época. 

Nos textos, vemos uma concepção antropocêntrica enunciadora que transforma os entes 

naturais em objetos de sua narrativa, na qual são representados como extensões e 

possibilidades do mundo humano e do progresso. São, sobretudo, problemas morais, 

fiscais, econômicos, de técnica e de produção que se tentava resolver através da 

subordinação da natureza e da sociedade às leis da razão iluminista. 

 Podemos considerar, em relação à preservação, de acordo com o historiador José 

Augusto Pádua, que estes enunciados representam um dos primeiros interesses dos 

colonos pela preservação de suas matas. Sem dúvida, é a primeira vez que uma geração 

inteira de pensadores luso-brasileiros se debruçou sobre o tema da destruição da 

natureza do Brasil para fazer uma crítica a ela, com propostas como criar áreas de 

preservação sob jurisdição do rei. Mas isso não necessariamente reflete um pensamento 

ecológico de preservação das espécies nativas, tampouco um pensamento patriótico que 

valoriza o mundo natural como parte da nação, como fez o romantismo no século XIX. 

O que se vê aqui é uma valorização das matas pela sua utilidade, pela manutenção da 

umidade que elas forneciam e pela disponibilidade de madeira. Nesse sentido, a 

destruição dos ambientes naturais era encarada como um “preço do atraso”, como se 

significasse o desperdício de recursos195. Também podemos considerar essa crítica 

como uma estratégia dos naturalistas para valorizar a sua terra natal, dotando-a de 

potencialidade de progresso a fim de convencer a coroa a investir nela. Assim, o 

máximo que se poderia admitir sobre esses enunciados era uma crítica ao governo de 

Portugal em relação às colônias e a requisição de espaço para se poder operar os 

patrimônios da terra natal. Como colocou Pádua, “o meio natural foi elogiado por sua 

riqueza e potencial econômico, sendo a sua destruição interpretada como signo de 

atraso, ignorância e falta de cuidado”. Nesse sentido, "a natureza era vista como um 

objeto político, um recurso essencial para o avanço social e econômico do país”196. Mas 

 
195 PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 13. 
196 Ibidem, p. 28. 
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não podemos afirmar que eram expressões bem acabadas de um patriotismo tal qual 

houve no século XIX – muito menos ecológico. Quando se trata de definir se os 

argumentos a partir da natureza enunciados até 1808 pelos naturalistas luso-brasileiros 

estão voltados para um espírito patriótico ou para a valorização da natureza do Brasil, 

conclui-se que esta última foi uma etapa anterior e decisiva para as exaltações 

patrióticas que se seguiriam no século XIX. Não foram os argumentos sobre a natureza 

que emanciparam o Brasil, mas foi através deles que se constituiu uma elite letrada que 

tinha condições de assumir a diligência política do país. Obviamente, a natureza não 

seria colocada à frente das representações da sociedade na História do Brasil ou de sua 

emancipação, mas assumimos aqui a importância desempenhada por ela na 

historicidade daqueles que pensavam sobre o papel do país no mundo. 

 Infelizmente, com os estudos do século XIX feitos a partir dos conceitos de 

organismo e Ecologia, a Economia Política e a Biologia não se voltaram para a 

preservação das biodiversidades e acabaram racionalizando mais ainda os processos de 

destruição do planeta, tornando a destruição um “preço do progresso”. O que foi legado 

pela História Natural e pelo processo de acomodação entre Brasil e Portugal, do século 

XVIII para o XIX, envolve o poder de verdade dos conhecimentos e a ideia de 

progresso – ambos a partir da natureza. A partir desse período, a abrangência da 

tecnosfera cresceu sobre os territórios coloniais. 

 A força de verdade obtida através do conceito de natureza é um dispositivo que 

constitui tanto o conhecimento (dimensão científica) quanto o domínio (dimensão do 

poder). Portugal soube usar bem esse dispositivo para manter a colonização, cooptando 

a elite de suas colônias para governar suas próprias terras com base na História 

Natural197. Soube acomodar os corpos naturais e sociais em um futuro aberto para o 

progresso. Essa legitimidade para governar a partir do conhecimento sobre a natureza é 

um modelo de gestão que finca raízes não só no Brasil, mas em geral em países que 

foram colonizados e possuem um grande “potencial” energético, produtivo, econômico, 

enfim, natural. 

*** 

 
197 Portugal se empenhou cooptar sua própria elite colonial para a tarefa de redescobrir a natureza do 

Império, e isso é significativo, pois as demais nações colonizadoras geralmente recrutavam estrangeiros 

para percorrer e redescobrir as suas conquistas. 
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 A partir da segunda metade do século XVIII, Portugal reformulou suas 

instituições e arejou seus conhecimentos, tolhendo pensadores da escolástica e 

incorporando pensadores católicos da História Natural. Ofereceu matrículas em sua 

universidade e cargos administrativos do ultramar a membros da elite colonial, com o 

objetivo de revitalizar a economia do Império e fazer uma manutenção do pacto 

colonial. A História Natural (ou discurso da natureza) passou a ser fundamental para se 

governar. Tanto a manutenção do pacto quanto a resolução da crise econômica estavam 

amparados num mesmo denominador comum: a potência de progresso a partir da 

natureza 

 Esse futuro aberto para o progresso foi produzido por argumentos do discurso 

sobre a natureza, os quais adquiriam poder de verdade através da estrutura de saber 

estabelecida pelo sistema institucional científico da época. Era um edifício 

epistemológico fundado na ciência e na política que dava sentido e orientava os luso-

brasileiros na construção de um futuro aberto. No entanto, se para acomodar os corpos 

políticos e sociais do Brasil, Portugal precisava fazer concessões – como cancelar o 

alvará de 1785 e permitir principalmente a manufatura do ferro em Minas –, também era 

imprescindível uma transformação ambiental e produtiva para que novas estruturas 

econômicas levassem o Império ao progresso. Isso, por sua vez, causou impactos 

ambientais profundos, estimulou o avanço da tecnosfera sobre a natureza do Brasil e 

produziu um modelo de desenvolvimento econômico que foi legado à revolução 

industrial e capitalista. O controle político do mundo através do conhecimento da 

natureza e a ideia de gerar progresso através dela constituíram a fórmula desse legado. 

Nessa relação com a natureza, quanto mais progresso havia, mais destruição era 

promovida. Ciência, progresso, modernização, dominação e destruição da natureza 

estão aí intimamente ligados. 
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3. Capítulo III – O conceito de Natureza 

 Já vimos que a necessidade política de se produzir progresso no Brasil e em 

Portugal se deve ao contexto de crise da colonização e a uma necessidade de modernizar 

as amarras entre saber e poder. Vimos também que o progresso através da natureza 

geraria outras formas de acomodação (política e ambiental) entre metrópole e colônia. 

Poderemos nos perguntar então, neste capítulo, de que maneira esse efeito de progresso 

(acomodação política e ambiental) pôde ser produzido a partir da relação semântica e 

epistêmica com o conceito de natureza? De onde veio semanticamente esse progresso e 

como ele poderia ser aproveitado pelo Brasil e por Minas Gerais? Por isso, este capítulo 

é sobre o conceito de natureza na cultura luso-brasileira no século XVIII. Já vimos 

como os argumentos adquirem legitimidade a partir da natureza, mas vejamos agora 

quais as transformações semânticas do conceito durante esse trajeto. 

 A perspectiva da História dos Conceitos apresentada por Reinhart Koselleck 

consiste numa investigação histórica que evidencia aspectos do espaço de experiência e 

do horizonte de expectativas de uma sociedade, indicando características políticas e 

sociais de um conceito. Poderemos ver neste capítulo quais aspectos conceituais de 

“natureza” estão ligados à historicidade e à experiência luso-brasileira. A análise desse 

conceito revelará como a geração de 1790 se compreendia no tempo – e qual o papel da 

natureza nessa compreensão. A interpretação da natureza como potência de progresso 

estava ligada com a situação presente do império português: a decadência. As duas 

condições, decadência e progresso, consistiam na condição binominal de um tempo 

histórico progressista e acelerado. Nessa aceleração, múltiplas definições do conceito de 

natureza foram produzidas, as quais eclodiram, no século XIX, sob a forma de projetos 

e práticas políticas. O momento em que há acelerações e ressignificações conceituais é 

concomitante àquele em que os saberes refazem suas relações e formações, estão em 

constante reconstrução. Já o momento em que os conceitos passam a expressar práticas 

consolidadas, planos políticos rígidos com aplicações sistemáticas, é o mesmo em que 

os saberes transpõem limiares e se apresentam institucionalizados. Trata-se aí do século 

XIX, de uma temporalidade essencialmente progressista e acelerada, –e do surgimento 
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das ciências modernas. Portanto, a estabilidade de um saber, como as ciências naturais, 

está ligada à estabilidade de um conceito, como o de natureza198. 

 Assim, a partir deste capítulo, descreveremos quais foram as múltiplas 

elaborações que se deram sobre decadência e progresso a partir do conceito de natureza 

na História Natural luso-mineira. Esta tarefa divide-se em dois capítulos, sendo este o 

que busca compreender o conceito em si e os termos relacionados a ele (campo 

semântico); e o próximo o que busca compreender quais as principais formações que 

essas semânticas produziram (propostas de acomodação políticas e ambientais). Para 

compreender os significados que a natureza e seus termos subjacentes adquiriram nesse 

contexto, realizamos uma pesquisa lexicográfica em dois dicionários da língua 

portuguesa que foram publicados no século XVIII, a saber: o Vocabulário português & 

latino (1712-1728)199, de Raphael Bluteau200, e o Dicionário da língua portuguesa 

(1789-1813)201, de Antonio de Morais Silva202; a seguir, cruzamos a semântica dos 

dicionários com a dos discursos naturalistas luso-mineiros. Desse modo, poderemos 

compreender os usos linguísticos de certas palavras nos discursos e pontuaremos quais 

estruturas de significados eles puderam manifestar. No capítulo 4, analisaremos, por 

fim, quais ideias se manifestaram através desses discursos, revelando, assim, o 

horizonte de expectativas da historicidade luso-brasileira. 

 

 

 
198 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves – 7ª ed. – Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
199 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário português & latino (...). Coimbra: Colégio das Artes da Companhia 

de Jesus, 1712 - 1728. 8 v. O seu dicionário foi publicado em 8 volumes entre 1712 e 1728, e acrescido de 

mais dois apêndices, os quais todos tive acesso pelo site Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. 

http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/1 (acesso em:  30/05/2020, às 13:18) 
200 Raphael Bluteau foi um religioso teantino nascido em Londres com pais franceses (1638-1734). 

Faleceu em Lisboa, tendo chegado em Portugal em 1668, a serviço da Ordem dos clérigos regulares. 

Àquela altura já tinha passado pelos Colégios Henri IV e Clermont, e pelas universidades de Verona, 

Roma, Paris. Doutorou-se em Roma, em ciências teológicas. Em Portugal pertenceu às Academia de 

História Portuguesa, Academia dos Generosos e Academia dos Aplicados.  
201 SILVA, Antonio Moraes. Dicionário da língua portuguesa - recompilado dos vocabulários impressos 

até agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, Lisboa: Tipografia 

Lacerdina, 1789-1813, 2 v. Esse dicionário foi feito tendo como base o vocabulário de Bluteau, e teve três 

edições publicadas pelo autor. Não tive acesso à edição de 1823 e realizei as pesquisas na edição de 1813, 

oferecida pelo site Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.: http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-

br/dicionario/edicao/2 (acesso em: 31/05/2020, às 16:05). 
202 Antonio de Morais e Silva (1755-1824) foi um luso-brasileiro nascido no Rio de Janeiro, diplomou-se 

em Direito civil e canônico, e passou por um exílio em França e Inglaterra (1779-1788), de onde adiantou 

bastante seu dicionário. Publicou a primeira edição em Lisboa (1789). Em 1802 retornou para 

Pernambuco para atuar na advocacia, e em 1813 e 1823 publicou mais duas edições dele. 

http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/1
http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/2
http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/2


119 
 

 
 

3.1. o conceito de natureza e a ciência nas definições dos dicionários 

 O Dicionário de Silva foi produzido tendo como base e consulta o Vocabulário 

de Bluteau. Quando se olha para os dois de forma rápida, percebe-se que Bluteau fez 

um estudo bem mais completo e abrangente, com mais exemplos de usos e flexões dos 

termos, em verbetes de muitas páginas. Demorou anos para que todos os volumes do 

Vocabulário ficassem prontos. Contudo, olhando mais de perto, o dicionário de 1789 foi 

também uma revisão de léxicos, com a incorporação dos saberes das reformas que 

Portugal promovia, como admitia o próprio Silva no “prólogo ao leitor”: 

e também collegi os termos innovados das artes, e sciencias, como v. 

g. os da mechanica, traduzida pelo doutissimo P. José Monteiro da 

Rocha203, Professor da Universidade de Coimbra, e os que lá na dita 

Universidade correm na Historia Natural, Química, &c.204 

 É possível que Silva não tivesse em seu horizonte o objetivo de superar o grande 

trabalho de Bluteau, mas apenas de emendá-lo a partir dos novos conhecimentos 

incorporados por Portugal naquele final de século XVIII. Com a atualização de alguns 

termos e noções, ele não precisava compilar todos os verbetes de Bluteau, mas apenas 

incorporar, junto com os significados básicos, novas noções que não estavam 

disponíveis ao padre da primeira metade do século XVIII. É por isso que veremos 

alguns termos com significados parecidos, mas geralmente mais desenvolvidos em 

Bluteau. Contudo, outros termos demonstram distância semântica, porque já eram 

compreendidos através de novas estruturas de saberes ligados à História Natural lineana 

e à Física newtoniana. 

 Bluteau apresenta o conceito de “natureza” a partir de uma revisão do que os 

antigos pensadores diziam dele, mas promove críticas a estes significados: 

A esta palavra derão os filosofos antigos, & sábios da gentilidade, 

varias significações, entendendo por elle o principio de todos os 

movimentos necessarios, & operações naturaes, & supponhão, que não 

obrava este princípio com razão, & com liberdade, ou por natura 

entendião a maquina do universo, com a união, & disposição physica 

 
203 José Monteiro da Rocha já foi mencionado como mestre das cadeiras de Física na UC. Foi um 

intelectual bastante inclinado aos estudos das ciências modernas. Em Coimbra assumiu papel tão 

importante quanto Vandelli, tendo sido diretor da Faculdade de Matemática (1778-1795), vice-reitor da 

Universidade (1783-1801) e diretor perpétuo da Faculdade de Matemática e do Observatório 

Astronômico (1795). Biografia acessada em 06/06/2020, às 23:38h: 

https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/ROCHA_josemonteiroda 
204 SILVA, Op. cit., vol. 1, p. 8. 

https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/ROCHA_josemonteiroda
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de todas as entidades; outras vezes querião, que natura fosse o mesmo 

que Deus, não admittindo differença alguma entre a natureza & o 

autor della, & desta opinião foi Plinio, como se ve logo no principio 

de sua historia natural.205 

 Podemos extrair dessa passagem que, para Bluteau, havia diferença entre a 

“natura” e seu criador, e que existiam princípios racionais na dispersão física das 

entidades naturais. Essa concepção, que ao mesmo tempo retoma e rebate pensadores da 

Antiguidade como Plínio, está ligada a um racionalismo renascentista, que, a partir de 

seu desenvolvimento científico começa a identificar as nuanças entre o criador e suas 

criações. A Escolástica, a partir da conquista da América, resgatou autores clássicos da 

Antiguidade e os redimensionou em função da experiência histórica “moderna” – isto é, 

do tempo histórico da secularização. Continua o verbete: “Natureza. Essencia, com o 

quando se diz, A natureza Divina, Angelica, & humana. Neste sentido, por natureza se 

entende todas as entidades creadas, & increadas, corporaes, & espirituais”. A natureza 

(essência) de algo ou alguém seria divina por causa do elo com a criação. Isso, além de 

definir que toda a natureza (entidades criadas e incriadas, corporais e espirituais) 

pertenceria ao âmbito da criação, também estabelecia o tipo de elo entre a natureza e 

Deus, sem confundi-los em uma coisa só. Como vemos, o tempo histórico agia sobre o 

texto de Bluteau, pois a natureza não era, para ele, um reflexo exato de Deus. Era 

apenas obra dele. Havia, inclusive, uma “ordem natural” estabelecida pelo criador em 

sua obra: “Natureza. A ordem natural, & disposição, que Deus tem dado a todas as 

cousas, ou entidades, & criaturas do mundo”. É desse postulado fixo que depende a 

ideia de “lugar natural”, compartilhado por Lineu para classificar os seres. “Natureza. A 

providencia divina, Autora, & distribuidora das qualidades, & propriedades naturaes das 

criaturas”. Como bem expressa o vocabulário de Bluteau, a natureza era um corpo 

mecânico governado por princípios, divinos, eternos e inalteráveis. O conceito de 

natureza que leva às últimas consequências a ordem natural, acaba significando um 

fixismo ou uma rigidez, na qual o mundo natural corresponde mais à vontade divina do 

que às necessidades humanas. Desse ponto e vista, a natureza não era tão moldável pela 

razão por que também havia um limite para o conhecimento: a revelação. Os 

significados de natureza de Silva buscaram se distanciar da revelação, como veremos.  

 
205 BLUTEAU, Op. cit., vol. 5, p. 685 (grifos meus). 
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 Com a segunda metade do século XVIII, a História Natural, a Física e a Química 

forneceram críticas que possibilitaram compreender a dispersão dos seres pelo planeta 

de outro ponto de vista: as plantas poderiam ser aclimatadas pelo mundo. A partir de 

então, seria possível cultivar qualquer espécie em qualquer região através da 

investigação da natureza. Se a natureza era fixa, mecânica, inalterável e regida pela 

noção de lugar natural, poder-se-ia investigar suas leis e utilizá-las de variadas formas 

em benefício humano, agenciando uma economia humana através da ordem natural. 

Aqui a revelação vai dando lugar ao deísmo. 

 Por isso em Silva a ordem natural também estará presente na definição de 

natureza: “todo o universo, todas as coisas criadas: v.g. Deus é o autor da natureza; a 

ordem da natureza”;, no entanto, agora vale a premissa de que se é possível descobrir 

essas normas e usá-las de qualquer maneira, em vez de tomá-las por revelação: “estudar 

no grande livro da natureza”206. Silva formula seu conceito com base no deísmo, 

corrente de pensamento que, segundo a definição do conceito de “naturalista” desse 

dicionário (termo ausente em Bluteau), se orienta pela Teologia Natural: “Naturalista. 

Pessoa, que sabe, e se applica á História Natural (...) Deísta, que não admitte Revelação, 

mas somente a teologia natural”207. Em vez de “naturalista”, encontramos “philosopho 

natural” em Bluteau, não como um termo independente, mas sim dentro do verbete 

“natural”: 

Philosopho natural. Aquelle q. com estudiosa curiosidade investiga as 

secretas operações da natureza. Philosopho, ou Historiador natural, 

como Aristoteles, Theophrasto, Plinio (...). A Sciencia das cousas 

naturaes (...) O estudo, a investigação, & curiosidade de tratar, & fallar 

em cousas naturaes208.  

O filosofo natural de Bluteau está distante do naturalista de Silva não apenas pela 

diferença morfológica dos termos, mas também porque os exemplos de filósofos 

naturais do primeiro são Aristoteles, Teofrasto e Plínio 209. Através deles, só se poderia 

– recuperando-se uma noção básica aplicada desde o início deste estudo – narrar a 

história do impacto da natureza sobre a humanidade (imperativo do tempo natural sobre 

 
206 SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 336 (grifos meus). 
207 Ibidem, p. 336 (grifos meus). 
208 BLUTEAU, Op. cit., vol. 5, p. 683. 
209 Há, aparentemente, uma contradição aqui. Bluteau oferece um significado para natureza que critica 

Plínio, conforme se mostrou acima. No significado de filósofo natural, no entanto, ele se reaproxima do 

filósofo antigo. 
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o tempo histórico), e não o contrário, porque para os três filósofos da Antiguidade o 

estudo do mundo natural significava desvendar curiosidades, tomar nota, conhecer as 

origens comuns. Já para os teólogos naturais da segunda metade do século XVIII, 

desvendar a natureza significava saber manejá-la, alterá-la, utilizar um maior potencial 

da obra de Deus a favor do ser humano; havia a necessidade de explicar o mundo pelas 

suas leis naturais, pois a curiosidade investigativa não se dava por satisfeita apenas com 

a revelação. Vale lembrar que a ciência era considerada uma arte liberal. As artes 

liberais eram aquelas que não se praticavam com as mãos, mas com o pensamento, e, a 

partir da segunda metade do século XVIII, esse atributo foi o que aproximou o ser 

humano do Deus iluminista, que era o Deus da inteligência como maior virtude. Assim, 

o deísta, teólogo natural ou naturalista, concebia uma natureza que poderia ser 

reelaborada pelos humanos devido ao fato de conceber explicações físicas ao lado das 

metafísicas. O deísta não aceitava a decadência passivamente e buscava os ventos do 

progresso através da razão. Vejamos como Silva expõe o termo “Natural”: 

Que pertence á Natureza, conforme á sua ordem, e curso ordinario (...) 

A Lei natural; as luzes naturaes; a razão natural; effeito natural; causa 

natural (...) Sciencia Natural: que se sabe pelas luzes naturaes (...) 

Theologia Natural: contraposta á revelada.210 

 O deísmo não se contrapõe às noções de “lei natural” e “curso ordinario” 

presentes em Bluteau, já que é desse mesmo pressuposto que depende o “teatro da 

natureza” de Vandelli e a “ordem natural” de Lineu; contudo, dota a razão de postulados 

que não aceitam a revelação. Assim, seria possível conhecer a fundo as leis naturais que 

regem os corpos, a ponto de poder intervir no mecanismo de Deus para regulá-lo em 

função do bem geral e comum das nações. Silva também adicionou a noção de 

“natureza física”, termo ausente no vocabulário de 1728: “são as relações que os corpos 

guardão entre si, em seus movimentos, attracçóes, resistencias, forças, equilíbrios”211. 

Essa percepção newtoniana, levada muito a sério pelos deístas, pressupõe que é possível 

estudar a fundo as “relações que os corpos guardam entre si” para se intervir no mundo 

com a inteligência. Contudo, Bluteau não desconhecia a “Physica”, e apresentou este 

conceito em verbete independente: 

Physica. Deriva-se de physis, que no grego val o mesmo que natureza. 

A physica he a sciencia que trata dos pricipios, causas, & effeitos 

 
210 SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 335-336. 
211 Ibidem, p. 336. 
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naturaes, do movimento, medidas do tempo, meteoros, fenômenos do 

ceo, & da terra, & mais brevemente (...), he a sciencia especulativa do 

ente movel.212 

O fato de não incluir a Física na definição de natureza – como fez Silva – é 

significativo, uma vez que a etimologia deste conceito vem de physis também. 

Aristóteles definiu a natureza como physis, se referindo à materialidade dos corpos 

naturais, isto é, à dimensão de existência que o pensador conseguia captá-los através da 

contemplação. Por isso, para Bluteau afirma que a Física é especulativa, uma vez que 

deriva da contemplação. Esta é uma marca do pensamento escolástico em seu 

Vocabulário. Já os deístas levariam mais a sério a dimensão física de existência dos 

corpos naturais, utilizando a Física newtoniana para desvendar as leis naturais e 

valendo-se da noção atualizada de physis como elemento central para definir as 

propriedades deles – empiria e indução. Assim, podemos presumir, a investigação sobre 

o movimento dos corpos em Bluteau não seria capaz de alterar radicalmente a natureza 

em sua forma original, como estabelecida na criação, porque deriva mais da 

contemplação do que do desvendamento das leis naturais. Em Silva, Física significa 

outra coisa: “Phýsica (...) Parte da filosofia, que trata dos corpos naturaes, e suas 

propriedades, indagando-as por meyo da observação, e experiencia”213. Na metodologia 

das ciências modernas do século XIX, já pré-elaborada por Newton, que consiste em 

observar, experimentar e comprovar, pratica-se um desvendamento da natureza que 

remete a procedimentos verificados e compartilhados entre pares científicos; já está 

implícito todo um edifício epistemológico que põe um método indutivo em ação. Além 

disso, a Física de Silva já não “val o mesmo que natureza”, como em Bluteau, mas se 

refere a uma “parte da filosofia”, ou seja, da Filosofia Natural, que colocava em prática 

um conjunto de saberes da História Natural, entre os quais figurava também a Física. 

Aqui identificamos a diferença entre a Física como contemplação (Bluteau) e a Física 

como método de experimentação da natureza (Silva). Em suma, o campo disciplinar 

dessa ciência está bem mais circunscrito em Silva do que em Bluteau. 

 A esta altura,  torna-se relevante, buscarmos o significado de “ciência” nesses 

dicionários. Em Bluteau, esse termo abarca meios de compreensão do mundo, numa 

dimensão reveladora e pedagógica: 

 
212 BLUTEAU, Op. cit., vol. 6, p. 488 (grifos meus). 
213 SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 447. 



124 
 

 
 

he a sciencia Aguia do juízo humano em todos os negocios politicos, 

& militares (...) Ella he a inventora das artes, a mestra dos costumes, 

& a directora de todas as emprezas humanas; ella nos descobre as 

entranhas da terra, para vermos nellas como se géra o ouro, & como 

em cristal a agua se congela; ella nos levanta ao ceo, para 

distinguirmos as quadras da lua, & observarmos como reparte o sol as 

estações do anno. Com ella chega o homem a imitar a immensidade 

divina, fazendo-se presente em todos os lugares para examinar a 

natureza de todas as criaturas; com a sciencia aprendem os Medicos a 

curar doenças, os politicos a governar Estados, os juizes a discernir a 

inocencia, os mathematicos a prever o futuro, & os sabios a cultivar as 

virtudes. A sciencia he o mais rico tesouro do mundo.214 

 A ciência está ligada aí, à uma graça divina concedida à humanidade, o que 

permitiria a capacidade de conhecer. Em outras palavras, ela seria um senso de captação 

do mundo externo concedido por Deus à sua mais proeminente criação, a humanidade, 

para que ela pudesse captar os seus ensejos morais manifestos na natureza e construir o 

seu mundo baseado nas revelações trazidas pela própria ciência contemplativa. A 

ciência ainda pode ser compreendida, segundo Bluteau, como a soma de todos os 

conhecimentos que ela é capaz de gerar (governança, julgamento, previsão matemática 

do futuro, virtudes, discernimentos); daí a metáfora do “tesouro do mundo”, um tesouro 

de conhecimentos. Bluteau continua: 

No rigor filosófico, [a ciência] he hum conhecimento certo, e evidente 

pelas suas causas (...) tres castas de sciencias, a saber, logica, fysica, & 

filosofia moral (...) porem não são ellas tão certas, que não padeção 

suas duvidas. Só a geometria he verdadeyra sciencia, porque procede 

por demonstração.215 

 Aparentemente, Bluteau desconfia de todas as ciências, exceto da Geometria. No 

entanto, nesta passagem ele faz uma referência a uma crise dentro da própria metafísica. 

De início, afirma que a ciência é um conhecimento “certo e evidente pelas suas causas”. 

Evidente é algo que não precisa ser demonstrado, pois já está dado ou revelado. A 

própria natureza da ciência é uma revelação, o que vai ao encontro de toda a definição 

de ciência do Vocabulário trazida até agora. Após identificar as “castas” das ciências, 

faz uma ressalva: “porém não são ellas tão certas, que não padeção suas dúvidas”. Neste 

momento, ele admite “dúvidas” a partir de conhecimentos científicos que, a priori, 

 
214 BLUTEAU, Op. cit., vol. 7, p. 523 (grifos meus). 
215 BLUTEAU, Op. cit., vol. 7, p. 523 (grifos meus). 
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seriam evidentes. Essa descontinuidade se dá por uma crise dentro da própria 

metafísica, caracterizada por sistemas concorrentes. Além disso, ela vinha sendo 

ameaçada cada vez mais pelo uso de métodos indutivos que deslocavam e alteravam 

concepções baseadas na revelação. Assim, Bluteau assume que nem sempre o mundo se 

mostrava de maneira evidente, essencialmente reveladora, mas que hora ou outra seria 

necessário algum trabalho de demonstração. Este trecho mostra que essas concepções já 

estavam em transformação desde a década de 1720, mas não deixam de nos revelar 

maior proximidade com a contemplação do que com a empiria. 

 Em suma, Bluteau elogia a Geometria porque esta procede por demonstração. A 

Geometria era um componente do estudo da Matemática e sua manifestação visual 

contribuiu para se conferir um status de verdade ao discurso matemático. Não por acaso, 

Lineu classificava as plantas comparando seus órgãos sexuais externos a figuras 

geométricas. Para Foucault, a Matemática foi a “única prática discursiva que transpôs de 

uma só vez o limiar da positividade, o de epistemologização, o da cientificidade e o da 

formalização”, porque “sua positividade primeira devia constituir uma prática discursiva 

já formalizada”216. Os princípios matemáticos em si já expressavam, desde sua origem, 

todo um edifício epistemológico próprio que possibilitava sua existência como ciência. 

Os axiomas da Matemática são os mesmos desde o princípio, sendo considerados a 

expressão máxima da lógica. Bluteau compartilhava dessa concepção em relação à 

Geometria e, quando trata das demais “castas”, assume a existência de uma crise 

emergente na metafísica reveladora. 

 No dicionário de Silva, o termo ciência aparece apenas encurtado: “Sciencia. 

Conhecimento, notícia. § Conhecimento certo, e evidente das coisas por suas causas; 

v.g. a geometria he huma siencia”217. Contudo, é em outros termos, que remetem a 

certos campos da ciência, seja em Bluteau ou em Silva, que ficam mais claras as 

diferenças entre ambos dicionários. Além da constatação da ausência do termo 

“Naturalista” em Bluteau, também não encontramos “História Natural” (que aparece 

dentro do verbete “História”, de Silva), “Botânica” (encontramos “Ervolario” como 

termo mais próximo a este em Bluteau), “Mineralogia” e “Metallurgia” (para os quais 

não há nenhum equivalente em Bluteau). O termo “Chimica” é encontrado em ambos, 

sendo bastante desenvolvido por Bluteau e assim apresentado por Silva: “Chimica v, 

 
216 FOUCAULT, Op. cit., 2008, p. 211. 
217 SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 673 (grifos meus). 
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Quimica, e deriv.”218.Este verbete é curto, mas os termos “Química e “Chimica” 

aparecem em diversas outras entradas (os dois termos aparecem no dicionário dentro de 

outros verbetes, mas não como um verbete próprio). Silva não explicou diretamente 

estes conceitos, mas dotou seu Dicionário de diversos outros verbetes sobre processos 

da Química, onde os dois termos aparecem219. Já no dicionário de 1728, “Chimica” se 

apresenta desse modo:  

Segundo a concepção commua, he synonimo de alchimia (...) Mas por 

chimica ordinariamente entendemos a arte, que com varias, & 

sutilissimas operaçoens, reduz todos os corpos naturaes a seus 

primeiros principios, & em minimas particulas os resolve. (...) He esta 

arte tão nobre, & mysteriosa, que os mestres della a encobrirão com 

termos escuros, & enigmaticos, para não ficar patente a philosophos 

vulgares220 

 Bluteau fornece uma explicação vulgar ou popular (alquimia) e outra erudita 

(arte que reduz todos os corpos naturais a seus primeiros princípios), mas não se 

debruça sobre uma explicação mais profunda acerca dos procedimentos químicos; 

apenas menciona alguns termos específicos da Química que afirma tratar no dicionário 

(alcoolizar, amalgamar, calcinar, cohobar, cementar, decantar, detonar, deliquar, 

edulcerar, flistrar, granular, levigar, meteorizar, redificar), pois, segundo o autor, seria 

“necessário outro vocabulário para explicar outros inumeráveis (...) termos 

enigmáticos”. Como vemos, no dicionário de 1789 temos mais incidências sobre a 

Química do que no de Bluteau, o que é de se esperar dado o prólogo de Silva indicando 

a incorporação de termos da História Natural. Espanta apenas o fato de ele não ter 

fornecido um significado direto para Química, optando espalhar os termos sobre ela por 

todo o dicionário. 

 
218 Ibidem, vol. 1, p. 388. 
219 No tomo I do dicionário de Silva, a incidência da palavra “quimica” é de 23 vezes; a palavra “chimica” 
aparece uma vez, no verbete citado. No tomo II, a incidência de “quimica” é de 14 vezes, e a de 

“chimica” é de três vezes. O uso de ambas morfologias não configura semânticas diferentes, sempre 

remetendo ao mesmo campo científico ou a algumas práticas dele. A Química está dispersa por todo o 

dicionário, através de conceitos que lhe dizem respeito. Estes termos aparecem em conceitos como 

“Ouro”, “Preciptado”, “Rectificar”, “Simplices”, Venus”, “Leite”, “Lua”, entre outros. Em “Preciptado”, 

“Rectificado” e “Simplices” aparecem como um campo de estudos; em “Venus” e “lua”, vêm como 

expressões do ramo da Química (vênus quer dizer cobre; lua quer dizer prata). Em “Leite”, aparecem para 

expressar um tipo de leite divino: “Leite virginal, huma composição química”. Concluímos que Química 

é apresentada por meio de diversos outros verbetes ao longo do dicionário. 
220 BLUTEAU, Op. cit., vol. 2, p. 290. 
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 Sobre a “Mineralogia” e a “Metallurgia”, que encontramos apenas no dicionário 

de Silva, temos as seguintes definições, respectivamente: “Parte da historia natural, que 

trata dos minerais, e modo de os tirar da terra, ou aproveitar, e lavrar”221; “parte da 

Química, que ensina a minerar, ou lavrar as minas de metaes, e a trabalhalos”222. A 

Mineralogia encontra-se definida como um ramo da História Natural, enquanto a 

Metalurgia é um ramo da Química. Silva também retratou em três linhas a História 

Natural dentro do verbete “Historia”223: “exposição, dos objectos, e productos da 

natureza por meio dê suas propriedades, e caracteres dispostos em certas classes, 

ordens, gêneros, &c. segundo o systema do que a escreve”224. Em “Botànica”, do 

mesmo dicionário, a História Natural aparece mencionada novamente: “Parte da 

Historia Natural, em que se ensina tudo o que respeita ao Reino Vegetal”225. O termo 

mais próximo (mas não exatamente correspondente) que encontramos em Bluteau para 

Botânica é “Ervolario”, que foi definido dessa maneira: “O que conhece as ervas, e a 

virtude dellas”226. Essa definição não tem, nem de perto, o mesmo grau de cientificidade 

conferido por Silva a “Botânica”. Neste, vemos a noção de “Reino” em uso, ao lado da 

referência ao campo da História Natural, que pressupõe também em sua própria 

definição outras categorias tais como “classe, ordens, gêneros, &c”. Já o ervolario 

parece mais um curioso coletor de plantas que sabe aplicar pragmaticamente alguns dos 

seus princípios medicinais, do que um cientista que classifica com base em caracteres e 

propriedades das plantas. Diferenças lexicais mínimas podem representar 

transformações empíricas drásticas, como a diferença entre o botânico e o ervolário. 

 Podemos determinar até aqui que o dicionário de 1728 estava bastante de acordo 

com a Segunda Escolástica – apesar de Bluteau indicar uma crise na metafísicapor meio 

do conceito de ciência. A Física e a Química (alquimia) eram bastante conhecidas 

àquela altura, mas eram compreendidas mais pela contemplação do que pela empiria. Já 

a Mineralogia, a Botânica e a História Natural surgem como novidades em Silva, apesar 

de já haver naturalistas e botânicos ingleses, franceses, holandeses e alemães que 

classificavam espécies pelo mundo desde o século XVII. No dicionário de 1789, 

podemos detectar maior intimidade com as novas ciências e com a empiria – ou seja, 

 
221 SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 301. 
222 Ibidem, p. 295. 
223 A primeira definição deste termo é: “narração de successos civis, militares, ou políticos”. 
224 Ibidem, vol. 1, 682. 
225 Ibidem, p. 292. 
226 BLUTEAU, Op. cit., vol. 3, p. 197. 
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com a metodologia científica da indução. Também se identifica uma filosofia deísta 

marcante nos termos “Naturalista”, “Natureza” e “Natural”. Outro termo que até então 

não fora incorporado nessa análise indica que o Dicionário era íntimo das reformas 

científicas portuguesas: “Demonstrador (..), o que ajuda aos Lentes de Fisica, Química, 

Anatomia, Historia Natural, &c. a mostrar os productos, experiências, as partes do 

corpo humano , &c”227. O demonstrador tinha a importância de introduzir, nas matérias 

de História Natural, uma dimensão experimental e heurística das práticas. A Anatomia, 

estudo que era perseguido pela Escolástica, representou uma forte abertura em Portugal, 

pois era uma ciência que buscava desvendar o mundo natural, decompondo-o em partes 

para saber usá-lo. Ela desafiava os limites e condições inicialmente colocados por Deus 

para o humano no mundo, bem como toda a revelação.  

 Apesar dos matizes apontados, há uma continuidade entre ambos léxicos: a 

noção de ordem natural. A definição apresentada por Bluteau encontra-se intacta em 

Silva e isso se deu pelo fato de a História Natural não ter negado essa formulação. 

Como já foi apontado, a ordem natural é a precondição da ordem da natureza elaborada 

por Lineu e do teatro da natureza elaborado por Vandelli. Por isso essa noção não foi 

alterada entre Bluteau e Silva. A noção de que a criação era algo distinto do criador e, 

por conseguinte, a de que a criação, por se distinguir, apresentava leis próprias e 

inalteráveis, são fundamentais para a compreensão mecânica da natureza que emerge 

através da Física newtoniana e da História Natural lineana. A natureza essencialmente 

mecânica, fixa, rígida e inalterável dos corpos é o que permitia a elaboração dos quadros 

de classificação e comparação da História Natural, bem como de uma ordem fixa da 

natureza na qual a humanidade se posicionava no topo. 

 As alterações semânticas de natureza entre os dois léxicos não se deram de 

forma linear, pois vemos a continuidade de alguns aspectos e a transformação de outros. 

O que subsiste entre eles é a noção de ordem natural; o que se transforma a partir da 

crise da metafísica anunciada por Bluteau, é a dimensão deísta, que mesmo que não 

rompa com o criacionismo, encara a natureza como um livro aberto para o estudo e 

acepção das leis naturais. Enfim, podemos identificar que há, entre os dicionários, uma 

reelaboração do conceito de natureza a partir dos novos conhecimentos da ciência, 

principalmente da História Natural. 

 
227 SILVA, Op. cit., vol. 1, p. 528. 
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3.2. O conceito de Natureza entre a decadência e o progresso 

 Além do diferente viés científico identificado no dicionário de 1789 em relação 

ao vocabulário de 1728, veremos que eles ainda guardam outras distinções sobre o 

campo semântico de natureza. Colocando-os ao lado dos discursos dos naturalistas, 

percebemos que no Vocabulário há um apego à estrutura da teodiceia e a uma definição 

de História tomada a partir de Deus e da natureza; já o Dicionário investe na 

incorporação da História Natural, a qual moderniza alguns sentidos trazendo à tona uma 

concepção de progresso de caráter econômico e deísta. A conceituação do mundo 

natural adotada pelas novas ciências gerava um efeito importante para se compreender 

aquele período histórico: o de possibilitar, através da análise da natureza, uma inversão 

de situação que levasse da decadência para um desenvolvimento rumo ao progresso. 

Nesses momentos, a natureza adquire um sentido de História (tempo histórico). O 

conhecimento científico fornecia a possibilidade de se narrar o impacto da história 

humana sobre a história da natureza, ou seja, permitia que os humanos interferissem em 

seus destinos através da manipulação dos corpos naturais. 

  Mas as unidades de deslocamento entre a decadência e o progresso derivava da 

incorporação das ciências na estrutura da teodiceia. Em outras palavras, o pensamento 

metafísico interiorizado na cultura portuguesa teria fornecido a este tempo histórico 

acelerado as possibilidades de se existir no mundo através de dois escopos básicos: a 

decadência ou o progresso; a barbárie ou a civilização; o inferno ou o céu; o diabo ou 

Deus; a maldição ou a benção; o castigo ou o presente; a pobreza ou a riqueza; o falso 

ou o fausto; os monstros ou as maravilhas. Uma condição binominal tensionada entre o 

bem e o mal que, a partir daquele momento, passou a se acelerar no tempo com base em 

pressupostos científicos. Em suma, fazer ciência significava empreender a luta pelo bem 

contra o mal na teodiceia, levando o esclarecimento a todos os lugares, dotando-os de 

civilização, catequizando-os, instituindo uma História voltada ao aperfeiçoamento – e 

por aí ia o projeto iluminista cosmopolita. Na cultura das luzes luso-brasileiras, a noção 

de progresso aparece como um dever ético da teodiceia, de modo que seria preciso 

reconquistar as colônias, inibindo assim a sua barbárie, condição tida, de maneira geral, 

como um aspecto natural da América. 

 A decadência, representação feita por muitos letrados portugueses e luso-

brasileiros de diversas áreas de atuação, constituiu a tópica de uma retórica de crítica 

para que contemporâneos do mesmo tempo histórico pudessem enunciar discursos de 
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transformação da realidade. Ela é uma categoria de análise histórica que ultrapassa o 

período estudado e que, desde a Antiguidade, foi empregada por gerações de 

pensadores, com seus devidos matizes e contextos; A partir de 1750, na cultura luso-

brasileira, ela se justapõe à teleologia, tendo como contraponto o telos do progresso, do 

aperfeiçoamento. Segundo Le Goff, a decadência foi um “conceito moral muitas vezes 

aplicado à estética” e que “é, para os antigos, um instrumento de polêmica, fácil, contra 

os modernos”, pois indica distância entre as sociedades medievais e as modernas. 

Continua o autor: “adaptada às novas realidades”, a decadência surge como um 

dispositivo “que pertence ao campo dos costumes, no domínio da economia e da 

sociedade”. A decadência para os modernos implicaria por vezes uma semântica de 

queda, instabilidade e corrupção moral228. Nesse sentido, a decadência aqui se 

relacionava a uma tópica textual que indicava tanto a crise econômica e quanto a 

corrupção moral. 

 Segundo Carolina M. Capanema, o termo “decadência”, tão utilizado pela 

geração ilustrada de cientistas e viajantes para definir a sociedade mineira e o duro 

panorama econômico português de fins do século XVIII, atribuía aos colonos a culpa da 

situação histórica em que se encontravam. Eram moral e economicamente culpados 

pelas indisciplinas (revoltas e extravios), por não adotarem métodos produtivos mais 

eficazes e por não se interessarem nos novos conhecimentos. Os naturalistas 

convenceram a coroa de que os extravios não diminuíram tanto a arrecadação do quinto 

quanto as técnicas inapropriadas usadas nas atividades econômicas, mas ainda assim os 

colonos eram alvo da acusação de que se indispunham a mudar seu estilo de vida, seu 

jeito de trabalhar, suas técnicas e modos próprios e tradicionais; como se o isolamento 

entre as colônias e o mundo em que essas práticas se reformulavam não resultasse da 

própria colonização, mas sim dos colonos “indolentes”. A decadência moral era vista 

principalmente na paisagem das vilas e arraiais (quanto mais urbana, mais civilizada; 

quanto mais rústica, mais bárbara) e na miscigenação, como bem expressou essa crítica 

José Vieira Couto: 

Espanta ao viageiro observador a summa decadencia d'estas 

povoações de Minas: transita de arraiaes em arraiaes, vê que tudo são 

ruinas, tudo despovoação; nota que só muito poucos logares de longe 

em longe ainda se sustém, e parecem um pouco mais animados. Uma 

 
228 LE GOFF, Jacques. História e memória. Adaptação da edição Portuguesa: Maria Clarice Samnpaio 

Villac – Campinas: Editora UNICAMP,1990. 
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gente degenerada de costumes, que elles ou seus paes foram escravos, 

que não trabalham porque julgam que isto é só proprio da escravidão, 

que servem de peso ao Estado, vivendo de furto ou esmolas, gente de 

côr chamada, formam o grosso dos habitantes d'estes pobres logares229  

 Assim, a decadência moral, econômica ou produtiva se denunciava através da 

indolência, ignorância e preguiça, herdadas da miscigenação e das paisagens ruinosas; 

muitas vezes a decadência surgiu caracterizada por um desinteresse intelectual ou por 

construções rudimentares. Nessa passagem, Couto alude ao tema da vadiagem, um 

comportamento moral de que eram acusados os brancos pobres, miscigenados, negros e 

índios. Neste enunciado, Couto não levava em consideração as características fluidas, 

orgânicas e locais de Minas Gerais; não analisava se Minas era ou não um lugar 

propício para satisfazer os ensejos da educação iluminista. As condições de Minas 

poderiam abarcar outras estruturas de exploração, nas quais não conviria a 

implementação de modelos construídos por uma experiência externa. A própria técnica 

de mineração desenvolvida ali, devedora da mão-de-obra africana, se deu a partir de 

condições culturais restritas, como o lugar do negro na sociedade, o regime de trabalho 

escravo, a inexistência de escolas e academias que disseminassem novas práticas, entre 

outras. No entanto, a resistência para se incorporar as novas técnicas e conhecimentos 

da ciência em Minas não pode ser concebida como um comportamento imoral e muito 

menos como desinteresse intelectual. Antes de se fazer esse julgamento, deve-se levar 

em consideração todo o regime de trabalho e exploração da mão-de-obra escrava que 

desenvolveu as técnicas regionais. Além do mais, o conhecimento acadêmico era 

limitado na colônia, onde não havia universidades. Assim, a decadência foi uma 

categoria retórica que acomodou as reformas científicas e justificou também demandas 

relativas à colonização. Apesar disso, podemos matizar que foi pelo memorialismo, 

forma textual através da qual a crítica da decadência se manifestou, que as elites 

ilustradas da colônia construíram um certo espaço de poder. À vadiagem, à negritude e à 

mestiçagem restava toda a culpabilização da situação decadente do presente230. 

 Apesar da conclusão de que a decadência era um fenômeno que não cabia na 

realidade colonial porque cumpria normas de enunciação balizadas por um poder e uma 

realidade metropolitanos, é importante descrever certas oscilações de significado para 

 
229 COUTO, José Vieira. Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais (...) [1801]. Rio de 

Janeiro: IHGB, 1842, p. 23. 
230 CAPANEMA, Carolina M. A natureza política das minas: mineração sociedade e ambiente no século 

XVIII. Tese de doutorado, Departamento de História UFMG, 2013, p. 93-94. 
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compreendermos como isso pode ter se sedimentado na história do Brasil e de Minas 

Gerais. Em certa medida, a decadência pode ser interpretada como uma resistência da 

América portuguesa à colonização, pois seria produzida num contexto de insatisfação e 

insubmissão da sociedade colonial frente à metrópole. Mas a decadência também era 

vista na própria natureza, e não só nas paisagens das povoações. Muitas vezes a 

decadência será ainda uma crítica que, tendo origem em antigas tópicas, conferia 

aspecto negativo ao ouro, ou às matas nativas; e à natureza “imatura” da América. 

 Fazendo uma curta retrospectiva dos significados de ouro e natureza no século 

do descobrimento, percebemos que a decadência parece ser um estado natural do ouro. 

O padre Antônio Vieira, no sermão da Primeira Oitava de Páscoa que pregou na Matriz 

de Belém, buscou uma explicação para o fracasso no descobrimento de ouro na 

capitania do Grão-Pará. Nele, o padre expressa um significado sobre o ouro e a 

mineração bastante compartilhado pelo século XVIII. Segundo Francisco Eduardo de 

Andrade, a ideia de Vieira era a de que 

Deus acabou guardando silêncio sobre eles [metais preciosos], 

mantendo-os escondidos nas entranhas da terra, e isso devia mostrar 

aos colonos cristãos a necessidade de saber evitá-los. O 

verdadeiramente legítimo do ponto de vista da lei divina seria cuidar 

da agricultura, valorizando o que a terra produzisse na superfície.231 

 Nesse tipo de representação, a natureza do ouro aparece como perigosa, 

demoníaca, estéril, associada a uma paisagem montanhosa, penhascosa, repleta de 

buracos infernais232, pois os “tesouros minerais (...) atiçavam vícios; o pior deles: a 

cobiça. Seguia-se o desregramento moral dos exploradores, assim como a penúria e a 

opressão fiscal e política”233. Esta interpretação está tangenciada pelo entendimento do 

imaginário infernal, tratado no capítulo 1 desta dissertação. Já a natureza da agricultura, 

em oposição à do ouro, seria significada como um retorno ao criador, à arte primeira 

que ele atribuiu aos humanos – aos jardins edênicos e às maravilhas. Dever-se-ia seguir 

o exemplo do Gênesis – livro no qual os metais preciosos não foram sequer referidos 

diretamente – e empunhar enxadas e arados para plantar as sementes virtuosas do bem. 

 
231 ANDRADE, Francisco Eduardo de.  A Natureza e a gênese das Minas do Sul nos livros de André João 

Antonil e Sebastião da Rocha Pita. Revista brasileira de história, vol. 26, nº 51, 2006, p. 175. 
232 Ibidem, p. 5. 
233 Ibidem, p. 5. 
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Nas palavras do jesuíta Antonil234, a colonização de Minas Gerais se dera no início com 

tantos males, padecimentos, revoltas e crises de fome devido ao fato de o espírito do 

mineiro ser corrompido pelo ouro: 

Sendo a terra que dá ouro esterilíssima de tudo o que se há mister para 

a vida humana, e não menos estéril a maior parte dos caminhos das 

Minas, não se pode crer o que padeceram ao princípio os mineiros por 

falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga 

de milho na mão, sem terem outro sustento.235 

 Havia uma noção de que as terras de mineração seriam estéreis por natureza – 

algo que já foi contestado por análises de solo realizadas em locais de ocorrência de 

minerais. Há, também uma contraposição entre agricultura e mineração constituída na 

época, que será abordada no próximo capítulo. Mas basta nos atermos aqui à maneira 

como Antonil constrói a figura do minerador para entender que, para ele, o ouro possui 

uma malignidade inata que afeta quem o busca. O ouro causaria tanta cegueira que os 

mineiros morreriam de fome com uma espiga de milho na mão por só buscarem o que 

está embaixo da terra e se esquecerem do que está por cima – a cobiça é o que produz 

essa desorientação moral que acaba terminando em morte. O ouro seria uma maravilha 

ou um sinal do paraíso, mas tomada pelo diabo, e assim acabaria se tornando infernal 

para quem o desentranhasse da terra e o manejasse. Essa dualidade de oposições que 

paira sobre o ouro e entre a mineração e a agricultura lembra muito o contraste entre céu 

e inferno, se a colocarmos diante do dicionário de Bluteau, no verbete “Fogo”:  

Fogo central, chamão os chimicos, & por outro nome Archeo, a um 

fogo q elles suppoem no centro da terra, o qual coze, & digere os 

metaes. Na opinião dos pytharicos este centro da terra, he a propria 

esfera do fogo, porque (segundo elles diziam) he a natureza do fogo 

tão inquieta, impaciente, & fugitiva, que para ter mão nelle, foy 

necessário tello preso, & como encarcerado no meio do Universo, & 

no centro do mundo, como em lugar donde não podesse fugir, & dele 

repartisse facilmente com todos os elementos, & mixtos o seu calor. O 

 
234 O padre jesuíta João Antônio Andreoni, nascido em Toscana, escreveu “Cultura e Opulência no 

Brasil”, texto que ficou reconhecido na história da colonização do Brasil por fornecer informações 

riquíssimas sobre um período de tão escassa documentação. Esse manuscrito foi publicado (anos depois 

de ter sido escrito) sob o pseudônimo Antonil, usado pelo jesuíta. Era formado em Direito e exerceu as 

seguintes funções: secretário do padre visitador-geral Antônio Vieira e de alguns provinciais, visitador 

local de Pernambuco, pregador, professor de retórica, diretor da Congregação dos Estudantes, mestre de 

noviços, reitor do Colégio da Bahia, provincial e confessor de dois governadores gerais (marquês das 

Minas e D. João de Lencastre). Ibidem, p. 6-7. 
235 ANTONIL, Apud. Ibidem, p. 11. 
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fogo central verdadeiro, he o do inferno, que a mayor parte dos 

theologos collocão no centro da Terra (...)236. 

 Se o próprio inferno está no centro da Terra, o que dizer de “metais preciosos” 

que estão a meio caminho de lá? Não fortuitamente, uma das expressões utilizadas por 

um governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais remeteu à relação entre o 

ouro, os vícios e o inferno em Minas: 

os dias nunca amanhecem serenos; o ar é um nublado perpétuo; tudo é 

frio naquele país, menos o vício, que está ardendo sempre (...) a terra 

parece que evapora tumultos; a água exala motins; o ouro toca 

desforos; destilam liberdades os ares; vomitam insolências as nuvens; 

influem desordens os astros; o clima é tumba da paz e berço da 

rebelião; a natureza anda inquieta consigo e, amotinada lá por 

dentro, é como no inferno.237 

 Como afirmava dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, o Conde 

de Assumar, que esteve no Brasil entre 1717 e 1720, a natureza das minas estaria 

inquieta consigo mesma, assim como o fogo do centro da terra de Bluteau. E era 

amotinada por dentro, ou seja, portava uma característica pejorativa e insubmissa a 

priori, que pertencia à sua substância. O sedimento desses enunciados é a positivação de 

uma atmosfera maligna produzida pela presença do ouro. A figura do minerador que 

está em busca do metal precioso e diabólico também seria construída a partir dessa 

atmosfera, e ela era considerada desonesta, desonrada, sem hábitos civilizados, 

enganadora, traiçoeira, cobiçosa, mentirosa, pecadora e corrupta (tópica da vadiagem). 

Assim, a extração do ouro se desdobrava na necessidade de combater os monstros que 

nasciam de dentro da consciência moral do minerador. Dentro do imaginário do 

maravilhoso, as maravilhas só se apresentavam depois da batalha da teodiceia, quando 

se exterminavam os monstros e os vícios. Portugal demonstrou um cuidado excessivo 

com seus colonos mineiros e combateu a corrupção em Minas ora através de conflitos, 

ora de múltiplas acomodações fiscais. Vejamos, em termos gerais, como a coroa 

enfrentou a natureza amotinada dos mineiros através das múltiplas tentativas de 

cobrança de impostos sobre os metais preciosos. 

 
236 BLUTEAU, Op. cit., vol. 4, p. 150 (grifos meus). 
237 Conde de Assumar, Apud. SOUZA, Laura de Mello e. Norma e conflito: aspectos da história de Minas 

no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 88. 
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 Antes das descobertas das jazidas no território que hoje é Minas Gerais, o 

Império de Portugal já se valia de legislação que legitimava o exclusivo direito régio 

sobre as riquezas minerais do subsolo. Esse direito à posse foi afirmado a partir das 

Ordenações da Fazenda, instituídas por d. Manuel em 1516, no capítulo 237. Nele se 

determinava que era do “direito real” qualquer veio de ouro, prata “ou qualquer outro 

metal, os quais todo o homem em todo o lugar, com tanto que antes que o comece a 

cavar, de entrada pague a El-Rey”238. Depois, foi instituído, durante a União Ibérica, um 

regimento de mineração que vinha das Ordenações Filipinas, datadas de 1603. A partir 

dessa data, ambas ordenações vigoraram simultaneamente. Neste “Regimento das terras 

minerais”, foi regulamentado o processo de demarcação das terras, que era feito pelo 

Estado para que terceiros minerassem e pagassem impostos sobre o ouro extraído. Para 

os impostos serem cobrados (20% da produção) determinava-se a criação de casas de 

fundição. E para garantir uma boa vigília do extravio foi implementado um sistema de 

denúncias no qual o denunciante levava boa parte do ouro denunciado. A figura de 

autoridade era o provedor de Minas, que se inteiraria das descobertas de novas jazidas e 

resolveria contendas entre mineiros.239 Seguindo esse regimento, em 1618 sai um alvará 

que determina a construção de uma feitoria em São Vicente para cobrar os impostos de 

alguns metais preciosos que já eram encontrados na região. 

  Em 1700, com as jazidas de Minas já descobertas e uma quantia considerável de 

ouro sendo extraída, instituiu-se um regimento que foi fruto de negociações entre o 

governador e os paulistas. Nele, o provedor é suprimido e os guardas-mores ficam 

responsáveis por colocar em vigor as regras de fiscalização e distribuição de terras. Foi 

um regimento que incentivou novas descobertas e que, por isso, deu abertura a mineiros 

pobres. Já em 1702, institui-se o “Regimento das Minas”. Este regimento foi expressão 

de grande preocupação por parte das autoridades reinóis com a arrecadação do ouro. Ele 

inaugurou o cargo de intendente das Minas, que tinha como função fiscalizar as normas 

do regimento, cobrar os impostos e combater contrabandistas. O intendente deveria ser 

um juiz em matérias de mineração e seu trabalho era o de pôr em vigor as leis a esse 

respeito; tinha uma autoridade próxima à do ouvidor e, assim como este, advinha de 

nomeação régia. Vale mencionar que a coroa só escolhia portugueses para este cargo, 

 
238 Ordenações manuelinas; Ordenações da Fazenda, cap. 237, 1516, Apud CARRARA, Ângelo. A Real 

Fazenda de Minas Gerais: guia de pesquisa da coleção Casa dos Contos de Ouro Preto. Ouro Preto: 

UFOP, 2005, p. 11. 
239 REZENDE, Dejanira Ferreira de. Mineração nos morros das Minas Gerais: conflitos sociais e o estilo 

dos pequenos exploradores (1711-1779). Dissertação de mestrado. Mariana: UFOP, 2013, p. 23-29. 
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sendo Manuel Ferreira Câmara o primeiro brasileiro a ser nomeado como intendente no 

Brasil, já tardiamente. Nesse regimento, os guardas-mores ficaram responsáveis apenas 

pela demarcação e distribuição das datas minerais, o que, contudo, não era atividade 

meramente técnica. Sérgio Buarque de Holanda anota que o regimento de 1702 

promoveu a exclusão dos pequenos mineiros, pois, a partir dele, teriam direito às 

melhores datas minerais aqueles que tivessem mais escravos; quem não tivesse escravos 

não poderia minerar240. Este regimento foi a base da legislação sobre a exploração 

aurífera durante todo o século XVIII, pois depois dele não se alteraram tanto as 

disposições entre o intendente, os guardas-mores e os residentes das casas de fundição. 

Valia, contudo, fundamentalmente para rios e ribeirões; já a exploração realizada nos 

morros possuía uma dinâmica diferente. O que demonstrou uma grande acuidade da 

coroa em relação ao extravio foi a Carta Régia de 1703, enviada pelo rei ao governador 

Dom Álvaro da Silveira de Albuquerque, que o mandava proibir qualquer tipo de 

trabalho com o ouro na capitania antes que ele fosse quintado241. Isso visou impedir que 

alguns ourives ou ferreiros trabalhassem a favor daqueles que buscavam passar parte de 

sua extração de ouro despercebida pelo fisco, sob a alegação de que aquele ouro viera 

de outro lugar por já estar trabalhado. 

 O regimento de 1702 trouxe à tona os primeiros embates entre os paulistas e os 

forasteiros emboabas. O primeiro intendente nomeado, o português José Vaz Pinto, não 

permaneceu em Minas por mais de dois anos e foi obrigado a fugir ameaçado de morte. 

Algo que os intendentes não conseguiam controlar era a recente tradição, mas nem por 

isso menos arraigada, nas palavras do governador Sá Meneses, de minerar nos morros 

de Minas, em datas coletivas, nas quais mineiros pobres se amparavam. Para este tipo 

de mineração, bastante dificultosa por exigir o desmonte das terras mais altas que os 

leitos dos rios, era preciso água, um recurso que passou a ser disputado pelos mineiros. 

Não só pelos pobres, pois, à medida que o ouro de aluvião se esgotou, as minerações 

nas encostas e morros se tornaram cada vez mais comuns, o que causou contendas entre 

grupos sociais diferentes que usavam a mesma fonte de água para lavras próximas, mas 

com demarcações distintas. Por isso, em 1720, depois de longa troca de cartas entre 

 
240 HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Metais e pedras preciosas”. In.: História geral da civilização 

brasileira. A época colonial. Tomo I, vol. 2, 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 298. 
241 Carta de 7 de maio de 1703 do rei ao governador Dom Álvaro da Silveira de Albuquerque. Disponível 

em: 

http://historialuso.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4556:quinto

-do-ouro&catid=172&Itemid=215 (acesso em 13:26h do dia 26/07/2020) 
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intendentes, governadores e autoridades metropolitanas, institui-se uma provisão que 

previa a regulamentação das águas pelo guarda-mor, o mesmo que concedia datas 

minerais a mineiros mais ricos. Uma das determinações da “Provisão das águas” foi a 

de que os “guardas-mores repartissem a água conforme a possibilidade dos que 

mineram”242, ou seja, dando prioridade às jazidas e mineradores de maior potencial. A 

coroa passou a incentivar mais os mineiros ricos para acumular maior arrecadação. Na 

mesma década desta provisão, tem início a extração das minas de Goiás e Cuiabá, o que 

dilatou mais ainda a visão da coroa sobre o ouro. 

 A Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica foram conflitos situados ao 

mesmo tempo no contexto de formação do território mineiro e da jurisprudência dos 

impostos sobre as minas. As populações migrantes que se acomodaram em meio às 

jazidas recém-descobertas, muitos deles colonos pobres das capitanias de São Vicente e 

Bahia, se mostraram insatisfeitas e insubordinadas frente aos meios pelos quais a coroa 

impôs a tributação do ouro, ainda mais porque, a partir do regimento de 1702, uma parte 

significativa da população de Minas ficou excluída da mineração e passou a criar outras 

estratégias para minerar. No contexto desses conflitos, confrontava-se a tradição 

estamental portuguesa e a opressão fiscal dos “emboabas”. Em 1713 o quinto passou a 

ser cobrado por bateias, isto é, cobravam-se 12 oitavas de ouro por escravo por ano, o 

que incidia como uma capitação. Estabeleceu-se depois uma finta (ou contribuição fixa) 

de 30 arrobas anuais para as Minas. Em 1718, através de uma negociação com as 

câmaras municipais – locais de irradiação do poder local dos mineiros – se reduz a finta 

para 25 arrobas, mas a cobrança de direitos de entradas sobre os produtos que 

adentravam as Minas passou para o controle metropolitano. Contudo, em 1722 a finta já 

subia novamente para 37 arrobas. Em 1725 foi estabelecido o sistema de casas de 

fundição em Minas, o que fez a arrecadação do quinto do ouro aumentar 

significativamente. Depois, em 1735, adotou-se o sistema de capitação e censo das 

indústrias. Este último incidia sobre qualquer escravizado ou pessoa livre que 

minerasse, bem como sobre estabelecimentos comerciais e ofícios mecânicos, causando 

mais indignações entre os mineiros. A partir de 1751, o sistema das casas de fundição 

foi reformado e ampliado, a ele sendo acrescidos o piso mínimo de 100 arrobas e a 

permissão para se cobrar a derrama quando este não fosse atingido. Ao estabelecer o 

novo modelo ainda em 1750, o rei mencionou que já teriam sido implementados em 

 
242 APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 01, f. 42v-43. Apud. REZENDE, Op. cit., 2013, p. 32. 
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Minas até àquela altura “doze métodos” de fiscalização dos tributos243. A grande 

quantidade de “métodos” de cobrança do quinto se devia à desconfiança do Estado em 

relação aos mineiros extraviadores e alguns agentes administrativos, bem como à 

resistência dos mineradores, que desejavam pagar menos e consideravam as formas 

adotadas injustas. O sistema de cobrança instituído em 1751 durou até 1827, quando o 

quinto passou à "vigésima" (5%). Diversas estratégias foram criadas pelos mineiros para 

evitar o pagamento do quinto ao longo do século XVIII: a expressão “lavar a égua” 

significava que o mineiro obtivera sucesso em esconder ouro em pó nos pelos de seu 

cavalos (depois de passar pela fiscalização, jogava-se água no animal para escorrer o 

ouro); a expressão “santo do pau oco” se referia aos eclesiásticos que escondiam ouro 

em estatuetas de santos. 

 A cobrança dos impostos sobre os diamantes também passou por diversas 

reformulações e ajustes e isso também nos revela uma acuidade do Estado em relação 

ao extravio dos metais preciosos. Os primeiros diamantes de Minas Gerais foram 

encontrados no Tejuco, no final da década de 1720. Em 1729, os primeiros bandos 

referentes aos diamantes são editados e já em 1731 os limites do Distrito Diamantino 

são demarcados. Com essa demarcação móvel (porque poderia ser refeita à medida que 

se encontrassem novos territórios com diamantes), o acesso ao interior do distrito foi 

dificultado por direitos de entrada. Em 1735, com o intuito de reforçar o controle sobre 

a demarcação e de evitar os contínuos extravios que aconteciam na região, cria-se a 

Intendência dos Diamantes – independente da do ouro. A partir de 1745 não há mais 

livre acesso ao distrito – em tese, só entrava quem portasse autorização – e a extração 

do diamante passou a ser efetuada por contratos. Os contratos foram feitos com o 

objetivo de evitar mais extravios, mas causaram o efeito contrário, gerando monopólio 

das lavras diamantíferas, que se articulou ao contrabando. Em 1771 Pombal aboliu o 

sistema de contratos e tornou a extração privilégio e monopólio real – as lavras 

passaram a ser trabalhadas pelo Estado, e as elites constituídas àquela altura em torno 

dessas lavras passaram a ser empregadas por ele. Quem operava a Extração Régia era a 

Junta Diamantina, aparelho estatal criado na época, que respondia diretamente a um 

setor administrativo sediado em Lisboa – ou seja, o intendente poderia tentar se 

 
243 Regimento para a nova forma de cobrança do direito senhorial dos moradores das Minas Gerais, 

abolida o da capitação que antes se praticava, Lisboa, 03 de dezembro de 1750. Disponível em: 

http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=116&accao=ver&pagina=322 (acesso 

em 13:42h do dia 26/07/2020). 

http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=116&accao=ver&pagina=322
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sobrepor ao governador de Minas, o que de fato ocorreu no episódio entre o intendente 

Silveira e José Vieira Couto.244 

 A cobrança dos impostos sobre os metais preciosos nunca foi totalmente 

acordada entre mineiros e metrópole, e a mineração não foi exatamente bucólica, 

nostálgica, calma e providente, como um trabalho no campo, mas sim sangrenta, cheia 

de contendas, mentiras, desavenças, disputas e revoltas. Essa era a ambiência da 

mineração. Ou melhor, podemos dizer, retomando o que foi dito acima sobre a 

“natureza inquieta consigo mesma e amotinada por dentro”, que esse era o clima 

causado pela presença do ouro entre mineradores e colonizadores. Demorou para se 

encontrar no Brasil, em relação à América hispânica, o metal precioso que é o 

verdadeiro deflagrador da “visão do Paraíso”. Apesar disso, o imaginário sobre as 

maravilhas e os monstros que as cercam jamais deixou de orientar a conquista e a busca 

por riquezas naturais no Brasil. A partir do descobrimento do ouro em Minas, a 

administração portuguesa se manifestou tomada por este imaginário, mesmo que fosse 

para demonizá-lo, e através de uma obsessão com a carga tributária. O resultado disso? 

Os Jardins do Éden se tornaram minas opulentas e decadentes, onde habitavam mineiros 

supostamente impregnados de vícios, o que a documentação administrativa sugeria 

combater. 

 Em 1804, a leitura que o bispo de Olinda fez sobre o ouro e a mineração do 

Brasil em seu “Discurso sobre o estado atual das Minas do Brasil” os consideraram um 

risco ao reino e sua economia:  

 Nos tempos em que a nação mineira descobrir os ricos veios 

de ouro ela se verá cercada de amigos, amigos sim do seu ouro; mas 

nos tempos de sua pobreza, ela seguirá a desgraçada condição 

humana, ela se verá pisada e abatida por aquêles mesmos que com ela 

fizeram um melhor jogo. Uma nação sensata não deve imitar os 

desvarios de um jogador; deve estabelecer-se sobre bases sólidas e 

permanentes.245 

 
244 SILVA, Clarete Paranhos da. O desvendar do grande livro da natureza: um estudo da obra do 

mineralogista José Vieira Couto, 1798-1805. São Paulo, Anna Blume/FAPESP/Editora da Unicamp, 

2002P. 38-39. 
245 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. “Discurso sobre o estado atual das minas do Brasil”. In.: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Obras econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1804). 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966, p. 197 (grifos meus). 
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 A mineração foi comparada a um jogo pois a quantia de ouro que um veeiro 

contém não era previsível, lembrando assim a dinâmica de um “jogo de azar”. Na 

agricultura isso não aconteceria. Quem possuísse cabedais para investir geralmente 

obtinha sucesso. A garantia do empreendimento agrícola era considerada “justa” e 

“moral”, pois não dependia tanto de fatores externos e relativos à imprevisibilidade da 

natureza – uma seca, o excesso de chuvas e a invasão das pragas significavam mais uma 

manifestação divina do que uma natureza traiçoeira e diabólica como a do ouro. Os 

mineiros tornam-se, assim, jogadores que apostam na promessa das minas, algo 

considerado imoral. 

 Apesar de a agricultura (virtude) ser o símbolo oposto à mineração (vício) nesse 

jogo de dualidades, algumas plantas e florestas não escaparam do imaginário decadente 

procedente da mineração dos metais. Quando observamos esses significados de longe, 

num plano mais abrangente, vemos que, não só o ouro, mas toda a natureza da América 

foi considerada traiçoeira, enganadora, como se trouxesse a riqueza em meio à 

degeneração dos valores morais e do espírito cristão; assim, ela também foi considerada 

inferior ou imatura – era uma maldade bruta, instintiva e ingênua, derivada de um 

estado natural dos seres e entes que ali habitavam. Um lugar com uma natureza 

degenerada produziria, consequentemente, uma atmosfera decadente, um ambiente que 

influenciaria todos os que o habitavam envolvendo-os em vícios imorais. No conjunto, 

as matas e o ouro (as riquezas) foram enquadrados como decadentes e viciosos por se 

apresentarem em seus estados “naturais”246. Seguindo Pero Vaz de Caminha, as 

populações autóctones da América não poderiam sucumbir à corrupção causada pelo 

ouro por serem demasiado ingênuas, sem civilização. Neste plano, ouro e barbárie 

poderiam, então, conviver. 

 Não só os ameríndios, mas também as florestas, plantas nativas, quadrúpedes, 

outros animais, foram considerados inferiores à fauna, flora e civilizações europeias. 

Quando consultamos o significado de “mata” no vocabulário de Bluteau, encontramos 

 
246 Warren Dean anota a dificuldade que os portugueses tiveram em se ambientar na América. O estado 

em que se encontrava essa natureza foi um desafio para os agricultores que invadiram a Mata Atlântica 

com seus cultivos. Eles sofriam muitos prejuízos por causa das formigas, que em uma madrugada 

depenavam suas mudas recém-plantadas. Diversas “pragas” (que não eram coevoluídas com as espécies 

invasoras trazidas pelos portugueses) causavam transtornos à colonização e foram interpretadas como um 

estado selvagem, de imaturidade daquela natureza tropical. DEAN, Warren. “A ciência descobre a 

floresta”. In: A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia 

das Letras 2002. 



141 
 

 
 

“bosque de árvores silvestres, onde se criam feras, ou caça grossa”247. Buscando os 

significados de “selva” no mesmo vocabulário, encontramos “val o mesmo que Mato, 

Bosque”248, ou seja, um sinônimo de “mata”, no qual também consta o termo “bosque” 

– o qual define-se como “nome colectivo, que significa quantidade de arvores criadas 

em pouca distancia umas das outras”249. Finalmente, ainda no mesmo vocabulário250, 

temos o significado de “fera”: “Besta feróz, como Leão”251. E é no significado de 

“besta” que encontramos o que perseguimos de fato: “Animal irracional (...)”; referindo-

se a Descartes, Bluteau afirma que ele não foi 

O primeiro que se empenhou em provar, que os animaes não tinhão 

conhecimento, nem órgãos proprios para receber os differentes 

objectos, mas que so erão humas machinas, que naturalmente se 

moviam (...)252 

O primeiro teria sido Gomes Pereira, um médico espanhol. No significado de “besta” 

encontramos a definição de que a natureza é uma máquina que age “naturalmente” no 

mundo, ou seja, de acordo com regras naturais preestabelecidas por Deus. Esse ser 

natural, que por isso também se torna irracional, não desfruta dos órgãos necessários 

para viver em um tempo histórico, isto é, ele não enxerga entre a decadência e o 

progresso, a sua história é estática. Também temos a definição de “homem besta” dentro 

do verbete “besta”, o que demonstra que essa categoria de imaturidade ou estado natural 

também se estendia ao ser humano: “ignorante, tolo”253. Pesquisamos também o 

significado de “selvagem”254, que demonstrou mesma semântica que “besta”. 

Retornando à “mata”, ela seria um lugar natural no qual se criam as bestas, onde o 

tempo natural impera sobre o histórico, onde na verdade não há tempo, só um estado 

estático de imaturidade que foi assimilado à decadência. Assim, as coisas e os seres 

naturais das matas possuem em si mesmos o princípio do seu movimento e repouso. 

Não se questionam, nem se transformam. 

 
247 BLUTEAU, Op. cit., vol. 5, p. 355 (grifos meus). 
248 Ibidem, vol. 7, p. 560. 
249Ibidem, vol. 2, p. 166. 
250 Também pesquisamos o significado de “grosso”, que não é tão central para essa análise, mas o 

colocaremos em nota de rodapé mesmo assim. Esse significado é grande (ocupa uma página e meia), mas 

a parte dele que diz respeito à natureza é a seguinte: “grosso, falando em paos, pedras (...) arvorezinha, ou 

mata, que tem uma raiz grossa”. Ibidem, vol. 4, p. 136. 
251 Ibidem, vol. 4, p. 77. 
252 Ibidem, vol. 2, p. 110. 
253 Ibidem, vol. 2, p. 111. 
254 “Salvagem, metaforicamente, chamamos a hum homem rude, aspero, villão, rustico, de costumes 

barbaros”. Ibidem, vol. 7, p. 457. 
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 Não por acaso, outra definição do vocabulário de 1728 para “mata” é “uma mata 

de vícios, de ignorancias. Chagas”255. Os vícios seriam os hábitos das feras, criadas em 

um ambiente propício a isso, sem artes, civilização e tempo. Desse modo, as matas, 

assim como as minas, foram muitas vezes, tomadas como um lugar natural da 

decadência pelos enunciados do século XVIII. Os naturalistas luso-brasileiros que 

fizeram a crítica da preservação das matas sãos os primeiros que contribuem de alguma 

forma para despir esse termo de seu significado pejorativo, incorporando as matas como 

uma necessidade econômica e agrícola, o que será explorado mais à frente. Por 

enquanto, sigamos alguns enunciados que construíram as matas como um lugar natural 

da decadência. 

 Já mencionamos, no capítulo 1, a contraposição que Caetano da Costa Matoso, 

no relato de sua viagem a Minas Gerais para tomar posse como ouvidor, promoveu 

entre uma natureza bela e feia, agradável e desconfortável. Ele deixa uma brecha 

pequena, mas ainda sim significativa, para que o imaginário edênico da conquista 

adentrasse sua representação do mundo natural, conferindo-lhe um significado entre o 

bem e o mal. Contudo, também podemos detectar algum desprezo pelas matas nos 

mesmos textos anônimos do Códice que já foram analisados naquele capítulo. Como 

demonstrado, quando se tratava dos “paos”, ervas e cipós, a natureza era representada 

em uma lista simples, com significados utilitários, como apontam as Notícias das 

taquaras, dos cipós e das muitas comidas que se fazem de milho nas Minas: 

Há o cipó chamado butua, que só a raiz tem singulares préstimos bem 

sabidos na medicina. (...) 

Há outro chamado alho, que pelo cheiro se conhece. 

Todos servem de amarrar, por serem brandos e mui compridos. 

Há outros muitos mais, sem ministério de que se faça memória.256 

 Mas não são fornecidas informações tão detalhadas dos usos dos insumos como, 

por exemplo, na seção intitulada “Notícia de muitas comidas que se fazem de milho”. 

Nesta, seguem-se duas páginas repletas de informações sobre diversas receitas e usos 

sociais do milho. Também se anota qual tipo de receita pertence a qual casta social, 

 
255 Ibidem. 
256 ANÔNIMO, “Notícias das taquaras, dos cipós e das muitas comidas que se fazem de milho nas 

Minas”, In.: FIGUEIREDO, Luciano; CAMPOS, Maria Verônica. Códice Costa Matoso (...). Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, vol. 1, 1999, p. 784-785 

(grifos meus). 



143 
 

 
 

menciona-se a preparação do milho para dar de comida a criações de gado e cavalos e 

até receitas de bebidas e licores que se faziam dele em Minas desde aquela época257. Em 

outro texto reunido no mesmo Códice, intitulado “Farinha de Mandioca ou de pau”, 

datado de 1750 e também escrito por um autor anônimo, se distinguem até os tipos de 

mandioca e seus diversos nomes: 

 O pão comum por todo o Brasil, ou América, é a farinha de 

mandioca. É esta uma planta que nunca se lhe estraga ou perde a 

semente, ainda que pouco cuidado haja. É a semente desta planta 

muito distinta do fruto que dá, por o fruto só serve para se comer, não 

plantar, e a semente só serve para se plantar, e não se comer. Três 

castas há de mandioca. Há uma de que mais se usa nestas Minas, é 

uma chamada mandioca brava; esta mandioca mata a qualquer pessoa 

que a comer da sorte que se cria e sai da terra, e pelo contrário aos 

animais que a comem da mesma sorte lhes não faz mal, como cavalos 

e porcos, e a estes mesmos animais mata para logo se acaso bebem 

uma água que da dita mandioca sai quando se espreme, como eu vi j á 

morrerem. As outras duas castas de mandioca lhes chamam aipim, um 

vermelho, outro branco. O vermelho, ainda se se comer como fica dito 

da brava ainda faz mal. A branca é muito doce, não faz mal. Estas 

duas chamadas aipim se lhes chamam mandiocas mansas. Qualquer 

destas mandiocas se usa de comer assadas ou também cozidas na 

panela da vaca, como muitos usam, e não têm mau gosto, e sem 

receio se pode comer desta sorte a quantidade que quiserem.258 

 A mandioca já é aqui, assim como o milho, uma espécie mais bem reconhecida e 

importante. A descrição dessas plantas revela muito mais detalhes do que a dos cipós. 

Além dessas citações revelarem muito do cotidiano mineiro e das relações e usos que se 

fazia dos corpos naturais, também apontam mais para uns corpos do que para outros. 

Isso aconteceu porque não se cultivavam os “paos” das matas, mas sim os alimentos 

como o milho e a mandioca. Por outro lado, jamais se plantou uma semente de pau-

brasil durante a colonização259. Retornando aos cipós, o documento relatava: “Todos 

servem de amarrar, por serem brandos e mui compridos. Há outros muitos mais, sem 

 
257 Ibidem, 785-786. 
258 ANÔNIMO, “Farinha de mandioca ou de pau”, In.: Ibidem, p. 778-779 (grifos meus). 
259 Essa afirmação é exagerada, mas queremos dizer com isso, que nunca houve nenhum esforço da parte 

dos colonizadores para replantar espécies nativas que destruíam e consumiam. 
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ministério de que se faça memória”260. Ou seja, sem utilidade, sem memória, sem 

descrição e sem história. Algumas plantas da América já foram extintas por não terem 

interessado à colonização. Em geral, no Códice, é fornecida maior profundidade na 

descrição de alimentos como o milho e a mandioca do que de cipós, madeiras e ervas. 

Quando se tratava destes, a visão utilitária organizava-se com base numa 

homogeneização e simplificação – as matas dos sertões mineiros –, havendo certa 

confusão na identificação das espécies, e consequentemente a ausência de informações e 

maiores detalhes sobre seus usos e sobre a forma de cultivá-las. 

 Na verdade, esta zona cinzenta do território, que estava, de certo modo, anexado 

a ele, mas permanecia sem distinção e à margem, foi por muito tempo ignorada na 

colonização do Brasil. Como já se apontou, pela prática de queimadas, as matas eram 

um tipo de fronteira da colonização, mas não apenas no sentido estático territorial, em 

oposição à ocupação das povoações; também no sentido de ser um local de resistência à 

colonização. Elas foram descritas pelos enunciados como um local frequentado por 

desclassificados sociais, garimpeiros, quilombos e civilizações indígenas. José Vieira 

Couto denunciava a despovoação dos sertões do São Francisco em 1801: “seria preciso 

haver grandes cautelas, que aquelles sertões eram dos mais asperrimos; que gentios 

bravos e quilombos de negros fugidos os infestavam”261. Da mesma forma, José 

Gregório de Moraes Navarro reclamava da dificuldade de se aproveitar os bosques 

tomados por feras: 

porque aliás não se poderia, tirar nenhum proveito daquelles 

immensos bosques, habitação occulta dos bichos, e das feras, não se 

conheceria a grande variedade das arvores e das hervas, nem o seu 

préstimo e virtude, não se descobririão os ricos thesouros que a terra 

occulta no seu seio, não se civilizarião as Nações, barbaras que alli 

nascerão262. 

 Ao contrário do que Navarro pensava, os quilombos que se fixavam nas matas 

aprenderam muito com as florestas. Assim como os ameríndios, possuíam um imenso 

conhecimento sobre os remédios e alimentos da Mata Atlântica. As matas também 

ocupavam a fronteira do território de disputa com a coroa e por vezes abrigavam 
 

260 “Notícias das taquaras, dos cipós e das muitas comidas que se fazem de milho nas Minas”, Op. cit., 

1999, p. 785 (grifos meus). 
261 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 61-62. 
262 NAVARRO, José Gregório de Moraes. Discurso sobre o melhoramento da economia rústica no 

Brasil. Editado por Frei José Mariano da Conceição Velloso. Lisboa: Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 

1799, p. 13. 



145 
 

 
 

(des)caminhos e estradas que conectavam as vilas e os arraiais. Esse limite do Império 

português podia estar numa fronteira definida ou fragmentada pelo interior das 

conquistas – afinal, a colonização avançou conservando algumas clareiras de Mata 

Atlântica preservadas. A fronteira com as matas não era apenas limítrofe e constante, 

mas também fragmentada por entre os arraiais, estradas e capitanias. Nesse sentido, 

consistiam em uma zona cinzenta – difícil de rastrear – que estava indomada pela 

colonização. Couto também faz referência a essa fronteira:  

Um extenso cordao de grossas matas habitadas somente de gente 

barbara e selvatica corre ao longo de todo o lado oriental e tolhe a 

comunicação desta Capitania [Minas Gerais] com a do Espirito Santo 

e Porto Seguro.263  

 Nessa memória, de 1799, Couto se referia aos índios Botocudos, que habitavam 

aquela região e se envolveram em muitos conflitos violentos contra os colonizadores, 

bem como aos garimpeiros ilegais que assediavam as lavras diamantíferas de Minas. 

Em 1801, o naturalista tejucano continuava a caracterizar as matas de Minas como lar 

de gente indômita, usando termos pejorativos, pois enquanto o viajante percorre este 

vasto território, encontra “diante de si (...) dilatadas campinas, matizadas de negros 

capões”264. Valendo-se do mesmo enquadramento, as “terras do [rio] Doce são mais 

férteis, vermelhas, e as serras cobertas de negras altas matas”265. A escuridão das matas 

é uma menção recorrente desse naturalista. O emprego do termo “negro” como adjetivo 

para matas está ligado a dois sentidos: um deles diz respeito ao que já foi mencionado, 

aos habitantes das matas, muitas vezes quilombos resistentes à colonização, o que 

implica um preconceito racial na definição delas; o outro sentido diz respeito a uma 

caracterização, escravista também, na qual o escuro é contraposto ao claro; o preto ao 

branco; o preto como degenerativo e decadente (diabólico) e o branco como civilizado e 

perfeito (divino). Esse sentido está ligado à metáfora iluminista para a qual se devia 

iluminar os cantos obscuros do mundo com o conhecimento clarividente das ciências e 

da civilização europeia. 

 Essa metáfora de iluminação das escuras matas de Minas configura-se como 

uma versão luso-mineira da justaposição entre a decadência e o progresso – a 

 
263 COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais (...) [1799]. Estudo crítico, 

transcrição e pesquisa histórica: Junia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro. 1994, p. 

53. 
264 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 39. 
265 Ibidem, p. 3. 
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decadência vista como a condição imatura da natureza e seus habitantes (ameríndios e 

quilombolas) e o progresso como iluminação ou como o esclarecimento da História 

Natural (esquadrinhamento realizado nas regiões desconhecidas). Isso não quer dizer 

que alguns autores do período não possam ter considerado que a decadência também 

emanasse da própria civilização, como veremos à frente. Mas Couto situa-se entre a 

teodiceia e o cosmopolitismo pois encontra um percurso que vai da dimensão 

infernal/inferior da natureza nativa a um progresso a partir dela, e assim formula uma 

concepção deísta bastante matizada por resquícios de uma metafísica na qual a América 

era um lugar natural débil. Para ele, as matas assombrosas da América eram um grande 

foco da decadência na colonização. Era um espaço que precisava ser redimensionado 

para a civilização. O autor continua: 

Era na verdade este sitio feio e medonho pela comcavidade e baixa do 

seu assento, pela soada das aguas do rio, e pela altura e espessura das 

matas, que ahi mantinham sempre um ar escuro, e um continuado 

crepusculo da noite. Para o fazer mais habitavel cuidámos logo em 

derribar a mata ao redor, e em queimal-a a fim de fazer raiar o sol 

sobre a nossa habitação, a qual ao depois a construimos de pequenas e 

rasas choupanas; e no que assim mesmo gastámos mais de vinte 

dias.266  

 Neste momento do itinerário, Couto está perto de seu objetivo, isto é, o 

reconhecimento dos diamantes em torno do Rio Abaeté, e acha-se erguendo o sítio em 

que permanecerá por alguns dias durante as entradas pelos rios. Ele cuida de deixar o 

lugar mais agradável e descreve os aspectos que o incomodam, como um “ar escuro”, 

“altas e espessas matas”, o “barulho das águas dos rios” e um “continuado crepúsculo 

da noite” – ironicamente, Couto detesta justamente os aspectos valorizados hoje em dia 

por uma estética bucólica que considera a natureza preservada como o belo. De forma 

muito ilustrativa, a solução encontrada por ele para “tornar mais habitável” aquela 

paragem foi a de “derribar a mata ao redor, e em queimal-a” para produzir luz em meio 

ao caos da escuridão. As matas produziam o efeito de “assombrar” os que transitavam 

por elas: “umas vezes seguiamos assombrados de altas matas”267. Como tenho 

procurado demonstrar, uma das conotações que “matas” poderia assumir, era o de 

imaturidade ou barbárie. Elas eram um foco de resistência à colonização e a todo um 

 
266 Ibidem, p. 60. 
267 Ibidem, p. 16. 
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estilo de vida e de trabalho, e ao mesmo tempo um espaço carregado de riquezas 

impossíveis de se explorar. Esse antagonismo torna-se bem expressivo no relato de 

Couto quando associa a barbárie dos “marginais” da colônia ao estado de mau 

aproveitamento das matas: “D'aqui passou já a proverbio em Minas, para exprimir-se 

um grande descuido e desmazello, preguiça do sertão”268. É como se a atmosfera das 

matas infundisse hábitos indolentes em seus habitantes 

 Assim, fica evidente que os naturalistas também participaram do processo de 

depreciação da natureza americana. Buffon caracterizou todo o mundo natural 

americano como “inferior” e “imaturo”, a partir de suas sequentes publicações da 

Histoire Naturelle (1749)269. Segundo ele, o continente americano era geologicamente 

mais jovem que o europeu, e por isso apresentava mais abundância de água (rios e 

lagos), o que ocasionaria um ambiente mais úmido e por isso inóspito para o pleno 

desenvolvimento dos seres. 

 Apesar de não ter sido a sua melhor ideia, a teoria da degenerescência foi a que 

ficou mais famosa270. Em 1761, no nono volume de Histoire Naturelle, Buffon fez um 

estudo das espécies semelhantes entre a Europa e a América. A sua conclusão foi que a 

criação dos mamíferos se deu na Europa (estado original do ser) e que a dispersão para 

as Américas teria feito deles inferiores em relação ao formato original (degenerescência 

hereditária). É como se uma “natureza madrasta” tivesse se omitido de fazer germinar 

plenamente a potência dos seres que se dispersaram para a América: 

há obstáculos ao desenvolvimento e talvez à formação dos grandes 

germes; aqueles mesmos que, pelas doces influências de um outro 

clima, receberam sua forma plena e toda sua extensão, se encapsulam, 

diminuem, sob o céu avaro dessa terra vazia, onde o homem, em 

pequeno número, é esparso e errante; onde, longe de usar, como 

mestre, este território que é seu domínio, não exerce império algum; 

onde, jamais tendo submetido nem os animais nem os elementos, não 

tendo domado os mares, nem retificados os rios, nem trabalhado a 

 
268 Ibidem, p. 88 (grifos meus). 
269 Segundo Simmons, foram publicadas mais de 43 edições, sendo as oito últimas após a morte de 

Buffon. SIMMONS, J. C. Os 100 maiores cientistas da história: uma classificação dos cientistas mais 

influentes do passado e do presente; tradução de Antônio Canavarro Pereira. –  2 ed. – Rio de Janeiro: 

DIFEL, 2002. 
270 Outra obra que contribuiu mais tarde com essa teoria foi a Recherches philosophiques sur les 

Américains (1771), de De Pauw, que desenvolveu os argumentos de Buffon sem se limitar apenas à 

fauna, estendendo o estudo às civilizações autóctones, definindo-as como naturalmente brutas, selvagens 

e primitivas. 
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terra, não era ele mesmo senão um animal de primeiro escalão e não  

existia para a natureza senão como um ser sem conseqüência, espécie 

de autônomo impotente, incapaz de reformá-la ou de secundá-la: ela 

havia-o tratado menos como mãe que como madrasta, recusando-lhe o 

sentimento de amor e o desejo vivo de multiplicar271. 

 O homem americano para Buffon era “um ser sem consequência”, e não exercia 

“império algum” em seu continente, ou seja, era inferior e sem história. Segundo 

Buffon, em termos anatômicos, os felinos americanos não tinham juba e a força do leão, 

não havia na América animais grandes como os elefantes e os rinocerontes, mas sim 

alguns que podiam ser até dez vezes menores que os europeus272; em termos utilitários, 

seus mamíferos maiores seriam mais úteis ao trabalho também. Buffon fez diversas 

comparações rasas entre aspetos dos animais de um e outro continente, as quais na 

ciência contemporânea são vistas como ultrapassadas. A imaturidade que Buffon via na 

América consistia em algum tipo de obstáculo ao desenvolvimento, derivado de uma 

condição de degeneração a priori presente em sua natureza. O clima, descrito como 

sobrecarregado de “vapores úmidos e nocivos”273, também foi adotado como critério 

para determinar um cenário que impediria os seres de se desenvolverem plenamente, 

porque lutavam o tempo todo contra as condições insalubres de pântanos e mangues. A 

verdade é que, por trás das más impressões que os europeus tiveram ao pisar na 

América, o fato é que eles não haviam coevoluído com os microrganismos americanos, 

não possuíam vacinas protetoras e sua cultura tinha se construído em outra paisagem, 

atmosfera e clima, o que fazia com que sofressem mais com as condições inéditas de 

vida apresentadas pela América, que soavam inóspitas para imigrantes e viajantes. 

 Independentemente de ter sido compartilhada ou não entre os luso-brasileiros274, 

esta obra representa apenas um ponto na constelação de enunciados que denotaram a 

inferioridade ou a imaturidade da natureza americana na história. Houve, desde sempre, 

uma contínua adjetivação depreciativa sobre o Novo Mundo através das primeiras 

crônicas de religiosos e descrições de viajantes. As representações de monstruosidade, 
 

271 BUFFON, 1753, Apud. CAMPOS, Rafael Silva Dias. “O conde de Buffon e a teoria da 

degenerescência do Novo Mundo do século XVIII”. Anais do X Encontro de história de Mato Grosso do 

Sul; Simpósio internacional de história; XIII Semana de história da UFMS/CPTL, 2010, p. 1649 (grifos 

meus). 
272 CAMPOS, Op. cit., p. 1649. 
273 Ibidem, p. 1651. 
274 Sabemos que Couto era leitor de Buffon, pois o citou na memória de 1801 como um “sagaz 

esquadrinhador da natureza”, quando tratava a respeito da idade do continente americano. No contexto, 

ele estava interpretando as coordenadas geográficas dos afloramentos dos metais preciosos por toda a 

América, comparando Minas ao Peru. COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 107-108. 
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imoralidade, imaturidade e inferioridade sempre acometeram o Novo Mundo, um 

espaço de experiência do qual se valia Buffon para organizar sua classificação dos seres. 

Alfred W. Crosby ressalta, com sua tese do intercambio colombiano275, que a 

preferência dos conquistadores e colonizadores pela introdução de sua própria biota e 

paisagem na América se deve também a hábitos culturais, costumes, gostos e tradições. 

Esse amplo processo de “homogeneização da biota terrestre” a partir da destruição 

sistemática dos ecossistemas nativos americanos e da introdução dos europeus em seu 

lugar, passaria também por uma questão de sensibilidade do conquistador. Tratava-se de 

uma sensibilidade eurocêntrica que através da determinação cultural promovia um 

intercambio ecológico. Na invasão da América, os colonizadores trazem junto a sua 

dieta e, por conseguinte, as plantas e animais de sua preferência. O que se manifestava à 

frente dessa subjetividade cultural era uma superioridade europeia, ou, podemos dizer, 

um apego a costumes e um descaso com a alteridade. 

 Esse panorama foi capaz de causar danos irreversíveis e incalculáveis para a 

natureza brasileira, pois tendeu-se a menosprezar a biodiversidade americana e a dar 

preferência à transferência de outras biotas para o Novo Mundo. O avanço da tecnosfera 

sobre a América tem dimensões histórico-continentais que precisam ser revisitadas, pois 

o sentido de continuidade de práticas como essas está encrustado em nossa memória e 

sensibilidade histórica. Os nossos hábitos alimentares foram moldados a partir de 

práticas agrícolas consideradas superiores. Porém, as vezes é mais fácil desdenhar do 

desconhecido que aprender com ele276. 

 Retornando às “decadentes” matas brasileiras, ainda podemos considerar outro 

conceito foi utilizado como seu sinônimo no dicionário de Morais Silva (1789), o de 

“sertão”: “região, apartada do mar, & por todas as partes, metida entre terras (...) O 

sertão da calma. O lugar, em que faz mayor calma”277. A definição de sertão se dá 

 
275 CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução 

José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011; The Columbian 

Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Westport: CT, 1972. 
276 Atualmente, há cerca de 390.000 espécies de plantas conhecidas no mundo, das quais cerca de 75.000 

são consideradas alimentares, mas só se pratica o cultivo de cerca de 300 delas para a alimentação, dentre 

as quais estão principalmente o arroz, o trigo, o milho, a soja, a cana, a cevada, a batata, a mandioca, entre 

outras. Só o Brasil possui 46.000 das quase quatrocentas mil espécies do mundo (um pouco mais de 10% 

do total). Na dieta ocidental, que é cada vez mais globalizada, cerca de 90% dos alimentos que são 

consumidos dizem respeito a apenas 20 espécies de plantas. Com tamanha diversidade para plantar e 

comer é lamentável que nossa cultura tenha se acomodado a um acesso tão restrito dos vegetais; ainda 

mais diante de tanta tecnologia e conhecimento sobre a Terra. WILLIS, K.J. (ed.). State of the World’s 

Plants. Royal Botanic Gardens, Kew, 2017. 
277 BLUTEAU, Op. cit., vol. 7, p. 613. 
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através do contraste com o litoral. É o interior continental, áreas que geralmente os 

portugueses tinham maior dificuldade para acessar e colonizar. Tudo que escapasse à 

sua poderosa marinha tornava-se sertão, desconhecido, metido por terras. A palavra 

“calma” não possui ali o mesmo significado de hoje, e não vai contra nossa suposição 

de que o interior das matas foi considerado um lugar decadente ou degenerescente. 

Segundo o mesmo dicionário: “He como calmaria do ar, quando o sol he muito quente, 

& nam corre ar; ou se deriva calma do grego cauma, que he grande calor (...) Lugares 

inhabitaveis pela grande calma”278. A definição de “calma” pressupõe lugares quentes e 

a América já fora considerada o “inferno dos trópicos”. Curiosamente, o sertão de 

Minas era frio e úmido também, o que produziu significados inéditos para este termo, 

como a definição da região feita pelo Conde de Assumar, que misturava as sensações do 

frio e do calor. 

 José Vieira Couto também fornece uma definição de “sertão” em sua memória 

de 1801: “Chamam-se sertões n'esta Capitania as terras que ficam pelo seu, interior, 

desviadas das povoações das minas, e onde não existe mineração.”279 O sertão, definido 

em oposição às terras em que se promove mineração, em vez de estar em oposição ao 

mar, é um conceito próprio e adequado à realidade de Minas, e significava, então, os 

lugares em que ainda não chegara a colonização. As matas e os sertões, em certa 

medida, eram o mesmo lugar. Abrigavam os mesmos gentios indomados, e assim foram 

considerados um não-lugar da colonização. Não-lugar, porque foi representado sendo 

inapropriado, sendo um espaço que não deveria existir tal como se apresentava aos 

olhos do naturalista, mas que deveria ser transformado por sua razão, ou, nas palavras 

de Vandelli, transformado por uma boa “aritmética política”. 

 A representação da flora brasileira, principalmente da Mata Atlântica, através 

dos termos “matas”, “sertão”, “bosque” e “selva”, promoveu uma homogeneização não 

só ambiental (homogeneização da biota terráquea), mas também semântica, que 

acondicionou ou conservou toda a natureza nativa da América segundo uma definição 

obscura, vaga e esquecida. Essa definição vazia poderia legitimar a invasão da 

colonização (porque eram espaços vazios e incivilizados), bem como expressar a falta 

de interesse por estes espaços naturais (porque as plantas e animais nativos eram 

consideradas inferiores). 

 
278 Ibidem, vol. 2, p. 62-63 (grifos meus). 
279 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 76-77. 
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 Podemos observar mais sobre o impacto que estes termos produziram na biota e 

no ambiente americanos considerando ainda um paralelo entre o nome da Capitania de 

Minas Gerais e o uso do conceito de matas. O termo “gerais” foi colocado no nome da 

capitania por uma questão de imprecisão de definição. No início do século XVIII, e, a 

bem dizer, até os últimos anos dele, não se conhecia quantas e quais minas haveria 

naqueles sertões tomados por matas e gentios. Assim como as minas são “gerais”, as 

matas também o são. Descrevendo uma paragem à beira do Rio São Francisco, sertão 

desprovido de matas altas e densas, Couto faz uma comparação daquela paisagem com 

o polo minerador: “As matas [daqui] não são geraes, como em Minas”280. Esse tipo de 

uso do termo “geraes” denota o significado de grande espaçamento e desconhecimento 

de suas qualidades, composições, distribuições etc. Da mesma forma, Couto dirá que 

para “o Nascente tudo o mais são matas espessas, ermas e totalmente incógnitas”281, 

como se a sua experiência não desse conta de formular nada sobre aquela paisagem 

misteriosamente rica, e por isso bela, e ao mesmo tempo atroz. 

  Na verdade, o que interessava em um território a ser conquistado pela 

colonização era o seu conteúdo “natural”, isto é, a potencialidade que sua natureza tinha 

para produzir. É desse modo que Minas recebe um nome a partir de seu próprio 

conteúdo utilitário, assim como as ervas, os cipós e “páos” do Códice Costa Matoso. 

Nesse sentido, a tarefa do naturalista consistia em conferir sentido aos sertões através da 

identificação das potencialidades naturais daquele território “incógnito”. Ao fim da 

viagem de 1801, Couto entrega, junto com a memória e um envio de amostras, um 

mapa elaborado em conjunto com Apolinário de Souza Caldas, no qual está demarcada 

a nova “Lorena Diamantina”. Assim, o vazio do sertão estava em vias de ser ocupado e 

de dar lugar à civilização, pois estava representado no mapa. 

 Usando o termo  “deserto” com o mesmo sentido de sertão e matas, Couto narra 

a possibilidade de se civilizar o distante desconhecido: “Creio porém que a natureza não 

depositou com tanta fartura e mãos largas somente um veeiro n'aquelle logar, antes elles 

serão bem communs, logo que uma vez forem explorados verdadeiramente estes 

desertos”.282 Nota-se, nessa passagem, o antagonismo entre a abundância de riquezas e a 

aspereza do deserto. Ele constrói assim, uma cena de tensão que somente se aliviaria 

com o trabalho das ciências, o avanço da História Natural e, por conseguinte, da 

 
280 Ibidem, p. 87. 
281 Ibidem, p. 139. 
282 Ibidem, p. 71. 
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civilização sobre a barbárie. O bispo Azeredo Coutinho também constrói essa tensão em 

seu Discurso: “nos sertões, nas brenhas, nos desertos, onde a natureza tem ainda ocultos 

os seus mais ricos tesouros; êsses lugares tristes e medonhos, onde só habita o homem 

silvestre”283. Os sertões são ásperos, são o lar de “gente silvestre”, mas guardam 

riquezas. É a partir do processo de ressignificação dos sertões e matas como lugares 

propícios ao desenvolvimento de produções naturais, extrações minerais, plantações, 

entre outras atividades econômicas, que a natureza do Brasil será valorizada. 

 Em sua “Memória sobre o estado atual da capitania de Minas Gerais” (1798), 

José Eloi Ottoni concorda com o que até aqui foi apresentado por Vieira Couto quando 

disserta sobre os “grandes obstáculos que tem de vencer quem entra por um paiz 

incognito, cuberto de huma matta espessa e habitado som.e de incolas ferozes e 

barbaros”284. O termo matas, quando não vem acompanhado de adjetivos como 

assombrosas, negras, verdejantes, entre outros, surge como lar de gente indômita, de 

gentios, homens silvestres, garimpeiros e quilombolas. Mas, ao longo de sua memória, 

reverte a situação chamando a atenção para as riquezas que se poderia colher de uma 

natureza tão “liberal e abundante”. Os mesmos íncolas traziam notícias da fertilidade: 

“Mas ainda m.mo por hum argumento de analogia devemos suppor que dentro da matta 

se podem fazer descobrim.tos vantajozos e úteis; do que há alguma evidência, segundo 

as noticias que os mesmos indios nos tem transmitido”285. Havia notícias de riquezas 

escondidas nos recônditos cantos da natureza de Minas, que ainda não tinham sido 

descobertas. Mas essas riquezas não eram o ouro ou o diamante: 

os Indios referem, e os que tem chegado ás suas aldeias attestão que 

em toda matta da Capitania de Minas Gerais he tal a fertilid.e do 

terreno, que a maior p.te dos nossos generos espontaneam.e produzem 

sem mais cultura do que um provido efeito da sabia natureza, que 

provendo talvez a inercia dos Indios conservará á benefício da 

humanid.e a raiz e a sem.e que depozitadas na terra vem a seo tempo a 

produzir na propria estação. Que incomparaveis riquezas nos promette 

a Agricultura naquele paiz286. 

 
283 COUTINHO, Op. cit., p. 211. 
284 OTTONI, José Eloi. “Memória sobre o estado atual da capitania de Minas Gerais”. Anais da biblioteca 

nacional, nº 30, 1908, p. 312. 
285 Ibidem, p. 313. 
286 Ibidem, p. 313. 
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 O verdadeiro tesouro de Minas estava sob as matas. É o solo, que por milhares 

de anos as vegetações protegeram, prepararam, fertilizaram e estercaram, o qual os 

portugueses tinham deixado de lado ao longo do século XVIII por sua visão estar 

voltada apenas para o subsolo, segundo o que os enunciados revelam. Nessa afirmação, 

Ottoni contestava um denso substrato enunciativo que atestava que as terras da 

mineração eram inférteis por natureza.  

 Essa fertilidade das matas era um fator que facilitaria as aclimatações. Entre as 

últimas décadas do século XVIII e primeira do XIX, principalmente a Botânica e a 

Fisiocracia serão responsáveis por promover movimentações no campo semântico de 

conceitos como mata, ouro, natureza, agricultura, mineração, economia, entre outros. 

Através da História Natural, o conceito de matas passa da imagem de lugar 

naturalmente inferior e decadente para a de terreno mal aproveitado e carregado de 

riquezas ocultas, que não floresceram ainda por causa da ausência de uma agricultura 

regida por princípios botânicos e fisiocráticos. Couto enunciava o paradoxo entre matas 

férteis e despovoação que via na viagem de 1800: 

Lançava os olhos umas vezes sobre o rio, outras sobre suas 

ribanceiras: notava aquellas belíssimas matas, aquellas fertilissimas e 

assentadas campinas (...) via que todas estas preciosas vantagens ou 

eram desprezadas, ou desconhecidas: via uma tão completa solidão 

por todo este longo espaço que navegava; nenhuma habitação, 

nenhum genero de cultura, só dispersas canpinhas de miseraveis 

pescadores de cana aqui e ali amarradas a sombrios barrancos287. 

 Nesse movimento de transição de uma mata que antes comportava apenas 

decadência e gente bárbara para uma que levava consigo a potência de progresso, acaba-

se promovendo uma valorização da natureza americana como um todo. Couto ainda 

afirmava no início dessa memória que a Capitania de Minas era “tão largamente 

prendada da natureza em mil recursos uteis ao Estado e aos particulares, e tão cahída até 

ao presente em desamparo e descuido”288. Da mesma forma, Ottoni dizia que o “paiz de 

Minas-Gerais he huma daquelas Capitanªs que formão o grande contin.e do Brazil, da 

qual podemos dizer que a natureza liberalm.e confiará os thezoiros da abundancia”289, 

 
287 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 75-76. 
288 Ibidem, p. 10. 
289 OTTONI, Op. cit., p. 303 (grifos meus). 
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e que “offerece todo aquelle paiz o quadro mais bello, que a natureza produzio á 

benefício da humanidade”290 

 É desse nicho que surgem as primeiras críticas à devastação das florestas 

brasileiras. Este grupo de letrados foi o primeiro a enunciar, de maneira sistemática – 

baseada em conceitos, teorias e métodos –, advertências sobre a destruição desmedida 

das “preciosas matas” brasileiras. Essa crítica, como já se abordou superficialmente, 

tinha duas principais feições: A primeira dizia respeito à escassez de madeiras nobres: 

àquela altura já se sentia falta de recursos para construir embarcações. Portugal se 

destacou entre as nações europeias pela navegação – essa era a arte portuguesa. As 

construções das grandes naus transatlânticas demandavam altas quantias de grandes 

árvores específicas. Para remediar essa situação, a coroa buscou formas de determinar 

monopólios em torno das madeiras nobres através da demarcação de reservas reais – 

áreas de proteção das matas. Isso se dava porque os colonos – principalmente os do 

litoral, mas em Minas isso também foi denunciado – estavam devastando cada vez mais 

as florestas para promover plantios de gêneros como a mandioca, o milho e a cana-de-

açúcar. Os dois primeiros davam para o consumo interno com pouca vazão de 

exportação. Já a cana perdia terreno para as concorrências internacionais de menor 

preço. Conforme Vandelli anotou em sua “Memória sobre a necessidade de uma viagem 

filosófica feita no reino, e depois em seus domínios” (1796),  

como as lenhas são um objecto de tanta importância, e cuja falta 

começa a ser tão sensível nesta capital [Lisboa], daqui se infere a 

necessidade que há de um maduro exame sobre o estado dos nossos 

bosques, e matas, e sobre o modo de se melhorarem, e formarem 

outras de novo, aproveitando para isso todos os terrenos que se 

acharem aptos291 

 José Vieira Couto também notava a escassez de lenhas nas Minas em 1799, 

depois de apenas um século de ocupação daquele interior: “a lenha principia ja a faltar 

nos lugares mais povoados, e a madeira de construção se vai buscar ja muito ao 

longe”292. Inclusive condenava aqueles que destruíam as matas: “a terra da sua parte não 

se ri para ele [colono destruidor das matas], nem o gracioso ondear das louras espigas 

 
290 Ibidem, p. 309. 
291 VANDELLI, Domingos. Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita no reino, e 

depois nos seus domínios [1797]. In.: “Memórias econômicas inéditas (1796-1808)”. (BACL, MS 770, fl. 

1v.) Mem. I (MS 17/41), 1796, p.34-35. 
292 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 71. 
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lhe alegra a vista: um áspero campo, coberto de tocos e espinhos, compõe os seus 

amenos ferregiais”293. A crítica à paisagem da destruição das matas lembra um pouco a 

dos buracos infernais da mineração, as ásperas terras inférteis, as montanhas espinhosas. 

A escassez de lenhas e o desmatamento serão lembrados por naturalistas estrangeiros ao 

longo do século XIX também, como Saint-Hilaire: “os habitantes atuais de Minas 

Gerais (...) continuam a destruir insensatamente suas matas, e deixarão a seus 

descendentes uma situação mais lastimável ainda que aquela cujos efeitos já 

experimentam”294. Eschwege, por sua vez, mencionou “a escassez de matos (...) 

produzida principalmente pelo methodo bárbaro da cultura das terras, queimando-se 

para este fim as mais bellas florestas”295.  

 A segunda feição da crítica relativa à derrubada de árvores remetia à teoria do 

dessecamento, na qual a proteção das matas nativas enquadrava-se numa perspectiva 

menos econômica e mais científica. Não podemos dizer ecológica porque, de um lado, 

este conceito não estava disponível e, de outro, a compreensão que os naturalistas 

tinham da natureza era mecanicista, consistindo em um entendimento sobre a 

manutenção da umidade e da conservação da saúde dos territórios, mas sem se atentar 

para a questão da biodiversidade como um fator de equilíbrio ambiental. Segundo 

Lineu, todas as partes do mundo natural se interligavam devido às suas funções naturais 

predeterminadas. Seguindo essa “ordem da natureza”, as matas nativas deveriam ter 

alguma função de vital importância para o funcionamento do sistema como um todo. 

José Bonifácio fez uma das críticas mais contundentes a esse respeito, chegando a 

afirmar que, caso não se parasse de queimar as matas portuguesas, o reino se 

transformaria nos desertos da Líbia296. Principalmente através dessa feição, a natureza 

brasileira começou a ser valorizada perante aqueles que acreditavam em sua 

inferioridade natural. 

 No fundo, ambas as perspectivas eram orientadas por questões econômicas, pois, 

no primeiro caso, das madeiras dependiam as embarcações, e destas dependiam todo o 

 
293 Ibidem, p. 71. 
294 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. 

Clado Ribeiro de Lessa, Companhia Editora Nacional: São Paulo, 1938, tomo I, p. 176. 
295 ESCHWEGE, Guilherme. “Extrato de uma memória sobre a decadência das minas de ouro da 

Capitania de Minas Gerais, e sobre outros vários objetos montanísticos”. [1813] In.: História e memórias 

da ARCL. Lisboa: ARCL.  Tomo IV, parte II, 1815, p. 72. 
296 Bonifácio fez a alusão aos desertos da Líbia principalmente nesses dois textos: “Representação à 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura” (1825); “Memória 

sobre a necessidade e a utilidade do plantio de novos bosques em Portugal” (1815). 
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comércio e a marinha portugueses; no segundo, sem um território fértil, regado por 

águas (pluviais e fluviais, pois as matas conservam os lençóis freáticos e atraem a 

precipitação das chuvas) e por conseguinte saudável, não haveria agricultura – mas 

neste caso, havia uma justificativa científica. Mobilizou-se, então, uma crítica à 

destruição das paisagens naturais no sentido de um mau aproveitamento das florestas 

através de técnicas arcaicas – desse modo, tanto a mineração quanto a agricultura 

destruíam a natureza. Podemos observar, nesse contexto, oscilações de significado de 

matas e do mundo natural americano como um todo, em diversas enunciações desse 

período. 

 No dicionário de Antonio de Moraes e Silva, percebemos isso através da 

comparação dos mesmos termos que pesquisamos anteriormente em Bluteau. As 

definições de “mata”297 e “selva”298 não possuem nenhuma diferença que valha a pena 

ser ressaltada, pois elas não alteram em nada as semânticas. No conceito de “fera”, em 

Silva, encontramos “Animal indômito, feroz, e carniceiro”299, ou seja, ele não nos leva 

diretamente para “besta”. Mesmo assim, consultamos esse significado novamente: 

“Animal bruto, irracional, quadrupede, em geral doméstico (...) fig. Pessoa ignorante, 

estúpida”300. Esse significado possui algumas diferenças, mas nada que fuja do que já se 

havia constatado. Até aqui as matas ainda são os lares dos monstros da América e elas 

definham o espírito de quem as habita – será que a presença do termo “quadrupede” 

nessa definição pode ter alguma influência dos estudos de Buffon?301 Estes termos 

continuam a expressar a formulação pejorativa da América como infernal. O termo 

“selvagem” vem definido diversamente no dicionário de 1789: “habitador das 

selvas”302. Até aqui não podemos constatar nenhuma mudança semântica substancial, a 

não ser o fato de que a definição de “selvagem” é mais enfática sobre o habitat do ser 

selvagem, enquanto aquela de 1728 se presta a descrever o ser selvagem (“chamamos a 

hum homem rude, aspero, villão, rustico, de costumes barbaros”). O substantivo 

“bosque” também não nos revelou nenhuma mudança efetiva, apenas a repetição de um 

significado que, no vocabulário de 1728, consta no termo “mata”: “Sitio povoado de 

 
297 Mata. Bosque de arvores silvestres, onde se crião feras, ou caça grossa § Uma mata de vicios, de 

ignorancias. Chagas. SILVA, Op. cit., vol. 2, p. 275. 
298 Selva. Mato, Bosque. Ibidem, vol. 2, p. 682. 
299 Ibidem, vol. 2, p. 22. 
300 Ibidem, vol. 1, p. 279. 
301 O significado de “quadrupede” nesse dicionário é apenas “de quatro pés (...) animal quadrupede” 

Ibidem, vol. 2, p. 532. 
302 Ibidem, vol.  2, p. 682. 
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arvores, e mata, que serve para caça (...); fig. Um bosque de vícios; multidão, 

chagas”303. Já o termo “sertão” reafirma a sinonímia com o termo “mata” apontado 

através de José Vieira Couto: “O interior, o coração das terras, oppõe-se ao maritmo, e 

costa (...); O sertão toma-se por mato longe da costa (...); O sertão da calma”304. 

 Ao consultar o significado de “floresta” nos dois dicionários, começamos a 

encontrar as diferenças que poderiam apontar essa mudança do significado das matas 

brasileiras. Em Bluteau esse termo está assim definido: “Mata (...) pelos sombrios 

matos, & florestas determinadamente se lançavão”305. Nele, as florestas aparecem como 

sinônimo de “mata”, ressaltando-se o uso do adjetivo depreciativo “sombrios” para 

caracterizar “matos”. Em Silva, floresta significa “Mata espessa, e frondosa”306. É uma 

definição curta, mas com adjetivos completamente diferentes. “Espesso”, no mesmo 

dicionário, significa “Condensado, que nem é fluido, nem raro, nem solido; denso, basto 

(...) espesso bosque (...) espessa chuva (...) espesso fumo (...) arvore espessa; que tem 

muitos ramos, e folhas”307; “frondoso” significa “folhudo, que tem folhas bastas (...) 

ramosos, ganchosos”308. São adjetivos que descrevem muito mais características visuais 

do que morais, um passo de observação análogo ao que a História Natural deu quando 

começou a classificar espécies: parou de considerá-las como símbolos e passou a 

observar suas características morfológicas. 

 Contudo, como isso não é suficiente para apontar uma mudança semântica 

substancial, continuemos no dicionário de Silva. Logo abaixo de “floresta”, chama a 

atenção o termo “florestal”, que está ausente em Bluteau. Vejamos o que ele significa: 

“Adj. De floresta, ou mata § Sciencia florestal que trata da creação, reprodução, e 

conservação das matas, para ter madeiras para edificios, e construção civil, e naval, e 

para carvoarias”309. Novamente surgem nesse dicionário termos relativos às novas 

ciências. Quando ele menciona a ciência florestal, está distanciando os naturalistas dos 

antigos silvícolas, que sempre administraram os bosques reais da Europa. Mas o 

florestal, ao contrário do silvícola, estaria, na definição do dicionário, diretamente 

relacionado à “creação, reprodução, e conservação” das matas, remetendo assim à 

 
303 Ibidem, vol. 1, p. 294. 
304 Ibidem, vol. 2, p. 693. 
305 BLUTEAU, Op. cit., vol. 4, p. 144. 
306 SILVA Op. cit., vol.  2, p. 40 
307 Ibidem, vol. 1, p. 759. 
308 Ibidem, vol. 2, p. 61. 
309 Ibidem, vol. 2, p. 40 (grifos meus). 
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economia para garantir a oferta de madeiras. Nessa definição encontramos as duas 

tonalidades da crítica à devastação das matas brasileiras entoada pelos luso-mineiros: a 

estritamente econômica de produção de madeiras e a naturalista de conservação das 

matas pela sua importância. A presença de “florestal” no Dicionario de 1789 se deve a 

uma maior familiaridade com as novas ciências em Portugal, bem como a uma 

concepção inédita de natureza que emergia a partir das novas academias e das velhas 

instituições reformadas. Apesar disso, o próprio dicionário de Silva revela a tensão 

semântica de uma natureza situada entre a barbárie e a civilização. 

 Junto com a importância econômica e “ambiental”310 que as matas adquiriram, 

vai se construindo um sentido positivo em relação à natureza brasileira, e não mais 

totalmente obscuro, negativo, molestado, pernicioso. Através da exaltação da fertilidade 

das matas e da umidade do clima – ambos fatores importantes para a agricultura –, a 

natureza brasileira foi valorizada como potência de riqueza. A potência original dos 

seres, abortada pela natureza madrasta de Buffon, será reavaliada como potência de 

progresso a partir da fertilidade das terras e dos climas da América. Manuel Arruda 

Câmara311 pertenceu à geração de 1790, mas não foi possível incorporá-lo no amplo 

recorte de autores consultados para esta pesquisa. De qualquer modo, vale a pena nos 

determos rapidamente em sua Memória sobre a cultura dos algodoeiros e sobre o 

método de escolher e ensacar o algodão, em que se propõem alguns planos novos para 

seu melhoramento312 (Lisboa, 1799). Consultando-a, constatamos a que ponto chegou a 

crítica da teoria do dessecamento e da umidade entre a geração de 1790. Na obra, 

Arruda Câmara desferiu uma crítica que foi direcionada à teoria da degenerescência da 

América, na qual concluía que “A natureza concedeu a cada país ou a cada clima seus 

 
310 No sentido de manutenção da umidade do ambiente 
311 Arruda Câmara (1752, Vila de Pombal, Paraíba - 1810, Pernambuco) estudou Filosofia na UC em 

1786 e depois concluiu o curso de Matemática na mesma universidade. Chegou a cursar Medicina, curso 

que concluiu na Universidade de Montpellier, na França, onde doutorou-se em 1791 com a tese intitulada 

“Investigações fisiológicas e químicas sobre a influência do oxigênio na economia animal, principalmente 
no calor e na cor dos homens”, na qual aplica a química do oxigênio de Lavoisier. FONSECA, Maria 

Rachel de Gomensoro Fróes da. “A natureza concedeu a cada país ou a cada clima seus privilégios 

exclusivos”: a natureza brasileira na obra de Manuel Arruda da Câmara. Belém: Ciências Humanas, v. 5, 

nº 2, 2010, p. 244-246. 
312 Arruda Câmara escreveu essa memória em 1797 e teve ela publicada em 1799 pela Tipografia do Arco 

do Cego. Posteriormente, o periódico “O Patriota” republicou a memória em três partes em 1813.  

CÂMARA, Manuel Arruda. Memória sobre a cultura dos algodoeiros e sobre o método de escolher e 

ensacar o algodão, em que se propõem alguns planos novos para seu melhoramento. Casa tipográfica do 

Arco do Cego: Lisboa, 1799. Posteriormente também escreveu a “Memória sobre o algodão em 

Pernambuco” (Lisboa, 1810). 
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privilégios exclusivos”. Ele se perguntava o motivo pelo qual o algodoeiro não se dava 

bem na Europa como se dava nos trópicos: 

Os que pensam que esta planta se pode naturalizar em Europa, bem se 

podiam desenganar, se lessem a Memória do Mr. Quatremere, lida na 

Academia das Ciências de Paris: nela fez ver o seu autor, que pela 

diferença dos climas degenera pouco a pouco, passando do estado de 

árvore elevada ao de erva rasteira, e de frutífera a infrutífera313 

 Aconteceria com o algodão na Europa exatamente o que Buffon descrevia para 

qualquer ser vivo da América: a ocorrência de obstáculos para o desenvolvimento pleno 

das potências do formato original daquele ser. O naturalista constatou que as terras 

brasileiras eram mais ideais à cultura de algumas plantas do que as de outros lugares 

(como a Europa), conferindo a elas um sentido de positividade e, assim, contestando as 

teorias de inferioridade: 

Neste País [Brasil] não se distinguem, como na Europa, as quatro 

Estações constantes, apenas se marcam duas, verão e inverno (...). 

Onde não há esta multiplicidade de serras e os campos são mais 

espaçosos, as chuvas não são tantas, a tempérie do ar é seca e quente, 

chamam mimoso. Este é o clima mais conveniente para a plantação 

do Algodoeiro; aí cresce bem, produz abundantemente, contanto que 

se escolha a terra, que inculquei por melhor no cap. antecedente, aí 

finalmente, dura o Algodoeiro 10, 12, 14, e mais anos (...)314 

 Não só a terra do Brasil – que poderia ser manejada quimicamente, como Arruda 

apontou –, mas também o clima, tinham condições próprias e férteis. Como expõe José 

Augusto Pádua, nas primeiras décadas do século XIX, a opinião dos brasileiros a 

respeito da natureza do Brasil se dividia em dois seguimentos: de um lado, uns 

exaltavam a fertilidade e a salubridade dos bons ares da América (questão relativa, por 

exemplo, à agricultura); de outro, apontavam a umidade e o calor em excesso como 

causadores de doença (questão de saúde)315. Trata-se de afirmar aqui que Arruda 

Câmara estava combatendo um preconceito em relação ao Brasil que era compartilhado 

entre os próprios luso-brasileiros. Podemos observar argumento parecido em Joaquim 

José da Cunha de Azeredo Coutinho, especialmente em sua “Memória sobre o preço do 

açúcar” (1791), publicada oito anos antes da memória de Arruda Câmara. Nela, 

 
313 CÂMARA, Op. cit., 1799, Apud. FONSECA, Op. cit., 2010, p. 247. 
314  Ibidem, p. 248 (grifos meus). 
315 PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 180-182.  
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Azeredo Coutinho não emite uma crítica tão direta à teoria da degenerescência, mas 

enfatiza a fertilidade dos terrenos brasileiros como superior aos europeus para o cultivo 

de cana. Segundo o bispo de Olinda, a cana-de-açúcar 

é própria dos países quentes (...). 

 Nas colônias estrangeiras, desde sua plantação até a sua 

colheita, se passam mais de dezoito e de vinte meses, e outro tanto 

tempo para se reduzir o açúcar, fazê-lo branco, encaixar e conduzi-lo 

para a Europa, além das fábricas que é necessário ter logo prontas para 

a sua manufatura, o que tudo não se faz em menos de três anos. (...) 

 Nas Antilhas, desde que se planta a cana até que se corta, se 

passam mais de dezoito e vinte meses, no Brasil, não passa de doze até 

catorze meses (...); no que já se vê que a natureza trabalha mais em 

nosso favor316 

 Através do açúcar, tradicional gênero de comércio entre Brasil e Portugal, 

Azeredo Coutinho emite um argumento que combate a desesperança frente às 

concorrências internacionais, e ao mesmo tempo afirma que a “natureza trabalha mais 

em nosso favor”, questionando assim o desfavorecimento da natureza brasileira. 

Contudo, Arruda Câmara vai mais longe, pois, além de estar pensando sobre um gênero 

que não era tradicional (o cultivo do algodão ainda estava sendo introduzido no Brasil), 

também desfere uma crítica endereçada diretamente aos pensadores europeus da 

inferioridade da América: 

Tal homem, dotado por ventura de alguns conhecimentos de história 

natural, entra em um país desconhecido: vê pequenas amostras de 

produtos naturais, avista (como pôde examinar?) em um ligeiro trajeto 

pessoas talvez da última relé, deixa-se levar das aparências grosseiras, 

que muitas vezes são capa de um interior virtuoso, e pernoitando, ou 

transitando por uma Cidade, uma Vila, ou ainda um lugar, se gaba de 

conhecer os costumes até do todo dos habitantes 317 

 Arruda da Câmara usou sua experiência e vivência no Brasil e questionou 

diretamente a teoria da degenerescência da América. A sua crítica fazia parte de um 

conjunto de estudos sobre a natureza brasileira, que buscaram positivá-la por um viés 

 
316 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. “Memória sobre o preço do açúcar”. In.: HOLANDA, Sérgio 

Buarque de. Obras econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1804). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1966, p. 176 e 183. 
317 CÂMARA, Op. cit. Apud. FONSECA, Op. cit., 2010, p. 248. 
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econômico; afinal, precisava-se encontrar alguma potencialidade no Brasil nesse 

processo de acomodação entre a colônia e a metrópole na crise do Antigo Regime. 

desta maneira se verá em pouco tempo o Brasil mais enriquecido e 

independente das outras partes do mundo, no que respeita às 

produções que a Natureza espalhou por todas: ajuntemo-las e 

apropriemo-las; e se a isto se ajuntar, ainda, a indústria de 

manufaturas, ao menos as bastantes para o nosso consumo318. 

 Nessa passagem da memória de Arruda da Câmara, podemos perceber a 

radicalidade que as ideias dessa geração poderiam adquirir. Aqui o autor pretende que o 

Brasil seja “enriquecido e independente” e sugere que se chegue a isso através do 

investimento em manufaturas, tudo isso dentro do que “respeita às produções que a 

natureza espalhou”. Câmara pretende que o Brasil não só produza matérias primas, mas 

visa também a manufatura como um suprimento do consumo interno do país. Se isso 

realmente ocorresse, o que seria de Portugal na colonização? Diante da imensa 

potencialidade natural do Brasil o reino correria o risco de se tornar um consumidor de 

sua colônia. A orientação geral dos discursos dessa geração é reformista; no entanto, 

algumas memórias traziam ideias potencialmente mais radicais. 

 Os demais luso-mineiros também manifestaram a fertilidade do Brasil como 

positivação de suas terras por um viés econômico. José Gregório de Moraes Navarro, 

enquanto exercia os cargos de ouvidor da Comarca do Rio das Velhas e juiz de fora de 

Paracatu, escreveu o seu “Discurso sobre o melhoramento da economia rústica no 

Brasil”, em 1799. Nele, fazia uma crítica à continua prática dos colonos de “aniquilação 

das produções naturais do Brasil”: “não sabendo dar aos fructos da terra o seu justo 

valor, (...) [os primeiros colonizadores] pricipiarão a privar a terra de todas as árvores 

que a cobrião, sem excessão  daquellas que produzião os mais belos fructos”319. Aqui 

faz uma alusão à utilidade das espécies nativas. Continuando, relata que essa situação se 

alongara até o momento em que vivia: “Corrão-se as visinhanças das grandes povoações 

da Capitania de Minas Geraes e procure-se em todas ellas alguma daquellas preciosas 

arvores, que fazia, em outro tempo o seu mais bello ornamento e não se achará nem os 

sinaes da sua antiga existência”320. Para o autor era necessário que se interrompessem 

tais práticas pelo fato de elas destruírem a principal riqueza do país: a agricultura; a 

 
318 Ibidem, p. 250. 
319 NAVARRO, Op. cit., 1799, p. 8. 
320 Ibidem, p. 12. 
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fertilidade. Para o autor, os mineiros “principiaram a despedaçar a terra para tirar das 

suas entranhas aqueles tesouros que lisonjeavam mais a sua ambição"321, ou seja, era 

uma destruição imoral e ambiciosa feita em nome do ouro. A seguir, uma passagem em 

que Navarro revela a forma como se deveria intervir na destruição das matas: “esses 

bosques devem ser considerados patrimônio público, arrendados, e administrados por 

conta dos concelhos respectivos, e o seu producto aplicado para obras públicas”322. 

Propunha a criação de reservas florestais. 

 Como as verdadeiras riquezas do Brasil estavam na agricultura, ou seja, no 

aproveitamento correto de cada tipo de solo e planta, Navarro pretendia que essa 

matéria fosse tratada através dos meios que a “experiência e a industria mostrarão ser os 

mais convenientes”. Ou seja, através de homens “bem aconselhados” que conservariam 

as árvores frutíferas e úteis e saberiam fazer o uso próprio e natural de cada terreno 

(seriam os naturalistas?). A crítica à destruição do ambiente natural enunciada por 

Navarro era a mesma partilhada por Arruda Câmara e Azeredo Coutinho, pois 

considerava que o “germen fecundo da fertilidade da Terra” era eterno e presente em 

todos os lugares. Vale a pena ler a passagem inteira: 

 De todos os Elementos, que Deos criou, para gloria sua e para 

utilidade do homem, nenhum he certamente mais digno da nossa 

contemplação do que a terra, Mãi commum de todos os viventes. Ella 

nos faz ainda hoje o mesmo agazalho, que fizera aos nascidos em o 

principio do mundo. Nem a multidão imensa de famílias, que a tem 

habitado, nem a terrível inundação, e naufrágio, que ella soffreo a com 

todos os seus filhos criminosos nem as diversas, e espantosas 

revoluções, que a tem muitas vezes quase lançado fora dos seus eixos, 

nem a longa successão dos Séculos que tudo muda, e consome são 

capazes de estérilisar o germen fecundo da sua fertilidade. Ella será 

sempre até o fim do mundo tão liberal, e benéfica, como foi no 

principio, (...) a pesar da ingratidão dos homens, que parece que 

trabalhão continuamente para destruir e aniquilar as suas naturaes 

produções e para enfraquecer, e consumir a sua primitiva 

substancia.323 

 É impressionante que um burocrata administrativo do Estado empunhasse uma 

crítica como esta naqueles tempos. A sua crítica advém da compreensão de que nada é 

 
321 Ibidem, p. 12. 
322 Ibidem, p. 18. 
323 Ibidem, p. 7 (grifos meus). 



163 
 

 
 

capaz de esterilizar o “germem fecundo da fertilidade”, princípio que, por sua vez, se 

origina da “primitiva substância” da Terra, criada por Deus. Como se vê, o seu 

enunciado de valorização da natureza brasileira parte da ideia de que a Terra é fértil, a 

priori, pelo fato de ter sido criada por Deus, o que, a rigor, também combateria a teoria 

da degenerescência. Ao mesmo tempo, a fertilidade a priori é uma constatação que 

advém da cadeia dos seres e da ordem da natureza de Lineu, uma correlação entre todos 

os seres estabelecida a partir dos lugares naturais da criação. Assim, mesmo com a 

indolência dos colonizadores que, ao longo de todos aqueles séculos destruíram a 

natureza do Brasil, concorrendo dessa forma contra a ordem natural do planeta, não se 

teria como anular essa característica natural e pré-estabelecida por Deus, que deveria 

ser, a partir daquele momento, mais bem aproveitada pelos brasileiros. Podemos ver aí 

que a positividade da natureza fértil poderia mover Portugal e suas colônias de um 

espírito decadente para um progressista, e que o “germen de fertilidade” era uma ideia 

que facilmente poderia criar a representação de uma natureza inesgotável. Mesmo que 

Navarro estivesse repugnando as práticas gratuitamente destrutivas, podemos nos 

perguntar até que ponto ele considerava que a Terra suportaria as agressões da 

humanidade? O autor não deixa indícios claros sobre isso em seu “Discurso”, apenas 

enunciados que julgam a indolência e preguiça dos homens que trabalham na terra 

destruindo-a. O seu enunciado não possui o objetivo de debater essa questão – afinal, 

ele não possuía formação de naturalista –, mas, pelo contrário, queria construir uma 

cena dramática onde a destruição seria uma prática que, ao mesmo tempo que freava o 

desenvolvimento do país, também andava em descompasso com Deus e a natureza. O 

aspecto de devastação da natureza surge em seu discurso como uma atribuição moral à 

civilização da colonização. Se essa natureza fosse cultivada com técnicas, 

conhecimentos e fé adequados, se faria “vigorar a sua antiga substancia”, o seu estado 

natural tal como Deus a criou antes do pecado original, para servir ao homem. 

 Assim, podemos argumentar, por um lado, amarrando tudo o que foi dito sobre 

Navarro, que ele pretendia a implementação de reformas para superar a decadência, 

colocando assim o Império no caminho do progresso. Por outro lado, Navarro também 

não tinha uma visão linear da civilização – civilização em seu sentido amplo, isto é, 

como formas diversas de organização social. Para ele, como deixa claro na passagem 

acima, a civilização luso-brasileira vinha cometendo diversos desvios morais na 

colonização, o que causou a decadência vivida por sua geração. Para ele, a decadência 
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não vinha exclusivamente da natureza ou da miscigenação, como vemos em Couto, mas 

também dos próprios lusitanos. Civilização não é aqui sinônimo de progresso – para ele 

e para outros autores do período, quando se sai do estado natural, cai-se num estado de 

corrupção associado à civilização. Assim, valores como degeneração, imoralidade e 

decadência também poderiam se manifestar dentro da própria civilização. 

 Manuel Ferreira Câmara também se dedicou à crítica da destruição do ambiente 

e à valorização da natureza como potência econômica. Em seu “Ensaio de descrição 

física, e econômica da Comarca de Ilhéus na América” (1789), além de se posicionar a 

favor da preservação das matas, também aludiu ao clima e à fertilidade da comarca e 

sua agricultura, circunscrevendo-se entre aqueles que valorizaram a natureza brasileira. 

Num primeiro momento, menciona que Ilhéus possuía um clima “irregular” com poucas 

estações definidas. Essa observação é marcada por uma referência ao clima 

mediterrâneo, que possui as quatro estações do ano bem definidas. Os estudos 

climáticos europeus tinham como base o velho paradigma de que os ares da América 

são nocivos e causam mais doenças, tendo o Mediterrâneo como referência de um clima 

ideal. Por tomar como base o contexto europeu, Ferreira Câmara compreendeu as 

condições climáticas e geográficas de Ilhéus como “irregulares”, e não como expressão 

de sua própria natureza. Apesar desse desvio, o naturalista tejucano ainda considerava 

que o terreno da comarca era “fertiliílimo, e muito apropriado a certos generos, que 

parecem depender da supposta irregularidade [do clima]: digo supposta, porque para 

esses mesmos generos seria irregular hum país, em que o veraó durasse mais de quinze 

dias, dado o mesmo terreno”.324 Aqui ele aplica os conceitos de clima e terreno, define a 

fertilidade através da combinação de ambos, de modo que para cada qual, seriam 

adequados certos gêneros de cultivo. Para o autor, ao contrário de Azeredo Coutinho e 

Arruda Câmara, que fizeram essa crítica referindo-se ao algodoeiro e à cana-de-açúcar, 

a lista de gêneros que se dariam bem nas condições de Ilhéus era bem maior: cacau, 

baunilha, canela, cravo, salsaparrilha, contra-erva, ipecacuanha, café, açafrão, anil, 

tamarindos, plantas que produzem o linho, algodão, plantas que dão azeite, cereais e,  

por fim, o açúcar. 

 
324 SÁ, Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e. “Ensaio de descrição física, e econômica da Comarca de 

Ilhéus na América”. In.: Memórias econômicas da ARCL para o adiantamento da agricultura, das artes, 

e das indústrias em Portugal, e suas conquistas. Tomo I,  Lisboa: na imprensa da Academia, 1789, p. 

309. 
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 A memória de Ferreira Câmara assume uma dimensão ampla por dirigir-se a 

uma comarca inteira e porque analisa a possibilidade da introdução de vários gêneros. 

Ao contrário das memórias de temas específicos, como a cana e o algodoeiro, a do 

naturalista tijucano se empenhou em propor a reforma de um setor produtivo inteiro: a 

agricultura. As três memórias se interseccionam no ponto em que destacam a fertilidade 

do Brasil positivamente, mas divergem em seus objetos: o algodoeiro, o comércio da 

cana, e a reforma econômica da Comarca de Ilhéus. Já Navarro, realizou uma crítica 

mais moral aos agricultores e mineiros que desperdiçariam uma natureza dadivosa e 

fértil. Mas, mesmo assim, deixa entrever a importância do clima brasileiro, também 

criado por Deus. 

  O “Ensaio” de Ferreira Câmara, que era do mesmo ano da primeira edição do 

dicionário de Morais e Silva, dissertava em favor de uma reforma ampla na agricultura 

da comarca de Ilhéus, propondo, entre as reformas sugeridas, a introdução de gêneros e 

a preservação das matas.  

Este Paiz pela maior parte ainda coberto de espessas matas, que seus 

habitantes procurão diariamente destruir, só com a pequena utilidade 

de huma, até quatro plantações, feitas no espaço de dezeseis, ou vinte 

annos, sem com tudo aproveitarem as preciozas madeiras de 

construcção, tinturaria, e marchetaria, que ellas contém (...)325; 

(...) grandes, e espessas matas, em cuja destruição trabalhão assaz os 

habitantes sem ainda constar, que se tenha plantado hum só pé das 

necessárias á construcção, e á combustão diária326. 

 Notemos aqui, para além da crítica à prática de devastação – que era promovida 

em massa pelos colonos –, o emprego do adjetivo “espessas” acompanhando “matas”, 

nas duas passagens; o mesmo termo que o dicionário de 1789 utilizou para definir 

“floresta”. Como se apontou anteriormente, esse tipo de adjetivo vai substituindo 

aqueles anteriores emitidos por José Vieira Couto como “negras” e “assombrosas”. 

Como as passagens revelam, Câmara expôs uma preocupação estritamente econômica, 

baseada na disponibilidade de “preciosas madeiras” para a construção e tinturaria, e não 

menciona diretamente a teoria do dessecamento, como seu colega de viagem, José 

Bonifácio, que em sua “Memória sobre a necessidade e a utilidade do plantio de novos 

bosques em Portugal” (1815) advertia sobre o risco que Portugal corria de se tornar os 

 
325 Ibidem, p. 307. 
326 Ibidem, p. 347. 



166 
 

 
 

desertos da Líbia, valendo-se da teoria da umidade. Essa diferença pode residir no fato 

de que o primeiro tinha como objeto um território da colônia, onde interessavam mais 

os aspectos econômicos e a exploração dos recursos, enquanto o segundo escrevia sobre 

a metrópole, lugar em que se poderia conceder atenção a questões mais ‘invisíveis’ 

como o clima. Naqueles tempos em que as novas ciências ainda estavam em processo 

de institucionalização, o argumento da utilidade e do desperdício das madeiras era mais 

aceitável do que o da teoria do dessecamento e da manutenção da umidade. 

  Para colocar em prática a preservação das matas, era necessário, segundo o 

futuro intendente das Minas e Diamantes do Brasil, que se nomeassem ministros para 

vigiar os proprietários das terras que ainda possuíam matas nativas: 

Por tanto creio, que interessara muito ao Estado expedir nao ordens 

meramente, porque algumas já se tem expedido, bem que sem 

proveito, mas Ministros que vigiem, e regulem o córte das madeiras 

geral e indistintamente, obrigando aos proprietarios dos terrenos 

maritimos a conservar illezas as de construção, que ocupando huma 

pequena parte do seu terreno, nao damnificão por certo á sua cultura327  

 Ferreira Câmara não foi o único a sugerir a ideia de se nomear juízes das matas 

para protegê-las. José Gregório de Moraes Navarro, José Bonifácio, Vandelli, D. 

Rodrigo, entre outros, também se dedicaram a este assunto. Eloi Ottoni deixou uma 

sugestão semelhante, mas que não deve ser confundida com a ideia de um juiz das 

matas: “sou eu de parecer, que pª a boa ordem da agricultura se devã crear sinco 

inspectores munidos de acthorid.e necessaria”328. Porém, esse inspetor, figura 

construída pelo autor em contraste direto com o intendente das Minas, não legislaria e 

fiscalizaria as matas ou os cortes, mas sim os plantios. Já a Intendência das Matas 

pensada por Ferreira Câmara seria uma instância que protegeria as matas ameaçadas 

tanto pela agricultura quanto pela mineração. Retornando a Ferreira Câmara, Marcos 

Carneiro de Mendonça argumenta que o ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho sempre 

o escutava muito, o que provou através da constante troca de correspondências entre 

eles. D. Rodrigo pedia conselhos ao naturalista luso-mineiro sobre assuntos de 

mineração, agricultura, industrialização e economia, o que fez Mendonça admitir que 

 
327 Ibidem, p. 348. 
328 Ottoni, Op. cit., 1908 [1799], p. 314. 
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Câmara se tornara o “braço direito” do ministro 329. Anos depois da sugestão do ensaio 

de Câmara, e um ano depois de D. Rodrigo tomar posse do ministério, em 1797, 

Baltazar da Silva Lisboa330 era nomeado ouvidor e juiz conservador das Matas na 

Comarca de Ilhéus. Outros naturalistas também participaram do debate sobre as matas 

de Ilhéus, como Nunes da Costa e Manuel Arruda da Câmara. 

 Depois de tomar posse em fins de 1797, Baltazar da Silva Lisboa redigiu o seu 

“Regimento dos cortes de Madeira” – oficializado em 1799 –, no qual elaborou uma 

legislação que deveria ser aplicada contra os cortes indevidos nas áreas protegidas. 

Neste documento, Silva Lisboa adia a tomada (ou retomada, já que as terras sempre 

foram da coroa) imediata de todas as terras litorâneas que ainda tivessem matas, 

esperando uma “deliberação futura” a respeito. Em contrapartida, previa a demarcação 

de algumas reservas florestais para o uso exclusivo da coroa, o que causou muitos 

conflitos entre os proprietários, de um lado, e o governador de Ilhéus e o naturalista de 

outro331. Para o juiz das matas, os proprietários faziam avançar suas lavouras sobre as 

florestas nativas por não serem adequadamente instruídos e por serem demasiadamente 

preguiçosos e indolentes. Ele também criticava a utilização da mão-de-obra escrava de 

maneira “improdutiva” e “destrutiva”. Além desse documento, em 1800 escreveu um 

“Requerimento da conservação das matas e dos cortes de madeira”, que previa um 

“administrador de cortes” para regular o uso desse recurso; em outro capítulo, tratava 

das “penas impostas aos que cortam, queimam e extraviam paus das matas”. Sem 

dúvida, a sua atuação em Ilhéus causou diversos conflitos. Suas ideias nunca foram 

escutadas ou acatadas pelos habitantes, pois lutava pela proteção das matas através do 

estabelecimento de um monopólio real das valiosas reservas florestais. A disputa pelas 

matas de Ilhéus consistiu em um debate interessante para a história do conceito de 

natureza, pois adquiriu um status de problema botânico. Quando as disputas se 

 
329 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Intendente Câmara: Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e 

Sá, Intendente Geral das Minas e dos Diamantes (1764-1835). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1958, p. 177. 
330 Silva Lisboa não é um dos naturalistas luso-mineiros, mas será rapidamente mencionado no contexto 
da preservação por ter desempenhado importante papel nessa questão e por ter se pronunciado 

significativamente a favor da preservação, tendo sido possivelmente o primeiro brasileiro a ocupar um 

cargo que se prestou à proteção da flora nativa. Formado pela Universidade de Coimbra em 1783, 

Baltasar da Silva Lisboa nasceu na Bahia em 1761 e faleceu no Rio de Janeiro aos 14 de agosto de 1840. 

Foi sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, participou das instituições científicas 

da Academia Real das Ciências de Lisboa, do Instituto Real para a Propagação das Ciências em Nápoles e 

da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional no Rio de Janeiro. Realizou viagens no Rio de Janeiro e 

na Bahia. PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 101-102. 
331 As informações sobre Baltazar e as matas de Ilhéus serão acompanhadas a partir de Pádua. Ibidem, p. 

100-113. 
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acirraram, o irmão de Ferreira Câmara, José de Sá Bittencourt e Aciolli, que plantava 

em Ilhéus na época, se levantou contra Silva Lisboa, representando os interesses dos 

proprietários da região. 

 Aciolli também era formado em Filosofia Natural na UC (1787), e por isso tinha 

também prestígio para interferir nas políticas preservacionistas que o Estado tentava 

instituir através do monopólio das reservas. Podemos dizer que ele era um naturalista 

“negacionista”: era contra a determinação de reservas florestais e não se opunha à 

coivara. Defendeu que os fazendeiros teriam um natural interesse em preservar os 

recursos de suas propriedades, desde que houvesse garantia de posse e liberdade para 

administrar seus negócios; ou seja, segundo Aciolli, os proprietários estariam em 

melhores condições que o Estado para preservar as matas. Aciolli levanta um debate até 

hoje crucial para o tema da preservação no Brasil: a tensão entre as esferas pública e 

privada na disputa pela preservação ou destruição da natureza. A proposta de suas 

“Observações sobre o plano feito para a conservação das matas da capitania da Bahia” 

(1799), que publicou anonimamente na época, buscava uma suposta justa proporção 

entre a conservação florestal e os desmatamentos necessários ao progresso econômico. 

Segundo o texto, para promover o desenvolvimento, era preciso desmatar “uma parte” 

das “espessas matas” da Bahia, sem a qual não haveria alimentos e pastos. Essa “parte” 

dizia respeito às matas costeiras, que eram isentas de índios e quilombos, e por isso 

mais fáceis de explorar. Além do mais, segundo Aciolli, a presença daquelas matas 

atraía muitas chuvas, o que já havia se mostrado trágico para os plantios de monocultura 

desprotegidos frente à precipitação. Dessa forma, o autor invertia a teoria do 

dessecamento em favor dos proprietários, defendendo um ponto de vista segundo o qual 

as matas atraíam umidade demais, sendo economicamente viável desmatar parte delas 

para regular a intensidade das chuvas.332 

 Lisboa respondeu a este documento enunciando que o interesse público estava 

acima do privado e que as prioridades do Estado se achavam acima das dos 

proprietários. Segundo ele, a coroa tinha direito aos bosques por ser dona dos territórios 

da colonização e porque as madeiras eram importantes na confecção de navios para a 

marinha e para o comércio. Reclamava, pois, que os proprietários queiram “que à 

marinha Real se destinem só as matas dos sertões da costa, habitadas de índios 

 
332 Ibidem, 107-108 
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selvagens e de negros fugidos em mocambos”333; também tinha noção de que esses 

territórios seriam mais difíceis de explorar334. Segundo Pádua, a contenda entre Aciolli e 

Silva Lisboa foi marcada pela “disputa política entre uma visão imediatista/destrutiva e 

uma visão sustentabilista do progresso, como hoje chamaríamos”335. A seguir, D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, no intuito de ao mesmo tempo acalmar os proprietários e 

estimular o seu programa de “ambientalismo político”, escreveu a Manuel Ferreira 

Câmara pedindo que o naturalista fornecesse observações isentas sobre o conflito entre 

seu irmão e Silva Lisboa. 

 Ferreira Câmara já tinha se manifestado sobre as matas de Ilhéus anos antes, em 

sua memória de 1789. Mas não se achava em posição isenta o suficiente, pois sua 

família tinha terras no local e seu irmão estava diretamente envolvido no conflito. Ele 

ponderou referindo os dois lados, lançando um elogio ao irmão, chamando-o de 

“melhor enxada da região”, pois sua fazenda rendia boa produção, constituindo-se num 

exemplo entre os proprietários; e considerou uma alternativa para as matas nativas por 

meio do incentivo do plantio nas capoeiras336. Assim, Câmara tornou as capoeiras 

(“terras cansadas” ou “charnecas”, que iniciavam a sua regeneração vegetal) como um 

alvo potencial dos plantios de mandioca da região, desviando os olhares voltados para 

as matas nativas que tinham sobrevivido à colonização até então. 

 A questão das matas da Bahia não se encerrou aí, pois em novembro de 1800, 

Ferreira Câmara recebeu instruções de D. Rodrigo para “examinar os planos propostos, 

e estabelecidos para a conservação das matas e arvoredos de Cairú”337. Ordenou-se-lhe 

que determinasse quantos e quais proprietários deveriam entregar suas terras em nome 

da “fazenda real, em vantagem sua e em benefício do país (...), indenizando os 

proprietários e estabelecendo grandes e econômicos cortes regulares, com a utilidade da 

marinha real e mercante”338. Além disso, a ordem pedia que Ferreira Câmara “abra os 

olhos” dos proprietários que promoviam incêndios nas matas em benefício do plantio de 

 
333 LISBOA, Baltazar Silva. Crítica à reputação do plano dos cortes de madeira, Apud. Ibidem, p. 110. 
334 Diversos autores do período ressaltaram que as matas eram o lar de índios e quilombolas e que isso 
acabava impedindo o desenvolvimento e o avanço dos cultivos, das minerações, das estradas para a 

circulação de bens de consumo e alimentos na colônia. Podemos questionar se a resistência de indígenas e 

quilombolas não desempenhou algum papel na preservação das matas. 
335 PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 111. 
336 Terrenos que foram queimados, plantados e posteriormente abandonados por ter a sua “terra cansada”. 

Depois de alguns anos, a flora começa a se regenerar e florescem vegetações secundárias. 
337 As referências dessa correspondência entre Câmara e Coutinho encontram-se em MENDONÇA, Op. 

cit., 1958, p. 87-91. Vale lembrar que o Visconde de Cairu era José da Silva Lisboa, Irmão de Baltazar da 

Silva Lisboa, que se tornou um economista do Império. 
338 Ibidem, p. 89. 
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mandioca, fazendo-lhes “ver quão grandes vantagens tiraria[m] de substituir a um tão 

absurdo método, o melhor sistema de uma cultura regular de que se aproveitam as 

Antilhas e com que seguram produções abundantes de mandioca”339. Também deveria 

fazer contato com o diretor do Jardim Botânico da Bahia e apresentá-lo às ideias do 

artigo que publicara anteriormente. Decerto, Coutinho se referia ao “Ensaio” de 1789. 

Finalmente, no que dizia respeito às matas, deveria verificar todos os rios navegáveis 

que permitiam o escoamento das produções. Além disso, verificaria também a 

possibilidade de se construir estradas para conectar as regiões com estes rios. Essa 

medida era bastante estratégica, pois visava a levar as plantações que estavam 

destruindo as matas remanescentes da costa para o interior, nas margens dos rios340. O 

debate sobre as matas da Bahia adquiriu um status botânico e intelectual que não 

abarcava apenas a preservação. Por trás disso havia amplos projetos de agricultura, 

tensões entre camadas sociais e uma natureza disputada por diversos discursos. Todos 

os autores que competiram por esta natureza partem de um mesmo princípio: os terrenos 

e climas do Brasil são férteis. 

 Finalmente, José Vieira Couto, que, como se viu, expressou-se a respeito da 

decadência das matas, também manifestará a movimentação semântica desse conceito, 

indicando uma positividade sobre a natureza em seu discurso. Curioso neste autor é que 

numa mesma memória podemos observar os dois significados do conceito sendo 

empregados. Couto não se decide se ela é boa ou má, saudável ou insalutífera. No 

próprio desenrolar de seu texto podemos ver o conceito se movimentando, ora 

expressando uma natureza decadente que toma a civilização pelo seu teor pejorativo; 

ora expressando a possibilidade de progresso através de sua fertilidade: “o terreno todo 

era barrento e vermelho; umas vezes seguiamos assombrados de altas matas, e outras 

por descampados, que algum dia foram também cobertos de arvoredo”341. Ao lado da 

característica pejorativa das matas (o assombro) vem a crítica à destruição delas. Em sua 

memória de 1799 já se posicionava a favor da conservação das matas: 

 Parece que já é tempo de se atentar nestas preciosas matas, 

nestas amenas selvas que o cultivador do Brasil, com o machado em 

uma mão e com o tição na outra, ameaça-as de um total incêndio e 

 
339 Ibidem, p. 90. 
340 Ibidem, p. 90. 
341 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 16. 
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desolação. Uma agricultura barbara e, ao mesmo tempo, muito mais 

dispendiosa tem sido a causa deste geral abrasamento342. 

 Aqui ele se refere às matas com adjetivos positivos (preciosas e amenas), isto é, 

o contrário do que se mostrou anteriormente, quando a semântica estava alinhada a 

significados mais obscuros e negativos. As queimadas e os cortes de madeira 

configuram, para o autor, uma agricultura bárbara que causa a decadência pela 

indolência e preguiça dos colonos; ele considerava a destruição um preço do atraso. Na 

memória de 1801 fez uma crítica à situação em que estava a agricultura em Minas, e 

expressou a mesma opinião a respeito dos colonos que continuavam estrumando as 

terras somente com as cinzas das preciosas matas: “uma agricultura de poucos géneros, 

e quanto baste somente para a sustentação de homens grosseiros, ou de escravos; uma 

agricultura ruinosa , que se faz sem beneficiar a terra, e só estrumando-a com as cinzas 

de preciosas matas”343. 

 Um pouco mais adiante, na mesma memória, Couto continua os ataques aos 

roceiros de Minas. Nessa passagem, nota-se que o autor coloca o Estado como 

interessado e responsável por “obrigar” a natureza a dar tudo que os homens precisam: 

e eis que toda a agricultura d'este paiz foi reduzida a uma pequena 

plantação de mandiocas por cada morador. Porém não deve soffrer 

isto o Estado: este (...), deve fazer valer o mais pequeno recanto dos 

seus dominios; deve até forçar a natureza, obrigando-a ainda a dar 

aquillo que ella quer recusar aos homens, quanto mais tirar 

avantajados partidos de terras tão ferteis e tão extensas344. 

 

 A postura de Couto, a favor de que o Estado promovesse a extorsão dos recursos 

naturais, pode ser compreendida como ambígua, pois, se de um lado ele utiliza palavras 

fortes que indicam a destruição da natureza, de outro defende essa postura para que as 

terras não sejam mal aproveitadas. Se cada recanto fosse bem cultivado, com novas 

técnicas, conhecimentos, aclimatações, adubamentos, o ritmo de expansão da ocupação 

agrícola sobre as matas seria menor, promovendo assim uma exploração intensiva. São 

raízes de uma visão que hoje em dia pode ser considerada como um “desenvolvimento 

sustentável”. 

 
342 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 77 (grifos meus). 
343 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 32. 
344 Ibidem, p. 81 (grifos meus). 
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 Ao lado dessa ambígua postura de extorsão dos recursos naturais, Couto também 

aponta que é possível “tirar mais partidos” nessa natureza porque ela é “fértil” e 

“extensa”. Com a admissão de que a natureza é fértil, ela passa a ser bela também: “o 

caminho foi todo toldado de bellas matas ate meia legua antes de chegar ao dito Arraial 

[das Bicas]”345. Esta memória é produto de uma viagem filosófica de Couto, que 

resultou na demarcação diamantina dos sertões do São Francisco. Para isso, o 

naturalista saiu em comboio para abrir picadas nas matas a fim de encontrar os 

diamantes de que se tinha notícias naqueles sertões. Nesse trajeto, se expôs a várias 

condições análogas a que se expunham os sertanistas no descobrimento de Minas – 

salvo a exceção de que já sabiam mais ou menos a localização das perdas preciosas. 

Como relata em seu itinerário, os seus guias se perderam, o que alongou o caminho de 

uma viagem filosófica que se mesclava com uma aventura em meio às matas, estas ora 

manifestavam a degenerescência e o escuro, ora a fertilidade e o belo. 

 É perceptível que Couto cria um antagonismo na natureza de Minas Gerais. Na 

primeira viagem, concernente à memória de 1799, ele andou apenas pelos polos 

mineradores; na segunda e na terceira viagens, concernentes às memórias de 1801 e 

1803, nas quais vai mais longe ao norte, mencionou uma “grande serra”346 que dividia 

Minas Gerais em duas partes diferentes, leste e oeste. A posição da serra aludida por 

Couto corresponde em grande medida à Serra do Espinhaço. A Figura 1 é um 

printscreen do aplicativo Google Earth, no qual buscamos identificar, através das setas e 

do contorno vermelho, a grande serra referida por Couto. Percebe-se que há uma grande 

cordilheira posicionada do sul ao norte do Estado. A Figura 2 é um mapa extraído do 

site do IBGE que está ampliado e mostra o posicionamento da formação geológica que 

vai da Serra do Espinhaço até a Chapada Diamantina, na Bahia (cor cinza, número 35). 

Figura 1 – Indicação da grande serra apontado por José Vieira Couto 

 
345 Ibidem, p. 42. 
346 Couto não fornece coordenadas geográficas dessa “grande serra”, mas oferece referências de seu 

posicionamento em relação às vilas e arraiais pelas quais passou em seu itinerário. Ela teria à sua 

esquerda, o nascimento e escoamento para o norte do Rio São Francisco; à direita, ao sul Vila Rica e ao 

norte o Tejuco. Isso nos faz pensar que ele pode ter se referido à Serra do Espinhaço, que se inicia na 

altura de Vila Rica e se estende, cortando Minas pelo norte, até a Bahia, onde mescla-se com a Chapada 

Diamantina. 
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Fonte: Printscreen do aplicativo Google Earth realizado no dia 01/06/2020. 

 Como vemos, a Serra do Espinhaço também distingue o território mais antigo de 

ocupação de Minas entre leste e oeste. O Tejuco se localizava bem nas fraldas da 

cordilheira. Cada um dos lados dessa “grande serra” tinha características distintas e 

emanava uma atmosfera correspondente: “Ali [oeste ou poente] tudo são planicies; aqui 

[leste] tudo crespas serras, que sulcão a superficie da terra: ali tudo fertilissimas e 

macias terras; aqui tudo penedias, que negrejam, que horrorizam, e que tudo 

esterilecem”347. O lado leste correspondia ao da mineração, já corrompido por um 

século inteiro de miséria, fome, extravio, roubo, revolta, sedição, uma civilização que se 

envolveu demais com o ouro. O lado oeste, a um sertão que estava em seu estado 

natural, sem ser tocado pela civilização e por isso selvagem, mas ainda assim promissor, 

fértil e aberto a uma nova sociedade regida por princípios da Fisiocracia e da 

Mineralogia. A sua conclusão sobre o território mineiro era a de que “o terreno destes 

sertões é muito mais fertil que o de Minas”348. Nessa passagem da memória de 1801, 

Couto define a fertilidade pelo lado oeste da grande serra: 

Figura 2 

Formação geológica que vai da Serra do Espinhaço até a Chapada Diamantina, na Bahia 

 
347 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 111. 
348 Ibidem, p. 90. 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais 

Todos os rios, que ficam ao Poente da Grande Serra, são 

abundantissimos em peixes; qualquer regato de pouca agua nem por 

isso deixa de conter abastança d'estes animaes, o que nao succede aos 

rios de Leste da Serra, aonde são em muito menos quantidades, e até 

em variedades349 

 Para o autor, essa fertilidade não era totalmente “mágica”, como pode parecer. O 

Rio São Francisco, segundo o autor, seria um grande distribuidor de peixes em seu lado 

da serra. Além disso, o rio, sendo diretamente conectado ao mar, poderia contribuir para 

a maior existência de espécies. Segundo as análises químicas realizadas por Couto, a 

água do São Francisco era mais salobra, fator que explicava a maior diversidade de 

espécies que notava a oeste da grande serra. Na memória de 1803, Couto continua a 

defender a fertilidade das terras dos sertões a oeste da “grande serra”. Dessa vez sua 

 
349 Ibidem, p. 88. 



175 
 

 
 

análise estava voltada para o salitre e os terrenos e climas favoráveis à sua produção 

natural. 

 Nem em todas as partes prosperão igualmente as Salitreiras 

artificiaes; éllas requerem hum Clima, hum terreno particular, e este 

unicamente me parece ser o dos Sertões: ao menos a Natureza assim o 

tem pronunciado pela producção espontânea de numerosas Salitreiras 

naturaes.350 

 O chão era todo de pedregulhos brancos, e a cada passo via-

se alvejar reboleiras mais espessas destes mesmos pedregulhos, 

ásperos, escalvados, imitando bem a lavrados de oiro, e assim mesmo 

(o que era para admirar) cobertos de verdes e escuras árvores: prova 

da  grande fertilidade destas terras dos Sertões.351. 

 O clima necessário para se produzir o salitre naturalmente consistia, segundo o 

naturalista, em um ar “quente, húmido, estagnante, e o terreno abundoso de terras 

calcáreas”352. Uma coincidência se dá mais uma vez entre o naturalista e os dicionários 

que definiram “sertão” através da palavra “calma”, que quer dizer um tipo de calor no 

qual o ar é imóvel, estagnado. Couto está positivando o clima dos sertões, que antes, 

como ardente, foi considerado infernal. Ele passa a admirar os sertões por terem 

fertilidade e clima ideais para certas produções naturais. São as características 

específicas da natureza do Brasil que a vão valorizando; são as culturas que não se dão 

bem na Europa e que se dão bem ali, são as combinações entre um clima e uma 

formação geológica específica que conferem à essa natureza a condição de ser próspera 

também. 

 Enfim, apesar de manifestar o lado leste da grande serra de maneira negativa, na 

introdução de sua memória de 1801 mostrou-se otimista em relação à potência de 

riqueza que a natureza de Minas prometia: 

 Viu-se este novo hemispherio no todo da sua figura externa 

mostrar marcadas differenças, ainda não observadas no antigo: as 

cadeas das montanhas não seguem já de Poente para o Nascente, mas 

sim do Sul ao Norte; serras muito mais elevadas escondem seus cimos 

entre as nuvens; rios e lagos muito maiores regam a sua superfície: 

 
350 COUTO, José Vieira. Memória sobre as salitreiras naturais de Monte Rorigo (...) [1803]. Rio de 

Janeiro: Impressão régia, 1809, p. 41. 
351 Ibidem, p. 55. 
352 Ibidem, p. 41. 
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uma crusta [crosta?] emfim, pela maior parte de terra fertilissima, o 

envolve. Peneirando da sua superficie ao centro encontramo-nos com 

mais um novo metal perfeito; o ouro e a prata parece que querem 

sobrepujar as parcas medidas, com que a natureza até então repartia 

estes metaes aos homens: os diamantes e mais pedras preciosas 

tambem vem engrossar o monte d'estas riquezas, e cavalgar as 

mesmas balizas; não são só estas cousas no reino mineral, que se 

revolvem e recebem novas mudanças, ou novas observações; o cobre 

no Brazil tambem offerece hoje um phenomeno similhante.353  

 Couto estava equivocado no que diz respeito ao cobre, que, como já apontamos, 

era na verdade ferro. Em alguns trechos como este, entregava-se totalmente ao 

imaginário maravilhoso354 e via na natureza desconhecida um sinônimo de riqueza 

material e pobreza de espírito; fez uma observação orientada pela dualidade de 

oposições que redimensionava o seu objeto dentro de uma lógica de conquista (o avanço 

da civilização contra a barbárie, a evangelização dos ameríndios, o aproveitamento 

econômico do sertão); mas, sobretudo, depositava suas expectativas em todo o 

progresso que a natureza brasileira poderia produzir se bem manejada pela História 

Natural. O caráter aventuroso de suas viagens, presente na memória de 1800, pode ter 

produzido esse aspecto mais indeciso e dinâmico sobre o conceito de natureza – que 

está ausente nos demais enunciados mencionados neste capítulo –, por produzir 

diferentes atmosferas e sensações na experiência do naturalista embrenhado nas matas 

desconhecidas, distante da civilização. 

 Observam-se resquícios da teodiceia através de enunciações que passaram a 

valorizar as matas antes tidas majoritariamente como subterfúgios de indolência, 

imoralidade, barbárie e decadência, como se essa valorização fosse também o caminho 

para ir ao encontro de Deus, do progresso, do aperfeiçoamento, seguindo a “cadeia dos 

seres” estabelecida na criação. A justaposição do progresso com a decadência traduz 

uma leitura mais moderna da colonização, e, quando ele ocupa o lugar das virtudes 

 
353 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 7 (grifos meus). 
354 A natureza possuía alta volatilidade no texto de Couto, podendo rapidamente alternar entre trevas e 

luz, decadência e progresso, civilização e barbárie: “Por outra parte já uma nova estrada, que nos guie ao 

mar por um caminho curto, se prepara: já os feios monstros, já a indomita gente, que habitavam estes 

logares, se affastam e nos deixam mais estes novos e fertilissimos terrenos, que serão o objecto de novas 

culturas, de novas minerações, e de novas riquezas para o Estado” (ibidem, p. 34). Em um mesmo 

parágrafo, os lares de feios monstros e gente indômita transformam-se em “fertilíssimos” campos de 

agricultura e mineração. Referindo-se ao potencial de riquezas de Minas, expressava em 1799: “tais são 

os maravilhosos fenomenos, que a faustosa natureza expõe em um ponto majestoso e grande ao viajante, 

que observa a Demarcação Diamantina” COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 54 (grifos meus). 
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escolásticas para se tornar um vetor positivo na história de Portugal, o faz diante de um 

campo semântico inteiro que começa a refletir outros meios de ver e de se relacionar 

com a natureza. 

 De modo geral, podemos observar uma tensão ambígua nos autores: de um lado, 

a conquista produtiva do meio natural, de outro, a defesa contra as práticas destrutivas 

da ação humana colonizadora. Mesmo com essa tensão, é unânime a ideia entre eles de 

que a natureza americana,uma vez que fosse historicizada pela História Natural, poderia 

trazer progresso e prosperidade às colônias e à metrópole. A proteção das matas e a 

fertilidade do clima e das terras foram enunciados que fizeram parte do processo de 

valorização das terras brasileiras, fundamentalmente por um viés econômico e 

progressista. Observa-se aí, uma movimentação na qual um campo semântico começa a 

exprimir mais de uma possibilidade de significação da natureza ao mesmo tempo. As 

matas habitadas por monstros bárbaros podem ser também férteis terrenos prontos para 

receber a civilização e a História Natural. 

  Em meio a essa tensão semântica, emergia um grupo político com novos espaços 

de poder por pertencer cada vez mais à burocracia e administração do reino, composta 

pelos filhos das elites coloniais do século XVIII que dominavam os novos vocabulários 

de natureza e passavam a exprimir a movimentação semântica em seus enunciados. Essa 

geração, que no XIX já está madura o suficiente para assumir cargos diligentes 

importantes e políticos na monarquia, seja da luso-brasileira ou brasileira, positivou 

muitas práticas discursivas que ainda são perceptíveis no Brasil do século XXI – por 

exemplo, a discussão sobre a preservação das matas de Ilhéus entre Silva Lisboa e 

Aciolli, na qual se indagava qual esfera deveria se incumbir da preservação, a pública 

ou a privada; ou a aproximação semântica entre progresso e natureza, que colocou a 

economia e a política à frente da vida e da justiça como dispositivos de poder. Por fim, é 

significativo que, como aponta Pádua, todos os membros dessa geração que 

empunharam a crítica à destruição da natureza, e que estavam vivos em 1822, apoiaram 

a emancipação do Brasil355. Até que ponto a valorização da natureza brasileira poderia 

resultar em uma independência na qual o romantismo surgiria produzindo vínculos entre 

ela e a pátria? Podemos afirmar que o romantismo bebeu na sedimentação prévia da 

valorização das matas brasileiras, bem como na História Natural. José de Alencar, aliás, 

possuía uma biblioteca com diversas obras de História Natural. Essas ideias foram 

 
355 PÁDUA, Op. cit., 2004, p. 168. 
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utilizadas tanto no campo sentimental, artístico e literário, quanto no político, 

econômico e social. 

 Em suma, o que descrevi aqui foi a ocorrência do Sattelzeit, ou de algum tipo de 

aceleração, na cultura luso-brasileira, penetrando e corroendo velhas instituições 

escolásticas de saber, alterando os significados de natureza, dotando este conceito de 

potência de progresso e de transformação histórica. No capítulo 4 ficará claro qual era o 

futuro perseguido por esta geração, quando apresentaremos as propostas de acomodação 

dos naturalistas. A História Natural foi uma formação discursiva que mobilizou em 

torno de si outras dimensões sociais, como a administração colonial, e foi responsável 

por movimentar a semântica de natureza, acabando por valorizá-la através de vínculos 

com um progresso econômico. A alteração desses significados teria uma relação íntima 

com a historicidade luso-brasileira e com o horizonte de expectativas aberto pela 

História Natural para o Brasil. 
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4. Capítulo IV – O governo das minas e bosques: uma natureza 

valorizada 

 A valorização da natureza brasileira, a preservação das matas, e a assertiva de 

que toda terra e todo clima são férteis se arranjados em suas condições e maneiras 

próprias, são enunciados em favor de uma agricultura que passa a ser mais estimulada a 

partir da segunda metade do século XVIII. Se, com a descoberta das jazidas de Minas 

Gerais, surgiu uma tensão entre mineração e agricultura – a coroa passou a conceder 

grande atenção à extração aurífera, que aumentou suas receitas progressivamente nas 

primeiras décadas da centúria –, a partir da queda do ouro, a agricultura foi recentrada 

nos interesses da colonização. 

 A valorização da natureza como atributo da História, do progresso, descrita no 

capítulo anterior, foi um fenômeno inédito das últimas décadas do século XVIII. Porém, 

a crítica à mineração é mais antiga que a própria diminuição do ouro na década de 1760, 

pois estava atrelada, desde o início da conquista, à visão paradisíaca/infernal dos metais 

preciosos. Apesar disso, a crítica aos metais preciosos não era apenas mágica e 

religiosa, também possuía critérios econômicos. Em 1711, surgiu um escrito polêmico 

que chegou a ser censurado e ocultado pela coroa de Portugal356, no qual se fazia uma 

crítica moral e econômica à mineração. Estamos falando de Cultura e opulência no 

Brasil por suas drogas e minas, do jesuíta italiano André João Antonil357. O livro de 

Antonil expressou a voz dos senhores de engenho que ficaram lesados com o 

aparecimento do ouro e desenvolvimento de Minas. A economia interna estimulada pela 

 
356 A censura foi feita pelo conselheiro Antônio Rodrigues da Costa. Neste texto, o autor fez uma 

descrição detalhada sobre diversas produções naturais do Brasil, divulgando a localização das jazidas 

recém descobertas de Minas, informando sobre o estado da plantação e manufatura do açúcar, plantação e 

manufatura do tabaco, criação e extração de couro e carnes salgadas a partir da criação de gados, e 

criticando o excesso de atenção que se concedia à mineração, em detrimento dos demais setores. 

Principalmente, expressou que a colônia era conectada e que o desenvolvimento de uma atividade 

econômica afetava as outras. A censura consistiu em uma tentativa de “veto de autonomia” das capitanias, 

uma maneira de não tornar evidente a potência econômica que os colonos tinham em mãos no Brasil. O 
objetivo aí, como anota Laura de Mello e Souza, é o de manter o Brasil fragmentado, pois era mais fácil a 

coroa lidar com fracos focos sediciosos dispersos do que com um agrupamento de insatisfações de todas 

as capitanias. Assim, a coroa tentava equilibrar as partes sem que nenhuma sobressaísse. Antonil produziu 

unidade e organicidade na América portuguesa, utilizando a natureza como argamassa e reunindo todas as 

produções naturais em um só livro. A divulgação dos tesouros de Portugal, tanto para os inimigos 

internos quanto para os externos, deveria ser evitada. SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra: 

política e administração na América portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras 2006, 

p. 98-102. 
357 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brazil, por suas drogas e minas. Lisboa: Oficina Real 

Deslanderina, 1711. 
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mineração modificou a balança comercial, impactando nos preços dos gêneros 

necessários para se produzir açúcar358. 

 Minas não concorria com o litoral açucareiro por meio de suas pequenas 

plantações de cana, que supriam localmente o consumo de cachaça e açúcar, mas a 

mineração desestabilizou certas estruturas sobre as quais a elite nordestina se assentara 

até àquela época. Segundo Antonil, os custos da produção do açúcar subiram nos 

primeiros anos do século XVIII – o que é concomitante ao boom  aurífero: “Mas o ter 

crescido tanto nestes annos o preço do cobre, ferro, e pano, e do mais que necessitão os 

engenhos; e particularmente o valor dos escravos, que os não querem largar por menos 

de cem mil réis, valendo antes quarenta, e cincoenta mil réis os melhores”359. O ferro e 

os escravizados eram utilizados nos dois setores, agricultura e mineração. Assim, os 

mercadores por vezes preferiam levar suas mercadorias adiante, no interior do 

continente, para lá vendê-las superfaturadas. Dessa maneira, os que eram vendidos na 

faixa litorânea também se tornavam mais caros, já que havia demanda por eles no 

interior de Minas.  

  Logo após a crítica econômica, Antonil apresenta a sua opinião sobre a 

mineração: “e depois de descobertas as minas de ouro, que servirão para enriquecer a 

poucos, e para destruir a muitos; sendo as melhores minas do Brazil os Cannaveaes, e 

as malhadas em que se planta o tabaco”360. Ele se enquadra entre os autores que viram 

na febre aurífera uma possibilidade de destruição da moralidade e da economia, e não 

parece ter se entusiasmado com o descobrimento das minas: “Nem ha pessoa prudente 

que não confesse haver Deos permittido que se descubra nas minas tanto ouro, para 

castigar com elle ao Brazil, assim como está castigando no mesmo tempo tão abundante 

de guerras aos europeos com o ferro”361. Nessa passagem, Antonil remonta ao 

imaginário em que os homens foram seduzidos pelos metais, e por isso Deus os teria 

castigado com a guerra através dos mesmos metais. Mesmo que houvesse esse denso 

sedimento infernal depositado sobre o ouro, e mesmo após a crítica de Antonil, a 

 
358 O acontecimento aurífero, além de ocasionar a vertiginosa ocupação do interior, antes habitado pelas 

civilizações autóctones, drenou para si de imediato 40% da força de trabalho da colônia, incluindo aí 

escravizados e livres. Essa população, que não parava de crescer, não só pela natalidade, mas também 

pela migração, estimulou atividades dos mercados internos como a alimentícia, as tecelagens e os ofícios 

mecânicos, e influenciou nos preços de gêneros importados como o ferro. DEAN, Warren. A ferro e fogo: 

a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras 2002, p. 115-121. 
359 ANTONIL, André João. Op. Cit., 1711, p. 106. 
360 Ibidem, p. 106 (grifos meus). 
361 Ibidem, p. 195. 
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mineração não foi deixada de lado em Minas. Tendo início a decadência aurífera, as 

críticas a favor da agricultura passaram a orientar a crise econômica. 

 Enfim, podemos afirmar que a descoberta das jazidas de Minas Gerais fez com 

que os senhores de engenho mais antigos e tradicionais requeressem algum espaço de 

negociação. A coroa, por sua vez, pareceu estar bem mais voltada para o interior do que 

para o litoral – afinal, os sertões eram bem mais difíceis de se dominar e neles não se 

assentava facilmente o poder da colonização. Conforme Laura de Mello e Souza coloca 

em O sol e a sombra, era difícil impor em regiões interioranas instituições e estratégias 

de hierarquização social, como demonstrava a tensão em torno do quinto presente na 

Guerra dos Emboabas e na Revolta de 1729362. Isso exigiu muitas forças e atenções por 

parte da coroa em relação ao interior, deixando-se o litoral – já abalado 

economicamente – relativamente à margem. A mineração tinha produzido uma 

“conjuntura crítica” no contexto da colonização. É como Souza chama o espaço de 

negociação aberto no século XVIII entre a metrópole e a colônia. Com uma maior 

concorrência colonial deflagrada entre as jazidas de Minas e os engenhos do litoral 

nordestino, os espaços para críticas e proposições dos vassalos aumentaram363, 

produzindo situações em que a coroa necessitaria negociar, e não apenas ordenar. Em 

meio a essa conjuntura, os mineiros se negavam a pagar o quinto, o que ameaçava a 

soberania de Portugal. A resposta da coroa, na tentativa de obter controle sobre a 

conquista e o descobrimento das minas, foi o esforço de se estabelecer gradualmente por 

meio de estruturas administrativas, tributárias e do exercício da violência, quando 

possível. A prioridade conferida à mineração de Minas pela administração colonial se 

expressou principalmente por meio do peso tributário e o vulto corrupto do ouro – o 

metal precioso era desejado e odiado. 

 Minas foi uma nova peça no xadrez da colonização, com cujos pesos e medidas 

a coroa tinha de lidar. Não era preciso apenas fiscalizar o pagamento do quinto, mas 

também gerenciar campos produtivos distintos que disputavam os espaços de poder na 

 
362 Destacamos, através de Laura de Mello e Souza, a atuação do Conde de Assumar, que começou a 

consolidar o poder dos governantes de Minas. Além de ter sido o primeiro governador da capitania a 

executar um homem branco de “certa qualidade social” (Felipe dos Santos), buscou soluções que muitas 

vezes foram enérgicas e violentas para apaziguar as relações entre os mineiros e entre estes e a coroa. 

SOUZA, Op. cit., 2006. 
363 A autora ainda menciona o fato de o Conselho Ultramarino ter sido estimulado a desempenhar um 

papel político mediador entre os vassalos coloniais para que a soberania do rei não fosse ameaçada – 

merecendo destaque nessa atuação Antônio Rodrigues da Costa, conselheiro responsável pela censura de 

Cultura e opulência, de Antonil. Ibidem, p. 87-94. 
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colônia. Havia a possibilidade de que os senhores de engenhos se unissem aos mineiros; 

por isso, a coroa passou a se impor e ao mesmo tempo a fazer concessões (“bater e 

soprar”364). 

 A discussão sobre agricultura e mineração ainda iria longe no século XVIII, e o 

interesse na primeira será revitalizado a partir da década de 1770, quando os naturalistas 

brasileiros passam a analisar a questão sob as lentes da História Natural. Não são 

poucos os autores desse período que seguiram a crítica anunciada em 1711 por Antonil, 

criticando a mineração e retornando à agricultura. Na verdade, uma agricultura de 

subsistência sempre aconteceu em Minas Gerais desde os primórdios do século XVIII. 

A partir de 1750 há um deslocamento no principal eixo econômico da capitania, e 

principalmente na Comarca do Rio das Mortes passa-se a praticar uma agricultura de 

exportação também365. Em 1780, o governador Rodrigo José de Meneses fez uma 

excursão a uma região perto da Serra da Mantiqueira para averiguar os novos povoados 

que haviam surgido ali recentemente em torno de gêneros agrícolas e de algumas 

poucas jazidas – a expansão da povoação da Comarca de Campanha da Princesa366. O 

mesmo governador também foi citado por Laura de Mello e Souza por incentivar que 

prisioneiros – desclassificados sociais – promovessem plantios de algodão enquanto 

cumpriam sua pena367. No mesmo sentido, José Joaquim da Cunha de Azeredo 

Coutinho afirmou em 1804 que as estéreis terras amaldiçoadas pelo ouro de Minas 

Gerais já estavam dotadas de fertilidade: “esse terreno fertilíssimo e abundante de todos 

os viveres, dos melhores frutos da Europa e do Brasil (principalmente o da Comarca do 

Rio das Mortes, onde os graus de calor e de frio se equilibram e se tocam de mais 

perto)”368. E José Vieira Couto, apesar de ser enérgico na valorização da mineração, 

também apostava na agricultura em Minas: 

As tres Comarcas: do Rio das Mortes, de Vila Rica e do Sabara 

ocupam a parte mais fertil desta [grande] serra: as suas montanheras 

 
364 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de 

Janeiro: Graal, 1982, p. 97. 
365 GAMBI, Marcelo do Nascimento. “Fronteiras e conquistas territoriais: análise dos sertões da Comarca 

do Rio das Mortes (1740-1808)”. In.: Anais do encontro internacional e XVIII encontro de história da 

ANPUH-Rio: História e parcerias. 2018. 
366 RODRIGUES, André Figueredo. Os sertões proibidos da Mantiqueira: desbravamento, ocupação da 

terra e as observações do governador dom Rodrigo José de Meneses. São Paulo: Revista Brasileira de 

História, v. 23, nº 46, 2003, p. 258. 
367 SOUZA, Op. cit., 1982, p. 89-90. 
368 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. “Discurso sobre o estado atual das minas do Brasil”. In.: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Obras econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1804). 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966, p. 215. 
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menos ingremes, cobertas de matos e de amenos campos oferecem aos 

cultivadores uma fertil superficie, ao mesmo tempo que os seus 

interiores passados e repassados de ricos veios de metais convidam os 

mineiros para os desentranharem: desta maneira o numero dos seus 

habitadores sempre se poderá equilibrar e igualmente repartir-se entre 

mineiros e agricultores369   

 Este capítulo se dedica a levantar o surgimento das principais enunciações sobre 

a tensão agricultura/mineração, resultantes da movimentação semântica do conceito de 

natureza, como se mostrou no capítulo anterior. A positivação da natureza brasileira é 

um postulado fundamental para se crer no desenvolvimento econômico do Brasil. É 

assim que as matas tornam-se férteis em vez de “assombrosas”, que os terrenos de 

minas tornam-se férteis também, que o ouro torna-se uma atividade economicamente 

relevante dentro de um sistema holístico e mecânico que integra todas as partes da 

natureza à economia. O que estes letrados fizeram foi trazer a visão da metrópole para 

mais perto da organicidade do Brasil, analisando os motivos da decadência aurífera e da 

improdutividade agrícola. Sobre a agricultura, mais que simplesmente praticada, deveria 

ser estimulada nas regiões mineradoras e no resto do Brasil, pois era uma atividade 

econômica que poderia funcionar tanto segundo parâmetros locais (para subsistência e 

mercado interno) quanto segundo parâmetros internacionais (agricultura de exportação). 

Para muitos destes letrados, a verdadeira base do comércio eram os produtos que 

geravam riqueza (gêneros de primeira necessidade, alimentos), e não os que eram 

representativos dela (ouro). Sobre a mineração, o extravio e a imoralidade do 

minerador, deixaram de ser causas principais da decadência aurífera e deram lugar a 

uma revisão técnica da extração, a uma crítica da tributação excessiva e à ausência de 

instruções adequadas aos mineiros e governantes. O alargamento produtivo de ambos 

setores foi objeto de todos os autores: diversificar a produção da colônia, não 

desperdiçar os diversos minérios que afloram mineralizados em um mesmo veeiro e 

fazer o “uso adequado e próprio de cada terreno e clima”. Essas eram as propostas de 

acomodação. 

 
369 Em uma passagem citada no capítulo anterior (memória de 1801), Couto afirmava que o lado leste da 

“grande serra” (polo minerador) possuía terras inférteis, e apostava na agricultura dos sertões do São 

Francisco no lado oeste. Já na citação acima, de 1799, expressa outra opinião sobre a agricultura em 

Minas. As suas conclusões se movimentam a todo momento, junto com o conceito de natureza. COUTO, 

José Vieira. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu território, clima e produções metálicas. 

[1799] Estudo crítico, transcrição e pesquisa histórica por Junia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: 

Fundação João Pinheiro. 1994 p. 53. 
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4.1. Mineração e agricultura: a máquina holística da História Natural 

 dous ramos opostos, Agricultura e mineração370 

 Essa citação de Eloi Ottoni reflete uma definição não pouco emitida por letrados 

portugueses e brasileiros, a começar pelo padre Antonio Vieira, passando por Antonil e 

chegando aos luso-brasileiros de 1790. Dentro dessa formação discursiva, a agricultura 

representava uma riqueza necessária, a alimentação; o seu oposto, a mineração, um luxo 

desnecessário, um vício. Ela foi bastante resistente e sedimentada nos 300 primeiros 

anos da colonização e ainda se mostrou presente nos naturalistas luso-mineiros, às vezes 

por meio de “arroubos edenizadores” tardios do século XVIII. José Joaquim de Azeredo 

Coutinho expressou, em seu “Discurso sobre o estado atual das Minas do Brasil”, de 

1804, a seguinte opinião sobre esses setores:  

os rápidos progressos que vai fazendo de dia em dia a agricultura no 

Brasil, faz ver a todas as luzes que, à proporção que as minas do ouro 

se vão acabando, ela se vai adiantando mais e mais e que logo que 

aquelas minas totalmente se extinguirem, ela, já livre e desembaraçada 

desta sanguessuga que tantos braços lhe chupa, chegará enfim ao seu 

maior aumento e perfeição” 371 

 A oposição entre os dois ramos se dá de muitas formas. Por exemplo, o trabalho 

realizado pela mineração na terra a tornava estéril para a agricultura; nessa passagem, o 

progresso de uma implicava na ruína da outra, eram inversamente proporcionais. A 

agricultura era considerada uma produção de “gêneros de 1ª necessidade”, aquilo que de 

fato se comercializava, porque a necessidade deles não cessa. É significativo que 

Azeredo Coutinho372 inicie o seu discurso de 1804 mencionando que o “homem pode 

viver sem ouro, e até mesmo sem vestidos (...); mas ninguém pode viver sem 

alimentos”373. Segundo o bispo de Olinda, como o ouro era uma representação 

monetária para realizar trocas comerciais, isso causava o fracasso da mineração como 

atividade econômica, pois quanto maior a quantidade de ouro em circulação no mundo, 

 
370 OTTONI, José Eloi. Memória sobre o estado atual da capitania de Minas Gerais. [1799]. Anais da 
biblioteca nacional, nº 30, 1908, p. 310. 
371 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966 [1804], p. 201-202. 
372 Sérgio Buarque de Holanda apresenta Azeredo Coutinho dessa maneira em seu prefácio à edição das 

obras do bispo: “testemunha da mudança sensível que propiciava a operar-se em nossa vida econômica, 

cujo eixo se vai deslocar da mineração para a grande lavoura, e pessoalmente interessado no bom êxito 

dêsse processo dada a sua condição de senhor de engenho numa das áreas mais beneficiadas pelo novo 

surto canavieiro, o campista não deixaria de empolgar-se pelas mesmas tendências.” HOLANDA, Op. 

cit., 1966, p. 14. Coutinho falava com base em sua própria experiência na lavoura e será, por isso, menos 

apologético à mineração. 
373 COUTINHO Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966 [1804], p. 195. 
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menos ele valia. Logo, “a nação mineira quanto mais aumenta o seu gênero, tanto dá 

menos valor e menos representação a sua riqueza; e, assim, por esta progressão, quanto 

mais ouro cava, tanto cava a sua ruina, e vai fazendo sempre mais caras todas as coisas 

de que ela vai necessitando”374. Já os gêneros de primeira necessidade seriam capazes 

de sustentar solidamente uma economia, pois estavam sempre sendo consumidos e a sua 

produção era estável – ao contrário do ouro que, não sendo consumido, era acumulado, 

e cujo rendimento não se podia prever. Além disso, Coutinho expunha que os metais e 

pedras preciosas não promoviam uma “grande navegação” entre a metrópole e suas 

colônias, pois o volume de gêneros agrícolas era superior375.  

 Retornando a Eloi Ottoni, este conclui que “infeliz.e para o nosso Portugal se 

descobrirão as minas; pois que nos fizeram disprezar as verdadeiras riquezas da 

Agricultura p.a corrermos cançados apóz hum fantasma de riquezas imaginárias”376.  A 

agricultura seria a verdadeira riqueza e a mineração, uma riqueza aparente 

(“imaginária”). Por trás dessa crítica havia um aspecto moral (porque o ouro seduz e 

engana o minerador) e outro econômico (porque o ouro é o dinheiro em si, e não algo 

para se comercializar)377. O autor continuava adiante: 

não tanto por haver ali [Minas] criado o oiro, o diamante, a crizollita e 

outras pedras precioszas, como pela fertilid.e do terreno, que larga e 

profuzam.e produz, além dos generos de primeira necessidade todos 

os mais, que podem fazer consideravel o objeto do nosso comércio, 

como são as canas de assucar, o caffé, a baunilha, o cacau, a 

coxonilha, o tabaco e o algodão378. 

 Para Ottoni e Coutinho, as riquezas agrícolas de Minas deveriam ser revisitadas 

e o ouro possuía um lugar de pouco destaque entre as “riquezas”. Isso porque a ruína do 

ouro era evidente e, antes que se chegasse a este “fatal dia”, seria necessário “voltar 

 
374 Ibidem, p. 196. 
375 Vale lembrar duas coisas aqui: primeiro, que Coutinho publicou um “Ensaio econômico sobre o 

comercio de Portugal e suas colônias” em 1816, o que demonstra que este era um de seus interesses 
intelectuais; não era para ele um assunto novo ou desconhecido. Segundo, que ele sabia muito bem o que 

estava dizendo: Portugal se consolidou na Idade Moderna por sua habilidade de navegação. Se havia algo 

que os portugueses sabiam fazer era navegar e plantar; estes eram dois bons motivos para se retornar à 

agricultura. 
376 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 311. 
377 Para o autor, a comercialização era uma socialização de gêneros, envolvia um jogo de virtudes entre 

produtores, mercadores e compradores. O ouro era uma riqueza solitária e perigosa, e isolava o seu 

detentor, que estava a todo momento desejando mais ouro e se sentindo ameaçado pela cobiça dos outros 

à sua volta. 
378 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 303. 
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para a agricultura”379. Em uma passagem de José Vieira Couto, podemos identificar 

todos os traços da crítica de Coutinho e Ottoni, e ainda de Antonil, quando menciona a 

guerra dos metais: 

Passemos agora a tratar, não de uma riqueza representativa, e por 

amor da qual é preciso affear a terra, quebrar seus elevados montes, 

revolver e arrancar suas entranhas; mas sim da verdadeira riqueza, 

daquella que nos offerece a madre terra, todos os annos, em a sua 

renovada superfície. Não necessita de ouro aquelle, que vivendo em 

uma decente casa, que mal se deixa ver por entre a escura ramalhada, 

ao nascer do sol estende d'ella sua vista; descobre verdejantes 

planicies de ricas searas; vè ao redor de si campinas cobertas de 

animaes domesticos, que enchem os ares de poeira e de mugidos; que 

no ardor da calma, recostado no velho tronco que plantou, deixa correr 

os dias e o tempo, que grisalharam já toda a sua cabeça: e no meio da 

abundancia e socego espera pelo seu ultimo dia. De que serve o ouro a 

este? Eis aqui a vida feliz, para a qual nos creou a natureza; esta, a 

que teriamos no paraizo terreal; esta, a que se desfructava nos felizes 

seculos de Saturno, e de que nos fazem menção as primeiras historias 

do mundo, quando ainda não se conheciam as turbulentas riquezas 

dos metaes; e esta agricultura é que faz tambem a opulencia dos 

Estados380. 

 O texto de Couto não se encerra nessa passagem, a qual não é sua palavra final 

sobre agricultura e mineração. É apenas um momento de seu texto, cheio de idas e 

vindas, sombras e clarões. De todo modo, nessa passagem ele mostra que conhece toda 

a amplitude desse debate – inclusive, a agricultura parece ser aqui o fio condutor da 

edenização, pois ela o faz lembrar da busca maravilhosa pelo paraíso terreal. A guerra 

promovida com os metais (o manejo do ferro possibilitou o surgimento de novas armas) 

foi interpretada como uma punição de Deus aos homens que não conseguiram lidar com 

sua cobiça na busca de metais preciosos. O retorno à agricultura surgia nostálgico e 

bucólico, como um retorno ao passado em que a humanidade cultivava em amenos vales 

fartos – Couto remetia a uma visão anterior ao pecado original, essencialmente agrícola. 

De todo modo, Couto não deixou a mineração de lado, assim como Ferreira Câmara. 

 
379 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966 [1804], p. 198. 
380 COUTO, José Vieira. Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais: Suas descrições, ensaios, 

e domicílio próprio; à maneira de itinerário com um apêndice sobre a Nova Lorena Diamantina, sua 

descrição, suas produções mineralógicas e utilidades que d’este país possam resultar ao Estado. [1801] 

Rio de Janeiro: IHGB,  1842, p. 31-32 (grifos meus). 
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Esses dois autores buscaram reverter essa polarização entre os dois setores, promovendo 

estudos profundos sobre as práticas e técnicas de Minas. 

 Em suas “Observações físico-econômicas acerca da extração do ouro no Brasil”, 

Manuel Ferreira Câmara ponderou sobre os dois setores e disse que, pelo fato de não se 

poder cultivar o ouro, “quanto mais mineiros” houvesse, “menos ouro” se teria; e 

quanto “menos ouro”, “mais agricultura”381. A migração profusa e acelerada em Minas 

causou justamente esse efeito ao longo do século XVIII. A partir da década de 1760 a 

extração aurífera diminuiu e uma grande população ficou sem renda, passando a se 

dedicar à agricultura. A diferença entre as críticas de Câmara e Coutinho reside 

justamente no fato de que, para o primeiro, a agricultura figura como uma espécie de 

“segunda escolha” do minerador, que teve que se desviar de seu principal trabalho, a 

mineração, por não ter subsídios suficientes do Estado para tal empresa. Para o segundo, 

a agricultura é sempre a primeira opção. Câmara e José Vieira Couto são exemplos de 

membros dessa geração que via uma complementaridade entre os dois setores. Por isso 

mesmo, Câmara afirmava que a “agricultura do reino e do Brasil supriram o defeito das 

minas”382. Àquela altura, a Mineralogia já descobrira a geometria dos afloramentos e 

muitos mistérios a respeito dos metais preciosos que Deus entranhara na terra, de modo 

que já era possível chamar a instabilidade produtiva da extração de “defeitos”. 

 Um dos principais defeitos da mineração era o desamparo do mineiro pelo 

Estado. Apesar da “oposição” construída por estes discursos, os habitantes de Minas, 

desde cedo, aprenderam que, para sobreviver em meio às imprevisíveis jazidas, era 

necessário plantar também. Pelo fato de estar desamparado pelo Estado, era natural que 

o mineiro se voltasse para a agricultura quando as minas não lhe rendessem mais 

cabedais suficientes: “Os mineiros, enfim desgostosos da sua ocupacao e vendo que a 

ferlilidade da terra podera melhor satisfazer as suas necessidades, largaram os 

[picões?]383 e as alavancas e correram para a agricultura”384, expressou Couto em 1799. 

Da mesma forma se posicionou Joaquim Veloso de Miranda quando foi consultado por 

D. Rodrigo de Souza Coutinho em 1797 sobre o estado em que se encontravam as 

 
381 SÁ, Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e. “Observações físico-econômicas acerca da extração do 

ouro no Brasil. Lisboa”: ARCL, 1789. Apud. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Intendente Câmara: 

Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e Sá, Intendente Geral das Minas e dos Diamantes (1764-1835). 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, p. 502. 
382 Ibidem, p. 502. 
383 Um nome antigo da ferramenta picareta. 
384 COUTO, Op. cit., 1994 [1779], p. 55. 
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Minas. Em correspondência remetida ao ministro por intermédio do governador de 

Minas, um ano depois, o naturalista disse que 

Este aumento de preço nos gêneros da primeira necessidade [escravos, 

ferro, aço, pólvora e sal] tem desanimado a muitos mineiros e 

obrigado a lançar mão de meios mais fáceis para o promoverem os 

seus interesses; os quais são os da agricultura. Neste genero de 

trabalho achão mais segurança, ainda q. pouco interesse; poupão 

mais do quadruplo de ferro e aço; não dispendem polvora alguma; os 

escravos ainda q. velhos, dão serviço consideravel; o q. não acontece 

nas minas, aonde são precisos homens de grd.es forças pª poderem 

soportar hum serviço rude; expostos alem disto aos vapores, e 

exhalaçoens mineraes, e a hua continua humid.e, o q. tudo he tão 

contrario a saude, como se sabe 385 

 Para além da observação de Miranda a respeito das desvantagens da mineração 

em relação à agricultura, notemos também que ele considera a mão-de-obra escrava um 

gênero de primeira necessidade, o que o distancia da noção de Economia Política que 

vinha sendo compartilhada entre seus pares. Vandelli, seu mestre, já utilizava as 

expressões “Economia Política” ou “Economia Civil” e considerava o trabalho uma 

fonte de riqueza, ao contrário de Miranda, que considerava a escravaria um gênero – 

para Miranda, o trabalho não parece inserir-se no mercado segundo a forma sugerida 

pelos novos economistas. 

 É interessante ressaltar também que Miranda aponta que os mineiros 

encontraram na agricultura mais “segurança”, ainda que “pouco interesse”. Para ele, 

assim como para Câmara e Couto, o potencial mais interessante a ser aproveitado em 

Minas era a mineração. No entanto, mesmo a solução pragmática encontrada pelos 

mineiros de se voltarem para o cultivo não era tão simples, pois – e isso é unanime em 

todos os autores analisados – a agricultura nunca tinha sido estimulada em Minas. 

Faltavam ferramentas, como o arado, conhecimentos e sementes. De acordo com José 

Vieira Couto, o Estado, 

no principio da descoberta do ouro, fascinado com o esplendor destas 

apparentes riquezas, (...) passou a tolher a agricultura, (...), e por 

 
385 Não tivemos acesso ao documento, mas a referência dele é a seguinte: Ofício de Joaquim Veloso de 

Miranda a D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Vila Rica, 12 de Junho de 1798. AHU – Minas Gerais, cx. 145, 

doc. 2 Apud. FERREIRA, Gustavo Oliveira. As polêmicas flores: Joaquim Veloso de Miranda e a prática 

científica nas Minas Setecentistas. (dissertação de mestrado) Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013, p. 91. 
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conseguinte desviando desta maneira os homens do habito de cultivar 

a terra, e de tirar della a sua manutenção.386 

  A decadência não era meramente culpa dos colonos, mas sim de um arranjo 

totalmente desequilibrado entre agricultura e mineração. Não se poderia abandonar uma 

em função da outra, pois, segundo Ferreira Câmara, “quando uma nação dá tudo à 

extração, e despreza a Indústria e a Agricultura por isso se cái, e se arruína não deve 

atribuir-se às minas, mas a seu mau govêrno e política”387. As minas e os mineiros não 

eram mais diretamente culpados. Na verdade, segundo o intendente Câmara, o problema 

se dava porque as minas e os bosques não eram organizados entre si, era tudo ao acaso: 

“a maior parte dos nossos mineiros são ao mesmo tempo agricultores, e não são nem 

uma nem outra coisa”388. Necessitava-se de uma ampla reforma para revitalizar ambos 

setores ao mesmo tempo, um apoiado no outro. É nesse sentido que Azeredo Coutinho 

admite uma ressalva em seu discurso, afirmando não poder analisar cuidadosamente 

seja o “sistema de agricultura”, seja o “de mineralogia”: “eu deixo êstes objetos apenas 

mais bem aparados, e aos que podem melhor do que eu ocupar-se nas miúdas 

indagações e experiências absolutamente necessárias para o adiantamento e perfeição 

destas artes389. Por isso, apesar de sua radical recusa à mineração, ele não pretendia 

desprezar totalmente as minas de ouro: “digo, sim, que se trabalhe naquelas que ainda 

produzem algum ouro, e que ao menos sustentem o mineiro, mas não naquelas que 

arruínam e o fazem arruinar aos outros, e, em consequencia, ao Estado”390. D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho também se correspondia bastante com Manuel Ferreira Câmara e lhe 

fez a seguinte recomendação: 

tenha sempre presente aquele principio de eterna verdade: que minas e 

bosques necessitam de ser regulados por princípios científicos, em 

que se ache calculada a sua utilidade geral, e não abandonadas aos 

interesses dos particulares que nestes casos, e só neles, podem 

contrariar a publica utilidade, formando uma notável exceção aos 

princípios da economia política.391 

 
386 COUTO, José Vieira de. Op. Cit., 1842 [1801], p. 83 (grifos meus). 
387 SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, Op. Cit., 1958, p. 503. 
388 SÁ, Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e. Memória enviada a D. Rodrigo de Souza Coutinho em 

correspondência de 1798. Apud. MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 61. 
389 COUTINHO, Op. cit. 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 191 (grifos meus). 
390 Ibidem, p. 205. 
391 COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. Ofício de 24 de novembro de 1800 a Manuel Ferreira Câmara. 

Apud. PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 

escravista, 1786-1888. – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. p. 59 (grifos meus). 
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 Ao passo em que se valorizavam as matas e o ouro, se assumia uma 

complementaridade entre minas e bosques. O embasamento científico por trás dessa 

afirmação era a “cadeia dos seres”, a “ordem natural”, o “teatro da natureza”, a 

“economia da natureza”, que já foram debatidas aqui. Tais enunciações corroboram a 

hipótese de que o aparelho político português, além de pretender cooptar a elite 

brasileira, também inseriu a História Natural em suas práticas administrativas: governar 

o Brasil significava governar os bosques e minas também. A memória de Vieira Couto 

de 1801 elucida bem as reformas holísticas relativas aos dois setores. Na viagem a que a 

memória se refere, o autor e Apolinário Souza de Caldas elaboraram o mapa da “Nova 

Lorena diamantina”. Mas Couto deixou anotada em sua memória a sugestão de que não 

a privassem novamente de outras atividades econômicas. Para Couto, um naturalista 

nascido na Demarcação Diamantina que tinha uma perspectiva bem específica para 

tratar dos diamantes, para “povoar” aqueles sertões, a Demarcação deveria fomentar 

diversas atividades econômicas, dentre elas a agricultura, a pecuária e a mineração do 

ouro, do ferro e do salitre:  

uns plantam, outros criam, outros fazem batêas, outros serram 

tabuado, outros conduzem em seus animaes aos jogares do consumo: 

este mesmo habitante fornece de escravos á mesma extracção, e logo 

que esta de rebate preciza de um maior numero d'elles, sempre os tem 

promptos e debaixo do mão392 

Parece-me que levantando S. A. R. n'estes sertões uma salina, que 

servisse como de modelo á dos particulares, sendo esta dirigida por 

um philosopho, e não simples salineiro; que aquellas mesmas dos 

particulares, que melhor se aproveitassem d'estas lições, fossem 

recompensadas com algumas isenções (...) parece-me que em breves 

annos se veriam grandes fructos d'este trabalho, vigorando-se a 

agricultura, o commercio, a navegação do Rio de S. Francisco, a 

população de terras tão desertas, e hoje quasi inuteis; e augmentando-

se por conseguinte as riquezas do Estado393. 

Couto não queria que se repetisse o erro da primeira demarcação e acreditava que a 

diversificação da produção dos sertões combateria a “carestia dos gêneros” e o 

contrabando. Escrevendo sobre a paisagem futura de Minas, Couto imaginava que os 

“altos barrancos cortados tao a prumo, e tão formosamente fingindo cáes, serão um dia 

 
392 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 146 
393 Ibidem, p. 85. 
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decorados de fructiferos jardins”394. A paisagem mineradora estava prestes a se 

transformar em termos agrícolas. Em seu itinerário, descreveu alguns arraiais de Minas 

que se tornaram agrícolas. Elogiou os plantios de algodão, as povoações, as paisagens 

urbanas e os progressos que a agricultura promovia ali: 

nos dirigimos ao arraial de Patafufo, povoação de uma centena de 

fogos, triste arraial, algum dia mineiro, hoje tem achado melhor 

fortuna nas suas plantações e teçumes de algodões, por cuja causa ia 

em augmento, e se notavam a miudo muitas construccões de novas 

casas395. 

 Os sinais de povoação eram, para o autor, sempre deflagradores do progresso, 

pois era a transformação de uma paisagem rústica em urbana que indicava o avanço da 

civilização sobre a barbárie. Nessa passagem, a “melhor fortuna” do arraial está ligada 

ao cultivo de algodão, que teria possibilitado a construção de “novas casas”, o que 

mostraria que investir na agricultura rendia bons frutos. Poucas páginas depois, 

passando por Pitangui, elogiou a vila pelos seus recentes trabalhos agrícolas: “Os 

Pitanguienses empregam seu tempo em lavras e culturas, principalmente dos algodões, 

que vão muito em flor e augmento pelos avantajados interesses que tem trazido á 

terra”396. 

 Apesar de Couto atribuir gratuitamente o sentido de progresso às vilas e arraiais 

de Minas que passaram a praticar agricultura, essa observação está tomada por um viés 

ideológico agrarista e fisiocrático que acaba revelando uma inconsistência metodológica 

do autor. Poderíamos argumentar, primeiramente, ao lado de Couto, que o aumento 

populacional se manteve porque a agricultura ocupou o lugar das minas, mas isso é 

apenas parcialmente verdadeiro. Em certa medida, a população de Minas nunca deixou 

de crescer. Por mais que ela se movimentasse entre alguns esvaziamentos pelo 

esgotamento mineral e algumas concentrações populacionais em locais urbanos ou com 

novos descobrimentos de jazidas, jamais deixou de crescer, nem mesmo perante o 

esgotamento do ouro, seja pela migração ou pelo crescimento vegetativo. Assim, a visão 

de Couto, de que a agricultura estava diretamente relacionada ao aumento das 

povoações de Minas, parece mais ligada a um método de dedução – tomado a partir da 

premissa fisiocrática de que a agricultura é a priori a principal fonte de riqueza de bens 

 
394 Ibidem, p. 86. 
395 Ibidem, p. 43. 
396 Ibidem, p. 46. 
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de primeira necessidade – do que de indução – pois Couto não apresenta dados, índices 

ou números que comprovem que o aumento de número de casas se deu em função das 

atividades agrícolas. 

 Apesar desse matiz, que demonstra que nem sempre os discursos da História 

Natural eram indutivos, o objetivo aqui é compreender as representações que essa 

formação discursiva produziu a partir da natureza, por mais que alguns autores, como 

Couto, se deixassem levar de vez em quando pela dedução ou por um arroubo 

maravilhoso.  

 Em suma, sobre as representações da agricultura e da mineração em Minas, 

podemos dizer que a criação de um jardim botânico em Vila Rica, em 1799, não se deu 

por acaso, associando-se a propostas de desenvolvimento agrícola voltadas para a 

capitania mineira. Inaugurar uma instituição como esta para um país mineiro, antes de 

uma escola de Mineralogia, aponta sobretudo que os eixos produtivos estavam se 

alterando em Minas; significa também uma tentativa de promover um governo dos 

bosques e minas: uma visão holística da natureza (mecânica) que poderia ser totalmente 

conectada e arranjada de modo complementar entre todas as suas partes. Como vimos e 

ainda veremos, neste movimento de retorno à agricultura, alguns autores foram mais 

enfáticos que outros na positivação da mineração, como Câmara, Couto, Miranda e D. 

Rodrigo. 

4.2. Crítica econômica e tributária 

que não recaia em tal modo sôbre uma das fontes da riqueza que esta 

venha a ser sacrificada às outras, e que dali resulte ao Estado o mal de 

se perder tôdo o sistema de equilíbrio político397. 

 Os mineiros reclamaram mais que Antonil a respeito dos preços do ferro e dos 

escravizados. Azeredo Coutinho, em seu Discurso de 1804 informava que um quintal de 

ferro custava 3.800 réis no reino, 19.200 em Minas e 28.800 em Goiás e Mato Grosso, 

demonstrando assim a flutuação dos impostos e do custo de transporte398. Três anos 

antes, Vieira Couto mencionou que uma arroba desse minério custava 8$400 no 

Tejuco399. A crítica ao preço do ferro não se limitará à defesa da diminuição de seus 

 
397 COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. “Discurso: sistema político que mais convém” [1798], Apud. 

MENDONÇA, Op. cit., 1958 p. 48. 
398 COUTINHO, Op. cit., 1804. Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 199. 
399 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 23. 
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impostos, mas também na liberação da extração e manufatura dele em Minas, mas 

falaremos das fábricas adiante. Sobre o preço dos escravos, José Eloi Ottoni informava 

que em média se pagava 150.000 réis em 1798400. Os naturalistas não informavam esses 

preços à toa. Reclamavam dos altos impostos e buscavam remediar a situação. 

 O sistema de mineração de Minas foi moldado pelas técnicas trazidas pelos 

escravizados. Na concepção dos mineiros e dos naturalistas toda essa estrutura era 

extremamente dependente da mão-de-obra escrava. Assim, a alta dos preços dos cativos 

influenciava diretamente a mineração, pois apenas pobres mineravam sem escravos, 

havendo relativamente pouca abertura ao trabalho assalariado ou livre nas minas. Essa 

dependência também se verificava com o ferro – no entanto, este era comumente 

forjado e comercializado em pequenas quantidades por trabalhadores livres, oficiais 

mecânicos, muitos deles negros. Através das reformas propostas pelos naturalistas, o 

ferro tornou-se mais importante ainda para a confecção de grandes máquinas. A carestia 

e o alto preço dele foi um dos motivos apontados pelos luso-brasileiros como 

causadores da decadência aurífera. Nesse sentido, a relação que se dá entre o ferro e o 

ouro é aquela descrita na epígrafe desta seção, enunciada por D. Rodrigo de Souza 

Coutinho em seu “Sistema político que mais convém”, escrito provavelmente em 1798: 

o mau preço e os impostos dos gêneros atravancavam a mineração. O excesso de 

taxação não era denunciado apenas através do ferro, mas também do sal, do salitre, da 

pólvora e do aço. Ferreira Câmara acreditava que deveriam ser cortados os impostos 

sobre os gêneros de primeira necessidade (ferro, escravos, roupas, alimentos) para que o 

mineiro tivesse melhores condições de trabalho401. D. Rodrigo estava, de certo modo, se 

articulando aos enunciados de letrados que se valiam do discurso da natureza para 

alcançar legitimidade nos círculos políticos. Observa-se aqui que para Câmara, assim 

como para Miranda, os escravos se enquadravam entre os gêneros de primeira 

necessidade, o que o afastava da Economia Política, a qual entendia que o trabalho livre 

gerava riqueza e consumidores. 

 Azeredo Coutinho criticava o fato de Portugal comprar ferro da Suécia e da 

Espanha em vez de extraí-lo do Brasil402. Minas, por sua vez, tendo riqueza de ferro por 

todo o seu território, via-se obrigada a comprar ferro manufaturado de fora para 

construir máquinas, ferramentas e estruturas pequenas. Vieira Couto exclamava em 

 
400 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 304. 
401 SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 519. 
402  COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, 1966, p. 200. 
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1799: “Por que razao uma naçao de necessidade mineira como a nossa esperara que lhe 

venha do fundo do norte, por um preço exorbitante, o ferro e o aço para poder trabalhar 

as suas minas?”403 As máquinas do Brasil, como o rosário descrito por Joaquim Veloso 

de Miranda em carta a Vandelli (1781), eram em sua maioria mistas de madeira e ferro 

por causa do alto custo do metal. Assim, também havia um alto consumo das madeiras 

dos bosques. 

 A Capitania de Minas também cobrava caros direitos de entrada de quaisquer 

gêneros, principalmente na Demarcação Diamantina. Em 1785, foi publicado o alvará 

que supostamente combatia as manufaturas do Brasil. Com as tecelagens impedidas, 

mais os direitos de entrada sobre o ferro, o aço, o cobre, o chumbo, a pólvora, o trigo, o 

azeite, os vinhos do Porto e os escravizados, a extração tornava-se economicamente 

desfavorável para o mineiro. Segundo Vieira Couto, os custos da mineração eram 

altíssimos, pois ela dependia de outros oficiais mecânicos como o ferreiro, o carpinteiro, 

o carreiro, o pedreiro, “quasi sempre indispensáveis” para os seus serviços404. Outra 

questão extremamente problemática para Couto era o fato de que as maiores receitas 

que Minas gerava à altura da escrita de suas memórias provinham da administração de 

justiça e dos salários das casas de fundição, e não da mineração. Isso também refletia o 

estado desamparado em que estavam os mineiros. Além de serem oprimidos pelo 

injusto sistema de cobrança de impostos sobre os gêneros de consumo e pelo monopólio 

do diamante, os mineiros tinham que pagar o quinto. Para o autor, o quinto não deveria 

ser eliminado. Outros autores, contudo, se mostraram mais receptivos à ideia de trocar o 

quinto pelo dízimo, ou não se manifestaram a respeito disso. Tanto em Manuel Ferreira 

Câmara, quanto em D. Rodrigo de Souza Coutinho, a imposição excessiva de taxas e 

impostos sobre Minas Gerais tinha sido um erro, ainda mais depois de tantas fortunas 

terem atravessado o Atlântico sem se ter revertido quase nenhum investimento na 

mineração. Para eles, deveria haver investimento na mineração, e não mais tributação. 

Esses letrados tinham em vista que os regimentos de mineração haviam sido alterados 

sempre em função do sistema de cobrança de impostos, mas nunca em função de uma 

atualização técnica ou do incentivo econômico. Também pairava nesse horizonte de 

questionamentos o fato de o dízimo já ser utilizado como imposto em muitas outras 

 
403 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 67. 
404 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 24. 
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nações mineradoras da época405. José Gregório de Moraes Navarro, José Eloi Ottoni e o 

bispo Azeredo Coutinho também se manifestaram sobre o quinto, mas não foram 

especialmente enérgicos nessa crítica. Eles buscaram outras vias econômicas para 

viabilizar o pagamento do imposto, mas não sugeriram diminuí-lo. Domingos Vandelli 

não mencionou o dízimo em nenhuma memória a que tivemos acesso, mas criticou o 

quinto, que veio a “diminuir o comercio dos mineiros”406. A alta taxação do ouro inibia 

o poder de consumo nas Minas, ainda mais com os gastos do ferro e da escravaria que o 

minerador tinha que bancar sozinho, sem apoio do Estado. 

 Também havia a controvérsia em torno da proibição de toda a circulação do ouro 

em pó como moeda corrente na capitania. Em 1780, o governador de Minas, D. Rodrigo 

José de Meneses, em sua “Exposição”, se posicionou a favor da proibição da circulação 

do ouro em pó, que “nunca é somado ao quinto”, pois parte dele sempre era extraviado 

ou falsificado407. Manuel Ferreira Câmara mencionou pelo menos quatro vezes a 

necessidade de se proibi-lo – uma vez em suas “Observações” de 1789, trabalho 

apresentado à ARCL; duas vezes em correspondência com D. Rodrigo de Souza 

Coutinho; e uma na publicação de seu regimento de mineração de 1803, que jamais 

entrou em vigor. José Vieira Couto também expressou, em 1801, sua opinião sobre este 

tema. A proibição evitaria o desperdício do ouro que se perdia por esfarelamento 

durante a realização de trocas, bem como a falsificação e o extravio. Além disso, para 

Couto, os “mineiros honestos”408 não falsificavam o ouro, essa tarefa era desempenhada 

por faiscadores e comerciantes: “Este metal sahe purissimo de suas mãos para o 

commercio , que o suja e o abastarda”409. José Eloi Ottoni, que também não criticou o 

quinto diretamente, não era contra a circulação do ouro em pó. O extravio, para ele, 

estaria mais ligado à falta de “industriosidade” nas Minas, à ausência de articulação 

entre os diversos setores: “A cauza formal do extravio que gira naquele paiz não he 

 
405 MAXWELL, Kenneth. “A geração de 1790 e a ideia de Império luso-brasileiro”. In.: Chocolate, 

piratas e outros malandros: ensaios tropicais. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 180. 
406 VANDELLI, Domingos. Memória sobre o estado atual das minas de oito de Portugal, e juntamente 

acerca de algumas minas descobertas e assinaladas, que se não tem trabalho. Coleção Linhares. Doc. 6 
I-29,16,7 Cóp. Ms. 
407 MENESES, D. Rodrigo José de. Exposição do goernador D. Rodrigo José de Meneses sobre o estado 

de decadência da capitania de Minas Gerais e meios de remediá-lo. [1780]. Ouro Preto: Imprensa oficial 

de Minas Gerais, vol. 2, nº 2, RAPM, 1897, p. 321-323. 
408 Couto é enfático na valorização da figura do mineiro, visto que sua família era atuante no ramo: “Estes 

mineiros são verdadeiramente como uns Atlantes, que envergados gemendo e gottejando suores 

sustentam sobre seus hombros a grande maquina, sobre a qual está fundada toda a existencia d'esta 

Capitania : são como uns grandes paes de familias, que tudo que tem consomem com a sua mantença”. 

COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 25. 
409 Ibidem, p. 25 e 31. 
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outra que a falta de industria”410. Para o autor, “os únicos meios (...) de reestabelecer e 

animar a população daquele paiz [Minas], e ainda mesmo de fomentar o objecto da 

mineração, consistem som.e, em se promoverem a Agricultura dos generos extranhos, e 

facilitando-se por consequencia a exportação dos proprios gêneros”411 – argumento que 

retoma o tópico anterior deste capítulo, ou seja, a agricultura seria o meio mais 

proeminente para se resolver o extravio, não a proibição do ouro em pó. Gregório de 

Navarro não se manifestou sobre este último. Finalmente, Azeredo Coutinho se 

manifestará a favor da manutenção da circulação do ouro em pó, consentindo que este 

não era o único causador do extravio; desejava ainda tornar o diamante moeda corrente 

no reino todo. 

 O ouro em pó só viria a ser proibido em 1808, com a coroa já em solo brasileiro, 

através de um alvará requisitado a D. João VI por Ferreira Câmara412. Este consegue, 

junto com a proibição do ouro em pó, a permissão para se manufaturar, pela primeira 

vez, ferro no Brasil. Câmara previa, em seu regimento de mineração de 1803, que a 

substituição do ouro em pó fosse feita por dinheiro em papel até que se cunhassem todas 

as moedas necessárias para circular na economia. Para a produção destes cunhos, o 

autor sugeria que se fizesse um empréstimo nos cofres de Minas. Porém, o governador 

de Minas Ataíde e Mello, que foi o responsável por examinar criticamente o regimento, 

manifestou-se contra essa opinião, deliberando que os caixas da coroa não poderiam 

arcar com o empréstimo. No caminho contrário à Câmara, Azeredo Coutinho pretendia 

deixar que o ouro e as pedras preciosas funcionassem in natura como moeda corrente. 

Fora o motivo de o Brasil ser o principal fornecedor de diamantes do mundo na época, 

ele apregoava que o diamante não era falsificável como o ouro e a prata, e que, valendo 

mais que ambos, seria uma representação monetária cômoda em relação ao transporte 

de altas quantias e grandes transações comerciais. Era contra o papel moeda, que seria 

bem mais fácil de se falsificar que o ouro em pó. Como remédio à falsificação do ouro 

em pó, propunha a introdução do uso do mercúrio para separar o ouro e melhor apurar 

os extravios nas casas de fundição 413. Por um lado, o metalismo de Azeredo Coutinho o 

liga mais ao mercantilismo do que à Economia Política. O seu posicionamento a favor 

da escravidão o tornava mais distante ainda dessa ciência em seu acabamento liberal 

 
410 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 315. 
411 Ibidem. 
412 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 145. 
413 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 208. 
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emergente. Por outro, Câmara, que apesar de estar um passo atrás ao considerar que os 

escravos são bens de primeira necessidade, está à frente quando sugere a substituição do 

ouro em pó pelo papel moeda. 

 Sobre a proibição do ouro em pó em 1808, Câmara fornece, em sua 

autobiografia, a informação de que teria organizado a lei e a permuta do ouro por papel 

moeda, mas Mendonça diz não ter encontrado nem uma, nem outra. Dezenove dias 

depois do alvará que proibiu a circulação do ouro em pó foi publicado o Alvará de 20 de 

setembro de 1808, que mandava “que circulem na capitania de Minas Gerais os pesos 

espanhóis depois de marcados”, dando-se “providências sôbre o troco do ouro em 

pó”414. Mendonça ainda aponta que, a partir do momento em que a fábrica de ferro de 

Câmara passou a produzir constantemente, em 1814, o preço do ferro desceu de 7$500 

réis por arroba para 2$000415. 

 Finalmente, além dos impostos, do quinto e da iminente proibição do ouro em 

pó, o mineiro tinha que conviver com um lastro do ouro definido pela metrópole. Como 

o ouro em pó era moeda corrente na capitania, a economia sofria diretamente os efeitos 

das mudanças de lastro. Até 31 de janeiro de 1725 e entre 30 de junho de 1735 e 31 de 

julho de 1751, a oitava do ouro em pó correu por 1.500 réis. Após essa data, a oitava 

caiu para 1.200 réis, num período em que começava a declinar a extração do ouro416. 

Ocorreu, então, um fenômeno contraditório: diminuía a quantia de ouro, mas, em vez do 

seu valor subir, como regularia a lei da oferta e da demanda, diminui também, em razão 

de uma determinação fiscal externa à economia de Minas. José Vieira Couto então 

propõe, em 1801, que “cada oitava de ouro corra pelo valor de mil e quinhentos”, 

exigindo a volta do lastro mais alto, uma vez que a produção do ouro diminuíra 

consideravelmente na segunda metade do século XVIII, passando a arrecadação do 

quinto de 100 arrobas para cerca de 30 arrobas anuais. Vemos que, junto com a 

valorização da natureza do Brasil, aparece a valorização de certos colonos e vassalos de 

sua majestade; dos honestos mineiros que sofriam as injúrias de um sistema econômico 

mal estabelecido. Uma vez que os colonos fossem amparados pelo Estado e que o 

arranjo econômico, tributário e produtivo, entre a mineração e a agricultura fosse 

ajustado, a natureza passaria a produzir mais, rumo ao progresso. 

 
414 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 145. 
415 Ibidem, p. 196-197. 
416 ROMEIRO, Adriana. Dicionário histórico das Minas Gerais: período colonial. – 3 ed. ver. e ampl. – 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 162. 
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4.3. Técnicas de mineração africanas e a modernização científica da História 

Natural 

aplicar às máquinas a extração do ouro, e com elas suprir as fraquezas 

das forças dos miseráveis escravos417. 

 A historiografia de Minas vem ressaltando há algum tempo os aprimoramentos 

técnicos que os escravizados deixaram para a mineração do Brasil. No entanto, essa 

ressalva é nova, e desde as últimas décadas do século XVIII os discursos luso-

brasileiros, que tinham em seus horizontes as transformações científicas da Mineralogia 

e Metalurgia, descreveram e consideraram as técnicas empregadas nas minas pelos 

escravizados como atrasadas, improdutivas e destrutivas – e assim encontraram um 

“bode expiatório” para a decadência da mineração daquele momento. Nas primeiras 

décadas do século XIX, uma nova leva de viajantes naturalistas estrangeiros reforçou 

essa opinião, e no avançar do século o IHGB e outros meios discursivos também se 

empenharam na recuperação dos discursos dos naturalistas e de suas críticas às técnicas 

locais. De fato, as revoluções científica e industrial contribuíram muito para o aumento 

da produtividade, ao passo que permitiram novos tipos de exploração que a bateia não 

realizaria. Contudo, o que a historiografia recente vem mostrando é que, apesar de ter 

havido uma distância tecnológica entre a mineração de Minas e a Metalurgia e 

Mineralogia europeias, houve também uma distância social entre a formulação dessas 

novas práticas e a implementação ou difusão delas em países pós-colonizados e ex-

escravocratas como o Brasil. 

 Em primeiro lugar, conforme ressaltaram Tânia Maria F. de Souza e Liana Reis, 

no início da mineração de Minas, quando predominava o aluvião, os portugueses 

separavam o ouro com a visão e com o auxílio de pedaços de pau e pratos de estanho e 

madeira. Com a chegada dos africanos na região essas técnicas começaram a se 

transformar418. Com o esgotamento do ouro dos rios, a bateia e a canoa foram aplicadas 

 
417 SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 500. 
418 A mineração de Minas se caracterizou por ser a céu aberto, e isso sem dúvida se deve às técnicas 

trazidas pelos africanos. Depois do esgotamento do ouro de aluvião, os montes não foram esburacados 

com galerias subterrâneas, mas sim desmontados com o auxílio da água. A mineração a “talho aberto” 

será explicitada adiante. Agora ressaltaremos as contribuições específicas trazidas e transmitidas pelos 

africanos. A bateia é um recipiente largo e raso com fundo cônico de madeira ou metal. Foi o primeiro 

avanço incorporado pelos colonizadores de Minas e serviu para uma melhor separação das partículas 

menores de ouro que até então passavam despercebidas. Foi utilizada em larga escala até o século XIX e 

ainda hoje é possível encontrar garimpeiros ilegais minerando nos rios das regiões mineiras com o auxílio 

dela. As canoas também significaram importante avanço. Eram extensões cavadas nos rios onde se 

depositavam os cascalhos. Nelas, havia um couro fixado por madeiras, que servia para reter as fagulhas 
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aos desmontes dos morros. Nesse novo tipo de trabalho, os conhecimentos africanos 

foram unidos ao conhecimento geográfico local e ao manejo das águas nos topos dos 

montes. 

 Dava-se preferência para a compra de escravizados oriundos do Sudão Central 

para trabalhar nas minas, pois se sabia que essa era uma região da África na qual os 

conhecimentos de mineração eram desenvolvidos. Basil Risbridger Davidson também 

ressaltou que os africanos já utilizavam, desde antes de 1500, fornos com foles para a 

forja do ferro, um tipo de técnica que começaria a se difundir na Europa somente a 

partir do século XVII. Esse conhecimento de mineração pode ter sido transmitido pela 

oralidade na colônia, de escravizados para escravizados, e isso explicaria a expressiva 

quantia de negros livres que atuavam em Minas como ferreiros e ourives419. Assim, o 

que a Mineralogia fazia entre os séculos XVIII e XIX, em larga medida, era reunir, 

apropriar e aprimorar alguns conhecimentos que estavam difusos entre várias culturas. 

Com a transmissão regular desses conhecimentos em locais como escolas e 

universidades, os europeus institucionalizaram tais saberes como ideias suas, e os 

transformaram em instrumentos de dominação, alterando assim as relações do mundo 

do trabalho e do comércio em escala global por influência das colonizações. No entanto, 

os saberes tradicionais compartilhados a partir da África jamais deixaram de existir. As 

transformações substanciais que a Mineralogia e a Metalurgia trouxeram foram as da 

mineração em larga escala, praticada através da escavação de galerias subterrâneas e 

com o auxílio de máquinas – além dos avanços da Química, que permitiram separações 

cada vez mais apuradas dos metais. Mas para os empreendimentos menores de 

mineração, ou seja, para quem não possuía escravos ou cabedais suficientes para se 

associar ou investir, a bateia e as canoas continuavam sendo técnicas praticáveis e 

funcionais. Além disso, a lógica de funcionamento básico da forja do ferro descoberta 

na África não se alterou em grandes termos, sendo somente aplicada em produções de 

larga escala nas siderúrgicas e fábricas. 

 
de ouro carregadas pela correnteza das águas. Primeiro se realizava uma triagem com a bateia e depois se 

retirava o couro da canoa e se batia nele com um bastão de modo que caíssem as partículas menores do 

ouro em gamelas que ficavam logo abaixo do couro esticado na vertical. Uma pintura conhecida que 

ilustra bem esse processo é a “Lavagem do ouro perto da montanha do Itacolomi”, de Rugendas, datada 

de 1835. Esse método de minerar é eficazmente utilizado até hoje por pequenos agentes locais das regiões 

mineradoras. Há uma história de longa duração dos “desclassificados sociais” quando se adota uma 

perspectiva técnica. 
419 REIS, Liana; SOUZA, Tânia Maria F. de. Técnicas mineratórias e escravidão nas Minas Gerais dos 

séculos XVIII e XIX: uma análise comparativa introdutória. DECEPLAR: UFMG, Seminário 

Diamantina, 2006, p. 4-12. 
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 Em segundo lugar, podemos dizer que a modernização das técnicas de 

mineração no Brasil não significou a superação de uma “decadência” – pelo menos não 

para os estratos sociais baixos e desprivilegiados, como os negros e os pobres. Os 

portugueses aprenderam a minerar com os escravos a partir do descobrimento das 

primeiras jazidas de Minas e aprenderam novamente com os alemães, húngaros, suecos, 

ingleses e franceses, no final do século XVIII. A mineração praticada em Minas e no 

Brasil nunca foi um conhecimento lusitano. A partir do século XIX, as novas 

tecnologias e técnicas trazidas pela ciência foram majoritariamente empreendidas por 

mineradoras estrangeiras, e não por brasileiros – os quais continuaram colocando seus 

escravos nos desmontes e na bateia, conforme registrou Rugendas em 1835. E mesmo 

com as primeiras grandes mineradoras estatais, que só surgiram no século XX, essa 

modernização não resolveu os problemas econômicos e sociais do país, nem os 

problemas sociais causados pela mineração420. Em suma, os luso-brasileiros do século 

XVIII e XIX desdenharam de técnicas elaboradas por povos africanos instruídos em 

mineração, e válidas até hoje, para tentar incorporar medidas que na prática demoraram 

para funcionar no Brasil e jamais atuaram para amenizar as mazelas da nação. Os 

crimes sociais e ambientais cometidos pela Vale em 2015 e 2019, devemos ressalvar, 

demonstram não só a ineficiência da privatização de instituições como esta, mas 

também a maneira como os interesses privados e estrangeiros agem diante da 

exploração das riquezas naturais e dos conflitos sociais de países pós-colonizados. 

Dessa perspectiva, visualizamos que a realidade do Brasil demorou a se adaptar para 

receber essa modernização. Em outras palavras, a aplicação dos conhecimentos da 

Mineralogia científica no Brasil não tem produzido muito progresso social e ambiental, 

sendo manipulada por interesses equivalentes aos da colonização, embora agora se 

utilizem os termos “mercado” ou “economia”. A decadência do ouro de Minas jamais 

 
420 Timidamente, uma das primeiras instituições que se dedicaram ao estudo e fomento das novas práticas 

de mineração foi o Museu Nacional, criado em 1818, com uma seção exclusiva de “Mineralogia, 

Geologia e Ciências Exatas” inaugurada em 1842. Aliado a isso, em 1843 cria-se a pasta de agricultura e 

mineração na Secretaria do Estado dos negócios do Império, que se dedicou a legislar, organizar e 

fomentar tais atividades econômicas. Somente na década de 1870 que a Escola de Minas de Ouro Preto 
foi inaugurada. As primeiras companhias mineradoras brasileiras datam do século XX (Companhia 

Siderúrgica Nacional, CSN e Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, ambas de 1942). Durante o período 

ditatorial (1964-1985) a mineração do Brasil e as duas principais estatais tiveram um pico de 

produtividade e fomento do PIB brasileiro. Os resultados econômicos da mineração vieram justamente no 

período de crise social. Nessa época o código de mineração foi alterado (Decreto-lei nº 227, de 28 de 

fevereiro de 1967) e os proprietários de terras minerais deixavam de ter preferência para explorar o solo e 

esta passava ao Estado, que decidia como explorar e realizava os exames necessários antes de se iniciar a 

extração (esse decreto sofreu alterações, mas está em vigor até hoje). Após a redemocratização, em 1996, 

a Vale foi privatizada, e o capital estrangeiro e seus interesses econômicos passaram a influenciar na sua 

gestão. 
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foi culpa das técnicas dos escravizados. Primeiro, porque, como já foi explicitado, a 

decadência não é uma categoria cabível à realidade mineira pelo fato de ser uma tópica 

do discurso colonizador. Segundo, porque mesmo depois da superação das técnicas 

africanas pela modernização, a Metalurgia e a Mineralogia não trouxeram progresso 

social, político, econômico e ambiental para todas as camadas sociais de Minas Gerais 

ou do Brasil. A mineração continua sendo uma atividade que produz desigualdades e 

mazelas nas populações social e economicamente frágeis que vivem em suas zonas. 

 Enfim, as técnicas trazidas pelos escravizados, que foram utilizadas em Minas 

por todo o século XVIII e parte do XIX, tinham outra aplicabilidade social também. 

Apesar de elas renderem poucos gramas de ouro por trabalhador421, funcionavam como 

um mecanismo de resistência à colonização. Foi com o uso dessas técnicas que muitos 

escravizados se libertaram minerando pouco a pouco, a cada dia, até pagar sua própria 

alforria, pois era hábito nas Minas os senhores deixarem seus escravos minerarem para 

si mesmos em curtos períodos de tempo no fim do expediente. A distância social entre 

as técnicas “rudimentares” de Minas e a “modernização” europeia consiste então na 

própria realidade de uma colônia escravocrata que impossibilitava a implantação de 

ideias gestadas em outros contextos sociais, marcados por outra relação com a 

escravidão – o contingente populacional de escravizados nas colônias era superior ao 

existente nas metrópoles, e isso também era capaz de matizar os efeitos da 

modernização cosmopolita em cada local. 

 Apesar de serem injustas, vamos acompanhar, na medida do possível, as críticas 

dos naturalistas para compreender como eles relacionavam ciência, escravidão, 

progresso e natureza. Como já se apontou no tópico anterior, uma das críticas que eram 

desferidas se referia à carestia e aos altos custos da escravaria. Apontaremos aqui as 

críticas direcionadas às técnicas em si. Mas tais críticas não se resumiam apenas a uma 

atualização tecnológica, como parecem sugerir as palavras de Câmara: “aplicar às 

 
421 Souza e Reis expuseram a comparação do rendimento de duas minas antes e depois do início de suas 

explorações britânicas. Em 1814, a mina do Gongo Soco produzia 11,3 gramas por trabalhador. No 
primeiro ano da Imperial Brazilian Mining Association (1824-1856), atingiu 460. Cerca de cinco anos 

depois, 2.000 gramas por trabalhador. A mina do Morro Velho rendia 111,4 em 1814 e oito anos após o 

início da exploração da St. John d’el Rey Mining Company, Limited (1830-1960), passou a 446. Em 1875 

produzia 1927 gramas por trabalhador. Juntas, essas duas minas somavam cerca de metade da extração 

total de Minas no período. A maioria das demais minas não eram mineradas por companhias estrangeiras. 

Em outras palavras, a Mineralogia parecia aumentar o rendimento da mineração em relação às técnicas 

tradicionalmente praticadas no Brasil. É uma pena que os lucros desse rendimento tenham sido 

capitalizados apenas por ingleses e que não tenha sobrado nada para distribuir no Brasil afim de corrigir 

os problemas que a mineração causa no ambiente e na qualidade de vida das pessoas. REIS, Liana; 

SOUZA, Tânia Maria F. de. Op. cit., 2006, p. 7-10. 
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máquinas a extração do ouro, e com elas suprir as fraquezas das forças dos miseráveis 

escravos”. Na verdade, a volumosa enunciação sobre a carestia e o preço dos escravos 

entre os discursos revela que não se pretendia renunciar à escravidão, nem criar 

melhores condições de trabalho para os “miseráveis escravos”, muito menos substituir 

os negros por máquinas ou mão-de-obra especializada. Assim, essa geração intelectual 

criticou não apenas as técnicas rudimentares legadas pelos africanos mineiros, mas 

também o mau uso que se fazia da escravaria em Minas e no Brasil – tudo isso sem 

renunciar à escravidão. 

 Azeredo Coutinho, assim como Couto e Câmara, criticou o mau uso da 

escravidão em Minas. Comentou que a escravaria não possuía as técnicas adequadas e 

não estava apta para operar as novas máquinas. Assim, o estilo de mineração praticado 

pelos escravos lhes causava “alta mortandade”422. Os desmontes os obrigavam a ficar 

parcialmente submersos em águas enlameadas durante grande parte do trabalho; como 

Minas possuía um clima de frio de montanha, isso contribuía para o alastramento da 

hipotermia. Além disso, as tentativas de abertura de galerias subterrâneas sem aço e 

máquinas adequadas muitas vezes resultavam em desabamentos e na morte de muitos 

trabalhadores. A expectativa de vida de um escravo em Minas no século XVIII era mais 

baixa do que a de um escravo que trabalhava na agricultura – como expõem os letrados 

aqui analisados. É somente nesse sentido, combatendo os prejuízos que a mortalidade 

escrava causava, que os naturalistas buscaram, através da introdução de novas máquinas 

e técnicas, “melhores” condições de trabalho para a mão-de-obra da colônia. É nesse 

sentido também que Câmara pretendia suprir as forças dos “miseráveis escravos” com 

máquinas. Mas não podemos nos enganar, tratava-se mais de uma questão econômica e 

produtiva do que de uma questão ética e humanitária que previa a melhora das 

condições de vida do escravizado. Como colocou Vieira Couto, 

este aumento de escravatura desnecessária faz a perdição quase geral 

destes nossos mineiros e, ao contrário, uma mina aberta como deve 

ser, pode ser custeada com muito menos gente sem comparação do 

que requer este mau método de minerar e estes longos regos d água, 

que tanto custam423. 

 Aqui, o “aumento de escravatura desnecessário” está mais ligado à um prejuízo 

do mineiro rico e ao uso incorreto das técnicas de mineração do que à vida e às 

 
422 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, 1966, p. 201-202. 
423 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 66. 
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condições de trabalho do escravo. Manuel Ferreira Câmara pretendia substituir a força 

escrava no processo de moedura dos veios auríferos por máquinas como o pilão bocard 

(que será explicitado à frente) e pela força motriz animal (gados e cavalos). Isso 

diminuiria a mortalidade e ainda aceleraria a extração, fazendo o mineiro economizar e 

lucrar424. José Gregório de Navarro também mencionou que a introdução do arado em 

larga escala na agricultura pouparia os braços escravizados. Além disso, segundo o 

autor, o arado possibilitaria o melhor aproveitamento de terrenos que já tinham sido 

desmatados, evitando assim o alastramento do desflorestamento em favor da agricultura, 

algo que a longo prazo causaria a ruína da atividade econômica. Para Navarro, as 

técnicas tradicionais do Brasil, não só dos escravos, mas também dos primeiros 

colonizadores – práticas hoje consideradas predatórias, como aquelas praticadas na 

exploração do pau-brasil nos primeiros anos da colonização – causavam muita 

destruição nas florestas. Desse modo, a introdução do arado poderia melhorar a situação 

econômica e ambiental e aliviaria o trabalho dos escravos, que se tornariam mais 

“contentes” e “sadios”425. Azeredo Coutinho também criticou todo o sistema de 

mineração a “talho aberto”. Os desmontes tornavam as terras estéreis e inapropriadas 

para a agricultura, o que também se tornava uma crítica à destruição que as técnicas 

arcaicas causavam: “As minas do ouro (...) esterilizam as terras que, aliás, seriam 

utilíssimas para a agricultura, por isso que é necessário revolvê-las e rasgá-las muitas 

braças de profundidade”426. Ao usar a frase “é necessário revolvê-las e rasgá-las muitas 

braças”, Coutinho descreveu justamente o talho aberto. Em geral, a crítica às técnicas da 

escravidão nos textos luso-brasileiros abordados aqui consistiu no seu mau uso e mau 

aproveitamento em trabalhos dispendiosos, na ausência de máquinas e técnicas 

adequadas para os serviços, na alta mortandade da escravatura que trabalhava na 

mineração, na carestia e alto preço da mão-de-obra escravizada em Minas e na 

destruição que esse sistema de trabalho causava no ambiente, resultando também em 

improdutividade. Por todos esses motivos, a escravidão era tida como um dos focos da 

decadência, pois a destruição causada pelas atividades predatórias era entendida como o 

“preço do atraso”, a baixa produtividade estando ligada a uma suposta imoralidade inata 

do negro e a sua inferioridade técnica. 

 
424 Sá, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 511-512. 
425 NAVARRO, Op. cit., 1798, p. 14. 
426 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, 1966, p. 202. 
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 Tais críticas privilegiaram o caráter econômico frente ao ético/humanitário427, 

avaliando que a mão-de-obra livre era superior à escravizada, não só em termos de 

rendimento, mas também de inteligência. Nessa dimensão, a escravidão era uma 

instituição que travava a industrialização, no sentido liberal do termo, em razão da falta 

de industriosidade dos escravos. Esse foi um dos argumentos científicos que 

combateram a escravidão no Brasil. Os fisiocratas começavam a propor que a mão-de-

obra livre era economicamente mais vantajosa às nações porque era mais rentável, 

industriosa e apta a estimular a industrialização. Além disso, o mercado só teria a 

ganhar com a abolição, a qual criaria consumidores. Essa tensão que se manifestava 

pelo choque entre a escravidão e as demandas internacionais do mercado e da 

industrialização no Brasil foi muito bem tratada por Penalves Rocha no livro A 

economia política na sociedade escravista428, bem como no artigo “Idéias 

antiescravistas da Ilustração na sociedade escravista brasileira”429. Neles, o autor mostra 

o confronto entre o desejo da camada letrada de abraçar a modernização e as velhas 

estruturas herdadas da colonização – especialmente a instituição da escravidão. A 

industrialização derivaria da industriosidade, da destreza e das artes liberais – aquelas 

praticadas com o intelecto. É interessante ver a transformação semântica de “industria” 

nesse período, porque a implantação das fábricas tinha como premissa uma mão-de-obra 

branca e especializada, dotada de alguns conhecimentos que passaram a ser 

considerados mínimos para se incorporar às novas formas de trabalho que emergiam. 

Em outras palavras, o percurso semântico de “industriosidade” até “industrialização” 

remete à necessidade do que o Visconde de Cairu e Adam Smith chamavam de 

“inteligência”430. 

 
427 Conforme ressaltou Antonio Penalves Rocha, “a questão humanitária, prioritária para os europeus, 

tornou-se secundária para os brasileiros, do mesmo modo que a questão da ameaça da escravidão à 

segurança do Estado e à prosperidade, que era secundária, tornou-se prioritária”. Assim, a segurança e a 

prosperidade do Estado se resumiam respectivamente em uma contenção dos espaços de liberdade dos 

negros (bem como nas precauções para se evitar revoltas como a de São Domingos) e em um bom 

desempenho econômico. ROCHA, Antonio Penalves. Ideias antiescravistas da ilustração na sociedade 
escravista brasileira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, nº 39, 2000, p. 61. 
428 ROCHA, Antonio Penalves. A economia política na sociedade escravista. São Paulo: Departamento de 

História, FFLCH, USP/HUCITEC, 1996. 
429 ROCHA, Op. cit., 2000. 
430 A inteligência, nas palavras de Cairu (uma tradução mal feita de Smith, segundo o estudo feito por 

Rocha), era a “diretora da indústria”; era um pressuposto de mão-de-obra necessário à industrialização, 

mas que apenas brancos tinham condições de ter. O Estado não discutia sobre formar ou instruir negros, 

mas sim sobre importar brancos para trabalhar na indústria nascente no século XIX e mitigar a abolição 

com o branqueamento. Segundo o pensamento corrente na época, a importação da inteligência foi a 

solução. ROCHA, Op. cit., 1996, p. 42-43. 
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 Em suma, a escravidão foi considerada um duplo entrave no Brasil: era 

improdutiva porque incapaz de modernizar suas técnicas arcaicas; e impedia o 

desenvolvimento técnico (industrial e moderno) porque não se queria instruir os 

escravizados. Do ponto de vista da produtividade, a escravidão era economicamente 

inviável – pois muitos mineiros alforriavam seus escravos por não terem como mantê-

los devido a prejuízos causados por minas sem rendimento – e ambientalmente 

destrutiva. Da perspectiva do desenvolvimento técnico, os letrados luso-brasileiros 

começavam a visualizar um dilema da modernização: o progresso e a industrialização 

implicavam em um ajuste social radical – o fim da instituição da escravidão. Mas 

apenas uma mão-de-obra branca, instruída e disciplinada poderia operar as novas 

tecnologias e ao mesmo tempo oferecer vantagens às camadas dirigentes do país. Por 

isso, aos setores dominantes foi preferível uma paulatina importação de mão-de-obra 

livre e estrangeira como um artifício para o branqueamento do Brasil, em vez de realizar 

uma abolição radical e vertical da escravidão, a qual implicaria no dever de instruir e 

acolher os ex-escravos. Assim, a crítica dos luso-brasileiros às técnicas de mineração 

africanas é capaz de revelar o desejo de modernização das elites do Brasil; mas ela não 

foi capaz de combater a escravidão como um problema ético/humanitário, sublinhando 

apenas os problemas de caráter econômico. Segundo as palavras de Rocha, os ideais 

antiescravistas do Brasil escravista se encontravam encurralados entre o desejo de ser 

moderno e todas as gerações de africanos trazidas para o país ao longo dos 300 anos da 

colonização, pois não se pretendia incluí-las na modernização. As críticas às técnicas de 

mineração enunciadas pelos naturalistas luso-mineiros não chegam a tomar proporções 

antiescravistas, como as elaboradas em José Bonifácio, podendo ser incluídas entre as 

concepções que não queriam partilhar a modernização com os escravizados. 

 Por fim, destacamos também que o fato de não renunciarem à escravidão coloca 

os naturalistas mais alinhados ao mercantilismo do que ao liberalismo ou à Economia 

Política. Sem que a escravidão fosse abolida, os negros – entendidos ali como gêneros 

de primeira necessidade – ficavam impedidos de produzir riqueza por meio do trabalho 

livre e de assim se tornarem consumidores. O posicionamento dessa elite legou 

estruturas de pensamento, instituições, legislações e toda uma história carregada de 

conflitos raciais e étnicos, que atualmente se manifestam sob a forma do racismo 

velado, mas estrutural. Até que ponto a rejeição da técnica dos africanos daquele 

momento não se relaciona com a rejeição do negro no mercado de trabalho atualmente? 
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4.4. A crítica educacional e as técnicas de mineração 

mas supondo que naquelas minas ainda haja muito ouro, já, contudo, 

não é muito para ser tirado por mãos grosseiras e sem arte431. 

 Conforme colocado acima por Azeredo Coutinho, as artes das ciências eram 

necessárias para tirar o restante do ouro de Minas. O movimento de análise de todos os 

autores investigados aqui é comum: primeiro, criticavam-se as técnicas rudimentares 

utilizadas em Minas até as primeiras décadas do século XIX (e muitas vezes, como já 

mencionado, o atraso dessas técnicas será relacionado à mão-de-obra escrava); depois, 

apontavam-se as máquinas e técnicas novas conhecidas pela ciência e os meios para 

instruir os mineiros e agricultores – mas jamais os escravizados ou negros livres. Enfim, 

tratava-se de uma crítica à decadência e do caminho para o progresso. 

 Azeredo Coutinho escreve que para se encontrarem as riquezas da natureza seria 

preciso adentrar os caminhos do acaso: “não é fácil de achar, nem ainda à custa de  

muitas diligências e despesas, os tesouros que a natureza tem oculto debaixo da terra 

pelas serras e brenhas intratáveis; o acaso, pela maior parte, é que os descobre; logo, é 

necessário entrarmos nos caminhos dos acasos”432. Para ele, os paulistas encontraram as 

minas acidentalmente, pois buscavam índios nas matas para os escravizar, e não o ouro. 

Para se encontrar os metais e pedras preciosas, era necessário de fato adentrar os 

caminhos do acaso, treinar a visão, instruir-se. A Mineralogia dotava o olhar de outros 

postulados, princípios e conhecimentos que possibilitariam ao observador ter uma 

melhor noção das minas, dos afloramentos, das mineralizações; assim, se poderia 

formular um relatório mais exato a respeito do que se encerrava debaixo da terra. 

 Ferreira Câmara também remonta ao passado paulista com a crítica às técnicas 

empregadas na mineração: “é fácil de conceber, que os paulistas, primeiros 

descobridores e mineiros, não tiveram as mais exatas ideias de mineração”433, pois só 

souberam apurar o ouro da superfície, o aluvião. Depois da Guerra dos Emboabas, 

“aumentaram-se os mineiros, aumentaram-se os meios de extração (...), mas, 

infelizmente, não se aumentaram as ideias dos mineiros”434.Joaquim Veloso de Miranda 

também concordava com Câmara quando, em carta enviada a Vandelli em 1781, 

informava sobre o panorama da mineração de Minas Gerais. Além de ter feito os 

 
431 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 198. 
432 Ibidem, p. 206. 
433 SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 505. 
434 Ibidem, p. 506. 
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cálculos de uma mina que descreveu, propôs novas técnicas e máquinas para o aumento 

de seu rendimento, e mencionou diversos metais menos nobres “q. athé agora se lansava 

fora como inutil; e só se cuidava na formação muida, como mais facil. Prova esta, alem 

das mais, q. bem pode dar a conhecer o q.to imperfeita está ainda neste paiz a arte de 

tirar ouro”435.  

 José Vieira Couto observa o seguinte sobre o estado técnico da mineração de 

Minas: “E, na verdade, ainda até o presente, não temos lavrado senão uma parte dos 

rios; os montes estão sim, arranhados”436. Como veremos, para os mineralogistas, a 

verdadeira riqueza dos metais preciosos estava nas montanhas. Porém, o ouro e os 

diamantes de aluvião não deveriam ser desperdiçados, e, segundo Couto, se deveria 

lavrar os rios de baixo para cima, de modo que não se entulhassem os poços 

intermediários e não se inviabilizasse o aproveitamento de outras partes de seu curso. 

Essa ordem de extração – uma das raras medidas técnicas previstas nos regimentos de 

Minas – já se dispunha desde o regimento da primeira demarcação diamantina, mas 

“ficou sem effeito a sua execução”437, pois os trabalhos já tinham se iniciado antes de a 

lei ser promulgada. 

 Em suas observações de 1789, Câmara faz uma crítica ao “talho aberto”, o nome 

da técnica de mineração em Minas. Como o autor apontou, as primeiras extrações do 

ouro foram realizadas nos rios e suas margens - constituindo-se, como sugeriu Sérgio 

Buarque de Holanda, uma sociedade definida como “aluvional”, isto é, tão instável 

quanto a ágil exploração do aluvião depositado nos cursos fluviais.438. Pela altura de 

1720, com o escasseamento desse ouro superficial, os mineiros passaram a buscá-lo nas 

encostas dos montes e nas “grupiaras” ou “tabuleiros” (terrenos elevados acima dos 

rios). Nessa técnica, a água era indispensável para se efetuar o desmonte das encostas e 

tabuleiros. No decorrer do tempo também vão sendo abertas minas no interior dos 

montes. Tais aberturas poderiam levar a veeiros de “ouro nativo”, ou seja, com pedaços 

mais puros de ouro, ou a veeiros de ouro mineralizado, quando o ouro se achava 

fundido a outros minérios. No segundo caso, na maioria das vezes, muito ouro era 

 
435 MIRANDA, Joaquim Veloso de. Catalogus Mineralogiae. Ofício enviado a Domingos Vandelli em 25 

de março de 1781. (AHMB, rem. 636), Apud. PATACA, Ermelinda Moutinho. Terra, água e ar nas 

viagens científicas portuguesas (1755-1808). Campinas: UNICAMP, 2006, p. 316 (grifos meus). 
436 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 67. 
437 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 148. 
438 HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Metais e pedras preciosas”. In.: História geral da civilização 

brasileira. A época colonial. – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Tomo I, vol. 2, 2003. 
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jogado fora porque invisível. Segundo Ferreira Câmara, os mineiros “até o presente não 

têm extraído senão o ouro nativo, que faz parte das matrizes quartzozas que o contém; 

procuram primeiramente moer estas pedras, a fim de obter pela lavagem o ouro nelas 

contido”. Mas a lavagem não seria o processo ideal de separação: 

Que a água, por meio da qual se faz a lavagem, misturando com terra 

ou matriz moída, forma um líquido, cuja gravidade específica é tanto 

maior quanto está enlodada – e por consequência, o ouro tão fino que 

chega a nadar na superfície da água, com maior razão nadará em um 

líquido especificamente mais grave439. 

 Ou seja, a lavagem era ineficaz pelo fato de a água “enlodada” (água do 

desmonte) não permitir que o ouro ficasse no fundo; por ser muito densa, demorava que 

o ouro descesse todo. Assim, os “corpos ásperos, como cobertores, coiros, se aplicados 

para reter o ouro, não podem prender senão aquele que rasteja à superfície, ainda não 

embotado”440. Nesse método de desmonte, praticado em Minas e descrito por Câmara, 

havia muito desperdício de ouro. Em sua crítica ao talho aberto, Câmara dizia que lera 

“grande parte do que já se tem escrito sobre mineração, e arte de extrair os metais, tudo 

confrontado com o nosso modo de extrair o ouro”441. Também José Vieira Couto 

fornece uma descrição crítica das técnicas empregadas em Minas: 

costumados à mineração dos rios, se persuadiram talvez que poderiam 

também lavrar os montes pelo mesmo modo com que tinham já 

lavrado os rios. Inventa portanto, um pernicioso método a que eles 

chamara: levar um monte a talho aberto, o qual consiste em desmontar 

e tirar primeiro a terra de cima dos veeiros, assim como faziam nos 

rios para tirarem o cascalho442. 

E ainda continua criticando a maneira como se usava a água neste método:  

Enfim, é um axioma entre estes mineiros, que um monte de ouro não 

vale nada se ele não tem água, a água sim, necessita-se dela em uma 

fábrica de minas, porém, é para outros usos muito diferentes do que 

julgam estes mineiros. Estas e outras muitas desordens, procedidas de 

não saberem como [agir] nestas minerações dos montes443. 

 
439 SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, 1958, p. 510. 
440 Ibidem, p. 510. 
441 Ibidem, p. 500. 
442 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 64. 
443 Ibidem, p. 66. 
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 Estamos chegando perto da máxima crítica ao talho aberto. Na verdade, para os 

mineralogistas, a mineração de Minas estava muito em sua “infância”, precisando, para 

ser “reanimada”, de um esquadrinhamento da História Natural, de uma revisão de onde 

fora e não fora minerado, onde havia veeiros não identificados ou mal identificados:  

Resta-me primeiramente ainda descobrir e examinar mais terras do 

que temos visto e examinado e imensos lugares ainda existem que pés 

humanos não tem calcado e, em segundo lugar, esses mesmos montes 

que dizem estar esgotados e lavrados não se pode dizer senão que 

estão arranhados nas suas superfícies e que as veias dos metais se 

acham pela maior parte ainda intactas no seu centro.444 

A mineração, sob as luzes da Mineralogia, deveria ocorrer no interior das montanhas:  

e, tudo a talho aberto, a isto devemos chamar minas? Cabe, antes 

melhor, o nome de lavras que lhes dão e não de minas, pois que estão 

bem longe disso. O mesmo digo dos nossos mineiros, pois nada lhes 

quadra menos que tal nome: são mineiros que jamais perdem o sol de 

vista445. 

 A palavra “lavra” poderia ser empregada no sentido de lavrar ouro, ou seja, um 

sinônimo para desmonte, e no sentido de cultivo, como demonstra o dicionário de 

Morais e Silva: “o trabalho de minar a terra, para extrair metaes (...) Lavras: terras 

lavradas, cultivadas”446. Couto faz um jogo com esse significado, aproximando o 

minerador comum de um roceiro para elucidar o verdadeiro minerador: os que “perdem 

o sol de vista” – o mineiro de galerias. Os desmontes, além de desperdiçarem muito 

ouro, eram trabalhosos e demorados. Para os mineralogistas, a verdadeira riqueza estava 

nos montes, os “pais dos metais”:  

Os montes são os verdadeiros pais dos metais; a natureza os formou 

nos seus centros e nas suas superficies e daqui rodaram para os rios 

(...) Poucos deles tem sido minerados como devem ser e as suas 

entranhas ainda se nao patentearam de todo aos seus mineiros, por 

causa de um mau metodo de os lavrar.447 

 
444 Ibidem, p. 61-62. 
445 Ibidem, p. 67. 
446 SILVA, Antonio Moraes. Dicionário da língua portuguesa - recompilado dos vocabulários impressos 

até agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, Lisboa: Tipografia 

Lacerdina, 1789-1813, vol. 2, p. 209. 
447 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 63 (grifos meus). 
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 Vale observar que Couto não indicava que o ouro de Minas diminuíra, mas sim 

que ele estava disposto na natureza de forma que as técnicas rudimentares dos mineiros 

não eram capazes de extraí-lo. Com esses argumentos, embasado cientificamente, 

revertia a decadência, fazendo brotar esperanças na mineração. Os montes ou 

montanhas eram admirados pelos naturalistas. Eram tidos como os locais importantes na 

natureza. Descobrem-se os veeiros nos seus interiores e começa-se a estudar os 

afloramentos geologicamente. Buscava-se compreender toda a natureza dos montes: 

uma montanha ou serra a que os mineralógicos chamam da primeira 

ordem e, segundo a observacao destes e o que eu mesmo tenho visto, 

todos os veeiros desta mesma montanha pela maior parte sao 

perpendiculares, que descem a prumo ao centro da terra; ou obliquos, 

que sao aqueles que se precipitam, formando um angulo entre 60 e 8O 

graus: raras vezes (ao menos ainda nao vi) se acham veeiros 

horizontais.448  

Esse era um exemplo de esquadrinhamento de um monte. Vandelli, na “Memória sobre 

as minas de ouro do Brasil” (1790), apostava mais nos montes do que nos desmontes: 

Isto é quanto presentemente posso dizer sobre as minas de Ouro em 

geral e do Brasil em particular, as quais poderão promover-se os 

mineiros que quiserem seguir as instruções e exemplo do Doutor 

Joaquim Veloso, e também extraírem o ouro das Minas de ferro, e das 

piritas que as montanhas vizinhas há em abundancia, o qual trabalho 

me parece ser menos dispendioso que as lavagens das terras, ou áreas, 

e mais segura e constante mina.449 

 E em seu “Viagens filosóficas”, de 1779, apontava a importância das montanhas: 

“Principiando pelas montanhas, que são estas ellevações que observamos na superfície 

da terra, ellas alem de conterem os mais ricos thesouros da natureza, são de infinitos 

outros usos aos homens”450. Lineu acreditava que a criação se dera em uma montanha451 

pelo fato de a variação de altitude comportar múltiplos climas e possibilitar, com isso, o 

surgimento de diversos seres com seus respectivos ambientes ideais. Tudo isso 

 
448 Ibidem, p. 65. 
449 VANDELLI, Domingos. “Memória sobre as minas de ouro do Brasil”. In.: Anais da biblioteca 

nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tipografia L?uzinger vol. 20, 1898 
450 VANDELLI, Domingos. Viagens Filosóficas ou Dissertação sobre as importantes regras que o 

Filosofo naturalista, nas suas peregrinações deve principalmente observar. Lisboa: ARCL, 1779, Apud., 

PATACA, Op. cit., 2006, p. 97. 
451 PRESTES, Maria Elice de Brzezinski. A investigação da natureza no Brasil-Colônia (dissertação de 

mestrado) São Paulo: USP, 1997, p. 60-61. 
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contribuiu para que os naturalistas revitalizassem a mineração, buscando o ouro onde 

ele de fato residia, nos montes, adentrando assim o “caminho do acaso”. Couto conclui 

com uma pergunta: 

Concluo pois (...), que a suma ignorância da nossa mineração tem sido 

a causa da presente decadência deste ramo de riquezas e que esta 

mesma decadência arrastará consigo, afinal, à míngua geral deste belo 

território das Minas. Mas, qual será o meio de obviar a tamanho 

mal?452 

 Ele tinha em vista o mesmo objetivo que Câmara, ou seja, “fazer conhecer os 

defeitos principais da mineração, e seus remédios”453. Para Couto e Câmara, os 

desmontes a talho aberto deveriam ser substituídos pelas minas subterrâneas. Em vez de 

“arranhar os montes”, como os mineiros vinham fazendo, se deveria perfurar suas 

entranhas e perder o sol de vista. Além disso, a separação entre o ouro, a ganga e os 

metais menos nobres, deveria ser mais bem ensaiada e realizada com o auxílio do 

mercúrio. Como Manuel Ferreira Câmara e José Vieira Couto foram luso-mineiros e 

suas famílias pertenciam ao ramo da mineração, cuidaram de criticar com detalhes as 

técnicas a fim de reverter a decadência dela. Assim, Câmara dizia que 

seria para desejar que nós tivessemos seguido o exemplo das nações 

européas – Sueca, Alemã e Húngara, onde extraindo-se os metais 

imperfeitos – extrai-se ao mesmo tempo o ouro com eles combinado – 

e deste modo todos os tesouros que a terra encerra em suas entranhas 

são industriosamente aproveitados454. 

 Uma consequência natural dessas críticas residia na diversificação da extração. 

Dever-se-ia dar mais atenção a outros metais menos nobres, como já referido por 

Veloso de Miranda e Azeredo Coutinho. Nessa afirmação, Câmara tinha em mente 

principalmente as escolas de Mineralogia alemãs, em Freiberg e Schemnitz, que visitou 

em sua viagem filosófica pela Europa, onde conheceu Eschwege e foi instruído por 

Werner. Um dos exemplos tomados de lá por ele foi a introdução de novas máquinas. 

Afirmou então que se deveria “aplicar as máquinas à extração do ouro, e com elas suprir 

as fraquezas das forças dos miseráveis escravos”455. Assim, ele criticava o processo de 

moedura dos veios através das forças dos escravizados e dos animais e propunha a 

 
452 COUTO, 1994 [1799], p. 67. 
453 SÁ, Op. cit., 1789, Apud, MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 508 (grifos meus). 
454 Ibidem, p. 514. 
455 Ibidem, p. 500. 
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introdução de máquinas como guindastes, carrinhos de mão e bombas de água. Também 

mencionou um engenho de pilões (bocard), que aceleraria muito o processo de quebrar 

as grandes pedras e veeiros. Logo depois citou um moinho que seria útil para separar – 

com o auxílio do mercúrio – o ouro de sua “ganga”, matéria mineral que se quebrava 

junto com o metal, tida como inútil e jogada toda fora456. Esse engenho de pilões 

também é mencionado por Veloso de Miranda em sua carta a Vandelli (1781)457. Além 

disso, Miranda apresentou um dos primeiros relatos mais detalhistas das técnicas de 

mineração de Minas Gerais458. Couto sugeria a substituição do rosário por “bombas” 

d’água e notava a  

falta de muitas outras belas maquinas de que podem fazer uso, como 

os cabrestantes, guindastes para tombarem e elevarem grandes pedras 

sem gastar o tempo e a ferramenta em as quebrar: o uso das padiolas e 

carretas, tanto de mão como tiradas por animais e outras infinitas que 

deixo de fazer menção459. 

 Outra máquina de que se fazia bastante menção e se desejava introduzir era a verruma. 

Segundo Azeredo Coutinho, nas Minas “ignora-se o uso da verruma, o método de 

conhecer o interior e as diversas camadas de terras: as ciências naturais, a mineralogia, a 

química, o conhecimento da mecânica, das leis de movimento e da gravidade dos 

corpos, tudo está ali ainda muito na sua infância”460. Veloso de Miranda também fez 

menção à verruma em correspondência de 1797 com D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

Disse que o secretário anterior, Martinho de Melo e Castro, teria encomendado uma da 

Inglaterra e pediu notícias dela461. 

 Na agricultura, Navarro mencionou a introdução do arado462. Essa ferramenta já 

era utilizada em pequena escala no Brasil, porém, não era tão eficiente quanto seu uso 

na Europa. A Mata Atlântica possuía raízes maiores e mais profundas que as matas da 

 
456 Ibidem, p. 512. 
457  PATACA, Op. cit., 2006, p. 319. 
458 Em 1781, ele enviou a Vandelli amostras de Minas que continham um catálogo mineral. Neste, havia 

uma memória sobre a lavra chamada “Calderam”, localizada nas proximidades da Serra do Caraça. 
Constava na descrição um rosário, uma das raras máquinas utilizadas pela mineração até então. Vandelli 

publicou, em torno de 1790, a sua “Memória sobre as minas de ouro do Brasil”, onde se valeu dessa 

descrição recebida de Miranda, a qual deve ter sido, portanto, indiretamente lida por diversos naturalistas. 

Através dessa descrição podemos ver que se trata de uma máquina mista feita de ferro e bastante madeira, 

dada a carestia e o alto custo do ferro. Ibidem, p. 326. 
459 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 63. 
460 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 199. 
461 FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 91-92. 
462 O autor menciona o arado em diversos momentos do texto pois é um de seus objetos principais. 

NAVARRO, Op. cit., 1798, p. 14. 
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Europa, o que impedia o uso do arado para sulcar a terra. Ele só poderia ser utilizado em 

áreas de “capoeira”, onde as matas já tinham sido queimadas e as profundas raízes 

apodrecidas. Contudo, como já foi apontado, o arado é uma técnica que, se usada em 

exagero ou sem instrução, pode causar a esterilização do solo em vez de prepará-lo para 

o plantio. 

 De modo geral, como já era previsto por Miranda desde 1781, para reverter a 

situação decadente seria preciso introduzir novas máquinas para possibilitar os trabalhos 

subterrâneos, utilizar o mercúrio (ou azougue, como era chamado) para a formação do 

amálgama com os metais; além disso, as diligências para descobrir e estudar as minas 

deveriam ser mais metódicas, feitas por homens formados em Mineralogia.463 

 A introdução do mercúrio foi defendida por todos eles, exceto Navarro, que deu 

prioridade à economia rústica em sua memória. Azeredo Coutinho também pontuou que 

“nas minas do Brasil ainda se ignora o método de extrair o ouro por meio do antimônio, 

do azougue e do fogo; o ouro que se acha mineralizado com os outros metais é lançado 

fora e perdido”464. Vandelli, em sua memória de 1790, e Ferreira Câmara, nas 

observações de 1789, apontam dois meios de se extrair o ouro sem o desperdício da 

lavagem: a amalgamação (uso do mercúrio para a separação do ouro nativo ou 

mineralizado de sua ganga) e a fusão ou purificação (necessária quando o ouro estiver 

mineralizado e não houver mercúrio à disposição). Depois, ambos criticaram o método 

das casas de fundição, porém, Câmara mencionou a “falta de bons cadinhos” (grandes 

baldes de alta temperatura para trabalhar metais) e a “ignorância dos fundidores”, que 

fazem com que “os mineiros percam em muitas qualidades de ouro, em que ganhariam, 

sendo bem tratado”465. Vandelli criticava a maneira como usavam a água régia 

(combinação de um sal marinho com o ácido nitroso, que funciona como um corrosivo) 

para purificar o ouro, um método que produziria desperdício também. O mercúrio 

precisava ser introduzido em larga escala na mineração do Brasil, como as colônias 

espanholas já faziam, para que se revitalizasse o setor, pois, segundo os filósofos 

naturais, era o método que menos desperdiçava ouro. Porém, era uma substância rara e 

cara em Minas. Estes letrados, sabemos hoje, acabaram difundindo o uso de uma 

substância que causa muitos danos à saúde e à natureza se for abandonado no ambiente. 

 
463 PATACA, Op. cit., 2006, p. 319-320. 
464 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 198-199. 
465 SÁ, Op. cit., 1789, Apud, MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 516. 
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 A produção de salitre artificial também foi um tema que mobilizou enunciados 

sobre técnicas. Alguns luso-brasileiros se dedicaram a ele, inclusive porque o salitre era 

muito importante no contexto de tensão bélica entre Portugal, França e Inglaterra. Mas 

sobretudo porque os naturalistas que descobrissem salitreiras artificiais ou as 

produzissem artificialmente “eram recompensados com pensões extras de 400 mil 

réis”466, uma política de incentivo da coroa à busca do sal, que é a matéria prima da 

pólvora. Muitas vezes, as fábricas de salitre precisavam estar próximas a essas 

salitreiras por necessitarem de condições climáticas ideais para formar o sal. A questão 

do clima ideal na produção do salitre já foi apresentada anteriormente através de Vieira 

Couto, no capítulo 3. Porém, agora coloca-se a questão da técnica e dos conhecimentos 

químicos para se estabelecer uma fábrica de salitre artificial. Alguns naturalistas que se 

incumbiram desse assunto no Brasil foram Joaquim Veloso de Miranda e José Vieira 

Couto em Minas, Manuel Ferreira Câmara e José de Sá Bethencourt e Aciolli na Bahia, 

e João Manso Pereira em São Paulo. Dos quatro, Miranda apresentou o primeiro relato, 

em 1799, de uma fábrica que construia em sua fazenda nos arredores de Vila Rica, 

desde 1798. A seguir, Aciolli fez uma viagem às salitreiras naturais da Bahia em 1799 e 

apenas as descreveu. Pereira produziu salitre com terras putrefatas e urina humana em 

1799, em São Paulo, usando método distinto dos que geralmente se valiam de podridões 

não humanas. Couto realizou a viagem às salitreiras no centro-oeste de Minas, entre 

1802 e 1803, onde propôs o estabelecimento de uma fábrica e expôs os métodos que 

seriam os ideais para isso. Apenas Aciolli não mencionou os meios de se produzir 

artificialmente e dedicou-se mais a descrever as salitreiras naturais, ao contrário de 

Couto, que tinha as mesmas ordens que Aciolli, mas estendeu-se mais nas salitreiras 

artificiais do que nas naturais. Segundo Gustavo Oliveira Ferreira, todos os autores que 

trataram das fábricas de salitre e descreveram a técnica empregada na produção desse 

sal não fugiram muito dos termos descritos por frei Veloso em 1798, em sua memória 

sobre o Alcalix Fixo ou Potassa467. Além disso, o mesmo autor confirma que Miranda e 

João Manso recebiam a pensão extra do salitre. Couto afirma que  

depois, da sempre memoravel revolução, que nos últimos, annos do 

Século, que acabou, experimentou a Chimica, e de cuja revolução, 

como de hum brilhante e novo astro, emanarão tantos faxos de luzes, 

 
466 FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 93. 
467 VELOSO, José Mariano da Conceição. Alographia dos Alkalis fixos Vegetal ou Potassa, Mineral ou 

Soda e dos seus nitratos, segundo as melhores memorias estrangeiras, que se tem escripto a este 

assumpto. Oficina de Simão Thaddeo Ferreira: Lisboa, 1798. 
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que illuminarão tantas Artes e Sciencias. (...) o processo de refinar o 

Salitre tãobem participou deste clarão468. 

 O refinamento de salitre (fruto do clarão das ciências) era produzido em lugares 

cobertos, expostos a um calor “calmo” (sem vento) e com alguma umidade. 

Necessitava-se de materiais em decomposição, como estrume e restos orgânicos, para o 

fornecimento do nitrato e de uma mínima mão-de-obra para remexer as terras e irrigar 

de vez em quando – o sangue e a urina foram notados por Pereira como as melhores 

matérias primas para tal. A seguir, os naturalistas tratavam dos meios de se extrair o 

salitre das “agulhas” ou “flores” salinas que se formavam com o tempo em muros 

baixos construídos com a terra remexida cheia de restos orgânicos. Com a formação das 

agulhas, se deveria lixiviar a terra com cinzas, filtrar com palha e evaporar o excesso de 

água em fornos. Essa técnica apresenta-se como uma novidade em Minas, propiciando 

um alargamento produtivo, pois o salitre não era produzido anteriormente em larga 

escala, apenas extraído quando encontrado em lapas, cavernas, entre outros lugares de 

sua incidência natural. Assim, a sua introdução consistia mais em uma crítica ao mau 

aproveitamento da potencialidade que a natureza mineral tinha no Brasil do que em uma 

crítica a formas arcaicas, pois era uma técnica nunca praticada antes na colônia. 

 Finalmente, para que o mineiro ficasse a par de todas as “revoluções” da 

Química, suas técnicas, máquinas, estratégias e a par também do século da História 

Natural, bem como da Mineralogia, da Botânica e da Zoologia, era preciso que se 

criassem escolas pelo Brasil. Como colocou Azeredo Coutinho, somente através da 

educação de mineiros e agricultores, a duas atividades passariam a produzir progresso; 

somente assim se adentraria nos caminhos da natureza (ou do acaso).  

 Para Vieira Couto, a “ignorancia dos mineiros e o descuido que houve de se 

instruir, em tempo na sua profissao, esta preciosa classe de homens he a causa unica e 

ao mesmo tempo mui bastante da decadencia atual da mineração”469. Segundo o autor, o 

ouro não parecia esgotado, apenas diminuíra o de aluvião. Isso demonstrava o quão 

opulentas eram as minas do Brasil, pois forneceram ouro de aluvião por quase meio 

século com abundância, sendo as montanhas os “verdadeiros pais dos metais”. A 

decadência, assim, não estava relacionada ao esgotamento, mas sim à ausência de 

conhecimentos para se tirar o ouro, principalmente o mineralizado, dos interiores dos 
 

468 COUTO, José Vieira. Memória sobre as salitreiras naturais de Monte Rorigo. [1803]. Rio de Janeiro: 

Impressão régia, 1809, p. 46. 
469 COUTO, Op. Cit., 1994 [1799], p. 62 (grifos meus). 
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montes. Sem a Química não se tirariam os metais das montanhas e não se saberia 

aproveitar as extrações no processo de separação ou purificação do ouro: “o demazelo, a 

ignorância, e o pouco caso sobre estas cousas [ciências, Economia, Química, Física, 

Mineralogia], d’aqueles que regem estas cazas [de fundição]”470, emperravam a 

mineração e a tornavam improdutiva. Por isso, “convém que haja um livro nas mãos de 

todos”471. 

 Azeredo Coutinho é mais enfático sobre a criação de escolas de Mineralogia e 

Botânica nas colônias; tanto que fundou um seminário para a formação de párocos 

instruídos na História Natural. Segundo ele, assim que houvesse homens instruídos, o 

“ferro, o cobre, o chumbo, o estanho, todos os metais, semimetais e minerais aparecerão 

em abundância”472; porque  

aquelas minas (...) são muito ricas em toda a qualidade de metais, 

semimetais e minerais, mas, como todos, à exceção do ouro, se acham 

pela maior parte mineralizados com as terras metálicas, ou 

combinados uns com os outros, não basta só ter olhos, são ainda 

necessários os conhecimentos da mineralogia para os saber distinguir 

e extrair das suas minas473. 

 Logo, seria “absolutamente necessário que se estabeleçam escolas de 

mineralogia nas praças principais das capitanias do Brasil”474. O bispo estava à frente de 

suas próprias palavras, pois seu “Discurso” era de 1804, quatro anos depois de ter 

fundado o Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, cujos estatutos estavam 

prontos pelo menos desde 1798, como informa Sérgio Buarque no prólogo de 

apresentação que faz de suas obras. Como apontado anteriormente, o seminário se 

prestava a instruir párocos na História Natural, pois, para o autor, eles teriam mais 

intimidade com as brenhas e seus moradores do que o naturalista de “gabinete”, assim 

com melhores condições de revelar a natureza do criador e de disseminar os 

conhecimentos às populações. 

 Navarro e Ottoni não se manifestaram diretamente a respeito das escolas e da 

instrução em seus textos, porém, aludiram a um estado técnico atrasado dos mineiros 

(falta de “industriosidade”); sugeriram a introdução de novas técnicas, máquinas e 

 
470 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 14. 
471 COUTO, Op. Cit., 1994 [1799], p. 71. 
472 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 208. 
473 Ibidem, p. 207. 
474 Ibidem, p. 207. 



217 
 

 
 

gêneros, demonstrando a aplicação destes conhecimentos, o que os colocava na posição 

de instruídos, mas nem tanto na posição de educadores, ou pelo menos de 

incentivadores do estudo para a grande massa de colonos. A educação e o 

enciclopedismo eram parte do cosmopolitismo iluminista. A instrução e a representação 

do mundo através deste estudo foram máximas do Iluminismo para promover a 

historicização do mundo inteiro, movimento que descobriu uma maneira de interagir 

com o mundo natural modificando-o. A instrução pensada para a colônia poderia se 

orientar mais pela emulação na operação desses conhecimentos do que pela ação de 

instruir os sujeitos a fim de emancipá-los. Ottoni e Navarro não atuavam como 

naturalistas, apesar de terem se formado no mesmo ambiente que eles. Porém, podem 

lhes ter faltado práticas ou conhecimentos que os deixassem mais íntimos da área e os 

capacitassem para uma crítica mais completa no sentido educacional também – Ottoni 

chegou a ser professor de latim em Minas. Independentemente disso, eles também 

poderiam simplesmente não querer comprar certas brigas por trabalharem em áreas nas 

quais não se envolviam diretamente. Mesmo assim, consideramos curiosa essa ausência, 

dado que foram instruídos em um ambiente iluminado, que apostava para a educação 

em qualquer âmbito. Seria preciso um estudo biográfico mais detalhado de cada um 

para se compreender o motivo do afastamento entre eles e a crítica educacional. 

Podemos dizer no máximo que ambos deixaram entrever a importância desses 

conhecimentos, porém, não fizeram uma alusão direta à educação. 

 Enfim, Câmara resume toda a questão sobre atraso técnico e educação: 

 Empregar homens hábeis, seria o primeiro desvelo (...) – mas 

que homens se achariam em nossas minas, onde quase tudo se faz ao 

acaso e como os primeiros o fizeram? Onde descobrirmos nós 

geometros subterrâneos, ensaiadores, afinadores, e fundidores hábeis? 

Verdade é que as Nações, que nesta matéria se servem desta qualidade 

de artistas, não os tiveram de princípio – fizeram-na; e como? 

Estabelecendo-se colégios nos países mineiros onde se ensina tudo 

que é necessário à extração dos metais – porque a principal causa, que 

póde animar a extração das minas, em um país favorecido pela 

natureza, é encaminhar o gênio da Nação ao gôsto, e prazer da 

extração delas. (...) Ainda que em nossa Universidade, pelo socorro da 

história natural, da física e da química pudéssemos formar homens, 

que com grande facilidade vencessem os grandes obstáculos que se 

encontram na Mineração em geral – certo seria melhor que estes 
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conhecimentos fôssem adquiridos no mesmo sítio das minas onde com 

facilidade mandassem nossos mineiros seus filhos aprender; e desta 

arte, a massa dos conhecimentos mineralógicos seria maior entre nós, 

de maneira que com o andar do tempo, poderíamos esperar da riqueza 

de nossas minas a mais avultada extração: o contrário do que, sem 

dúvida, acontecerá, ficando as cousas no pé em que estão475. 

 De certo modo, Câmara queria algo parecido com o que Coutinho propunha 

através de seu seminário: que os homens das colônias, os habitantes das brenhas, fossem 

instruídos. Por fim, Couto também se refere à instrução da agricultura em sua memória 

de 1801. Seria necessário que houvesse “bellos tratados, que d'esta matéria [agricultura] 

correm entre suas mãos”476. A implantação da educação iluminista na colônia era o 

meio de “elevar esta arte, a primeira do mundo [agricultura], ao maior auge do seu 

vigor”477. Desde 1800, a Tipografia do Arco do Cego, sob o comando do entusiasta das 

produções rústicas, frei Mariano Veloso, também mineiro e nascido em São João Del 

Rei, vinha publicando fascículos e traduzindo obras sobre agricultura. O “Fazendeiro do 

Brasil” foi uma coluna publicada pelos curtos anos de atuação da tipografia, que 

circulou na colônia entre as mãos dos senhores de engenho e demais agricultores, 

constituindo também, uma estratégia educacional. 

 Sobre os locais de instrução na colônia, vale mencionar que em 1772 surge a 

Academia Científica do Rio de Janeiro, uma sociedade fundada pelo Marques de 

Lavradio, na época vice-rei do Brasil. Ela foi fechada em 1779, porém, reapareceu com 

o nome de Sociedade Literária do Rio de Janeiro; foi novamente fechada pela coroa em 

1794. Nas duas vezes em que Portugal a fechou, foi sob a acusação de leituras de um 

Iluminismo contestatário. A Sociedade Auxiliadora Nacional, por sua vez, fundada em 

1831, tinha caráter privado, mas era amparada pelo Ministério dos Negócios do Império 

do Brasil. Fomentava a indústria através da publicação de memórias, ensaios e outros 

textos sobre História Natural, agricultura, Mineralogia. A tão sonhada escola de 

Mineralogia de Minas, sob o nome de Escola de Minas de Ouro Preto, foi criada 

somente em 12 de outubro de 1876 pelo francês Claude-Henry Gorceix, o qual 

reconheceu as contribuições de Ferreira Câmara no discurso de fundação: “a iniciativa 

do intendente Câmara, cujo nome deve ser caro aos filhos de minas, não ficou 

 
475 SÁ, Op. cit., 1789, Apud, MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 522 (grifos meus). 
476 COUTO, Op. cit., 1842 [1801], p. 35. 
477 Ibidem, p. 35. 
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estéril”478. Em 1839 criava-se a Escola de Farmácia em Vila Rica, um empreendimento 

da medicina que também chegou antes da Mineralogia nas Minas. As primeiras 

instituições que se prestavam ao ensino universitário em solo brasileiro começaram a 

surgir lentamente a partir das primeiras décadas do século XIX. Foi um caminho longo 

até que esse ensino se estabelecesse e se tornasse sistemático na formação dos 

brasileiros; até hoje nunca se tornou totalmente acessível a todos os estratos sociais. Até 

que o Brasil tivesse um corpo de funcionários especializados para se aplicar a uma 

indústria e economia nacional, muita mão-de-obra estrangeira foi importada. Com a 

vinda da Família Real para o Brasil, esse processo se iniciou; foi quando chegaram os 

primeiros alemães metalúrgicos (Barão de Eschwege479, Friedrich L. Varnhagem e Carl 

G. Hedberg) para trabalhar nas extrações minerais do Brasil, e os primeiros naturalistas 

estrangeiros (Maximilian zu Wied-Neuwied, Georg Heinrich von Langsdorff, Carl 

Friedrich Philipp von Martius, Johann Baptist von Spix, Auguste de Saint-Hilaire, Jonh 

Mawe), que percorreram o país fazendo estudos sistemáticos sobre a natureza do Brasil. 

Ao contrário do que se imagina, a partir de 1808, os naturalistas luso-brasileiros não 

verão as suas propostas de acomodação realizadas; terão, na verdade, que dividir seu 

espaço de atuação com estes naturalistas estrangeiros. A fábrica de Ferreira Câmara não 

ficou tão conhecida quanto a do alemão Eschwege – a CVRD publicou um livro em 

2012, no qual enaltece a fábrica de Eschwege e deixa a de Câmara de lado480 –, e a sua 

escola de Mineralogia viria a ser fundada por um francês (Goircex). 

 

 

4.5. Alargamento produtivo, jardins botânicos e laboratórios 

uma terra extremamente fertil na sua superficie, cheia de variadas 

producoes e varia em climas, rica nas suas entranhas e prenhe de todos 

 
478 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 130. 
479 Eschwege já estava a serviço da coroa portuguesa desde 1802, em Portugal (Ibidem, p. 37). Em 

memória escrita no Brasil em 1813 (e publicada em 1815), Eschwege fez uma crítica ao histórico de 

mineração de Minas, bem de acordo com o panorama oferecido já desde as últimas décadas do século 

XVIII pelos naturalistas luso-brasileiros. Nela, o naturalista alemão sugere que seria necessário ao Brasil 

incorporar mais mão-de-obra estrangeira. ESCHWEGE, Guilherme. “Extrato de uma memória sobre a 

decadência das minas de ouro da Capitania de Minas Gerais, e sobre outros vários objetos montanísticos”. 

[1813] In.: História e memórias da ARCL. Lisboa: ARCL.  Tomo IV, parte II, 1815 p. 69. 
480 200 anos Fábrica Patriótica: A primeira indústria de ferro do Brasil. Frederico Alves Pinho e Ismael 

Krishna de Andrade Neiva; ilustração Zói Estúdio. Belo Horizonte: Vale, 2012. 
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os metais; tal e o Brasil que se honra de vos ter por Senhora e que bem 

merece os vossos paternais cuidados481. 

Correu já um seculo que os Portuguezes revolvem as entranhas d'estes 

montes, e o ouro era só o unico metal conhecido482.  

 O alargamento produtivo dependia de dois fatores: em primeiro lugar, como se 

vê na primeira epígrafe, a natureza deveria ser valorizada, rica, fértil e “prenhe” de 

metais. A tarefa de valorizar a natureza do Brasil já foi descrita no capítulo anterior. 

Mas o segundo fator teria a ver com os “paternais cuidados”, pois mesmo uma natureza 

fértil só renderia frutos se fosse bem trabalhada pelas artes das ciências, tanto em sua 

superfície quanto no subsolo. Nessa passagem, Couto aponta para uma potência de 

progresso que depende tanto da natureza valorizada quanto da ciência, pois a instrução 

seria uma etapa indispensável para se produzir técnicas adequadas em um mundo 

natural dadivoso. Já na segunda epígrafe, dois anos depois, Couto manifestou sua 

incredulidade em vista à limitação produtiva aurífera de Minas, mesmo após um século 

ter se passado. Assim, o alargamento produtivo seria uma consequência natural das 

reformas educacionais e técnicas para os dois setores, mineração e agricultura. A 

primeira dependia de laboratórios; a segunda, de jardins botânicos. Os laboratórios 

coloniais não tiveram auxílio estatal e foram estabelecidos por conta dos naturalistas, 

em suas casas. José Vieira Couto menciona o laboratório que tinha em sua residência 

nas redondezas do Tejuco, no qual realizou os ensaios com as amostras colhidas em 

suas viagens, cujos resultados – equivocados – divulgou ao longo de suas quatro 

memórias. Joaquim Veloso de Miranda também informa que tinha um laboratório em 

casa, na Fazenda do Mau Cabelo, onde realizava os ensaios para classificar as amostras 

que enviava à Portugal – e onde mais tarde realizou diversos experimentos com 

tinturaria. Isso é provado por seu inventário, no qual constam vidros e tubos de ensaio, 

cadinhos, microscópios, entre outros objetos. O estudo das amostras dos veeiros através 

dos laboratórios de Mineralogia exemplifica o esforço de alargamento produtivo 

mencionado aqui de passagem. Os metais e semimetais menos nobres, como o ferro, o 

chumbo, o bismuto e o salitre, principalmente, passaram a ser percebidos e começaram 

a ser aproveitados na extração. Além deles, a platina, o cobre, o mercúrio e outros 

metais nobres ofuscados pelo ouro também passaram a ser buscados. É neste momento 

que se descobre a maior riqueza de Minas Gerais: o ferro. Da mesma forma, começa a 

 
481 COUTO, Op. Cit., 1994 [1799], p. 90. 
482 COUTO, Op. Cit, 1842 [1801], “Dedicatória ao príncipe regente”. 
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se explorar o universo botânico do Brasil, incentivando-se a descoberta de espécies úteis 

economicamente e, ao mesmo tempo, a aclimatação de outras espécies exóticas já 

comercializadas. Os jardins botânicos, ao contrário dos laboratórios, eram investimentos 

mais caros e foram financiados pela coroa. Ambos foram locais de recolhimento de 

espécies nativas. 

 Domingos Vandelli se esforçou bastante nesse movimento de reconhecimento da 

natureza do Império e de descrição física e econômica dos lugares. Em sua “Memória 

sobre as produções naturais do Reino, e das conquistas, primeiras matérias de diferentes 

fábricas, ou manufaturas”483 (1789), discorre, como o título indica, sobre gêneros a 

serem introduzidos nas colônias para suprir as fábricas do reino. Sobre a produção de 

tecido e papel escreve que o plantio de cânhamo do reino não supria as manufaturas. 

Depois menciona outras plantas que se dariam bem na colônia e que serviriam à mesma 

manufatura, não sendo, contudo, cultivadas484. Também tentava encontrar substitutos 

para as oliveiras, que sofriam com a ferrugem (fungos como o fumago salicina) – 

chegou a publicar uma memória específica sobre esse tema. Assim, apontou, na 

memória sobre as produções naturais, alguns oleados que poderiam ser aproveitados 

como alternativa ao problema das oliveiras485. Também mencionou as plantas “das 

colônias” que seriam úteis à tinturaria486. No mesmo segmento, Vandelli publicou, um 

ano antes dessa memória, junto com um dicionário de termos botânicos, uma “Memória 

sobre a utilidade dos jardins botânicos”, na qual justificou a necessidade da implantação 

de um jardim em Portugal487, ao mesmo tempo em que avaliava o problema das 

“charnecas” (ou terras cansadas), terrenos que tinham sido abandonados por terem se 

 
483 VANDELLI, Domingos. “Memória sobre as produções naturais do Reino, e das conquistas, primeiras 

matérias de diferentes fábricas, ou manufaturas”. In.: Memórias econômicas da ARCL para o 

adiantamento da agricultura, das artes, e das indústrias em Portugal, e suas conquistas. Lisboa: ARCL, 

tomo I, 1789. 
484 Essas plantas eram: urtiga, malvaísco, lavateras, vinca maior, tasneira, giesta, esparto, piteira; a 

palmeira Ubufú, que, com casca e casulo do fruto, daria ótimo tecido (no Mato Grosso); as folhas do 

ananás, ticú, gravatá. O autor indica que de algumas dessas plantas se tiravam “fios superiores aos dos 

cânhamos”, que era uma cultura tradicional. Ibidem, p. 224-225. 
485 “bagulho das uvas”, aroeira, carrapateiro ou mamona (ricinus communes, que foi também sugerido por 
Coelho de Seabra) e o “mandubi”. Ibidem, p. 226. 
486 “Urzella, Anil, Araribá, Curcuma, ou Gingibre dourado, Curugiurú, Úrucú, Páo Brazil, Brafilete, e a 

nova espécie de Páo Brazil igual ao primeiro ultimamente descuberto; Cabao, e muitas cascas de páos do 

Brazil , e da Ilha de S. Thomé daó boas tintas, do Pastel, he bem conhecido o seu uzo”. Ibidem, p. 228. 
487 Vandelli fez uma lista com a quantidade de jardins que cada país possuía: França, 12; Espanha, 2; 

Saboia, 1; Itália, 13; Alemanha, 20; Inglaterra, 3; Prússia, 4; Holanda, 8; Dinamarca, 1; Suécia, 3; 

Polônia, 1; Rússia, 1; além de outros particulares. VANDELLI, Domingos. Dicionário dos termos 

técnicos de História Natural extraídos da obra de Lineu, com a sua explicação, e estampas abertas em 

cobre, para facilitar a inteligência dos mesmos. E memória sobre a utilidade dos jardins botânicos que 

oferece a rainha D. Maria I. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1788, p. 295. 
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esgotado os nutrientes e a umidade. Nessa memória, dizia ele que, “com a instituição 

dos jardins botânicos em varias partes”, se saberia quais “plantas uteis de varios climas 

da mesma Europa se podem transplantar para cada paiz”. Ainda confirmava que eram 

“raríssimas as plantas da America septentrional, que aqui [Portugal] se não dão bem”488. 

Através disso, Vandelli justificava as vantagens da implantação de uma rede de jardins 

no Império de Portugal: 

A sciencia da agricultura consiste principalmente no conhecimento 

dos vegetaes, da sua natureza, e do clima, e terreno em que nascem; na 

causa da fertilidade da terra, na influencia do ar sobre os vegetaes, e 

nas regras praticas necessarias para a boa cultura (...). O primeiro 

conhecimento adquire-se com o estudo da botânica, o segundo com 

experiencias, e reflexões fisicas, o terceiro, e quarto com um jardim 

botânico, no qual he necessario cultivar os vegetaes de todos os 

climas, e terrenos489. 

 O alargamento produtivo dos cultivos e a criação dos jardins estavam 

diretamente relacionados à aclimatação, ao descobrimento das novas espécies e ao 

estudo do aproveitamento de cada tipo de terreno. Nessa memória Vandelli sugeriu 

quais espécies de plantas se poderiam aproveitar economicamente em um terreno 

arenoso e seco como as “charnecas”, pois “a outra summa utilidade (...) [trazida pelos 

jardins] he saber quaes plantas uteis na Economia &c. se podem cultivar nos diversos 

climas, e terrenos, de modo que dos terrenos incultos, e commummente tidos por 

estéreis se possa tirar grande proveito”490. O lugar em questão de que ele trata é o 

Alentejo, em Portugal. 

 Sobre os animais, retornando à sua memória de 1789 sobre produções naturais, o 

autor menciona que a produção de seda poderia se dar também através de uma aranha 

americana (Aranea avicularia, Venatoria), que produzia bastante seda de bastante 

qualidade. Também fala sobre uma abelha americana (Apis Mexicana) para a produção 

de cera e mel491. 

 
488 Ibidem, p. 297. 
489 Ibidem, p. 293-294. 
490 Ibidem, p. 297. 
491 VANDELLI, Domingos. “Memória sobre as produções naturais do Reino, e das conquistas, primeiras 

matérias de diferentes fábricas, ou manufaturas”. In.: Memórias econômicas da ARCL, Op. cit., 1789, p. 

235. 
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 Sobre os minerais, Vandelli também propõe o que comumente se encontra em 

seus discípulos. A exploração de outros metais, semimetais e minerais menos nobres era 

interessante, até mesmo porque eles afloram junto com os metais nobres. Na memória 

sobre as produções naturais, só lembrou o salitre492, porém, na memória sobre a 

necessidade de uma viagem filosófica, dois anos depois, reforçou que era importante o 

“conhecimento dos metais que existem no nosso país; e dos mais minerais que abunda, 

os quais todos podem fornecer matéria para o estabelecimento de muitas fábricas, onde 

se empregam muitas substâncias importadas dos países estranhos”493. Alargar a extração 

mineral significaria também economizar com importações e acumular mais riquezas. 

 Vandelli classificou muitas das espécies nativas em publicações como o Florae 

Lusitanicae et brasiliensis specimen (1788), no qual constam contribuições de Miranda 

e de outros naturalistas. Também coordenava as viagens filosóficas para ampliar cada 

vez mais as suas classificações e, consequentemente, a diversidade produtiva do 

Império português. E assim, partiram seus discípulos pelas colônias, coletando e 

sugerindo gêneros de extração e cultivo: 

  Comecemos pelo reino mineral. Como já se abordou, Vieira Couto apostava na 

diversificação produtiva dos sertões do São Francisco como meio de evitar a 

despovoação, a carestia e os extravios de toda ordem. A Nova Lorena não poderia ser 

igual à velha. Na demarcação do Tejuco, só era permitida a extração dos diamantes, e 

Couto se perguntava se o lucro obtido com eles compensava o prejuízo das proibições 

de mineração de ouro494. Assim, sugeria uma ampla gama de extrações mineralógicas 

para a Nova Lorena: além de diamantes, safiras, granadas, ágatas, ouro, platina, 

chumbo, prata e cobre (que podia ser ferro, porque Bonifácio considerou que as 

amostras obtidas nessa viagem não eram cobre, mas ferro)495. José Eloi Ottoni também 

mencionava de passagem, que seria interessante introduzir a extração do salitre, cobre e 

“outros minerais de que abunda a Capitania”496 de Minas. O texto de Azeredo Coutinho, 

o bispo de Olinda, era bastante abrangente e levava em conta um contexto e diversas 

notícias e descobrimentos. Ele não falava de um lugar específico – como Couto, que fez 

 
492 Ibidem, p. 231. 
493 VANDELLI, Domingos. Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita no reino, e 

depois nos seus domínios. [1796] In.: Memórias econômicas inéditas (1780-1808). (BACL, MS 770, fl. 

1v.) Mem. I (MS 17/41), p. 35. 
494 COUTO, Op. cit, 1842 [1801], p. 4-5. 
495 Ibidem, p. 130. 
496 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 316. 



224 
 

 
 

um estudo em 1801 e outro em 1803, sobre espaços circunscritos, com análises de solo, 

de clima e outras medições –, mas mostrava-se atento às descobertas recentes, como as 

dos salitres de Miranda, Couto e Aciolli. O autor sugeria a introdução da extração dos 

seguintes gêneros minerais: mercúrio, chumbo, ferro, antimônio, arsênico, salitre, sal 

amoníaco, enxofre, pedra-ume, cristais (que se cristalizaram com insetos ou cabelos 

dentro), pedra-imã, amianto, pedra elástica, cristais, talco, areias finas e coloridas. O 

interesse por alguns desses gêneros estaria na curiosidade e na beleza das espécies raras 

da natureza. Aqui Azeredo Coutinho remonta a um tipo de interesse pelo mundo natural 

do gabinete de curiosidades, não do laboratório. Mas ele propunha transformar isso em 

um ramo de comércio497. 

 Veloso de Miranda menciona a D. Rodrigo, em 1798, que seria interessante, 

além das reformas da extração do ouro, a introdução de gêneros como o ferro, o cobre e 

o chumbo, que geralmente vêm aflorados juntos, além do manganês498. De seu 

laboratório remeteu diversas amostras minerais de gêneros que poderiam ser 

promissores para a economia, fomentando um processo através do qual os corpos 

naturais do Brasil seriam cada vez mais conhecidos mundialmente. De 1780 a 1798 

preparou diversas remessas de Minas e do Rio para Portugal. Essas remessas eram em 

sua maioria espécimes minerais e animais, havendo muitas aves e mesmo uma onça 

pintada. As plantas tiveram sua vez em um catálogo com mais de 100 espécies 

diferentes, desenhadas por Miranda e Apolinário Souza de Caldas, que foram levadas a 

Lisboa pelo Visconde de Barbacena.499 Todas essas amostras de corpos naturais 

coletados por Miranda serviram para engrossar o quadro de classificação das espécies 

do Brasil e para tornar visível a potência econômica de uma natureza que era riquíssima 

e vastíssima em biodiversidade.  

 Esta pesquisa não tomou muita nota dos animais e da Zoologia por se concentrar 

nas discussões entre a agricultura e a mineração que emergem com força entre os 

letrados luso-brasileiros desse período. No entanto, esse reino não foi deixado de lado 

pelos naturalistas luso-brasileiros. Vieira Couto mencionou a introdução do camelo no 

Brasil: “Conheço que dois grandes filosofos, um naturalista e outro politico, atestam 

que, por varias vezes, se tem tentado naturalizar estes animais na America, porem, 

 
497 COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p. 229. 
498 PATACA, Op. cit., 2006, p. 319; FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 92. 
499 As referências aos documentos dessas remessas constam em Ferreira e Pataca e no capítulo 2 deste 

texto. 
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inutilmente, e quem sabe com que negligencias seriam feitas essas experiencias?”500. O 

mineralogista também sugeriu que se domesticassem as antas americanas com a 

finalidade de utilizá-las da mesma forma com que se usavam os cachorros, além de 

propor a introdução do búfalo do Congo para trabalhos de peso e força como o arado. 

Azeredo Coutinho fala das produções naturais que seriam possíveis de se estimular no 

Brasil a partir de animais nativos e exóticos: o aproveitamento dos gados na produção 

de queijos, manteigas, sebos e graxa; a produção de couro de animais como o bezerro, o 

carneiro, o veado, a anta; e a extração de venenos de cobras e de alguns “cálculos e 

bazares” que se encontram no intestino de alguns animais como o lagarto sinimubu, 

para o qual ele indica a classificação lacerta iguana501. Os venenos, cálculos e bazares 

enquadram-se entre os ganhos da Medicina. José Gregório de Moraes Navarro sugeriu a 

introdução de animais como carneiros e ovelhas e o melhor uso dos bois através do 

arado502. 

 Vicente Coelho Seabra da Silva Teles, um naturalista luso-mineiro de gabinete, 

deixou suas contribuições na Química, Medicina e em parte na Botânica e na Zoologia. 

Além de ter publicado um livro sobre as enfermidades dos equinos e a forma de tratá-

las, também publicou, em 1799, uma “Memória, em que se dá notícia de diversas 

espécies de abelhas, que dão mel, próprias do Brasil, e desconhecidas na Europa”503, na 

qual descreveu e apontou doze espécies de abelhas de Minas Gerais que poderiam 

produzir mel e cera para se comercializar: 

 O meu objecto he sómente dar noticia de algumas especies de 

abelhas melliferas, próprias do Brasil, principalmente da Capitania de 

Minas geraes, que não fòrão ainda descriptas pelos Naturalistas da 

Europa (...). Sendo o Brasil tão fertil d'estes úteis insettos, os seus 

habitantes não cuidão na sua cultura. As colmeias saõ allí 

desconhecidas: e quando a necessidade os obriga, servem-se das 

colmeias, que as mesmas abelhas fazem dispersamente, aonde a 

natureza lhes offerece lugar commodo. A cera he muito abundante em 

algumas; porém antes querem comprar por hum preço carissimo a que 

da Europa, e da Africa lhes vai, do que cultivar a que a natureza tão 

liberalmente lhes dá. Tanto póde o ócio! E tal he a desgraça de hum 

 
500 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 81. 
501  COUTINHO, Op. cit., 1804, Apud. HOLANDA, Op. cit., 1966, p 226-227. 
502 NAVARRO, Op. cit., 1798, p. 19. 
503 TELES, Vicente Coelho Seabra da Silva. “Memória, em que se dá notícia de diversas espécies de 

abelhas, que dão mel, próprias do Brasil, e desconhecidas na Europa”. In.: Memórias de Matemática e 

Física da Academia Real das Ciências de Lisboa, Tomo II. Lisboa: tipografia da academia, 1799. 
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Paiz abundante, onde a industria he desconhecida! O mel de algumas 

he superior ao mel Portuguez504. 

 É curioso que o autor tenha encorajado um ramo comercial cujo produto em sua 

terra seria superior ao de Portugal, o que dá a impressão de tratar-se de divulgação 

carregada de sentimento de pertencimento que valorizava a natureza do Brasil. O trecho 

aponta ainda para uma crítica à falta da “industriosidade” em um “país abundante”, 

estimulando, assim, não só uma reforma econômica, mas uma intervenção nas práticas 

de produção e consumo diárias da colônia (a coleta do mel). O autor não classificou as 

espécies que citou, mas descreveu suas características anatômicas e fisiológicas. O mais 

indignante para ele, por fim, era ver um bem tão estimável (um mel “superior ao 

português”) totalmente abandonado como ramo de comércio. Assim, Teles sugeriu a 

introdução de um inseto brasileiro na Europa. 

 No que concerne ao reino vegetal, os jardins botânicos eram a peça fundamental. 

A implantação de um em Vila Rica, a partir de 1799, mostra o quanto a economia estava 

sendo reconfigurada para a agricultura, mesmo no maior polo de mineração do Brasil. O 

responsável por ele, Joaquim Veloso de Miranda, mesmo com um suporte mal 

financiado, desempenhou papel considerável, ao lado de seu botânico assistente e 

médico Luiz José Godói Torres. Antes do jardim, Miranda já demonstrava o seu 

interesse e conhecimento na Botânica. Assim que retornava ao Brasil, passou pelo Rio 

de Janeiro, em 1780, e enviou à Vandelli, além de uma remessa de amostras, 

observações sobre a fecundidade daquelas terras para a introdução de culturas exóticas, 

“que feitas de forma correta seriam profícuas como a cochonilha, o café, a baunilha e o 

cacau”505. Ele comparou as amostras adquiridas lá com as classificações de Lineu: 

“Nesta cid.e tenho observado algumas plantas, e tenho achado grandes differenças entre 

Linneo, e o q. observei. Sirva-me de exemplo a Phyllantus viruria a respeito dos seus 

nectarios e a Miya Orellana a respeito de sua corolla”506. Miranda menciona que o cacau 

“produz muito bem” e “só se contam poucos pés, pelas matas desta cidade e o que vi foi 

na cerca dos Barbadinhos Italianos, bem exercido e me disse um dos padres que tinha 

feito chocolate com todos os símplices do país”507. A partir do momento em que chegou 

a Minas, cerca de um mês e meio depois que desembarcou no Rio, Miranda dedicou-se 

 
504 Ibidem, p. 99-100. 
505 MIRANDA, Apud. FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 39. 
506 MIRANDA, Apud. PATACA, Op. cit., 2006, p. 289. 
507 MIRANDA, Apud. FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 39. 
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mais ao reino mineral e animal. Não obstante, algumas investigações botânicas também 

foram feitas. A publicação do Fasciculus Plantarum Brasiliensium, de 1786, é o 

resultado de uma delas. Em carta de 02 de dezembro de 1794, destinada a Vandelli, 

Miranda narrou outra de suas experiências botânicas. Vinha testando o bálsamo de 

copaíba, planta nativa do Brasil, em enfermos: 

no papel incluso faço menção dos produtos naturais, que podem dar 

nova materia para algum ramo de comercio. Entre estes creio que vão 

alguns dignos de maior atenção, e principalmente depois que eu 

acabar as observações medicas, em que me acho juntamente com o 

cirurgião mór do Regimento de Cavalaria destas Minas, a respeito do 

Balsamo de Copaiba na cura da Morfea. Correu aqui notícia de que na 

Aiuruoca, distante desta capital tres dias de jornada, se curava a dita 

molestia com o mencionado balsamo, e que alguns ficavam 

perfeitamente sãos, e outros não; e procurando saber o método de sua 

aplicação soubemos que nele entravam supertições populares, e muitas 

superfluidades, com grande falta das disposições necessárias para 

melhor acertar o remedio. (...) Procuramos dispor os enfermos com 

tudo o que fosse capaz de abrandar-lhe a pele. Adoçar os humores, e 

evacuar a maior copia; e depois se lhe aplicou a unção. Com efeito 

tem desaparecido em quase todos uma boa parte dos tumores, tem-se 

cicatrizado chagas terríveis, e nem um só deixa de sentir melhora. Só 

o que todos os dias observo melhoras, sem ainda chegar ao fim, me 

faz não duvidar de que este seja o especifico desta molestia: excessiva 

evacuação que o balsamo move por suores continuados, e por velas 

faz considerá-lo com um poderoso inconsciente, além de vulnerável 

meio e por consequência próprio para fazer a cura. Vamos 

continuando com todo o cuidado no tratamento dos ditos enfermos, e 

no fim mandarei o resultado das nossas observações508. 

 A Botânica tem uma dimensão que extrapola a agricultura e chega até a 

Medicina, passando por diversas manufaturas, como o tecido e o papel – isso vale para 

o reino mineral e animal também, porém, a Botânica ocupava a maior parte dos 

interesses na época. Os cultivos são, então, responsáveis por manter diversos ramos de 

comércio, e mesmo a guerra. Por isso, muitas vezes os naturalistas, como no caso de 

Miranda e Couto, foram chamados para atuar como médicos. A criação do jardim 

botânico de Vila Rica esteve muito relacionada com a demanda por papel e salitre 

desencadeada pela iminência de guerra entre a Inglaterra e a França. E em Minas havia 
 

508 MIRANDA, Apud. FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 79-80. Referência do documento: AHMB-Cn/M71. 
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salitres. Assim, o reino vegetal auxiliaria também na produção dos cartuchos de canhão, 

também necessários. Como se apontou, Vandelli também se preocupava com as 

espécies nativas das colônias que poderiam substituir o cânhamo na produção de tecidos 

e papel. D. Rodrigo de Souza Coutinho encomendou, em 05 de abril de 1799, ao 

governador Bernardo de Lorena, a produção de papel para cartucho de canhão no Horto 

de Vila Rica. Em 15 de outubro de 1800, o governador informava ao secretário sobre os 

primeiros resultados de Miranda com as plantas locais para tal encomenda. Nas palavras 

de Miranda, através do governador:  

Embiras e cascas de paus, para experiencias do papel que gastam oito 

pra nove meses em apresentarem no estado em que se acham; 

Guaxima Branca, Guaxima ordinária, Embira branca, Dita vermelha, 

paina de Emberuçu vermelho, ameleira (...) Baçoura grande de folha 

ruiva, Carrapixo, Iraticu, Jequitibá, Pindaíba Preta, Dita vermelha, 

Embiruçu branco, dito vermelho, Baçoura grande, Embaúba, Pitta, 

Arco de pipa509. 

 Essas eram as plantas àquela altura testadas por Miranda. Aqueles “páos” e 

“embiras” superficialmente mencionados pelo Códice Costa Matoso, apresentados no 

capítulo anterior, já estão aí, dotados de outros significados; decerto já estavam 

classificados e tendo as suas propriedades conhecidas através de experimentos. 

 O Horto de Vila Rica teve sua construção ordenada por D. Rodrigo desde 19 de 

novembro de 1798, quando este enviou uma carta ao governador Bernardo de Lorena, 

pedindo que se cultivassem “plantas tanto indígenas como exóticas”, e principalmente 

árvores para construção510. A planta de planejamento da construção do horto foi feita 

por Manoel Ribeiro de Guimarães em 1799 e encontra-se hoje no Arquivo Histórico 

Ultramarino511. Atualmente é chamado Horto de Ouro Preto, pertencente à Casa dos 

Contos, e passa por baixo da Rua São José, conhecida como a rua dos bancos. Está 

fechado e tomado por vegetações pioneiras invasoras, como braquiárias. As instalações 

onde eram o herbário são hoje uma pizzaria. 

 
509 MIRANDA, Apud. FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 110-111. 
510 FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 105. Referência do documento: AHU-Cx.148 doc.36/APM, rolo 133. 
511 Consultamos em MAIA, Moacir Rodrigo de Castro. “Histórias (re)conectadas: O Horto Botânico de 

Vila Rica e os jardins do antigo Palácio dos Bispos de Mariana”.In.: PESSOA; FASOLATO; 

ANDRADE. Jardins históricos: a cultura, as práticas e os instrumentos de salvaguarda de espaços 

paisagísticos.Fundação Casa de Rui Barbosa: Rio de Janeiro, 2015, p. 105. 
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 Não há muitos detalhes sobre o funcionamento desse jardim512 e tudo indica que 

Godói Torres era bem mais responsável por ele do que Miranda, que assumiu em 1800 a 

Secretaria do Governo de Vila Rica, além das experiências com a fábrica de salitre em 

sua casa. Sabemos, no entanto, acerca das pesquisas sobre plantas que poderiam resultar 

na produção de papel realizadas. Há também algumas plantas nativas que foram 

divulgadas por Godói Torres em 1813, no periódico enciclopédico “O Patriota”, com o 

título: “Plantas Medicinais Indígenas de Minas Gerais”. O mesmo autor tinha um 

manuscrito, intitulado “Flora Medicinal Mineira” e datado de 07 de outubro de 1813, 

em que listava as mesmas plantas do periódico, com uma breve descrição do manuseio 

de raízes, cipós, lenhas, folhas, frutos, sementes e casas. Pressupõe-se que essa lista 

possa ter sido feita a partir das espécies cultivadas no Horto.513 

 Outro estudioso da flora nativa de Minas foi Vicente Coelho Seabra da Silva 

Teles, que incentivou a aclimatação das mamoneiras de Minas514 em Portugal. Publicou 

uma “Memória sobre a cultura do rícino em Portugal, e manofactura do seu oleo”, em 

1791 na ARCL. Pela segunda vez Teles estava incentivando a aclimatação de espécies 

mineiras na Europa. A primeira foi a memória sobre as abelhas, com o interesse na 

produção de mel e cera. Na memória sobre o rícino, revelava que por quatro anos se 

buscara remédio para as ferrugens das oliveiras e sugeria como solução a substituição 

desse cultivo tradicional no Reino por uma espécie nativa de Minas, o mamoneiro515. 

Dizia que a “constante observação me tem feito ver, que a mamoneira (...) produz com 

muito pouca diferença [em Portugal], do que em Minas Geraes, donde sou natural”516. 

Vandelli publicou, na mesma academia, no tomo anterior a este, um estudo sobre a 
 

512 Há poucos registros sobre as plantas cultivadas nesse jardim. O governador Bernardo de Lorena 

relatou em 1800, que cerca de 500 plantas (não se sabe quantas espécies) estavam sendo cultivadas lá 

(AHU-cx.153, doc36/APM rolo 138). Ferreira comparou esse número com a quantia de 2.805 plantas (84 

espécies diferentes) do jardim do Pará da mesma data. FERREIRA, Op. cit., 2013, p. 106. 
513 As plantas listadas eram: Figueira terrestre, Congonha, Poaia, Subragi, Raiz Preta, Ipu ou  batata 

purgante, Erva de Santa Maria, Anda-açu ou fruta de arara, Salsa parrilha, Pau Quiabo, Sassafrás, 

Calumba, Copauba, Estouraque, Almeiga da Beira do rio, Jatobá, Casca de Anta, Caroba, Maracujá 

grande, Mil homens, Capim Cheiroso, mamona ou carrapato, Abobora do mato, Bieniba redonda, Butua. 

(Manuscrito publicado na revista do Arquivo Público Mineiro 1892. 20 Cd/02 APM, Fundação João 

Pinheiro), ibidem, p. 107-108. 
514 Teles apresentou todos os nomes pelos quais a planta era conhecida, e depois a sua classificação: 

“Cataputia maior, Palma, Manus Christi, Mirabilis arbor, Carrapateiro, Arvore do tartaro (por que suas 

sementes fazem vomitar), Mamoneira (nome único que recebe em minas gerais, de onde é nativa), Ricino 

comum (ou simplesmente Ricino) (Ricinus Communis; Monoec, Monadelphia de Lineo = Folis Peltratis, 

subpalmatis, ferratis, petiolis glandiferes)” TELES, Vicente Coelho Seabra da Silva. “Memória sobre a 

cultura do rícino em Portugal, e manufatura de seu óleo”. In.: Memórias econômicas da Academia Real 

de Ciências de Lisboa para o adiantamento da agricultura, das artes, e das indústrias em Portugal, e 

suas colônias, tomo III. Lisboa: tipografia da academia, 1791, p. 331. 
515 Ibidem, p. 329-330. 
516 Ibidem, p. 333. 
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ferrugem das oliveiras, indicando que este era um assunto com bastante circulação entre 

os botânicos de Portugal. Apontou também, em 1789, na memória sobre as produções 

naturais, a cultura do mamoneiro como alternativa para oleados. Teles encerrou a sua 

memória com as seguintes palavras: “A mamona dá mais oleo, do que a azeitona, em 

quantidades iguaes”517, revelando, mais uma vez, um otimismo quanto ao uso de uma 

planta nativa de seu país. 

 Azeredo Coutinho também mostrou ser um grande conhecedor da flora brasileira 

em sua memória sobre a mineração, de 1804. Como o objetivo de sua memória era 

apontar os meios de revitalizar a agricultura, a verdadeira riqueza, para posteriormente 

se revitalizar a mineração, tratou de expor diversos gêneros de plantas cujo cultivo 

sistemático devia ser introduzido não só em Minas, mas no Brasil como um todo. A 

enorme lista de plantas que sugeriu para serem introduzidas na agricultura do Brasil é 

composta de nativas e invasoras518. José Gregório de Moraes Navarro havia apontado, 

seis anos antes, quais meios fariam os fazendeiros renovarem seus interesses na 

agricultura. Sugeriu a introdução dos cultivos do arroz, feijão, mandioca, trigo, centeio, 

cevada e oleados do azinho, do sobro e do castanheiro519. José Eloi Ottoni também era 

apologista da diversificação produtiva visando a uma economia de exportação agrícola, 

e apontou, em 1799, a introdução do cultivo de café, baunilha, cacau e cochonilha, “pois 

hé tal a negligencia a respeito destes generos, que a sua produção actual não cobre o 

necessar.o consumo”520. E, por fim, José Vieira Couto, em 1801 aludiu à inclusão de 

café, anil, baunilha, cacau e cochonilha na produção de Minas e da nova demarcação 

diamantina do São Francisco.  

 
517 Ibidem, p. 342. 
518 Espécies citadas: café, chá, cacau, canela, pimenta da índia, cravo, baunilha, gengibre, castanha do 

maranhão, anil, cochonilha, nanquim, urucu, tatajuba (arvore de tingir), mucuna, quina, ipecacuanha, 

purga de batata, canafístula, sene, indaiaçu, tamarindos, salsaparrilha, maririçó, mil-homens, batata do 

Paraguai, pixirica, cabacinhos amargosos, erva-de-bicho (ou cataia), jaborandi, aiapaina, velame, butua; 

raízes de fedegoso, caiapiá dorstenia, de calunga, de angelim; cascas de barbatimão e de maçaranduba 

(nós ou fruta da cobra). Além disso, falou da extração de bálsamos das seguintes espécies: cabriúva, 
copaíba, ibicuíba, óleos de coco, mamona, pinhão, dendê, casca de castanha de caju, unguaravé, andiroba, 

cacau, azeite de peixe; de resinas: almecega, goma elástica, anime, breu-do-campo; de vinhos e 

aguardentes: ananás, caju, milho, jabuticaba e todos os tipos de coco; de destilações de ervas cheirosas, 

folhas e cascas de paus aromáticos: canela,  pixirica, cuxiri; de suco ou caldo: de laranja e limão; e cinzas: 

guararema do mangue, e outras salitrosas próprias para a barrilha ou soda, a potassa, a cera, o verniz, a 

seda em rama, o linho cânhamo, tucum, caraguatá, guaxima, Imbé, buriti, embiras (nome genérico para 

plantas cordames). Quase todas estavam classificadas. COUTINHO, Op. cit. 1804, Apud. HOLANDA, 

Op. cit., 1966, p. 225-228. 
519 NAVARRO, Op. cit., 1798, p. 19. 
520 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 313. 
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 O bispo Azeredo Coutinho valeu-se de diversos estudos de flora já publicados, 

pois seu texto é o mais tardio dentre os aqui analisados. Não por acaso, à exceção de 

Vandelli, foi o que apresentou maior diversidade. Navarro, que tratou primordialmente 

da economia rústica, mencionou pouquíssimas espécies, sendo que todas já vinham 

sendo aclimatadas no Brasil. Couto e Ottoni tornaram a mineração seu objeto principal 

e deixaram entrever a necessidade de ambos setores trabalharem interligados, como uma 

máquina holística natural organizada pelo ser humano. Mas Ottoni considerava a 

agricultura uma riqueza de primeira necessidade, apesar de ter referido poucos gêneros. 

Sobre Manuel Ferreira Câmara, já apresentamos, no capítulo anterior, suas elaborações 

botânicas descrevendo o ensaio sobre Ilhéus e a contenda entre seu irmão e o juiz das 

matas Silva Lisboa. Câmara demonstra grande interesse pelos dois setores, sobretudo 

quando colocamos lado a lado os seus dois textos de 1789 oferecidos à ARCL, isto é, o 

“Ensaio de descrição físico-econômica da Comarca de Ilhéus na América” e o 

“Observações físico-econômicas acerca da extração do ouro do Brasil”. No primeiro, 

também mencionou a cultura de vários gêneros521. O segundo já foi apresentado neste 

capítulo. Vemos que o cacau, o café, o algodão, a baunilha, o anil e o cânhamo são as 

plantas mais citadas entre os naturalistas. O café desencadeará, anos mais tarde, todo um 

ciclo econômico entre Minas e São Paulo, na Zona da Mata e na região da serra da 

Mantiqueira. Trata-se de uma planta invasora que ocupou grande área da Mata 

Atlântica, assim como as demais citadas ao seu lado. O alargamento produtivo era a 

promessa de progresso e a materialização das propostas de acomodação entre colônia e 

metrópole. A economia e a história finalmente se desenvolveriam graças a uma natureza 

dadivosa cultivada pela ciência. 

4.6. Manufaturas 

milhares de fornalhas cobrem as planicies, que levantam espessos 

rolos de fumo as nuvens: os montes ja sao minados e, por uma boca 

estreita, vomitam as suas ricas entranhas: o estrondo de mil maquinas 

fere os meus ouvidos522 

 
521 cacau baunilha, canela, cravo do maranhão, Salsaparrilha, contra-erva, ipecacuanha, café açafrão, anil, 

tamarindos, algodão, de plantas de que se pode extrair grande quantidade de azeite, dos cereais (e meios 

de se fazer pão), das diferentes qualidades de vinho que podem fazer nesta comarca e da altura da cana e 

manipulação do açúcar. Além disso também propôs a pesca. SÁ, Op. cit., 1789, Apud. MENDONÇA, 

Op. cit., 1958. 
522 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 78. 
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 As manufaturas são um assunto delicado em Portugal e no Brasil desse período. 

Já se esboçaram alguns aspectos disso ao longo do texto e é hora de reuni-los. Em 

primeiro lugar, já falamos do alvará de 1785, que proibiu todas as manufaturas do 

Brasil, exceto a do açúcar, medida que visou combater principalmente a tecelagem e 

tolher qualquer incentivo que pretendesse a manufatura do ferro. Portugal combatia a 

concorrência emergente de sua colônia, obrigando-a a importar todos os gêneros 

manufaturados necessários a sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que delegava que 

toda a mão-de-obra da colônia se dedicasse a produções primárias. Em segundo lugar, 

citamos um dos grandes ciclos de mercado que eram desejados pelas nações europeias 

colonizadoras (Europa → África → América → Europa...)523. Em terceiro lugar, já nos 

referimos ao debate sobre o estado débil em que Portugal se encontrava, o que o 

impedia de investir e se transformar de uma nação manufatureira e agrícola em uma 

industrial, no sentido que o termo adquiria no final do século XVIII. Este estado 

inapropriado para receber a indústria, como já se mostrou, foi comentado por Vandelli, 

que, apesar de advogar contra uma transformação produtiva e econômica radical para o 

industrialismo, manteve ressalvas a respeito das manufaturas do ferro, do açúcar, das 

tecelagens, da tinturaria e do azeite, todas elas ofícios tradicionais de Portugal. 

Pretendia-se criar um comércio com as colônias no qual estas deixariam de produzir 

certas mercadorias e se obrigariam a consumi-las de Portugal, o que asseguraria 

consumidores para as manufaturas portuguesas, ainda pouco desenvolvidas. 

 As manufaturas metropolitanas do azeite eram reformadas com a introdução de 

outros gêneros das colônias para a extração de oleados, como o mamoneiro de Minas. 

Além disso, já se extraía óleo das baleias do litoral brasileiro, o que causou a 

diminuição delas já no século XVIII524. As tecelagens também estavam abarcando 

outras plantas que davam fios potencialmente superiores ao cânhamo; as tinturarias 

estavam enriquecendo-se com novas espécies também, e há indícios de que Joaquim 

Veloso de Miranda chegou a realizar experiências de tingimento em seu laboratório. 

 Apesar desse sentido tipicamente mercantilista, os discursos buscavam algum 

desenvolvimento das manufaturas da colônia. Eloi Ottoni escreveu que os mineiros 

 
523 Outro grande circuito comercial era o das Índias Orientais. 
524 José Bonifácio comenta isso em sua “Memória sobre a pesca das baleias”, criticando a técnica dos 

pescadores que atraiam a mãe através da captura de seus filhotes. Segundo o autor, isso diminuía a 

natalidade das baleias porque impedia os filhotes de se reproduzirem na vida adulta, o que teria causado a 

diminuição das baleias no litoral, já naquela altura. 
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estavam em um estado de abatimento “por não haver na capitania hum só gênero, q. 

possa suster a força de um imposto ainda o mais leve emquanto não se crearem no 

Brazil alguns ramos do mecanismo e da industria”525. O autor continua: “A cauza 

formal do extravio que gira naquele paiz não he outra que a falta de industria”. Por isso,  

eu não digo que se lhes permittão o uso de todas as fabricas nem todos 

os generos de manufatura; porém não acho razão, por que se-lhe 

neguem aquelles ramos da Industria, que por negligencia compramos 

ás nações extranhas, e que de algum modo esgotão o sangue do 

Estado, como são o ferro, o aço, o salitre, e o cobre com aquelles 

generos, que ainda fazem mais sensível o damno, e vem a ser, o linho, 

a carne, a pesca e o pão; generos que podião vir do Brazil e fazer de 

algum modo a felicidade da nação, retendo no giro do commercio 

interior huma grande porção de dinheiro em espécie526. 

 Para o autor, liberar as manufaturas na colônia significava empreender o 

comércio com mais “industriosidade” e destreza, promovendo maior harmonia entre as 

partes. Seria economicamente viável dotar as estruturas produtivas do Brasil de 

manufaturas para que, ao mesmo tempo em que Portugal pudesse comprar estes gêneros 

mais baratos, a colônia também se desenvolvesse. Vemos aí a transformação do termo 

indústria, que passa da industriosidade – uma virtude de destreza, artes, planejamento e 

organização dos ramos de comércio – para o incentivo à industrialização nascente no 

século XIX. Era uma inversão do “giro de comércio” mercantilista parecido com o que 

propôs Manuel Arruda Câmara através de sua memória sobre os algodões, visto que 

essa proposta naturalmente implicava em certa independência econômica do Brasil. A 

implantação da indústria implicava em uma boa administração dos bosques e minas, ou 

de uma “industriosa” “aritmética política”. 

 Principalmente as manufaturas do açúcar, do ferro e as fábricas de salitre 

artificial foram mencionadas pelos autores ligados à História Natural luso-brasileira. A 

reforma das fornalhas para a manufatura do açúcar seria incontornável, porque, depois 

de manufaturado, este gênero era mais fácil de transportar e conservar do que as canas. 

Por isso, tornou-se um tema recorrente no período, e em nosso corpo documental foi 

mencionado principalmente por Vandelli527, Navarro528, Ferreira Câmara529 e Azeredo 

 
525 OTTONI, Op. cit., 1908 [1799], p. 307. 
526 Ibidem, p. 315-316 (grifos meus). 
527 VANDELLI, Op. cit., 1789, p. 226-227. 
528 NAVARRO, Op. cit., 1798, p. 19. 
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Coutinho530. O objetivo dessas reformas era aumentar a produtividade e a qualidade do 

açúcar refinado e economizar lenha e tempo. Câmara e Navarro são enfáticos quanto ao 

reaproveitamento dos bagaços para poupar lenha, prática que, segundo eles, não era 

feita ainda nos engenhos brasileiros. Outros aspectos dessa reforma eram a utilização de 

melhores cadinhos e a mudança de algumas etapas da purificação do açúcar. 

 A manufatura do ferro foi um objeto polêmico abordado pelos mineralogistas. 

Manuel Ferreira Câmara expressou a D. Rodrigo, em 13 de agosto de 1798, que jamais 

se conseguiria “com ferro e aço estrangeiro fazer as máquinas necessárias no centro das 

minas, com que possamos arrancar das entranhas da terra tudo que ela encerra”531. 

Câmara colocava o problema: a importação desse gênero impossibilitava a mineração. 

Muitos apenas questionaram o alto preço do metal e foram contra os impostos. Outros 

foram a favor de se liberar a extração e a manufatura do ferro nas regiões mineiras a fim 

de otimizar a produção do ouro e de outros minerais, uma vez que o ouro aflorava 

também junto com o ferro. José Vieira Couto escreveu, no ano seguinte, uma seção em 

sua memória intitulada “animar a mineração – 1º levantamento das fundições de ferro”. 

Para ele, o ferro não era apenas extremamente necessário para a mineração do ouro. 

Couto via nele as necessidades de uma nova era que se lhe apresentava aos olhos: 

O ferro, este metal tao necessario a todas as artes, a todos os oficios, 

que rasgando a terra obriga esta a ornar-se de uma verdura mais 

amena e alegre e a desentranhar-se em dons e riquezas, que levado as 

nossas fronteiras mostra aos nossos inimigos um muro inconquistavel  

- a morte e o espanto; este metal, mais precioso ao homem do que o 

ouro e a prata, que a Providencia derramou sobre nos com uma 

prodigalidade espantosa532 

 A evocação poética do ferro revelava a sua centralidade para a modernização 

ibérica e luso-brasileira emergente, a qual resultaria numa paisagem industrial e no 

esforço de “rasgar a terra” para “desentranhar riquezas”. Menciono ainda, de passagem, 

a “prodigalidade espantosa” de ferro com a qual a natureza (valorizada) teria dotado a 

América. Com o desenvolvimento das fábricas, a tecnosfera passou a ser composta cada 

vez mais de ferro, e a Revolução Industrial dependeu em larga medida desse metal – na 

 
529 SÁ, Op. cit., 1789, p. 335-338. 
530 COUTINHO, J. J. da Cunha de Azeredo. “Memória sobre o preço do açúcar”. In.: HOLANDA, Sérgio 

Buarque de. Obras econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho (1794-1804). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1966. 
531 SÁ, Op. cit., 13/08/1798, p. 59. 
532 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 73 (grifos meus). 
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passagem do século XIX para o XX, com os usos e as pesquisas sobre petróleo e 

combustíveis fósseis, o plástico passou a ser um dos mais impactantes materiais da 

tecnosfera, ao lado do ferro. Couto era um grande entusiasta dessa manufatura, ainda 

mais porque achou que eram ferro as amostras que coletara durante a viagem de 1799, 

pensando, por isso, que Minas Gerais estava carregada desse minério (e estava certo 

dessa vez!). 

 Manuel Ferreira Câmara lutou bastante pela manufatura do ferro no Brasil e é 

lembrado por Marcos Carneiro de Mendonça como o primeiro a nele fundir o ferro-

gusa533. Vimos que em suas “Observações” de 1789 o autor já clamava por essa 

manufatura. Ainda em Lisboa, em 13 de agosto de 1798, Câmara redigiu uma curta 

memória endereçada diretamente a D. Rodrigo, na qual apontava que já tinha em mãos 

um “sistema geral de economia mineral” – segundo Mendonça, essa memória consistia 

nas disposições fundamentais do regimento de mineração que publicaria anos mais 

tarde, em 1803534. Como dito anteriormente, foi nomeado intendente das minas do 

Brasil em 1798, sem assumir o posto imediatamente, e, em 13 de maio de 1803, 

publicou o novo regimento de mineração535, do qual constava a liberação da manufatura 

do ferro. Só assumiu a intendência no final de 1807 e o regimento que propôs jamais foi 

implementado. Em seu lugar foi publicado apenas um conjunto de três alvarás, um 

decreto e uma decisão, os quais fixaram a proibição do ouro em pó, trataram de 

questões específicas de circulação monetária, permitiram a manufatura do ferro em 

Minas Gerais e minoraram os castigos dos escravos pegos com instrumentos de minerar 

nas demarcações diamantinas. 

 Mesmo que o seu regimento não tenha entrado em vigor, vamos acompanhar as 

ideias que Câmara nele expôs. Ele previa a formação de uma junta de mineração536, a 

 
533 Ferro-gusa, ou aço, é um outro tipo de redução do minério de ferro, que tem carbono em sua 

composição, o que o torna um material mais duro e mais quebradiço, distinto para outros tipos de trabalho 

e mais maleável para a forja. 
534 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 52-54. 
535 Para ser aprovado, o regimento precisou passar pelas mãos de José Bonifácio e de Alexandre 
Rodrigues Ferreira, tendo sido debatido e modificado (Ibidem, p. 35). Em seguida, em 1807, quando já 

empossado e em Minas, Câmara precisou pedir o parecer do governador de Minas, Pedro Maria Xavier de 

Ataíde e Melo, sobre “os meios de se pôr em execução” o seu regimento (Ibidem, p. 117-138). Quando o 

governador remeteu seu parecer a Portugal, com sete pontos e uma crítica ao regimento, a coroa já estava 

a caminho do Brasil, perdendo-se, na época, o documento em meio ao caos da invasão francesa, segundo 

Mendonça. 
536 Composta pelo governador (presidente), Intendente das minas (vice), ouvidor geral de vila rica (juiz 

conservador), provedor da casa da moeda (para a mesma função), dois deputados hábeis em Mineralogia 

(seriam eleitos trienalmente pela junta), um ou dois engenheiros de minas (nomeados pelo príncipe), dois 

mineiros “dos mais inteligentes”. Ibidem, p. 117-138. 
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qual deveria se empenhar pela proibição da circulação do ouro em pó. Para isso, o 

regimento propunha que se fizesse um empréstimo dentro da capitania para se cunhar 

moedas; além disso, havia uma medida paliativa: utilizar pesos espanhóis enquanto se 

trocasse o ouro em pó por papel moeda nas casas de permuta, que também seriam 

estabelecidas por esta junta. Enquanto isso, uma casa da moeda produziria todas as 

moedas com o ouro em pó adquirido na casa de permuta. Além dessas tarefas, a junta 

deveria incentivar a extração de outros gêneros mineralógicos de Minas, atualizar as 

técnicas da mineração e promover o estabelecimento de escolas mineralógicas e 

metalúrgicas. Também haveria um inspetor de mineração, que deveria ser entendido em 

Mineralogia e assumir a tarefa de averiguar todos os descobrimentos, definir a ordem 

das explorações e organizar os meios de associação entre os mineiros537. O regimento 

também previa que se abolisse o regimento dos diamantes de 1771 – que restringia a 

extração à coroa, a qual alugava escravizados de particulares –, e se pusesse em vigor o 

Regimento da Capa Verde, escrito também em 1771, que tinha sido posto em prática 

com inúmeras limitações. Isso acabaria com o monopólio dos funcionários da Real 

Extração, que até então se reportavam diretamente à coroa, e os poria sob o comando do 

intendente geral das Minas do Brasil, medida que contribuiu para que o regimento de 

Câmara não fosse tão bem recebido entre estes funcionários. Por fim, permitia que se 

produzisse e manufaturasse ferro no Brasil.538 

 Sobre as primeiras fábricas de ferro do Brasil, Mendonça também nos fornece 

um bom panorama. A rigor, sempre se fundiu ferro no Brasil, mas em pequena escala; 

apenas objetos e peças simples e pequenos eram produzidos. As três primeiras fábricas 

do Brasil foram a Fábrica de Ferro de Gaspar Soares do Morro do Pilar, cuja construção 

foi iniciada em 05 de abril de 1809, tendo como diretor, Manuel Ferreira Câmara; a 

Fábrica de Ferro de Congonhas do Campo, fundada em 17 de dezembro de 1812, tendo 

como diretor o Barão de Eschwege; e a Fábrica Real de São João do Ipanema, fundada 

em 1810 pelo governador de São Paulo, D. Francisco de Assis Mascarenhas, tendo 
 

537 As sociedades de mineração, ideia concebida por Câmara, só foram autorizadas em carta régia de 12 
de agosto de 1817. O inspetor delas foi o Barão de Eschwege. (Ibidem, p. 209). As associações ou 

companhias seriam uma cooperativa de mineiros que teriam, em coletivo, alguns privilégios reais para 

vencer os maiores desafios da mineração. Extrações mais complexas, fora do alcance do sol, 

necessitavam de maiores cabedais e investimentos, algo que a mineração coletiva permitiria: “as quais [as 

companhias] por privilégios reais vençam em razão de suas maiores fôrças as grandes dificuldades, e 

obstáculos que se encontram na extração de muitas minas que se julgam impossibilitadas” (Ibidem, p. 

520). Essa medida visava a combater uma prática comum nas Minas: o abandono de minas antes que se 

extraísse tudo quanto possível dos veeiros mais profundos, principalmente por motivo de falta de 

cabedais. 
538 Ibidem, p. 117-138. 
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como diretores os mineralogistas sueco Carl Gustav Hedberg e o alemão Friedrich 

Ludwig Wilhelm Varnhagen. A fábrica de Câmara foi a primeira a ser construída, mas 

demorou para começar a produzir. O primeiro ferro industrial e líquido produzido no 

Brasil, por fornos suecos, veio pela fábrica de Eschwege no mesmo dia em que se 

terminou a sua construção. Contudo, o tipo de ferro que o mineralogista tejucano 

pretendia forjar era outro, o ferro-gusa, que tinha superior qualidade e possibilitava 

outros tipos de trabalhos. Ele só alcançou esse resultado em agosto de 1814. A façanha 

do ferro gusa foi repetida por Varnhagem em 01 de novembro de 1818 na Fábrica de S. 

J. do Ipanema, com resultados industriais de larga escala melhores que o de Câmara. 

Mendonça atribuiu o insucesso do naturalista luso-mineiro a uma falta de atenção do 

Estado para com sua fábrica e a atitudes políticas de Eschwege que o teriam privado de 

mão-de-obra especializada em Mineralogia. O naturalista luso-brasileiro se dedicava à 

intendência e à fábrica, e o mineralogista alemão era responsável apenas pela fábrica, 

realizando às vezes algumas viagens539. Não podemos esquecer que, embora esses 

acontecimentos retratem uma industrialização do ferro e um modelo de produção em 

larga escala no Brasil, as fábricas dependiam tanto de diretores instruídos em 

Mineralogia, quanto de mão-de-obra escravizada. 

 Independentemente do resultado, o que interessa é visualizarmos nesse conflito 

uma concorrência declarada entre luso-brasileiros e naturalistas estrangeiros para se 

estudar e controlar os empreendimentos na natureza brasileira. A partir de 1808, a Corte 

sentiu a necessidade de “ajustar a máquina de governo português à sociedade 

brasileira”540, e diversos letrados brasileiros que haviam sido instruídos em Coimbra em 

matéria de Filosofia, Matemática, Medicina, Botânica, Mineralogia, agricultura, 

comércio e economia foram chamados para ocupar este espaço de poder no Império. No 

entanto, a importação de mão-de-obra qualificada estrangeira ainda seria sumamente 

necessária para o Brasil, pois as únicas instituições superiores de ensino que o Império 

de Portugal tinha ficavam na Europa. Era preciso adequar a colônia à condição de 

capital do Império luso-brasileiro, dotando-a de aspectos típicos de uma nação moderna 

e europeia, com universidades, academias, escolas e fábricas. Nesse contexto, a primeira 

fábrica de ferro brasileira significava muito mais que apenas produção de ferro; 

significava o início da industrialização em um país que tinha os seus portos abertos, 

 
539 Ibidem, p. 201-202. 
540 ROCHA, Antonio Penalves. A economia na sociedade escravista. São Paulo: Departamento de 

História – FFLCH – USP/HUCITEC, 1996, p. 36. 
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com uma elite formada e pronta para ocupar os lugares públicos na sociedade e explorar 

a natureza. O progresso não tardaria ao lado das ciências. José Vieira Couto expressa a 

paisagem que almejava para o Brasil antes mesmo da mudança da Família Real: 

 Parece-me que ja vejo um novo horizonte, um novo ceu: 

milhares de fornalhas cobrem as planicies, que levantam espessos 

rolos de fumo as nuvens: os montes ja sao minados e, por uma boca 

estreita, vomitam as suas ricas entranhas: o estrondo de mil maquinas 

fere os meus ouvidos: um povo laborioso, contente e alegre cobre em 

bandos a superfície da terra: os ricos metais, a maneira de um rio 

caudaloso que cada vez se engrossa mais, vao demandando ja, como 

um mar. O tesouro do Estado.541 

 Não foram todos os naturalistas luso-brasileiros que foram tão enfáticos assim 

quanto à industrialização do Brasil. Mas José Vieira Couto, Manuel Ferreira Câmara e 

José Eloi Ottoni, por serem naturalistas colonos, que atuaram em cargos públicos fora 

das universidades e academias, em campo, e em contato com a realidade de suas terras 

natais, foram os que mais endossaram a industrialização do Brasil. 

*** 

 Essas foram as principais ideias levantadas pelos enunciados que promoveram a 

valorização da natureza. Os enunciadores luso-mineiros, com a exceção de Azeredo 

Coutinho, Teles e Navarro, conferiram um lugar especial à mineração mesmo em meio 

à defesa da agricultura, e puderam fazer isso a partir da valorização de suas terras natais. 

Em meio ao panorama dessas ideias percebe-se que os luso-brasileiros pretenderam 

trazer o progresso para o Brasil, considerando o país não mais como um mero 

fornecedor de gêneros de comércio para Portugal, mas como um centro de radiação de 

cultura também, quando, por exemplo, desejaram estabelecer colégios de História 

Natural e academias na colônia para o estudo de sua natureza. Era preciso promover 

uma acomodação entre os discursos e os corpos naturais para que o progresso viesse. Os 

naturalistas, tendo D. Rodrigo em Portugal para representá-los, assumem neste 

movimento a interdependência desenvolvida pelos 300 anos de colonização entre os 

dois lados do Atlântico, e usam tal fenômeno para criar espaços de negociação com a 

metrópole. Poderíamos dizer, nesse sentido, que nesse período, entre 1772 e 1808, 

houve um esforço de atenuação do que Laura de Mello e Souza chamou de “conjuntura 

 
541 COUTO, Op. cit., 1994 [1799], p. 78 (grifos meus). 
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crítica” existente entre a colônia e a metrópole, empreendido através de argumentos 

sobre a natureza valorizada e de um processo semântico e epistêmico. A incorporação 

da História Natural pelas instituições de conhecimento de Portugal e a cooptação da 

elite luso-brasileira para trabalhar nas colônias e por vezes na própria metrópole 

produziram uma mentalidade crítica que valorizou a natureza brasileira e trouxe a ideia 

de realização do progresso por meio dela. A natureza mecânica, com uma carga 

semântica econômica e científica, estaria dotada de potência de progresso e de 

transformação da história. O progresso, que, por sua vez, estava no horizonte da 

historicidade luso-brasileira, era tangenciado pelo manejo correto (científico) da 

natureza. 
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5. Observações conclusivas 

 Tentamos evidenciar, ao longo do texto, uma série de questões importantes a 

respeito de nosso passado colonial e de nossa crise ambiental contemporânea, que 

emergiram a partir da análise dos discursos luso-mineiros da passagem para o século 

XIX. Faremos apenas algumas observações sobre o que foi abordado. 

 Que papel a natureza do Brasil adquiriu por meio da História Natural, não só na 

virada para o século XIX, como também na inversão de sentido542 produzida pela 

transferência da corte para o Brasil? A História Natural foi capaz de produzir alguma 

orientação comum entre as margens atlânticas da colonização lusitana – e a natureza foi 

a argamassa dessa orientação. Essa orientação não foi apenas econômica543, mas 

também política544 e histórica. Quando esse conhecimento ou saber é trazido para a 

colônia, a natureza passa a envolver uma movimentação temporal da decadência ao 

progresso – um fenômeno da historicidade dos pensadores da História Natural luso-

brasileira. Essa natureza, como um conceito metafísico que organiza a realidade 

histórica, não é o telos (este é o progresso), mas sim um meio de produzir sentidos 

regenerativos entre o Velho e o Novo Mundo, um sedimento que é tão antigo quanto o 

início da conquista da América. A diferença entre os séculos XVI e XVIII-XIX, é que a 

 
542 Com a vinda da Família Real, torna-se importante investir no Brasil, e não apenas explorá-lo. Com os 

portos abertos ao mundo e os horizontes históricos ampliados pela aceleração da Modernidade, o Brasil 

ganhou ares de metrópole moderna sem se emancipar. Como Penalves Rocha explica em seu livro A 

economia política na sociedade escravista, houve muito esforço da corte em aformosear o Brasil segundo 

os padrões da Europa. E a institucionalização da Economia Política, bem como da História Natural, foi 

estratégica para isso. ROCHA, Antonio Penalves. A economia política na sociedade escravista. São 
Paulo: Departamento de História, FFLCH, USP/HUCITEC, 1996, p. 1-12 e 33-48. 
543 A realização das ideias e dos investimentos apresentados pelos naturalistas luso-brasileiros torna-se 

mais concreta no Brasil somente partir da década de 1790. E mais ainda após a transferência da corte, em 

1808. Fernando Novais atesta que nos anos de 1776, 1777 e 1787 a balança econômica de Portugal foi 

superavitária para as colônias e deficitária em relação às nações estrangeiras. A partir de 1793 a balança 

torna-se superavitária para Portugal em relação a ambos, sendo que a inversão deste panorama econômico 

se dá entre 1787 e 1796. Isso demonstra que a cultura das luzes de Portugal não se tornou “letra morta”, 

pois há indícios de que ela foi aplicada e reverteu em parte os quadros econômicos do Império. NOVAIS, 

Fernando. O reformismo ilustrado brasileiro: alguns aspectos. Revista Brasileira de História, p. 113. 

Outra conquista econômica dos naturalistas luso-mineiros na colonização foi a liberação dos impostos 

sobre o sal e o ferro e a permissão da extração deste último em Minas, em 27 de maio de 1795. 
MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Intendente Câmara: Manuel Ferreira Câmara Bethencourt e Sá, 

Intendente Geral das Minas e dos Diamantes (1764-1835). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1958, p. 175-176. 
544 Com a vinda da Família Real, temos o seguinte panorama: Manuel Ferreira Câmara finalmente se 

torna o intendente das minas do Brasil; Baltazar da Silva Lisboa permanece como juiz das matas de 

Ilhéus; José da Silva Lisboa, irmão de Baltazar, torna-se responsável pela Imprensa Real, fundada em 

1808 para publicar textos de Economia Política e História Natural; José Bonifácio assume como tutor da 

corte. São exemplos de membros da geração de 1790 que assumiram cargos políticos a partir de 1808. 

Como já apontamos, esse espaço político se abriu para naturalistas estrangeiros, o que significou uma 

concorrência para a geração de 1790. 



241 
 

 
 

natureza foi sendo valorizada pelos luso-brasileiros nas formações discursivas da 

História Natural; foi sendo despida de um manto de inteligibilidade teológico para 

assumir um papel de historicidade progressista na modernização luso-brasileira. 

 Essa valorização científica possibilitou que tais pensadores da natureza 

tomassem para si a execução de um amplo programa de reformas no Império português, 

no qual os insumos naturais adquiriam papel central. Manuel Ferreira Câmara declarou 

em sua autobiografia que o salitre, gênero mineral estimulado por D. Rodrigo desde a 

década de 1790 no contexto de guerra com a França, também foi essencial para a 

Independência do Brasil: “quanto a propriedade de tão importante gênero [o salitre de 

Minas] contribuiu para a nossa emancipação e não foi decerto com o salitre vindo de 

fora que debelaram os lusitanos da província da Bahia”545. Os insumos naturais 

adquirem aí a potência da emancipação. Mas não só em sentido bélico, também no 

econômico; afinal, a independência de um país se daria, em larga medida, através de um 

mercado forte e produtivo. 

 Como apontamos, na esteira da valorização dessa natureza, esteve o retorno da 

agricultura na agenda da colonização. Uma natureza que antes era retratada como 

inferior, imatura, impotente e imoral precisava ser dotada de produtividade, e 

justamente nisso consistiu a valorização dela: a agricultura não dava frutos porque 

haveria falta de investimento e ciência. O aspecto negativo e estéril foi então revertido 

para um positivo e fértil, uma potência de progresso. Mas, para essa inversão ocorrer no 

tempo histórico luso-brasileiro, necessitava-se combater o denso sedimento discursivo 

que representava a América como um território inferior e tomado por monstros. A 

insistência dos colonizadores na América, mesmo considerando-a um lugar infernal, 

desde o século XVI, esteve ligada ao imaginário do maravilhoso, ou seja, à 

possibilidade de se encontrar ou transformar o Novo Mundo nos Jardins do Éden. E, 

como vimos, os “arroubos edenizadores” tardios que surgiam ainda em pleno século 

XVIII lidavam com essa característica infernal/edênica da natureza, pois estavam 

desconstruindo os aspectos negativos de que ela fora dotada desde 1500. Assim, a 

positivação da natureza promovida pela geração de 1790 foi o que combateu o aspecto 

infernal e buscou ressaltar o edênico, porém, com um sentido econômico e progressista. 

A instrumentalização da natureza e toda a dimensão experimental indutiva que surgia 

com o discurso da História Natural dessacralizaram os monstros e as maravilhas e 

 
545 MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 14. 
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deram lugar a questões técnicas, educacionais, políticas, administrativas e sociais. Estes 

eram os termos gerais com base nos quais as novas ciências alteravam a semântica do 

conceito de natureza na historicidade luso-brasileira. 

 Já a decadência não era um mero estado econômico momentâneo, mas uma 

construção histórica sobre a natureza, oriunda do século XVI. Assim, ao passo em que a 

natureza foi valorizada em fins do século XVIII, também passou a significar um meio 

fundamental para sedimentar novos sentidos agrupados pela noção de progresso, em 

uma temporalidade que há tempos era representada como decadente. Como resultado 

desse processo de valorização, além da abertura de futuro já mencionada, temos um 

conhecimento científico se institucionalizando como modo privilegiado de operar no 

mundo, um saber de “territórios científicos” que adentrou a governamentabilidade das 

nações – como anotou Foucault em sua obra, em relação às ciências modernas –, e a 

formalização de uma rede de poder que operava com base em um conhecimento sobre a 

natureza e o corpo humano – o biopoder. Além de os conhecimentos sobre a natureza 

engendrarem uma experiência da história de futuro aberto, formaram dispositivos de 

poder que passaram a controlar a disposição dos corpos biológicos. As nações do século 

XIX amadureceram aprendendo a governar as suas naturezas e explorando as alheias; 

afinal, o que seria da Revolução Industrial se não fossem os esquadrinhamentos dos 

naturalistas que contabilizaram a ocorrência de riquezas naturais pelo mundo inteiro? O 

que seria da Modernidade capitalista se não fosse a historicização do mundo natural? 

Por isso aludimos à necessidade de que sejam consideradas as reflexões sobre o 

Cronótopo do Antropoceno apontadas na Introdução; pois fica cada vez mais difícil que 

haja uma visualização completa das tensões do tempo histórico sem levar em 

consideração o fechamento de futuro causado pela temporalidade profunda da 

descaracterização do Holoceno. A cada modernização ou a cada atualização da 

experiência histórica, devemos começar a reparar nos descompassos entre as realidades 

de países pós-colonizados e países marcadamente emissores, assim como na forma pela 

qual tais mudanças impactam cada ambiente. Vemos que a abertura de futuro 

proporcionada por estes estudos na passagem para o século XIX se tornou para nós, 

atualmente, um futuro fechado, e isso se deu através das acomodações entre as novas 

epistemologias, seus modos de relação com o planeta Terra e as relações ecológicas 

possibilitadas pelo Holoceno. A “grande serra” do Espinhaço aludida por Couto agrega 

em si diversos biomas, como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Há, não raro, 



243 
 

 
 

momentos em que tais biomas se entrecruzam, formando nichos ecológicos e espécies 

únicos. Isso fez com que, por exemplo, Saint-Hilaire notasse especificidades na flora e 

na fauna que não vira em lugar nenhum de Minas ou do mundo. No entanto, o 

esquadrinhamento científico dessa região, promovido a partir da década de 1770 pelos 

naturalistas, engendrou processos históricos de longa duração que ameaçam cada vez 

mais essa realidade biótica. Destacamos aqui, então, a importância de agentes históricos 

que contribuíram para a preservação da região, como os quilombolas, as inúmeras 

civilizações autóctones de Minas e instalações religiosas como a do Santuário do 

Caraça. 

 Por isso, quando começamos a escrever este estudo, quisemos convidar o leitor a 

refletir e se questionar sobre o que a natureza significa e significou na história do Brasil; 

de que forma o significado variável desse conceito se sedimentou em nossa história 

colonizada. Em primeiro lugar, dizemos que o sentido da colonização ou o pacto 

colonial foi responsável, mas não só ele, por construir esses enunciados: por mais que 

os naturalistas desferissem críticas ao governo, também buscaram a manutenção da 

colonização e da escravidão. Estes letrados, ao mesmo tempo herdeiros e construtores, 

ambivalentes no que tocava à coroa que os mantinha e explorava, buscaram meios de se 

posicionar a favor de suas realidades locais, da valorização da natureza brasileira, mas 

também almejavam garantir algum espaço de poder nas estruturas de colonização. Era 

mais fácil jogar do lado da coroa e explorar escravizados e outros colonos do que lutar 

contra a colonização. Nesse sentido, os naturalistas foram parte do fenômeno de crítica 

e crise descrito por Koselleck, próprio da Modernidade, no qual críticas reformulavam a 

realidade através de revolução, ruptura ou crise – mas, no caso brasileiro, através da 

reforma e da manutenção. A aceleração luso-brasileira a partir da década de 1770 e os 

enunciados nele produzidos não deixaram de ser ensaio para a rede de poder que se 

estabeleceria na monarquia brasileira emancipada. Afinal, estes letrados tinham no 

horizonte de seus escritos a formulação de um Brasil que precisava funcionar mesmo 

enquanto colônia. Podem não ter sido sediciosos na época, porém, foram um campo de 

experimentação que promoveu a atenuação da “conjuntura crítica” iniciada com o 

descobrimento das jazidas de Minas e abriu mais espaços de negociação com a 

metrópole. Em outras palavras, o que estamos tentando ressaltar é que, a valorização 

científica da natureza do Brasil originou-se em interesses políticos – aspecto que 

impedirá, por exemplo, que as vantagens da exploração da natureza sejam igualmente 
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compartilhadas entre os estratos sociais do Brasil. Foi este aspecto que causou, por 

exemplo, conflitos entre as incursões da colonização nos biomas mineiros e a resistência 

de quilombolas e índios que, em alguns casos, acabaram preservando as áreas que 

ocupavam. A valorização da natureza estava aí profundamente ligada a representações 

do escravismo, à moralidade cristã praticada em Portugal e ao monopólio das 

nascentes classes burguesas do Brasil, detentoras de terras e capitais. Essa valorização 

também guarda mecanismos de poder em sua estrutura, de modo a garantir a ascensão 

de uma camada letrada que, com base em pressupostos científicos, passou a governar os 

bosques e as minas. Em suma, destacamos que estes escritos do século XVIII 

contribuíram para o período de Independência, pois de alguma maneira mobilizaram a 

transformação da realidade colonial através da transformação da Natureza, fornecendo 

ferramentas para que, a partir do século XIX, uma elite se fortalecesse mais nas 

estruturas oligárquicas do país, promovendo a interiorização das redes de poder, 

redimensionando os setores produtivos.546 

 Em segundo lugar, a sedimentação desses enunciados na história do Brasil deu 

início a práticas não discursivas altamente destrutivas para o meio ambiente. Como já 

apontamos, a destruição da natureza da América foi promovida desde as primeiras 

ocupações antrópicas do continente. Com o início da colonização, isso se intensifica e, a 

partir da virada para o século XIX, há uma racionalização dessa destruição. Antes, ela 

era feita ao acaso, sem planejamento e sem conhecimento real das propriedades dos 

corpos naturais. Com o suporte da História Natural, começa a ser planejada e 

potencializada pela tecnologia, e a tecnosfera passa a avançar aceleradamente sobre os 

ecossistemas brasileiros. Se interpretássemos uma passagem de D. Rodrigo com base na 

visão ambientalista de hoje, diríamos que a ocupação humana realmente está chegando 

no limite natural do planeta Terra (carrying capacity): “ocupar o verdadeiro limite 

natural de nossas possessões ao sul da América”. Aqui, o secretário se referia às 

fronteiras naturais da América portuguesa, mas também ao aproveitamento máximo da 

capacidade produtiva do Brasil: “animar as culturas existentes e naturalizar no Brasil 

todos os produtos que se extraem de outros países, deve ser outro grande projeto do 

Legislador Político” 547. Sem ter noção da dimensão que isso tomaria atualmente, a 

 
546 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “Aspectos da ilustração no Brasil”. In: A interiorização da 

Metrópole e outros estudos. Alameda – São Paulo, 2005, p. 73. 
547COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. “Discurso. Sistema político que mais convém” [1798], Apud. 

MENDONÇA, Op. cit., 1958, p. 38 e 46. 
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sedimentação discursiva de D. Rodrigo racionalizava práticas altamente violentas para o 

meio ambiente do Brasil. E com ele estava toda a geração de 1790, que era sua 

protegida. 

 Por fim, há um interesse profundo o para historiador que estuda a passagem 

entre os séculos XVIII e XIX, pois o primeiro foi conhecido como o “século da História 

Natural” e o segundo como o “século da História”. A secularização do pensamento 

religioso do Humanismo ao Iluminismo foi engendrada por diversos arranjamentos 

epistêmicos das ciências até o século XVIII. Dentre elas, a História Natural e a Geologia 

contribuíram muito com a quebra escatológica da temporalidade natural/divina, 

instituindo, assim, o tempo histórico como transformador da história da humanidade. 

Tais rupturas escatológicas foram promovidas com o conhecimento da natureza, da 

história da Terra, das teorias e classificações dos seres. Como vimos, em Portugal a 

parte mais radical dessas rupturas não se manifestou, mas de qualquer modo a 

secularização foi a condição de possibilidade para que surgisse o campo disciplinar da 

História no século XIX, como um fenômeno reflexivo de um tempo histórico548. Assim, 

podemos dizer que a formação discursiva da historiografia, teve em seu horizonte uma 

reorientação temporal a partir de novos marcos da natureza. 

 Elementos pragmáticos também uniram a História Natural e a História. A 

constituição empírica da historiografia que surgiu no Brasil a partir do século XIX 

valeu-se dos relatos dos naturalistas luso-brasileiros que não só descreveram os corpos 

naturais, mas também forneceram censos demográficos, testemunhos de paisagens, 

relatos de acontecimentos políticos, descrições econômicas, interpretações pré-

etnográficas de arraiais, povoados e civilizações autóctones. Assim, podemos ver a 

mesma teleologia nos discursos naturalistas do século XVIII e na historiografia do XIX: 

o desejo de progresso, que foi transmitido entre os discursos. Assim, podemos dizer que 

ambas buscaram a transformação histórica. A História Natural não se limitou apenas a 

catalogar “folhas, pelos e pedras”. Ia além, propondo reformas, novas instituições, 

novas técnicas, métodos e a introdução da industrialização. Enfim, previa 

economicamente o fim da decadência e uma virada na história da colonização. A 

descrição e a classificação dos corpos naturais teriam como objetivo – ou como 

consequência – outras técnicas que não aquelas que vinham se praticando na mineração 

 
548 Cf. Koselleck, Renhart. “Abreviação do tempo e aceleração”. In.: Estratos do Tempo. Trad. Marcus 

Hediger – 1ª ed. – Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2014, p. 165-208. 
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e na agricultura do Brasil até àquela altura. O conhecimento dos corpos naturais 

mecânicos prestava-se à reorganização dos afazeres cotidianos da colônia – ou seja, de 

todo o seu sistema de produção –, prestava-se ao fomento de uma economia forte e ao 

combate à decadência. A História Natural produziria o progresso. A historiografia 

narraria e endossaria esse progresso. As memórias que ainda estavam em manuscrito 

foram, ao longo do século XIX, publicadas por instituições como o IHGB e a Sociedade 

Auxiliadora Nacional e periódicos como “O Patriota”. Investigavam-se estes pensadores 

assiduamente. Buscava-se, sobretudo, incentivar o programa de reformas determinado 

pelos conhecimentos através da natureza. Enfim, apesar de isso se tornar mais claro na 

historiografia do século XIX, a História Natural foi um campo reflexivo através do qual 

puderam se manifestar a historicidade e a projeção de futuro de uma geração de 

pensadores da natureza – um campo fertilíssimo para o estudo da história do Brasil. 

 Encerramos este estudo salientando então que a motivação por trás da 

valorização da natureza do Brasil envolvia interesses políticos e econômicos muito bem 

narrados e recortados pela cultura letrada do país. Valorizamos nosso patrimônio natural 

a partir de sua potencialidade econômica, e essa não é uma ideia nova. As narrativas 

enunciadas desde o século XVIII sedimentaram esse sentido tão bem que até hoje os 

estudos sobre devastação e climatologia não se sobrepuseram à matemática econômica. 

Apenas o consumo da natureza subsiste como valor: consumo material (artefatos 

tecnológicos), consumo alimentar e consumo da paisagem (o sentido do belo da 

paisagem preservada por meio de um turismo devastador e poluidor). Busca-se apenas 

usar a natureza do Brasil, não se relacionar com ela. Porém, mesmo nessa relação 

utilitária, são poucos os que colhem os frutos do prazer, bem-estar, conforto e 

segurança extraídos dela, pois eles não são simetricamente distribuídos. Até que ponto 

podemos nos considerar “modernos” se até hoje não soubemos reavaliar ideias como as 

do século XVIII, que ainda orientam alguns aspectos de nossa historicidade? A ciência 

foi muito bem narrada e seus conhecimentos puderam ser aproveitados pela dominação. 

Precisamos desnarrar essa história para nos orientarmos no Antropoceno. 
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