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Introdução 

 

 

O significante e o significado de sertão não mudaram desde a criação do verbete, 

contudo, houve sertão em todo o território de domínio português sempre com o mesmo 

sentido. Ou seja: Região afastada do litoral, inculta e pouco habitada. Entretanto não 

houve e não há apenas um sertão. O sertão de (Cunha, 1903), e o sertão de (Rosa, 

1956), são sertões distintos, uma narrativa, a de Cunha, ocorre no interior da Bahia na 

região do rio Vaza Barris, já a de Guimarães Rosa se passa no grande sertão mineiro. 

O sertão explorado pelo cientista Vicente Jorge Dias Cabral era bem diferente 

dos sertões anteriormente mencionados. O sertão do Maranhão prenhe de mananciais e 

das nascentes dos principais rios maranhenses, que mereceu de Carlota Carvalho (1924) 

a alcunha de “mesopotâmia brasileira”. O sertão do Piauí totalmente diferente do sertão 

maranhense é muito assemelhado ao sertão descrito por Cunha. De sol escaldante, terra 

pobre para o cultivo da lavoura e para a criação de animais pela irregularidade das 

chuvas na região.  

O Iluminismo português protagonizado pelo Marquês de Pombal e 

posteriormente por D. Rodrigo de Sousa Coutinho possibilitou em terras da América 

portuguesa, principalmente no século XIX, as viagens de caráter exploratório que 

ficaram mais conhecidas com o nome de: Viagens filosóficas. Tais viagens visavam 

conhecer toda a natureza e as potencialidades dos territórios que estavam sob domínio 

português, tinha a missão precípua de oferecer à Coroa riquezas economicamente 

exploráveis.  

                                                           
1 Graduanda do curso de História licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão, bolsista 

PIBIC/FAPEMA. 
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Inúmeras foram as “viagens filosóficas” feitas ao interior do Brasil, contudo, 

esta pesquisa objetiva a “viagem filosófica” de caráter exploratório que se destinou ao 

sertão do Maranhão e Piauí, o cientista Vicente Jorge Dias Cabral, em busca de salitre e 

quina “O governo de um Estado deve estar bem ciente das riquezas da terra para poder 

julgar do melhor aproveitamento das que estejam bem definidas e das que careçam de 

imediato estudo”. (EURICO TELLES, p.190). 

As “viagens filosóficas” como foram chamadas as Expedições Exploratórias, já 

em 1718 no Dictionnaire de l’Académie française, significava: “aquele que vai, que é 

enviado à descoberta de um país para conhecer sua extensão, sua situação ect ( MARIE-

NOELLE BOURGUET, P. 209). Foi exatamente isso, explorar, conhecer, ter a 

dimensão do sertão que fez Vicente Jorge Dias Cabral, a procura de salitre e quina pelo 

interior da Capitania. 

 

1. A Exploração cientifica na virada dos setecentos para o oitocentos. 

 

 

Na virada do século XVIII para o XIX a Europa estava sobre grande influência 

da Revolução Francesa e do Iluminismo. A França se transformará no centro de 

importantes acontecimentos daquela época, e o ideal revolucionário francês se espalhou 

não só pela Europa, chegou às Américas e motivou anseios de independência como o 

caso dos Estados Unidos. 

O século XVIII foi caracterizado como o “século das luzes”, por aqueles que de 

alguma forma o estudaram, esse período foi pautado pela forte influência do 

racionalismo e da ciência, em detrimento a outros conhecimentos. Acreditavam os 

letrados que a formularam, a razão o elemento essencial para o pensamento da época. 

As “novas ideias” colocavam em debate e se opunham ao absolutismo por conta 

da sua defesa intransigente da liberdade individual e politica, adquirindo assim um 

caráter revolucionário. Entretanto, a ilustração não se manifestou através de uma única 

forma de pensar o homem e a sociedade e nem sempre obteve um caráter 

revolucionário. Outros países da Europa usavam essas mesmas ideias para propor 

mudanças e fortalecer ainda mais o poder estatal, criando a politica do “reformismo 

ilustrado”, em que se valia de alguns princípios da ilustração para um programa de 

reformas. Portugal no reinado de D. José I(1750-1777), e com o Marquês de Pombal é 

um exemplo de adoção da prática reformista. 
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      Com o período que ficou conhecido como Pombalino, em 1772 a 

Universidade de Coimbra foi reformada, incluindo na mesma, as disciplinas de História 

Natural, “A reforma Pombalina na Universidade impulsionou o desenvolvimento 

cientifico e técnico” (MARTINS, 2012, p 01). O estudo das ciências naturais era de 

suma importância para o conhecimento das riquezas naturais do ultramar, essa reforma 

tinha como um dos principais objetivos o desenvolvimento de Portugal. 

De acordo com o que aborda o historiador Fernando Novais a Coroa portuguesa, 

viveu um momento caracterizado como “despotismo esclarecido”, em que se adotam 

mudanças que visavam fortalecer o poder estatal, iniciando uma politica reformada 

pelas luzes. Porém foi no governo de D. Maria I2 que a coroa exerceu mais a prática da 

Ilustração.  

O Reformismo ilustrado se utilizou de alguns princípios do Iluminismo como o 

racionalismo e buscou um melhor aproveitamento técnico- cientifico, para o 

fortalecimento da Coroa, pois, ela temia que o ideal de liberdade se expandisse pelos 

seus domínios ultramarinos. Em relação a essa ideia a historiadora Maria de Lourdes 

Lyra afirma: 

 

Em outros países da Europa estas “novas ideias” geraram a politica do 

“reformismo ilustrado”, que consistiu na absorção, por parte dos 

governantes ou dos seus ministros, de alguns destes novos princípios, 

e na consequente adoção de uma politica de reformas em questões 

pontuais do sistema para evitar um movimento de pressão que 

provocasse o abalo das estruturas vigentes. (LYRA, 1994, P.32). 
 

Então, o “Reformismo Ilustrado” português se pautou em alguns princípios do 

iluminismo para uma politica de fortalecimento do estado português. E em 1796 D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho foi nomeado Ministro da Marinha e do Ultramar, e Rodrigo 

Coutinho dá continuidade ao programa reformista iniciado por Pombal, em torno dele se 

forma uma equipe de jovens letrados, por conta de sua politica voltada o aproveitamento 

desses jovens, através de concessão de bolsas de estudos, em relação a essa questão 

Magnus Roberto de Mello Pereira afirma: 

 

O movimento desses integrantes da elite colonial brasileira deu-se em 

dois sentidos. Inicialmente, partindo da colônia, dirigiam-se à 

metrópole para estudar na “nova” universidade de Coimbra, acabada 

de reformar pelo marquês de Pombal. Daí após a formação acadêmica 

                                                           
2 O período Mariano não é um período de rupturas feitas por Pombal, mas um período de 

aperfeiçoamento dessas reformas, e o reformismo ilustrado português teve como finalidade o 

fortalecimento da coroa. 
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muitos desses brasileiros faria um segundo movimento, e em sentido 

inverso, juntar-se-iam ao fluxo de portugueses do reino que partiam da 

metrópole para os territórios coloniais, agora já na qualidade de 

profissional a serviço da coroa. (PERREIRA, 2014, P.09) 

 

No final do século XVIII, um grande número de colonos luso brasileiro foi 

estudar na Coimbra reformada e após concluírem os cursos muitos foram contratados 

pela coroa para pesquisar as colônias portuguesas.   

Segundo Magnus Roberto, “da universidade de Coimbra nascia um novo tipo de 

profissional: O naturalista, que contribuiria com os seus conhecimentos científicos para 

desvendar as potencialidades econômicas nas metrópoles e nas colônias.” E a maioria 

desses naturalistas era oriunda da América portuguesa e pertenciam a uma geração que 

devia lealdade à coroa da qual ela era “servidora”. Depois de formados muitos desses 

letrados estavam à disposição da Coroa para servir em “viagens filosóficas” de caráter 

exploratório para lugares ainda desconhecidos do reino. 

 

2. A expedição de Vicente Jorge Dias Cabral. 

 

 

Inúmeras às viagens filosóficas, feitas no período de Reformismo Ilustrado, 

como as de Hipólito da Costa (território do atual Estados Unidos), Manuel Arruda 

Câmara (Ceará), a de João da Silva Feijó (Cabo Verde), e a que destinou o bacharel 

Vicente Jorge Dias Cabral aos sertões do Maranhão3, entre 1799 a 1803. 

No ano de 1796, com a morte de Martinho de Mello e Castro, D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho assume o ministério da Marinha e do Ultramar. Além de promover uma 

política voltada para a inovação cientifica, buscou também resolver a dependência 

portuguesa em relação ao salitre, principal composto responsável pela produção da 

pólvora. “O salitre era o principal insumo para a produção de pólvora, em decorrência 

da conjuntura bélica do período, a pólvora era de essencial importância para a 

manutenção da soberania nacional portuguesa.” (PERREIRA, 2014, P.500). 

Por conta de alguns acontecimentos, como por exemplo, a independência dos 

Estados Unidos e das “inconfidências” no Brasil, a coroa tinha receio de que a elite da 

América portuguesa, que em grande parte tinha estudado em Coimbra, fosse 

influenciada por esse exemplo: a pólvora também servia como instrumento para a 

manutenção e proteção do império português. 

                                                           
3 Maranhão e Piauí no período da viagem de Vicente Cabral eram o mesmo território.   
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O ministro prometia recompensas para quem encontrasse salitre e então se 

tornou comum o envio para Lisboa de noticias sobre a descoberta do composto químico, 

especialmente ao norte da América portuguesa. No ministério de Rodrigo Coutinho, 

foram organizadas pela coroa expedições exploratórias para a busca de salitre e outros 

produtos da natureza, uma dessas viagens, foi a do médico Manuel Arruda Câmara, 

entre 1797 e 1799, percorreu Pernambuco até o Ceará, em busca principalmente do 

salitre e de outros produtos da natureza.  

Em oficio de seis de março de 1799, do governador da capitania do Maranhão e 

Piauí, D. Diogo de Sousa para o ministro Rodrigo Coutinho, D. Diogo afirma que o 

governador anterior D. Fernando Antônio de Noronha (1792-1798) já havia mencionado 

ao ministro sobre uma busca para descobrir salitre na capitania do Piauí e ele havia 

enviado amostras de salitre de alguns lugares, como Buriti, Vila do Parnaíba e Campo 

Maior, onde foi encontrado, segundo o governador, salitre em abundância; e em menor 

quantidade, também foi encontrado salitre nas freguesias de Oeiras, Valença, Marvão, 

Campo Maior. 

A política de Rodrigo Coutinho que visava à busca por salitre natural na 

América portuguesa, na capitania do Maranhão e Piauí foi intensificada no governo de 

D. Diogo de Sousa (1798-1804)4. 

O intuito era de enviar o bacharel Vicente Jorge Dias Cabral para uma “viagem 

filosófica” entre os sertões do Maranhão e Piauí, para exames e estudos sobre o salitre e 

diversos produtos da natureza, e ir aos lugares onde se tinha noticiado existir salitreiras 

naturais:  

 

p.ªinfelicid.em.a não obtive, nem o lugar de Secretario de alguma das 

Capitanias deste Contin.e; nem o empregar-me p.ª Naturalista, como 

requeria. Depois disso transportei-me p.ª esta Cidade do Maranhão, 

aonde com o exercicio de Advogado (ha dez mezes) não me tem sido 

possivel fazer observaçoens e experiencias sobre milhares de objectos 

dignos de atensão de Philosophos.(...) Chegando porem onovo Gen.al 

se lembrou de mim p.ª V. Ex.ça; e tem determinado q.e eu haja de ir 

ao Certão, logo que o Inverno dê lugar, (...)Tão bem estou 

encarregado do Horto Botanico desta Cid.e.(AHU,D.8652). 

 

 

                                                           
4 De acordo com Mario Meireles 1979, D. Diogo nasceu em Lisboa em 17 de maio de 1765, fidalgo da 

casa real, doutor em Matemática pela Universidade de Coimbra, governava desde 1793 a capitania de 

Moçambique na África Ocidental e que por decreto de 13 de Janeiro de 1798 foi nomeado governador e 

capitão general do estado do Maranhão e Piauí. 



6 
 

Vicente Cabral nasceu em Tejuco, atual Diamantina em Minas Gerais. Estudou 

Filosofia e Direito em Coimbra entre 1786 e 1789 e estava na cidade do Maranhão 

trabalhando como advogado e responsável pelo Horto Botânico da cidade. O bacharel 

saiu então para o real serviço de Aldeas Altas em 16 de março de 1800 e chegou à 

cidade de Oeiras no Piauí em 12 de abril do mesmo ano, para se encontrar com o 

Vigário de Valença, Joaquim José Pereira, que assim afirma em seu relatório: 

 

Em actual exercício do real serviço e da igreja da qual sahindo a 

quatro de maio para Oeiras chegou a está cidade por 

impedimento das chuvas a oito do mesmo mez para continuar 

no real serviço, em companhia do Bacharel Vicente Jorge Dias 

Cabral, o qual chegou a mesma cidade e pelo mesmo motivo, a 

doze de Abril, sahindo de Aldeas Altas a dezesseis de Março. 

(AHU, D.9595) 

 

Vicente Cabral e Joaquim Pereira se encontram em 15 de agosto de 1800 e 

juntos saem, em busca de salitre e quina e de outros produtos dos três reinos da 

natureza. 

O Vigário de Valença já fazia análises e levantamentos sobre os produtos 

naturais. No ano de 1799, encontrou na planície do Iguará um lugar onde se tinha sal em 

abundância, conhecido como sal de Glauber ou Sulfato de Soda, que segundo a 

descrição de Joaquim Pereira, era usado como purgante. 

Os principais lugares onde Vicente Cabral buscou salitre foi nas localidades de 

Oeiras, Ribeira do Parnaíbas, Valença, Vila de Marvão, Coroatá, Serra Grande, Serra 

dos Matões, São João da Parnaíba, a maioria desses lugares, já descritos anteriormente 

por D. Fernando Noronha como sendo lugares que se tinha salitre. O Engenho 

denominado Brejo foi um lugar citado por Dias Cabral como sendo o mais rico em 

salitre; a Vila de Valença foi o primeiro lugar onde se encontraram vestígios de salitre. 

A expedição, também tinha como intuito a busca pela Quina, uma planta 

medicinal que tinha propriedades antifebris. Em 26 de outubro de 1787, o governador 

da capitania do Maranhão José Teles da Silva (1784-1787) informa a descoberta da 

quina e, em dois de julho de 1795, D. Fernando Noronha localiza a quina, mas diz não 

ter mão-de-obra qualificada para extraí-la. 

 O vigário caracteriza a quina como a Quina Quina piauiense, que segundo ele é 

diferente das outras espécies de quina já encontradas, pois a do Piauí é antifebril e 

antisséptica, e não alterada com misturas de outras cascas. Assim, Joaquim Pereira 

aborda em sua descrição: “O cazo aproveitou a quina piauhense como milagroso vegetal 
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descoberto nesta conquista, no actualserviso do príncipe regente nosso senhor” (AHU, 

D.9595). O vigário nesta citação se coloca como descobridor da denominada quina 

piauiense. 

 

3. Drogas do Sertão 

 

3.1 Cochanilha 

É um inseto que produzido em uma planta denominada vulgarmente de 

Palmatoria, e esse inseto produz uma tinta. Segundo a descrição de Vicente Cabral, é 

preciso guardar as folhas da planta com a Cochanilha e deixa-la até secar e depois desse 

processo se tem a tinta do Carmim, que segundo o naturalista seria de grande riqueza 

para a Coroa portuguesa. 

Já havia sido mencionado pelo Governador José Teles de Menezes, a descoberta 

de Cochanillha na capitania, e que também por esse território viajou um Italiano 

chamado Maceroni que recolheu algumas Cochanilhas e enviou para Lisboa. 

Vicente Cabral encontrou o Cochanilha em quase todo sertão do Piauí, os 

principais lugares foram: Serra Grande, Campo Maior, Marvão e Valença. 

3.2 Sal de Glauber 

É um sal muito encontrado nas fontes e lagos de agua salgada e serve na 

medicina como purgante, efervescente e pode ser também de grande utilidade nas 

fabricas de vidro por conta da sua base alcalina. Foi encontrado Sal de Glauber em 

abundância em uma Varsea denominada do Salitre, no sertão do Iguará. 

Além do salitre e do Sal de Glauber, na expedição foram explorados outros sais. 

Na capitania do Piauí, em uma serra denominada Matões, não foram encontrados salitre 

e nem sal de Glauber, “porém a natureza nunca he escassa nas suas 

produçoens”(AHU,D. 9595), e nesse local foi encontrado uma sal aluminozo de plumas. 

De acordo com a descrição, esse sal serviria como corante. 

Houve também durante a viagem uma busca por prata e ferro. No decorrer da 

expedição, havia noticias de existência de uma mina metálica na mesma serra 

denominada Matões que diziam ser rica em Prata, porém não foi encontrada porção 

metálica de prata, sobre o ferro segundo a descrição do vigário ele era um metal 

essencial para a vida humana, porém o ferro também não foi encontrado como se 

desejava. 
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Considerações Finais 

 

Viagens de caráter exploratórias promovidas pela coroa portuguesa foram 

comuns no período caraterizado pelo Reformismo Ilustrado e a expedição comanda pelo 

naturalista Vicente Jorge Dias Cabral ao sertão do Maranhão estava inserida nesse 

programa reformista iniciada pelo Marquês de Pombal e aperfeiçoada por D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho. 

          O que se pode perceber com os relatórios de viagem produzidos pelo Vigário de 

Valença Joaquim José Pereira e do bacharel Vicente Jorge Dias Cabral é que o sertão do 

Maranhão e Piauí não abundava salitre e segundo Magnus Roberto: “A conclusão da 

dupla de naturalistas era que no sertão nordestino não existiam jazidas economicamente 

aproveitáveis de salitre natural, mas que existiam condições favoráveis para o 

estabelecimento de nitreiras artificiais de pequeno porte” (PEREIRA, 2014, p.519). 

Como Joaquim Pereira já havia citado em suas memórias, no sertão não havia salitre em 

abundância, mas o lugar era propicio para a construção de nitreiras artificiais, para a 

produção de salitre. 

Os habitantes do sertão não tinham conhecimento aprofundado sobre a 

diversidade dos sais e todo sal era caracterizado por eles como sendo salitre. Por conta 

disso, denominaram o lugar de “Várzea do Salitre”, mas esta não era rica em nitrato de 

potassa, o chamado salitre, e sim em Sal de Glauber. O sertão do Maranhão e Piauí era 

rico também em sal de cozinha, que era muito usado pelos sertanejos na conservação de 

carnes. 

 

Referências 

 

Documentação 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Manuscritos 

AHU_ACL_CU_009_Cx.102, D. 8264 

AHU_ALC_CU009, Cx. 128, D. 9595  

 

AHU_ACL_CU_009, Cx. 111, D. 865 

 



9 
 

 

Bibliografia 

 

BONATO,Thiago. O olhar, a descrição: A construção do sertão do nordeste 

brasileiro nos relatos de viagem no final do período colonial (1783-1822). Curitiba, 

2010. 

 

BOURGUET, Marie-Noëlle. O Explorador. In: VOVELLE, Michel (Org.). O Homem 

do Iluminismo. Lisboa, PT, Editora Presença, 1997.  

 

CARVALHO, Carlota. O Sertão: subsídios para a história e a geografia do Brasil. 

EDUFPI, Teresina, 2011. 

 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Editora Record, Rio de Janeiro, 2000. 

 

DIAS, Maria Odila da Silva. Aspectos da ilustração no Brasil. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, v.278, jan-mar de 1968, p.105-170, 1968. 

 

GALVES, Marcelo Cheche. Saberes e impressos, correspondências e expedições 

cientificas: A capitania do Maranhão e reformismo ilustrado na virada para os 

oitocentos. Outros Tempos, vol. 11, p. 119-136. 2014. 

 

MACEDO, Eurico Teles de. O Maranhão e suas riquezas. São Paulo, Siciliano, 2001. 

 

Martins, Décio Ruivo. Brasileiros na reforma Pombalina: criando novos caminhos 

da ciência entre Portugal e Brasil, ISBN, Março, 2012. 

 

LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: 

bastidores da politica 1798-1822. Rio de Janeiro: Sete letras. 1994 

 

NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-

1808). 7 ed. São Paulo: HUCITEC,2001 

 

PERREIRA, Magnus Roberto de Mello, CRUZ, Ana Lucia Rocha Barbalho da. Os 

colonos cientistas da América portuguesa: questões historiográficas, Revista de 

história regional (19) 1, p.7-34, 2014. http://www.revistas2.uepg.br/index. php/rhr   

 

D. Rodrigo e frei Mariano: A política portuguesa de produção de salitre na virada 

do século XVIII para o XIX, Topoi, Rio de Janeiro, 2014, p.519.  

 

ROSA, João Guimarães. Grande sertão - veredas. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

2006.  

  

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Produção, distribuição e consumo de livros e folhetos 

no Brasil Colonial. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasileiro ,v.314 

,p.78-94, 1977. 

 

WEGNER, Robert. Livros do Arco do Cego no Brasil Colonial.Hist.cienc.saúde-

marquinhos.2004,vol.11. 

 


