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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a inserção da capitania do Maranhão e do 

Piaui nas diretrizes do Reformismo Ilustrado português, a partir da expedição científica 

chefiada por Vicente Jorge Dias Cabral, luso-brasileiro, que junto com o vigário 

Joaquim José Pereira, viajou pela capitania entre 1799 e 1803, mapeando as 

potencialidades da região, à procura de riquezas para o Império português. Para tanto, 

realiza uma discussão bibliográfica sobre o Reformismo Ilustrado em Portugal, e em 

seguida prioriza uma de suas práticas: a difusão de expedições científicas pelo território 

colonial. Por fim, analisa a expedição, apresentando aspectos de sua organização, 

desenvolvimento e sistematização dos resultados  Em  sentido mais amplo, esse trabalho 

evidencia a importância dos naturalistas para a compreensão das potencialidades do 

território colonial, peça-chave na política desenvolvida pelo ministro D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho (1796-1801). 

 

Palavras-chave: Reformismo Ilustrado. Expedições Científicas. Maranhão e Piauí.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the insertion of the captaincy of Maranhão and Piaui in the 

guidelines of the Portuguese Illustrated Reform, starting with the scientific expedition 

led by Vicente Jorge Dias Cabral, Luso-Brazilian, who along with the vicar Joaquim 

José Pereira, traveled by the captaincy between 1799 and 1803, mapping the potential of 

the region, in search of wealth for the Portuguese Empire. To do so, it carries out a 

bibliographical discussion on the Reformed Illustrated in Portugal, and then prioritizes 

one of its practices: the dissemination of scientific expeditions through the colonial 

territory. Finally, it analyzes the expedition, presenting aspects of its organization, 

development and systematization of the results. In a broader sense, this work highlights 

the importance of naturalists in understanding the potentialities of the colonial territory, 

a key piece in the policy developed by the Minister D. Rodrigo by Sousa Coutinho 

(1796-1801). 

 

Keywords: Illustrated Reformism. Scientific Expeditions. Maranhão and Piauí. 
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Introdução  

 

 

Essa pesquisa teve como motivação inicial o projeto de pesquisa intitulado  O 

Maranhão em tempos de Reformismo Ilustrado: a correspondência trocada entre o 

governador D. Diogo de Sousa e o ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho, coordenado 

pelo profº. Drº Marcelo Cheche Galves, de quem fui bolsista no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC - CNPq). O principal objetivo daquele projeto 

era analisar a inserção da capitania do Maranhão nas diretrizes do Reformismo Ilustrado 

de Portugal, durante o ministério de Dom Rodrigo Sousa Coutinho na transição para o 

Oitocentos. Para tanto, alguns objetivos foram definidos para o meu Plano de Trabalho: 

incorporar as recentes discussões da historiografia luso-brasileira sobre o período 

caracterizado como de reformismo ilustrado, situado na segunda metade do século 

XVIII até os primeiros anos do Oitocentos; analisar o papel dos luso-brasileiros como 

naturalistas no território colonial a partir da expedição exploratória de Vicente Jorge 

Dias Cabral (1799-1801); e mapear, os registros da presença de Dias Cabral na capitania 

do Maranhão, após a expedição. Trabalhos com temática semelhante a esse também 

forma desenvolvidos por membros do  NEMO - Núcleo de Estudos do Maranhão 

Oitocentista (NEMO), cito como exemplos: Flávio Pereira Costa Júnior (2016), Um 

Maranhão ilustrado? História e natureza na correspondência entre D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho e D. Diogo de Sousa (1798-1801); e Samara de Almeida Ramos (2017), 

Vicente Jorge Dias Cabral: Um viajante ilustrado no sertão do Maranhão.  

Assim, essa monografia é um desdobramento do trabalho como bolsista, que 

me permitiu o contato com importantes conjuntos documentais e referências 

bibliográficas, que brevemente apresento a seguir. 

O principal conjunto documental para essa pesquisa é a correspondência 

trocada entre o governador Dom Diogo de Sousa e o ministro Dom Rodrigo de Sousa 

Coutinho, preservada pelo Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Maranhão (MA),  e 

uma gama de documentos elaborados pelo bacharel e naturalista Vicente Jorge Dias 

Cabral. Mapeamos todas as correspondências à procura de informações sobre a 

capitania do Maranhão, e encontramos informações referentes à demanda de 

averiguação da existência de algumas riquezas naturais, principalmente o salitre. O 

primeiro documento referente à expedição de Vicente Jorge Dias Cabral trata do pedido 

do então governador Dom Diogo de Sousa, para o ministro do regente Dom João, 
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ordenando que se realizasse uma expedição ao interior da capitania do Maranhão e 

Piauí, e incumbindo Cabral como chefe da expedição (AHU-MA, Ofício, D. 8264). 

Após identificar as correspondências, organizamo-as a partir das características de cada 

registro: memórias, diários, coleções e informações sobre antes, durante e após o tempo 

da expedição.  

A gama de documentos contendo memórias e observações sobre os produtos, 

elaborados por Vicente Jorge Dias Cabral e pelo Vigário de Valença (que o 

acompanhara nessa empreitada), foi sistematizada de modo que permitisse mensurá-la, 

para em seguida dar início a análise. Sistematizamos os documentos seguindo a 

organização e nomeação a seguir – tipo do documento, data, numero do documento e 

descrição, como por exemplo: Ofício, 1799, D.8264. Dom Diogo pede para incumbir 

Cabral para expedição...  

Ademais, utilizei ainda a Colleção das Observaçoens dos productos naturaes do 

Piahui, de Vicente Jorge Dias Cabral, preservada pela Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro e o Ensaio Econômico da Quina quina do Piauhi, escrito por Cabral em 1801 e 

publicado no livro Plantas do Brasil: Flora econômica do Brasil no século XVIII, 

Plantas do Maranhão e Piaui,  organizado por José E. Mendes Ferrão e publicado em 

Lisboa, em 1998, contendo informações sobre Cabral, os desenhos dos produtos 

catalogados e mais memórias feitas pelo bacharel.  

Na bibliografia consultada, identificamos outros fatores que nos ajudaram a 

entender o conteúdo dos documentos. Magnus Roberto Pereira (2014, p. 114-157) 

discute a existência de um desenhista na expedição e publica desenhos produzidos 

durante a expedição chefiada por Cabral. Essa informação nos levou a imagens 

produzidas durante a viagem, por um riscador ou desenhista, que também estaria na 

expedição: conseguimos identificar tal informação na documentação analisada e 

enriquecer os dados sobre a expedição (AHU-MA, Ofício, D. 8379).  

Também foram fundamentais algumas leitura de livros como Formas do 

Império: ciência, tecnologia e politica em Portugal e no Brasil. Século XVI ao XIX, 

organizado por Heloisa Meireles Gesteira, Luís Miguel Carolino e Pedro Marinho 

(2014), textos produzidos por autores como Angela Domingues (2001) e Lorelai Kury 

(2014); e o apoio conceitual de autores como Romulo de Carvalho (1987), Fernando 

Novais (2001), Ermelinda Pataca (2005) e Ronald Raminelli (2008).  

Portanto, foram sistematizadas as informações contidas nos documentos de 

forma mais clara, o que possibilitou a identificação de novas memórias de Cabral e do 
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Vigário referentes a expedição no interior da capitania do Maranhão e Piauí, além de 

outras informações posteriores à expedição. O período aqui estudado traz como 

destaque a importância das riquezas naturais que poderiam ser encontrados pelo 

território colonial, para o desenvolvimento econômico e dos conhecimentos científicos. 

No século XVIII, muitos viajantes percorreram o território colonial com equipes de 

naturalistas e desenhistas coletando espécies de todos os três reinos. Nas viagens, 

deveriam realizar a análise e registros de seus estudos.  

Ao analisarmos a expedição chefiada por Cabral, percebemos como os luso-

brasileiros participaram na formulação do conhecimento
1
 na virada para o Oitocentos, 

uma vez que o período aqui analisado parece ter ficado a meio caminho entre os 

estudiosos da “Colônia” e do “Império”, especialmente na articulação aqui proposta: a 

inserção da capitania do Maranhão e do Piauí nas diretrizes da política portuguesa, a 

partir da política ilustrada de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da marinha e 

dos domínios ultramarinos, do então regente D. João.  

 De certo modo, essa pesquisa se justifica, pelo desenvolvimento das ideias: 

exploração das riquezas no Império português; análise das correspondências entre 

autoridades metropolitanas e coloniais; e análise do papel desempenhado pelos 

naturalistas luso-brasileiros, com ênfase na expedição de Vicente Cabral, no projeto 

reformista português.  

Assim, trazemos como foco a expedição de Vicente Jorge Dias Cabral, fio 

condutor para uma discussão sobre a inserção da capitania do Maranhão nos quadros do 

Reformismo Ilustrado português. Selecionamos alguns dos principais produtos devido a 

sua importância para conjuntura político-econômica da Coroa portuguesa, de modo  a 

compreender sua utilidade e potencial para o desenvolvimento do Império. Sobre o 

momento pós-expedição, circunscrito à expedição de Cabral, relacionamos os resultados 

obtidos aos cargos pleiteados ou requeridos, como forma de realçar a importância 

dessas atividades como mecanismo de inserção e ascensão na burocracia portuguesa.   

Em linhas gerais, essa será a proposta desenvolvida nas páginas seguintes. 

Contudo, como afirma Pierre Bourdieu, uma pesquisa precisa “se realizar pouco a 

pouco por retoques sucessivos e por uma série de correções” (BOURDIEU, 2000, p.27), 

assim, é possível que também utilize de outros vieses para compreender a expedição 

pela capitania do Maranhão e Piauí, principalmente pelo crescente diálogo com a 

                                                           
1
 Ermelinda Moutinho Pataca e Rachel Pinheiro (2005) destacam como eram elaboradas as expedições, 

suas principais características e os materiais utilizados para constituir a coleta.  
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História da Ciência, cada vez mais cara aos historiadores interessados pelas questões 

aqui priorizadas.  

No capítulo 1, destacamos as principaisvieses do reformismo ilustrado 

português; na sequência, o foco recai sobre a importância de alguns produtos naturais  e 

alguns exemplos de trajetória de naturalistas luso-brasileiros; por fim,  no capítulo 3, 

abordamos a expedição chefiada por Vicente Jorge Dias Cabral, em sua organização, 

desenvolvimento e resultados, inserindo a capitania do Maranhão e do Piauí na política 

do reformismo ilustrado português.   
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Capítulo 1.  Ciência, natureza e política na América portuguesa 

 

 

O Reformismo Ilustrado tomou corpo em Portugal à medida que transparecia o 

“atraso” econômico em relação a outros países europeus. O reino português viu a 

necessidade de uma mobilização, utilizando da nova filosofia praticada por países 

adiantados do ponto de vista econômico, como Inglaterra, França e Holanda. Portanto, 

vem “daí o caráter de importação das ideias, de atualização; e por outro lado, as 

reformas eram vistas não apenas como a „promoção das luzes‟, mas também uma 

maneira de superar esse atraso” (NOVAIS, 1984, p.106).  

Luis Carlos Villalta (1999, p. 79) destaca abordagens sobre as Luzes, 

relacionadas as questões históricas, origens sociais e movimento das ideias, referindo-se 

às transformações econômicas e sociais pautadas nos problemas sociais, além de 

identificar o lugar dos intelectuais que se apropriaram das ideias ilustradas, 

relacionando-se aos movimentos das ideias. Abarcando um conjunto diverso de países 

europeus e territórios coloniais, podemos observar que a Ilustração foi se difundindo e 

criando diferenciações nacionais e religiosas. Portanto, as luzes trouxeram novas ideias 

em relação aos mais diversos “temas” distribuídos em relação a disseminação das 

ideias, no  social e  religioso (destacando filosofias que debatem a existência de Deus). 

Para ajudar na compreensão da conjuntura dos acontecimentos do Reformismo 

Ilustrado português buscamos alguns significados de termos relacionados ao tema, 

como por exemplo, as palavras reformismo e ilustrado. Ilustrado vem de ilustrar, 

“tornar-se nobre ou esclarecido por nascimento, ou por mérito” (BLUTEAU, 1755-

1824, p.307), nos referindo assim aos escolhidos pela Coroa para participarem das 

reformas: os luso-brasileiros recém-formados na Universidade de Coimbra. O 

reformismo - ato de reformar, dar nova forma (BLUTEAU, 1755-1824, p.307), 

compreendia esforços para a renovação da política, com incentivos aos estudos dos 

colonos e suas produções com a intenção de inserir novos quadros na burocracia 

portuguesa. 

   Ainda que “importada”,  a ilustração portuguesa possuia características únicas. 

O “movimento das luzes” chegou a Portugal por meio da reformulação educacional 

pombalina, mas eram necessárias mais ações enérgicas para elevar ou remover o atraso 

em relação as demais potências. Fernando Novais (2001, p. 17,) observa que as novas 

potências (Inglaterra e França), a medida que se organizaram como monarquias 

unitárias, começavam a competir na Europa e no ultramar com o Império espanhol, 
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produzindo um cenário tenso na geopolítica europeia. O governo português acreditava 

que seria possível superar os problemas que Portugal enfrentava, com o apoio das novas 

potências, ante o enfraquecimento do Império espanhol. Para tanto, era preciso se 

equilibrar entre as duas novas potências, evitando confrontá-las: “impasses entre França 

e Inglaterra [ocorriam], enquanto isso [o governo português] continuava com sua 

neutralidade, ensaiando novas soluções” (CURTO, 1999, p. 15-49). 

É com base nesse quadro, que pretendemos desenvolver nesse capítulo questões 

relacionadas ao Reformismo Ilustrado português, e à dinâmica política desenvolvida por 

“homens de estado”. Desenvolvemos uma breve abordagem sobre o perído josefino, no 

consulado pombalino. Inclui-se aqui também os embates  sobre o atraso econômico 

português em relação a outras potências europeias, no movimento das Luzes, e a 

politica desenvolvida por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da Marinha e do 

Ultramar do então regente Dom João. 

 

1.1 O Reformismo Ilustrado português 

 

O Reformismo Ilustrado português desenvolveu-se em meio a dramáticos 

acontecimentos. O rompimento com o Antigo Regime, ocorrido em algumas regiões da 

Europa, ainda não se dera em Portugal e os portugueses precisaram desenvolver seu 

próprio reformismo, ajustando algumas características às circunstâncias que estavam 

enfrentando. Em Portugal, com a morte do rei João V, subiu ao trono D. José I e como 

seu ministro, Sebastião de Carvalho e Mello. O governo português passou a desenvolver 

uma série de reformas com ideais ilustrados.  Dentre elas, destacamos entre 1759 e 

1771: “a expulsão dos jesuítas, e fundação do Colégio dos Nobre (1761) e a reforma nas 

escolas menires.” (VILLALTA, MORAIS, MARTINS, 2015, p. 454). Depois de 1772, 

desenvolveu-se uma verdadeira política educacional. Ocorre a Reforma da Universidade 

de Coimbra, iniciada desde 1770, e é promulgado os novos Estatutos, em 1772.  

No reinado de José I, foi possível observar medidas efetivas em relação ao 

desenvolvimento da economia e da educação do Império português. Fernando A. 

Novais (1984, p. 10) destaca que: 

(...) o consulado pombalino, cremos pode ser encarado como o mais sério 

esforço, levado a efeito pela metrópole portuguesa para pôr em 

funcionamento a exploração econômica do ultramar e o concomitantante 

desenvolvimento da economia metropolitana, em moldes mercantilistas 

clássicos. 
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A continuidade dessas transformações governamentais, iniciadas no período 

josefino, ocorreu no reinado de D. Maria I e depois na regência de seu filho, Dom João.  

Fernando A. Novais (2001) observa que a historiografia portuguesa, no que se refere ao 

reinado de D. Maria I, considera-o como um período retrógrado, devido ao seu caráter 

“anti-pombalino”, mas o autor ressalta que a época da Viradeira teria sido mal 

interpretada por esses historiadores, que ficaram presos a esse aspecto. Noutra direção, 

propôs que o período mariano fosse compreendido a partir de outras preocupações, 

referentes à posição de Portugal em relação ao conjunto do sistema de exploração 

colonial da economia europeia.  

Assim, percebe o reinado de D. Maria I com um viés mais amplo, de 

continuidade das medidas reformistas começadas por Pombal, tendo em vista o 

desenvolvimento da economia da metrópole. Ainda segundo Novais (2001, p. 14-15) “o 

início do reinado de Dona Maria I (fevereiro de 1777) e a subsequente queda de Pombal 

assinalaram uma nova etapa, que se vai desenrolando em meio a conjuntura de crise 

geral do sistema. Nessa „nova etapa‟, foram implementadas medidas caracterizadas 

como de “Reformismo Ilustrado”, com a  mescla entre ruptura e manutenção das bases 

do Antigo Regime. 

No período mariano, observamos uma série de preocupações remanescentes do 

período pombalino, relacionadas a educação e formação dos egressos da Universidade 

de Coimbra, com novos moldes administrativos, principalmente relacionados a ações 

ministeriais de Sousa Coutinho, utilizando o conhecimento como ferramenta de 

elaboração da ciência e ainda defendendo o papel dos colonos como principais 

desenvolvedores dos objetivos dessa política reformista.  

Luis Carlos Villalta (1999, p. 410) aborda que o Reformismo Ilustrado 

Português, dos reinados que se sucederam desde 1750, procurou, mesmo que de forma 

oscilante, principalmente na relação entre governo e religião, acompanhar a onda das 

Luzes que tinha como epicentro a França.
2
 Devemos destacar que “o atraso português” 

esteve situado principalmente em relação ao não abandono do religioso, ou seja, um dos 

fatores que diferenciam o Reformismo português: “prevalecendo assim a tentativa de 

harmonizar num todo coerente” (VILLALTA, 1999, p. 111). Um dos estudiosos que 

                                                           
2
 VILLALTA, 199, p. 80, em relação a uma  das principais revoluções que ocorreu durante a Ilustração, 

ao autor faz  referencia a Revolução Francesa, tomando como exemplo de  transformações econômicas, 

centradas na indústria e na homogeneização que as acompanhou, destacando como exemplo a França, 

atrelada a Luzes, industrialização, Revolução e homogeneização cultural como um conjunto de 

transformações que puseram abaixo o Antigo regime. 
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debateu alguns pilares da sociedade portuguesa na época, foi Luis Antonio verney, 

“clérico português radicado na Itália, autor de Verdadeiro Método de Estudar (1746), 

que se empenho para a superação de “letargia” presente na vida portuguesa. 

(VILLALTA, 1999, p. 113). Verney foi também usado como referência para as 

reformas ilustradas adotadas pela Coroa português. 

O contato que ocorreu entre os portugueses e a ciência produzida pelos outros 

países permitiu que as reformas econômicas e educacionais ocorridas na Universidade 

de Coimbra abrissem um leque de escolhas, que possibilitaria alavancar o Reformismo 

Ilustrado Português. Portanto, esse contato com estrangeiros exigiu o enfrentamento do 

“isolamento cultural”, outra razão comumente associada ao “atraso português”.  

Maria Odila Silva Dias (1968, p. 141) observou, que naquele momento:“muitos 

brasileiros não somente traduzem como tiveram contato direto com os sábios e os 

cientistas europeus”. Ainda segundo Dias (1968), o contato com os sábios, como 

exemplo temos Domingos Vandelli, italiano e mestre de muitos dos luso-brasileiros que 

citaremos ao logo do nosso estudo, e de outros estudiosos da Europa, alterou 

gradualmente a condição de muitos luso-brasileiros, que passaram de utilizadores a 

criadores dessa ciência: “esses contatos eram refletidos mais tarde no Brasil [território 

colonial] quando jovens estudantes tentam explicar a experiência europeia em sua terra” 

(DIAS, 1968, p. 141).  

Uma nova historiografia, utilizada ao longo desse estudo, destaca alguns dos 

principais aspectos na “produção de ideias”: o papel dos luso-brasileiros como 

geradores de conhecimento, e não apenas coadjuvantes ou utilizadores da ciência 

desenvolvida por viajantes estrangeiros. 

Com o decorrer dos anos, os egressos da Universidade de Coimbra integraram-

se aos interesses da coroa em desenvolver o Império português, a Luzes da Ilustração. 

Os chamados “coimbrãos” saíam formados, em sua grande maioria, em Matemática, 

Direito e Filosofia Natural, conhecimentos que contemplavam os três reinos da 

natureza. Partindo dessa discussão, muitos estudos reforçando a importância da 

produção desses homens ilustrados e de se estudar “a produção dessa elite de viajantes, 

que postulava o “progresso” e a “modernização” do Brasil [território colonial], como 
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parte integrante do Império e não em contraposição a ele” (PEREIRA; CRUZ, 2014, 

p.29)
3
. Sobre a importância das expedições exploratórias, podemos destacar que: 

Desprezar as viagens científicas da Ilustração portuguesa pode levar a dois 

tipos de equívoco. Primeiro, o de tomar como verdadeira a afirmação de que 

as primeiras informações relevantes de caráter científico produzidas sobre o 

Brasil fora obra dos viajantes estrangeiros, no século XIX. Segundo, mas não 

menos importante, o de perder a perspectiva de que esse conhecimento 

científico estava sendo gerado, por cientistas nascidos no Brasil[território 

colonial], simultaneamente em várias regiões do Império e, portanto, fazia 

parte de uma política articulada com alcance e dimensões muito maiores do 

que faz supor a memorável viagem filosófica de Alexandre Rodrigues 

Ferreira (PEREIRA; CRUZ, 2014, p.28). 
   

No âmbito de importantes mudanças no Império, ganha relevo a figura de Dom Rodrigo 

de Sousa Coutinho, ministro da marinha e do ultramar, entre 1795 e 1801. Como já 

observado, tais transformações possuem certa noção de continuidade na regência de 

Dom João, e nas ações de seu ministro, Sousa Coutinho, mas o ministro estabelece 

algumas mudanças em relação ao período pombalino e tenta sistematizar/fomentar as  

expedições; ademais, cria a Tipografia do Arco do Cego, em 1798, “com a finalidade de 

difundir conhecimentos de ciências naturais e da agricultura, a fim de serem distribuídos 

entre os lavradores dos confins do Sertão” (DIAS, 1968, p.120).  

Tais conhecimentos também se difundiram na capitania do Maranhão e do Piauí, 

por exemplo, com a criação da Livraria da Casa dos Correios, em 1799 (GALVES, 

2014) e a organização de investigações científicas em relação a vários produtos naturais, 

como: salitre, quina e tabaco
4
. A importância dos produtos estava associada ao seu 

potencial estratégico (caso do salitre, para a produção da pólvora) e de comercialização, 

que motivou a formação de uma rede de investigação, instigada pelo ministério de 

Sousa Coutinho.  

Enfim, na tensa geopolítica europeia daquele momento, o ministro Sousa 

Coutinho acreditava que seria possível superar os problemas que o governo português 

enfrentava
5
, com a ajuda da ciência desenvolvida pelos ilustrados luso-brasileiros.  

 

 

                                                           
3
 Recuperando as observações do próprio Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da Marinha e do Ultramar 

durante a regência de Dom João, Kenneth Maxwell registrou que “as luminosas reformas que seriam 

executadas por homens inteligentes, e capazes de formar sistemas bem organizados, poderiam superar os 

imensos problemas com que se defrontava o governo português” (FUNCHAL, 1908, p. 135 apud 

MAXWELL, 2005, p.325).  
4
 AHU- MA, Ofício, D. 8078, 8379 e 8654 

5
 Como observou Diogo Ramada Curto (1999, p.15), em relação aos “impasses entre França e Inglaterra, 

enquanto isso [Portugal] continuava com sua neutralidade, ensaiando novas soluções”, o que revela certa 

astúcia, provisoriamente bem sucedida, no plano da política externa.  
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1.2 A política reformista de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho 

 

Para compreendermos melhor a política reformista portuguesa do final do século 

XVIII, é necessário estudarmos uma das figuras mais importantes desse movimento, 

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que liderou/programou muitos projetos relevantes 

como: as expedições científicas; estudos em relação à agricultura e mineralogia; e a 

criação da Tipografia do Arco do Cego. 

Reconhecido pela historiografia como um dos maiores estadistas portugueses, 

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, nascido em 1755: “teve uma formação privilegiada 

no Colégio dos Nobres e na Universidade de Coimbra que haviam sido reformados por 

seu padrinho, Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal” (SANTOS, 

2009, p. 214). Homem de projetos e incentivador de estudos, Sousa Coutinho deu novos 

contornos ao reformismo ilustrado português. As expedições científicas, por exemplo, 

as quais destacaremos em outra seção, foram um dos mecanismos de exploração de 

riquezas das colônias de Portugal, em um tempo em que a conjuntura política de 

Portugal
6
, em relação às outras potências como Inglaterra, França e Espanha, também 

preocupava e ameaçava a própria permanência dos domínios na América portuguesa.     

Nesse contexto, uma das maiores preocupações era garantir a manutenção da 

integridade e prosperidade do Império português, por isso, a necessidade de mensurar as 

populações, riquezas bélicas (como salitre), produtos medicinais e outras variáveis.  

 Na busca por avanços nos conhecimentos cientificos, Sousa Coutinho contou 

com a ajuda dos luso-brasileiros, que contribuíram com estudos sobre a história natural 

do Império. Para a difusão desse conhecimento, especialmente de ciências naturais e 

agricultura, foi criada a Tipografia do Arco do Cego, por Sousa Coutinho, em 1799: “a 

direção do novo empreendimento foi entregue a frei José Mariano da Conceição Veloso 

(1742-1811), um religioso franciscano de origem brasileira, que alcançara certo renome 

como botânico” (LEME, 1999, p.77-78).   

A Tipografia do Arco do Cego foi criada com o objetivo de disseminar a 

tradução e a produção de obras que tratavam de uma série de temas sobre as riquezas 

naturais e o melhoramento das técnicas agrícolas. Os livros impressos pelo Arco do 

Cego eram utilizados pelos colonos e também subsidiaram algumas expedições. Essas 

ações do ministro Sousa Coutinho visavam, especialmente, implantar uma política de 

                                                           
6
 Sobre a conjuntura política portuguesa, ver: Lucia Maria Bastos Pereira das Neves (2008).  
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renovação da agricultura e ensinar, pela experiência e pelo acesso a novos 

conhecimentos, novas técnicas de exploração das riquezas naturais
7
. 

Ainda sobre os projetos de Sousa Coutinho, Magnus Roberto Pereira (2014, p. 

500) observa que: 

Eram projetos de âmbito geral, que incluíam tanto os territórios ultramarinos 

da coroa portuguesa, quanto os metropolitanos. Souza Coutinho tinha altas 

pretensões e tentou utilizar a sua presença no ministério responsável pelas 

colônias para alavancar, com sucesso, um projeto muito mais amplo de 

poder, que tinha o propósito claro de dar continuidade a um conjunto de 

reformas ilustradas já em andamento e garantir a integridade do império 

português. 

 

As expedições cientificas ou filosóficas possuíam metas especificas de coleta e 

catalogação de produtos naturais nos quatro cantos do mundo colonial, principalmente 

relacionadas a extração de salitre. Em 1796, com Dom Rodrigo de Sousa Coutinho 

como ministro da marinha e ultramar do então regente Dom João, tais objetivos 

ganharam novo impulso, com diferenças em relação ao ministério anterior
8
; naquele 

momento, os objetivos político-administrativos estavam mais efetivamente atrelados à 

ciência e ao desenvolvimento do Império. As principais características das expedições 

ocorridas no ministério de Sousa Coutinho referem-se principalmente as metas de coleta 

e catalogação dos produtos naturais, sem a noção de colecionismo, até então 

característica. O ministro estava preocupado em utilizar a ciência em prol de um 

desenvolvimento integrado, com:“vínculo de dependência entre metrópole e colônia, 

descoberta de produtos que ajudassem na medicina e exploração de mina, além de 

diversificar a agricultura” (RAMINELLI, 2008, p.114). Registre-se ainda que a 

Tipografia do Arco do Cego (1799-1801)
9
 traduziu dezenas de obras técnicas e 

científicas, facilitando o acesso aos seus conteúdos e possibilitando a difusão do 

conhecimento científico no Império português.   

Por fim, cabe salientar que a política de reformas desenvolvida pelo ministro do 

regente Dom João viabilizou a ocorrência de expedições, e fomentou o Reformismo 

Ilustrado através da intensificação das expedições, que em seu ministério ocorreram 

com objetivos mais específicos de exploração e publicação sobre os produtos naturais.  

 

                                                           
7
 Registre-se o interesse especial pela potassa e, consequentemente, pelo salitre, já que: “a produção de 

polvóra de boa qualidade era considerada essencial para a manutenção da soberania nacional na Europa e 

nas colônias” (PEREIRA, 2014, p. 499).  
8
 No ministério de Martinho de Melo e Castro, antecessor de Coutinho, é frequente as ordem de envio de 

animais exóticos  para coleção da rainha, no Museu de Lisboa (KURY, 2014, p. 163-178). 
9
Sobre a criação da Casa Literária do Arco do Cego, ver: Diogo Ramada Curto (1999, p. 15-17). 
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1.3 A organização de expedições científicas 

 

O ideal português, por conseguinte foi se moldando de forma a atender diversas 

necessidades, como o aprofundamento do conhecimento científico. Na Universidade de 

Coimbra foi ampliado o projeto que possibilitava aos estudantes acesso a obras 

produzidas em toda a Europa. Como já observado, os luso-brasileiros saiam da 

Universidade também com conhecimento da História Natural contendo „noções de 

química e biologia‟, que possibilitaram a muitos deles embarcarem em expedições e se 

envolverem em outros projetos do Reformismo Ilustrado português. 

 Maria Odila da Silva Dias (1968, p.142) observa que “as ideias da ilustração, 

sobre a crença na razão e o cosmopolitismo dos filósofos, não impedia o naturalismo 

desses brasileiros de procurarem soluções apropriadas para seu meio”.  

A observação refere-se à forma como os naturalistas utilizavam/adaptavam seus 

conhecimentos em prol do desenvolvimento do Império português. Certa autonomia  em 

relação às ideias difundidas pelos filósofos iluministas, moldava o conhecimento em 

seus mais diversos campos. Os incentivos dados pela coroa aos luso-brasileiros eram 

dos mais variados, muitos deles “acreditavam no aceno feito pela coroa de que os 

melhores alunos com novas carreiras científicas seriam agraciados com comissões e 

empregos públicos” (PEREIRA, 2014, p.501). Cabe lembrar que alguns desses colonos 

possuiam duas formações, como Vicente Jorge Dias Cabral, formado pela Universidade 

de Coimbra em Direito e Filosofia Natural. 

Visto a necessidade de reformas, que garantissem o desenvolvimento do Império 

português, os letrados luso-brasileiros recém-formados da Universidade de Coimbra 

foram recrutados pela coroa portuguesa para que fossem criadas novas formas de 

aproveitamento das riquezas do Império. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho movimentou 

equipes de bacharéis pelo território colonial em suas expedições, “a procura de recursos 

naturais e riquezas que ajudasse na prosperidade do Império e difundisse o 

conhecimento desses letrados por todas as colônias portuguesas principalmente no 

Brasil” (PEREIRA; CRUZ, 2014, p.25). O ministro ainda tratou de reformular algumas 

ações, colocando a serviço do estado português todas as ferramentas de que dispunha, 

principalmente no que se referia à utilização do conhecimento ilustrado. 

Nesse sentido o objetivo da política reformista era desenvolver mecanismos de 

investigação com aplicabilidade, utilizando o conhecimento cientifico, principalmente 

para incentivar o bom emprego de novas técnicas de cultivo na agricultura e para a 
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medicina. Diante desse quadro, compunha “as novas instruções de viagem a orientação 

para coleta de dados sobre as produções próprias de cada capitania, os preços correntes 

dos gêneros e o números de navios que entraram e saíam dos portos” (SILVA, 2014, 

p.51). 

 Dom Rodrigo apostava em um circuito de investigação da natureza. A maioria 

de seus homens de confiança tinha pleno conhecimento das ciências naturais, a 

investigação possuía quase sempre o objetivo de explorar os produtos naturais 

abundantes no território colonial, que pudessem ser extraídos para comercialização ou 

produção de outros produtos como, por exemplo, a polvóra. Nas expedições realizadas 

no período do ministério de Dom Rodrigo, os luso-brasileiros produziam memórias em 

que colocavam seus achados e extrações destacando suas utilizações e importância para 

que ocorresse a exploração desses recursos naturais. 

Na visão do ministro Sousa Coutinho, era necessário incentivar vários ramos da 

ciência e, principalmente, utilizar os luso-brasileiros e seus conhecimentos para colocar 

em prática seus planos. Maria de Lourdes Vianna Lyra (1994, p.63) enumera algumas 

das questões “de imediato conserto”, contidas em várias memórias e ensaios, que 

deveriam ser desenvolvidas: o melhor preparo técnico para aumento da atividade 

mineradora; maior incremento da agricultura e do comércio no território colonial, dentre 

outras.  

Essas questões seriam solucionadas por intermédio de intervenções estatais: o 

ministro se preocupava em utilizar o intelecto para o despertar econômico e político, 

assim como, para a produção de impressos, que também serviriam de subsídios para as 

expedições. Portanto, as expedições não apenas deveriam desenvolver 

ciência/conhecimento, mas também agregar novas práticas devido à política reformista 

de Dom Rodrigo. Motivado com “a sensível diminuição da extração do ouro” 

(MAXWELL, 2005. p. 326), outros produtos deveriam ser explorados, principalmente 

para dinamizar a agricultura e a extração/produção de salitre. 

Ermelinda Moutinho Pataca  e Rachel Pinheiro (2005, p. 68) destaca principais 

características e os materiais utilizados para constituir a coleta. Sobre os produtos 

naturais: cochonilha, o sal de Glauber, o ferro, a carnaúba e o salitre: os chamados 

„viajantes naturalistas‟ deveriam se preocupar, portanto, em descrever “ os locais a 

serem percorridos; as observações etnográficas que deveriam ser feitas; a produção de 

diários de viagem e de desenhos, enfim abordavam todo o instrumental teórico e prático 

das viagens.” (FIGUEIRÔA; SILVA; PATACA, 2004, p.719). 
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A utilização da ciência para alcançar os objetivos desenvolvimentistas do 

governo português deveria atender a uma série de critérios, formulados pelos 

responsáveis pela concepção das expedições, como Domingos Vandelli
10

 e, 

posteriormente, José Mariano da Conceição Veloso
11

. Aos executores, liderados por 

viajantes-naturalistas, caberia o cumprimento das orientações/objetivos pré-

estabelecidos.  

 Os resultados dessas expedições deram origem a um conjunto diverso de 

registros.  

Maria Odila da Silva Dias (1968, p.105-114) escreve sobre as atividades dos 

colonos formados na Universidade de Coimbra no final do século XVIII. Em sua 

análise, trata da difusão do pensamento ilustrado, das pesquisas desenvolvidas para a 

renovação das técnicas de agricultura e, em vários casos, da preocupação desses colonos 

em desvendar as riquezas naturais, em prol do avanço cientifico do Império e do 

território colonial. Esses estudos eram feitos pelos naturalistas com base nas 

investigações registradas em memórias e correspondências. Sobre os registros das 

viagens, elencavam principalmente orientações sobre “a utilização dos produtos naturais 

como algodão, quina, salitre, fumo e [além de] sistematizar outras técnicas como a arte 

de fazer cola” (DIAS, 1968, p. 212), possibilitando que outros naturalistas fizessem 

estudos comparativos e sistemáticos. Portanto: 

As expedições possuíam o caráter de explorar o interior da colônia em busca 

de várias informações sobre as riquezas naturais, algumas delas preocupadas 

com as enfermidades endêmicas dos rios, como exemplo a expedição de 

Alexandre Rodrigues Ferreira, pelo interior do território colonial (DIAS, 

1968, p. 143).  

 

Dessa forma, podemos compreender que as produções das memórias nas viagens 

possuíam uma via de mão dupla, ou seja, as obras escritas pelos luso-brasileiros 

publicadas na Tipográfica do Arco do Cego serviam de subsídio na orientação para as 

expedições; e as descobertas feitas e registradas nas memórias, pelos naturalistas, eram 

utilizadas para a produção de novos trabalhos.  

                                                           
10

 Domenico Agostino Vandelli foi um naturalista italiano, com trabalhos fundamentais para o 

desenvolvimento da história natural e da química em Portugal nos finais do século XVIII e princípios do 

século XIX. Também foi diretor do Real Gabinete de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda 

(DOMINGUES, 2001, p. 825).   
11

Com a confiança de Coutinho, passou a se dedicar a publicações de obras científicas de autores 

portugueses e brasileiros, além de muitas compilações e traduções de obras escritas em língua inglesa, 

francesa e alemã. O auge de sua atividade de editor coincidiu com a formação da Casa Literária do Arco 

do Cego, todo o seu trabalho possibilitou a formulação de uma serie de critérios e procupações que 

deveriam ser feitas durante as expedições (WEGNER, 2004, p. 131-40). 
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Os chamados “colonos cientistas”
12

 também estavam atentos a toda a ciência 

europeia e dedicavam-se, em particular, à publicação de traduções de manuais sobre 

ciências naturais e técnicas aplicadas à agricultura. As obras contribuíram com essas 

investigações e abriam novos campos de pesquisa, por exemplo, na relação entre 

produtos naturais e seus benefícios medicinais. As obras traduzidas, produzidas e 

publicadas pelo Arco do Cego transformaram o governo português em agente ativo de 

uma política científica, que incluía a organização de expedições rumo ao território 

colonial.  

 A produção dos registros ficava a serviço dos viajantes naturalistas, que 

sistematizavam conhecimentos de Física Experimental, Química e História Natural. A 

equipe que constituia a expedição seguia regras de catalogação, muitas delas contidas 

no documento Viagens filosóficas ou dissertação sobre as importantes regras que o 

filósofo naturalista, nas suas peregrinações deve principalmente observar
13

, publicado 

em 1779 por Domingos Vandelli, e utilizado como parâmetro para as expedições. 

Consideraremos algumas características que Ronald Raminelli (2008, p.97) observa 

sobre as Viagens, para ajudar na compreensão dos objetivos das expedições e nas 

preocupações que os naturalistas deveriam se ater:  

Para ser filosófica, uma viagem deveria promover o avanço da ciência, 

descobrir leis, a lógica do criador, que estavam escondidas no mundo vivo. 

Mas a história natural não reunia apenas estudos das espécies, mas incluía 

conhecimento para manipular minerais, domesticar plantas e animais. Os 

naturalistas atuavam, portanto, como economistas e etnógrafo, coletando as 

técnicas nativas de transformação. 

 

As características abordadas pelo autor nos ajudam a compreender que a procura 

por riquezas atingia os três reinos da natureza e exigiam grande conhecimento por parte 

dos naturalistas. Suas técnicas de observação necessitariam atingir elevados parâmetros 

científicos e econômicos. As propriedades da História Natural deixavam clara a 

interação do homem com a natureza, e a forma como os naturalistas desenvolviam essa 

ciência a transformou no fio condutor das transformações nos estudos durante as 

expedições. 

Maria Beatriz Nizza da Silva (2014, p.57) destaca algumas regras desenvolvidas 

por Domingos Vandelli, que nos ajudam a compreender as nomenclaturas que foram 

                                                           
12 Termo utilizado para se referir aos luso-brasileiros, em artigo de Magnus Roberto de Mello Pereira e 

Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz (2014).  
13

Arquivo da Academia das Ciências de Lisboa. Dissertações de Vandelli apresentadas à comunidade 

científica. Publicações de Domingos Vandelli (1735-1816).  Disponível em:  http://cvc.instituto-

camoes.pt/ciencia/p10.html. Acesso em: 01/11/2016.  

http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p10.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p10.html
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desenvolvidas para o conjunto de regras nas viagens: memórias, em que eram definidos 

os produtos naturais, da botânica ou da mineração, a serem analisados; diários de 

viagem, para registros sobre o “conhecimento físico e moral” dos povos; e as coleções, 

elaboradas a partir da reunião de todas as memórias produzidas.  

No final dos séculos XVIII, as ideias da ilustração portuguesa se dinamizaram 

ainda mais e a forma como eram elaboradas as expedições e seus objetivos se 

transformaram. No ministério de Dom Rodrigo, as viagens tornaram-se mais curtas 

“mais localizadas com objetivos mais específicos e se afastam da filosofia natural para 

se aproximar mais da econômia política” (SILVA, 2014, p. 63-64). Durante as 

expedições, a importância econômica se intensificou, é plausível que o ministro com 

toda sua experiência política tenha visto nas expedições uma forma de explorar o 

interior das colônias, tarefa difícil, mas realizável com o auxílio de luso-brasileiros.    

Ao se tratar das expedições (e de seus registros) e da produção de impressos 

como ações governamentais portuguesas, observa-se no ministério de Sousa Coutinho 

certa noção de circuito, se diferenciando dos ministros que o antecederam, sobretudo na 

relação com os luso-brasileiros e os governadores. Observamos em seu ministério uma 

formação de equipes, divididas entre os trabalhos do Arco do Cego e as viagens.    

No ministério de Martinho de Melo e Castro, o minístro que antecedeu 

Coutinho, era notada certa noção de colecionismo com o “envio regular e bem 

condicionado de minerais, vegetais e animais. Note-se que o ministro era detentor do 

forte espírito colecionista.” (PEREIRA; SANTOS, 2012, p. 52). Ressalta-se que no 

ministério de Melo e Castro a ciência também foi desenvolvidade e mesmo contendo 

objetivos colecionistas era notório o desenvolvimento da extração de minerais e de 

outros produtos naturais. No ministério de Sousa Coutinho, “embora desse continuidade 

à política de recolha e mesmo a ampliasse, era antes um avido colecionador de 

memórias do que „curiosidades naturais‟”(PEREIRA; SANTOS, 2012, p. 52).   

As expedições na virada para o Oitocentos foram se diferenciando devido a 

vários fatores, mas principalmente pela mudança de ministro. A busca por recursos 

naturais como forma de avanço econômico do Império, também foi incrementada.  

Maria de Lourdes Viana Lyra (1994, p. 20-21) observa, sobre a relação entre 

metrópole e colônia concebida por Coutinho, que: “deveriam pautar-se, não mais no 

sistema usual de dominação de metrópole sobre colônia, mas uma relação de parceria 
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de Estados iguais”
14

. Percebemos que as preocupações no mundo português faziam 

parte dos projetos políticos e econômicos, em que o objetivo era o fortalecimento do 

Império, aproximando as motivações do governo português às ações dos colonos 

cientistas.  

Portanto, dentre os colonos cientistas que participaram de expedições, 

destacamos: Alexandre Rodrigues Ferreira
15

 - Amazônia (DOMINGUES, 1991); 

Manuel Arruda Câmara - Pernambuco e Ceará (KURY, 2014); João da Silva Feijó - 

Cabo Verde e Ceará (PEREIRA, 2012); Hipólito da Costa - Estados Unidos, México, 

Canadá (BUVALOVAS, 2007); e  Vicente Jorge Dias Cabral - Maranhão e Piauí 

(GALVES, 2017).   

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, ao assumir o ministério, também trabalhou 

pela nomeação de governadores de sua confiança, e com perfil adequado aos novos 

desafios
16

. Na capitania do Maranhão e do Piauí, o governador Dom Diogo de Sousa
17

 

foi escolhido para o cargo por possuir afinidades com as ideias reformistas que 

Coutinho pretendia desenvolver. O plano de incentivar uma expedição pela capitania se 

concretizou na administração de Dom Diogo e seus conhecimentos dos produtos 

naturais e experiência o habilitavam a análisar obras
18

 e amostras de produtos, além de 

tecer considerações sobre o andamento da expedição. Dom Diogo de Sousa foi um dos 

principais agentes auxiliadores em vários aspectos para que fosse organizada a 

expedição pela capitania do Maranhão e Piauí.  

Por fim, ao analisarmos os esforços dos ilustrados, observamos que seus 

trabalhos não foram elaborados devido a uma disposição peculiar que os colonos 

demostravam para as ciências. Todo esse empenho fazia parte de uma política 

reformista. E nessa política reformista, era necessário  contar com homens dispostos a 

viajarem pelos locais mais longínquos e estarem preparados para demonstrar todo seu 

conhecimento para a recolha/análise desses produtos.  

 

                                                           
14

O novo império português aparece como um todo composto por partes ligadas a um centro comum, 

inicialmente na Europa e, após 1808, no Rio de Janeiro, que visava garantir a unidade nacional 

portuguesa e a prosperidade geral. Cf. Maria de Lourdes Viana Lyra (1994, p. 20). 
15

Cabe lembrar que suas expedições foram anteriores ao ministério de Sousa Coutinho.  
16

 Ver: Carta de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho ao príncipe regente Dom João aconselhando a 

nomeação de governadores para as capitanias. Coleção Negócios de Portugal. Caixa 715, pacote 02, 1797. 

ANRJ- Arquivo Nacional (doravante AN). 
17

 Cf: Carta de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho ao príncipe regente d. João aconselhando a nomeação de 

governadores para as capitanias. Coleção Negócios de Portugal. Caixa 715, pacote 02, 1797. ANRJ- 

Arquivo Nacional (doravante AN). 
18
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Capítulo 2.  Homens de ciência na América portuguesa 

 

Na segunda metade do século XVIII, vários naturalistas intensificaram seus 

trabalhos dentro e fora do território colonial. Reconhecidos como “homens de 

ciência”
19

, mapearam potenciais riquezas naturais para a medicina, agricultura e 

também contribuíram para produção de certa cartografia do território colonial. 

Vicenzo Ferrone (1997, p.157) aborda que para compreender a caracterização 

setecentista do homem de ciência, é necessário analisar o que há por trás dele: pelo 

menos dois séculos de revolução  cienitifica, além também dos esforços de professores 

universitários, clérigos, médicos, filósofos, matemáticos, astrólogos, artistas, arquitectos 

e engenheiros, com a intenção de dar sentido ao novo saber e a uma figura inédita do 

intelectual decidido a comprender fenômenos naturais por meio de métodos empíricos, 

medições e verificações experimentais. Ferrone (1997) destaca que no século XVII, se 

começou a delinear a ciência, mas ainda não o cientista; com as Luzes, foi necessário 

vê-lo como protagonista e chegar em um consenso sem exageros, nem anacronismo. 

Destaca ainda o autor que no oitocentos surgiu então para o homem de ciência um 

laboratório da modernidade. Fez com que o ele desencadea-se  nas academias um 

processo que o conduziu a visão da pesquisa cientifica como profissão. 

Nos dias atuais, nota-se uma preocupação recente de valorização dos luso-

brasileiros que contribuíram com seus estudos para o avanço da economia do Império, 

valendo-se do conhecimento cientifico desenvolvido por esses homens de ciência.  Há 

ainda certo estranhamento em relação aos luso-brasileiros que participaram da 

exploração do território colonial e produziram os registros durante suas expedições”. 

Esse sentimento “faz com que os brasileiros sintam-se apenas usuários da ciência que 

aparentemente parece ser produzida fora do país, salvaguardando algumas exceções 

como: Santos Dumont, Oswaldo Cruz, Cezar Lattes, etc.” (PEREIRA; SANTOS, 2012, 

p. 19), e nos relega o papel de “não partícipes” desse movimento científico, situado na 

virada para o Oitocentos.   

Ao examinamos algumas memórias, coleções e correspondências, observamos 

as técnicas utilizadas pelos luso-brasileiros, a divisão de seus escritos e a produção de 

desenhos. Muitas expedições foram formadas por naturalistas, desenhistas, religiosos, 
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Lorelai Kury (2004), em seu artigo intitulado Homens de ciência no Brasil: impérios coloniais e 

circulação de informações (1780-1810), denomina “homens de ciência” os funcionários da coroa, 

administradores e naturalistas que desempenharam missões oficiais em Portugal e no território colonial. 
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que produziram estudos sobre as potencialidades naturais das capitanias de forma 

organizada e com grande valor histórico. A análise desses escritos nos possibilitou 

observar como eram elaborados os estudos que serviriam futuramente como base de 

preparação de outros trabalhos científicos ou a organização de expedições. Nessas 

memórias transparecem propostas de utilização dessas riquezas e conhecimento em prol 

do avanço da economia, atrelado aos setores agrícola e mineral.  

É conhecido que as informações produzidas pelos viajantes em toda a América 

portuguesa talvez não atendesse, em curto prazo, as emergências do Império, 

especialmente nos campos econômico e político. A política portuguesa estabeleceu 

essas diretrizes de união entre ciência e economia, devido a conjuntura política que 

estava vivendo. Muitas dessas ações não tiveram continuidade, fato que não diminui a 

importância de analisarmos esse “movimento científico” pelo território colonial 

português.  

Podemos observar até os dias atuais que a ciência sempre esteve atrelada a 

política de desenvolvimento, ou seja, a equação entre pesquisa, aplicação e utilização 

ainda guia os estudos científicos, uma vez que a ciência é desenvolvida para atender 

alguma necessidade, seja econômica, política, médica ou ambiental. Além disso, as 

expedições não apenas deveriam desenvolver ciência/conhecimento, mas também 

agregar novas práticas devido à política reformista de Dom Rodrigo, movida pela já 

observada “sensível diminuição da extração do ouro” (MAXWELL, 2005. p. 326). 

Nesse contexto, outros produtos deveriam ser explorados, principalmente para 

dinamizar a agricultura e a extração de riquezas naturais.  

Assim, nesse capítulo trataremos dos principais produtos naturais encontrados 

no território colonial português pelos naturalistas, e da trajetória, em breve resumo, de 

alguns desses “homens de ciência”; para esse último objetivo, apresentaremos excertos 

de algumas dessas trajetórias, com o propósito de demonstrar a forma como eram 

organizados seus estudos e de que modo se integraram às diretrizes do Reformismo 

Ilustrado português. 

 

2.1 Os produtos naturais e sua dinâmica de recolha  

 

O período aqui estudado traz como destaque a importância das riquezas naturais 

que poderiam ser encontradas pelo território colonial para o desenvolvimento 

econômico. Como já ressaltado, no século XVIII, muitos viajantes-naturalistas 
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percorreram o território colonial com equipes, coletando espécies dos três reinos da 

natureza. Muitos produtos eram cultivados/extraídos do território colonial:como ouro e 

outros metais preciosos (prata e bronze), algodão, arroz, café e cana-de-açúcar, para nos 

ater a alguns exemplos. No entanto, as expedições cientificas do Setecentos procuravam 

deslocar-se pelos territórios coloniais portugueses até então inexplorados, à procura de 

outras riquezas naturais retiradas dos reinos mineral, animal e vegetal: “Tais expedições 

produziram diversas documentações relacionadas às viagens, que englobam diários, 

memórias, relatórios, desenhos, mapas e coleções de história natural” (PATACA; 

PINHEIRO, 2005, p.59). 

Segundo Ermelinda Pataca e Rachel Pinheiro (2005, p. 59), podemos dizer que 

as expedições obedeciam três fases: a primeira fase preparatória, a segunda o momento 

constituído pela viagem em si, e, por último, o trabalho posterior às atividades de 

campo. Entre as três fases, as autoras colocam a primeira como a que mais necessitava 

de grande movimento: “caracterizada pela ampla mobilização ocorrida nos museus de 

história natural.” (PATACA; PINHEIRO, 2005, p.59). Na fase preparatória, eram 

coletadas informações dos produtos naturais nos museus e jardins, o que exigia a 

mobilização do estado português na organização desses espaços, ou seja, um dos 

objetivos dos museus e jardins era preservar os produtos que já tinham sido catalogados, 

para que servissem na elaboração das instruções das próximas jornadas.  

Museus, academias científicas e jardins botânicos constituíram tentativas de 

gerenciar a explosão empírica de materiais produzidos por meio da 

disseminação mais ampla dos antigos textos, da maior mobilidade de pessoas 

e objetos, das viagens de exploração e por formas mais sistemáticas de 

comunicação, troca e apropriação. (FIGUEIRÔA; SILVA; PATACA, 2004, 

p.715).  

 

Assim, nas próprias correspondências observamos a preocupação com a coleta 

desses materiais e a busca por informações sobre vários produtos naturais, como por 

exemplo a procura e a extração do salitre. Segundo Pereira (2014, p.507), na complexa 

conjuntura bélica do período, a autossuficiência na produção de pólvora de boa 

qualidade era considerada essencial à manutenção da soberania nacional portuguesa na 

Europa e nas colônias. Márcia Helena Mendes Ferraz (2000) aborda a exploração do 

salitre destacando alguns naturalistas
20

 que trabalharam com a exploração do mineral, a 

                                                           
20

 A autora cita o exemplo de José Vieira Couto, nascido em 1752. Formado em Filosofia Natural pela 

Universidade Coimbra, em 1778, desempenhou, durante um período, as funções de professor dessa 

instituição.  Couto foi o autor de Memória sobre as salitreiras de Monte Rorigo: maneira de as auxiliar 

por meio das artificiais; refinaria do nitrato de potassa, ou salitre, obra que descreve mais amplamente 

os aspectos da produção e exploração de salitre natural e artificial (FERRAZ, 2000, p.847).  
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partir de duas formas de obtenção do produto: salitre natural, encontrado nas cavernas, 

de exploração pouco vantajosa, devido ao fato de o produto se esgotar; e o salitre 

artificial, que exigiria um projeto para a construção de salitreiras artificiais e obtenção 

de mais mão-de-obra. Outro mineral muito procurado pelos naturalistas foi a potassa, 

que poderia ser obtida a partir da lixívia
21

 e era utilizada na preparação de sabão cru. O 

carbonato de potássio é preparado comercialmente a partir do minério silvita, um 

composto quase puro de cloro e potássio, nome comercial dado ao carbonato de 

potássio, e ao cloreto de potássio, utilizado como adubo (FERRAZ, 2000, p.847) 

Portanto, a potassa era a "matéria-prima essencial para, além do vidro e do sabão, o 

branqueamento de tecidos, de papel, do açúcar, e no preparo de medicamentos e 

tinturas” (LUNA, 2008, p. 2214). 

Dentre os vegetais muito abordados em memórias pelos naturalistas
22

, destacam-

se o cânhamo, que fornece excelente fibra têxtil, frutos (que dão óleo) e sementes: “usos 

têxteis, na fabricação de cordas, cordéis e até mesmo de tecidos grosseiros para 

vestuários” (CARVALHO, 1987, p.103).  O cânhamo era utilizado na fabricação de 

papel, alimentos e para a fabricação de resinas e combustíveis; outro vegetal, a  quina-

quina, ou simplesmente a quina: “são plantas de porte arbóreo de cuja a casca deste 

vegetal são febrígulos e utilizadas como tal em tempos remotos” (CARVALHO, 1987, 

p.22). De tal modo, a quina foi usada por séculos para o tratamento da malária, febre, 

indigestão, doenças da boca e da garganta.  

Na capitania do Maranhão e Piauí existiu a exploração de outros produtos de 

interesse, além dos citados acima, registrados nas correspondências oficiais trocadas 

entre o Ministério lda Marinha e Ultramar com o governador da capitania, preservadas 

pelo Arquivo Histórico Ultramarino-AHU, citados na tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1 – Capitania do Maranhão e do Piauí: alguns produtos de interesse 

PRODUTOS 

 

DESCRIÇÃO/DESTINAÇÃO 

 

 

FRUTA PÃO 

a madeira, de cerne amarelado que passa a castanho após cortada, é 

resistente a insetos, é fácil de trabalhar, é utilizada na fabricação de 

forros, portas, instrumentos musicais e marcenaria; também produz 

carvão utilizável no preparo da pólvora. 

 

LÁTEX do fruto e do tronco -, por viscosidade, é utilizado para capturar 
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 Água sanitária.  
22

 Em Belém, Alexandre Ferreira foi um dos naturalistas que classificou a plantação de sementes de 

cânhamo (CARVALHO, 1987, p.103). 
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pássaros, para fabricação de colas e, em associação com fibras, usado 

para calefetar barcos. 

 

 

ISTILA 

 

lasca de madeira ou pedra; cavaco; fragmento, pedaço. 

 

 

PÓ DE CARNE 

 

tritura para ração de animal 

 

 

QUALHA 

(qualé- sm V pau-terra-do-amazonas.) O nome científico do pau-terra-

do-amazonas é: Qualea Pul-cherrima. 

 

 

TABACO 

O tabaco é uma planta vigorosa, de folhas grandes, que pode atingir 2 m 

de altura. . As folhas de tabaco, depois de colhidas, são postas a secar 

dentro de galpões, submetidas a uma fermentação em massa e 

transformadas em finos grânulos (rapé), em filamentos cortados (fumo) 

ou em rolos (tabaco para mascar ou para cigarros de palha).  

 

SEDA 

SILVESTRE 

 

fabricação do fio de seda. 

 

 

SAL (DE 

GLAUBER) 

Antigamente, o sal decahidratado era chamado de Sal de Glauber, em 

homenagem a Johann Glauber (1604 /1670). O sal puro é obtido pela 

dissolução do sulfato de sódio cru na água mãe, pela remoção das 

impurezas, pela clarificação e pela cristalização. A solução é então 

tratada por uma pasta de cloreto de cal, seguida de leite de cal em 

quantidade suficiente para neutralizar a solução. As impurezas de ferro, 

magnésio e cálcio precipitam, sedimentam, e a solução límpida é 

transferida, mediante aberturas laterais, para o cristalizadores. A lama 

precipitada é lavada com água, e a água de lavagem é usada como 

compensação no processo. Quando a solução arrefece até a temperatura 

ambiente, o cristalizador é purgado e os cristais são recolhidos e 

centrifugados. A demanda de sulfato de sódio anidro puro é crescente 

por parte da indústria de papel kraft. O sal anidro é feito pela 

desidratação do sal de Glauber num forno rotatório revestido a tijolo, ou 

pela cristalização a partir de uma solução a quente, ou pela congelação e 

desidratação. Indicação: Purgativo e Laxante. 
Fonte: AHU-MA (D.8078, D.8379, D.8654 e D.9555), MEDICAMENTOS ANTIGOS. (2011)  e  

BLUTEAU (1789) 

 

Para ajudar na dinâmica de recolha/coleta dos produtos naturais, era necessário 

também nessa primeira fase de preparação o levantamento de algumas ferramentas 

necessárias para a parte prática do trabalho. As ferramentas diferiam em relação a cada 

tipo de produto vegetal, animal ou mineral, como observam Pataca e Pinheiro (2005, p. 

60): 

Para as atividades de “botânica” eram necessárias facas e tesouras de jardim, 

papel, papelão e cordas para prensar as plantas que seriam coletadas, e vidros 

para sementes, frutos, fungos e musgos. Na área da “zoologia”, também eram 

necessárias facas, principalmente para retirar animais marinhos grudados em 

pedras e insetos em troncos de árvores. Era preciso também uma ferramenta 

para cavar areia e solo, alfinetes, puçás de vários modelos e frasco matador 

para os insetos. Para a coleta de animais vertebrados, o material necessário 
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era composto de líquidos de fixação, vidros, equipamento de captura e 

instrumental para a taxidermia.  

 

Pelo rigor dos trabalhos desenvolvidos, a representação dos escritos elaborados 

pelos homens de ciência possibilitam hoje fontes documentais sobre a natureza 

brasileira dos séculos XVIII e XIX, “podendo ser estudadas por historiadores 

interessados nos diversos ramos científicos abordados nas viagens, como arquitetura, 

zoologia, botânica, mineralogia, antropologia e geografia” (PATACA; PINHEIRO, 

2005, p. 59). Tratando de conhecer o território e os produtos naturais, esses “homens de 

ciência” cruzaram o Império português. A seguir, apresento breves registros sobre 

algumas dessas trajetórias.  

 

2.2 Homens de ciência: alguns exemplos 

 

O advento da segunda metade do século XVIII coincidiu com a realização de 

um enorme esforço de renovação do conhecimento que envolveu indivíduos e 

instituições e que foi, em grande medida, promovido, financiado e suportado 

pelo Estado. Nele estiveram empenhados não só cientistas, astrônomos, 

engenheiros-cartógrafos, médicos, cirurgiões, alguns vindos do estrangeiro, 

outros recém-formados pela Universidade de Coimbra ou por academias 

corporativas, como também altos funcionários dotados de formação 

cosmopolita ilustrada que permitia que fossem não só administradores 

eficientes, mas também homens de ciência (DOMINGUES, 2001, p.824). 

 

Romulo de Carvalho (1987, p. 7-24) destaca que, em relação à ciência de 

observação e experimentação ligada a História Natural, os portugueses [luso-brasileiros] 

deram as melhores provas de sua capacidade criativa como investigadores. Para o autor, 

esses homens conseguiram um contato mais amplo com os territórios coloniais da 

África, Ásia e Brasil, além de se integrarem ao alvoroço provocado por estrangeiros, na 

recolha, observação, experimentação, descrição e catalogação de tudo aquilo com que se 

deparassem na natureza.   

Abordaremos a seguir alguns aspectos do trabalho dos principais naturalistas que 

estiveram a serviço da coroa, com ênfase nos produtos encontrados, roteiros de viagens 

e aspectos relevantes das expedições que chefiaram. Dentre os naturalistas luso-

brasileiros mais conhecidos, mencionaremos primeiramente Alexandre Rodrigues 

Ferreira, “um naturalista que viajou entre 1783 e 1792 pela bacia hidrográfica 

amazônica e pelo planalto de Mato Grosso” (DOMINGUES, 2001, p.824). Ferreira foi 

o naturalista luso-brasileiro mais reconhecido em seu tempo, com vários registros sobre 
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a Amazônia. A historiografia atual sobre a história da ciência nos domínios portugueses, 

a quem recorremos nas linhas que seguem, atribui grande importância ao seu trabalho.   

Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu na capitania da Bahia, em 1756, viveu em 

Portugal e estudou Leis, Filosofia Natural e Matemática na Universidade de Coimbra. 

Formou-se bacharel “em 1778, recebendo meses depois o título de doutor. Sendo 

assistente e discípulo talentoso de Vandelli, seria ele escolhido para comandar uma 

viagem filosófica pela América do Sul” (RAMINELLI, 1998, p.158). Após meses de 

preparos para elaboração da expedição, os lugares que o naturalista percorreu foram as 

capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, entre 1783 e 1792. 

Segundo Ronald Raminelli (1998, p.159), a equipe chefiada por Alexandre Ferreira foi 

composta por um jardineiro botânico, Agostinho do Cabo, e dois riscadores 

(desenhistas), José Codina e José Joaquim Freire. Ao fim da jornada, retornaram a 

Lisboa apenas um riscador e o naturalista; Agostinho do Cabo e José Codina não 

suportaram as adversidades da mata tropical. 

A maioria dos materiais recolhidos por Alexandre Ferreira tratava de representar 

aspectos geográficos e etnográficos das regiões percorridas. O naturalista seguiu alguns 

critérios sobre como proceder em suas explorações pela América, considerando as 

instruções de Domingos Vandelli; já os desenhos deveriam ser produzidos em duas 

etapas: “os riscadores iniciavam-nos durante as viagens, no terreno investigado, e 

posteriormente os finalizavam na Casa do Risco em Lisboa. Lá existiam condições para 

aperfeiçoar os desenhos e classificar as espécies segundo os ensinamentos de Lineu.” 

(RAMINELLI, 2001, p.970). 

Ângela Domingues (2012, p.827) observa que para assegurar a boa eficiência da 

expedição, as principais autoridades trabalhavam simultaneamente com comissários-

gerais das partidas de demarcações de limites, a quem astrônomos e engenheiros-

cartógrafos prestavam contas de suas observações e davam, igualmente, instruções aos 

viajantes-naturalistas sobre alguns percursos e prioridades a considerar, e ordenavam:  

às instituições competentes, como a Fazenda Real, os administradores 

das companhias monopolistas, as câmaras ou os diretores das 

povoações, que financiassem e auxiliassem com embarcações, 
remeiros, carregadores e alimentos os expedicionários (DOMINGUES, 2012, 

p. 827).  

 

Os manuscritos resultantes das explorações de Ferreira foram distribuídos nos 

seguintes grupos: 57 pertencentes à Viagem Filosófica ao Grão-Pará, Rio Negro, Mato- 

Grosso e Cuiabá; 17 sobre diversos assuntos não pertencentes à viagem; e 29 não 
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assinados, mas que podem ser atribuídos a ele pela sua natureza e argumentos. De um 

total de 103 manuscritos, 01 pertence a Agostinho Joaquim do Cabo; 07 não retratam as 

atividades desenvolvidas por Alexandre Ferreira; e os 95 restantes são classificados 

como: 9 de história, 9 de geografia, 8 de roteiros e diários de viagem, 2 de higiene, 11 

de antropologia, 6 de etnografia, 8 de botânica, 5 de agricultura, 8 de tecnologia vegetal, 

13 de zoologia, 5 de remessas de coleções e 11 de temas variados (ALMAÇA, 2002). 

Os resultados contidos nos manuscritos da viagem de Ferreira representam 

valiosas contribuições para a produção científica da época e dos dias atuais, abrangendo 

importantes áreas do conhecimento, dentre elas: “Medicina, Farmácia, Biologia, 

Zoologia, Botânica, Agricultura, Ecologia, História, Geografia, Geologia, Mineralogia, 

Etnografia, Antropologia, Artes Plásticas, Arquitetura, Arqueologia, Linguística, 

Filologia, Literatura, Política, Administração Pública” (MACIEL; SANTOS; 

ASSUNÇÃO, 2012, p.3). 

O segundo exemplo de homem de ciência é Manuel Arruda Câmara. Proprietário 

na capitania do Ceará, onde residia, realizou levantamentos mineralógicos, botânicos e 

zoológicos, para em seguida sistematizá-los (KURY, 2014, p.163). Participou de vários 

projetos junto a Dom Rodrigo, com aplicação da ciência como a produção de beterraba 

e vinhos. “Viajante” da região em que residia, Câmara desenvolveu parte de suas 

observações “em suas residências na Vila de Goiana, no engenho do Abiá (Valença) e 

no Sertão de Piancó (Paraíba)” (KURY, 2014).  

 Lorelai Brilhante Kury (2014), em texto dedicado ao naturalista, destaca que 

Câmara estudou sistematicamente os sertões semiáridos, com critérios científicos pós-

lineanos, e foi o primeiro naturalistas a publicar parte dos resultados de suas 

investigações. Ainda segundo a autora, Câmara seguiu a carreira eclesiástica, depois 

optou por se tornar um naturalista, com formação em Coimbra e em Montpellier, onde 

cursou Medicina entre 1790 a 1791. “Ele estudou com o médico e químico francês Jean 

Antoine Claude de Chaptal (1756-1832), um dos principais expoentes da „nova 

química‟ na França” (2014, p.174). 

Antes, José Otávio Aguiar e Catarina de Oliveira Buriti (2009) também 

abordaram a trajetória de Câmara. Nesse texto, os autores discutem a formação do 

naturalista e destacam que: 

[...]a peculiaridade dos trabalhos de Manuel Arruda da Câmara reside 

no fato de que estes não foram, em última instância, apenas produto 

do olhar de um estrangeiro, mas de um brasileiro formado em 

territórios europeus, que direcionou os conhecimentos por lá 
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construídos para analisar a sua Terra, com a sua Natureza e com a sua 

gente (AGUIAR; BURITI, 2009, p. 349). 

 

Ao retornar a América, em 1793 empreendeu uma viagem de um ano e meio 

pelo interior dos “bispado de Pernambuco até o Piauí” (KURY, 2014, p.174).  Em carta 

enviada a Frei Veloso, Câmara dá a entender que sua excursão seria mineralógica, mas 

cita diversos produtos vegetais. O naturalista, mesmo à procura de salitre, considerava 

digno de nota “estudar os óleos vegetais, as cordas, as tinturas, vinhos e aguardentes, 

madeiras, féculas, frutas e plantas medicinais” (KURY, 2014, p. 174). 

 Durante o ministério de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Câmara foi indicado 

pelo ministro para realizar expedições exploratórias para a descoberta de depósitos de 

salitre. Contudo, seu registro mais conhecido, ou reconhecido, talvez seja a Memória 

sobre a cultura dos algodoeiros, escrita em 1797
23

, em que apresenta, inclusive, uma 

ensacadeira de algodão que inventara, figura que ao lado de outras ilustrações sobre o 

beneficiamento do algodão evidenciavam a importância do produto, e do aumento de 

sua produtividade, para o desenvolvimento do Império (KURY, 2014, p. 173). 

Em 1810, no Discurso sobre a utilidade da instituição de jardins nas principais 

províncias do Brasil, o naturalista elenca dezenas de vegetais que mereciam ser 

plantados nos jardins botânicos, cuja criação defendia, para algumas capitanias. Sua 

morte impediu que estivesse à frente do Real Viveiro de Olinda, oficialmente fundado 

em 1811; um de seus discípulos, o padre João Ribeiro Monteiro, dirigiu interinamente a 

instituição  (KURY, 2014, p.181). 

Alguns estudos e expedições com propósitos e características semelhantes 

também foram contemporâneos aos de Alexandre Ferreira e Arruda Câmara, como 

aqueles produzidos por João da Silva Feijó, que ainda jovem foi para Portugal estudar 

História Natural com Domingos Vandelli.
24

  

Magnus Roberto Pereira (2012) produziu um trabalho detalhado sobre a 

trajetória de Feijó, com o esclarecimento de aspectos importantes de sua vida. Sobre sua 

formação, observa que: “pelas próprias palavras de Feijó [sabemos] que ele era natural 

da região do Rio de Janeiro, ou pelo menos era ali que residia sua família” (2012, p. 34).  

Feijó nasceu, provavelmente, João da Silva Barbosa, e cursou Filosofia na Universidade 
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 Segundo Lorelai Kury (2014, p. 183; 192), grande parte dos manuscritos científicos de Arruda Câmara 

está perdida ou foi destruída. Alguns manuscritos botânicos de Câmara se encontram no Museu Nacional 

e um caderno de desenhos, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. 
24

 Magnus Roberto Pereira (2012, p. 19-119), no livro sobre João da Silva Feijó, apresenta dados 

biográficos relevantes sobre o naturalista e suas expedições científicas. 
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de Coimbra. Formou-se em 1778, quando Domingos Vandelli o escolheu entre seus 

melhores ex-alunos de Coimbra, e o integrou a equipe de organização do acervo do 

Museu de História Natural da Ajuda, em Lisboa. João da Silva fazia parte desse grupo, 

juntamente com Alexandre Rodrigues Ferreira, Manuel Galvão da Silva e Joaquim José 

da Silva, todos nascidos no Brasil. Segundo Magnus Pereira (2012, p. 40), depois de sua 

formação, João da Silva passou a adotar o sobrenome Feijó, provavelmente em 

homenagem a Benito Jerónimo Feijoo, filósofo espanhol, que na época gozava de 

grande prestígio entre os estudiosos das ciências naturais.  

Em 1782, momento de organização de expedições por todo o Império, com o 

recrutamento de naturalistas por Domingos Vandelli e pelo ministro Melo e Castro,  

Feijó foi enviado a Cabo Verde, na condição de naturalista da Coroa (PEREIRA, 2012, 

p. 47). Nas ilhas de Cabo Verde, o naturalista iniciou a redação de uma de suas 

principais obras, sobre a Ilha Brava e Fogo: o Itinerário Filosófico, escrito em forma de 

epistola. Segundo Ronald Raminelli (2008, p. 103), nessa epistola o naturalista 

pretendia informar a Martinho de Melo e Castro os avanços em seus estudos sobre a 

antiga conquista portuguesa em território africano. Depois de descrever sobre o clima, o 

solo e a vegetação, Feijó comentara sobre as características dos povoados e sua 

capacidade produtiva. 

Ainda sobre Cabo Verde, em 1797, escreveu os Ensaios econômicos sobre a 

Ilha de Cabo Verde, em que descreve as características do povo “com espirito livre e 

quase selvagem”, preocupação sempre articulada ao potencial econômico da região:  

“nas memórias sobre o cultivo de anil e a produção de panos, o naturalista abordou a 

capacidade técnica, o governo econômico dos povos e a necessidade de civilizar os 

moradores” (RAMINELLI, 2008, p. 105).   

Registre-se ainda a inserção de Feijó na burocracia portuguesa. Ao chegar a 

Cabo Verde, recebeu patente militar como forma de remunerar os seus serviços; a partir 

de então, acumulou funções burocráticas, provavelmente, pela aliança construída com 

os governadores das ilhas: Feijó foi Secretário do Governo da Capitania de Cabo Verde, 

Escrivão da Matrícula da Gente de Guerra, Sargento-mor da Praça de Andrade, e Juiz 

dos Órfãos (AHU. Cabo Verde, D. 023 apud  PEREIRA, 2012, p. 69)    

Em junho de 1795, foi emitida a ordem para que o naturalista retornasse a 

Portugal, o que ocorreu somente em 1797. Quando retornou a Lisboa, o naturalista 

recebe a missão de Sousa Coutinho de percorrer as regiões de Portugal, à procura de 

salitre e potassa. A partir de então, elaborou documentos sobre a experiência de 
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produção do salitre, que desenvolveu em Ribeira de Alcântara, um bairro da zona 

portuária de Lisboa, onde ficava a Real Fábrica da Pólvora. Também em Lisboa, o 

naturalista aproveitou para tentar publicar, na Academia Real de Ciências, seu Ensaio 

econômico sobre as Ilhas de Cabo Verde, aceito somente em 1812, provavelmente, 

junto com outra obra sua: Memórias sobre a urzela de Cabo Verde.
 25

 

Ao ser enviado ao Brasil, foi um dos naturalistas que também atuaram na região 

nordeste (então norte). Na capitania do Ceará, como Arruda Câmara, Feijó dedicou-se a 

escrita de memórias referentes à economia e à botânica de Cabo Verde e do Ceará. 

Produziu ainda um Manual de Ensino de Ciências Naturais na Academia Militar, sendo 

um dos luso-brasileiros que “conseguiu viver regularmente de fazer ciência” 

(PEREIRA; SANTOS, 2012).  

Outro naturalista, Francisco José de Lacerda e Almeida, nasceu na vila de São 

Paulo, e era filho legítimo de José Antônio de Lacerda, nascido em Portugal e de 

Francisca de Almeida Paes, natural de Itu (PEREIRA; CRUZ, 2014, p. 20). Almeida 

cursou Matemática na Universidade de Coimbra, doutorando-se em 1777
26

. Essa 

formação possibilitou a Almeida várias experiências. Inicialmente, foi recrutado, com 

Antônio Pires da Silva Pontes, para o estágio de preparação
27

 do trabalho de 

demarcação de fronteiras. Após essas demarcações, foi nomeado astrônomo da 

comissão de demarcação de fronteiras, com atuação no Pará, governado por João 

Pereira Caldas.
28

 

A equipe chegou ao Pará em 1780, e lá permaneceu cerca de cinco meses. As 

experiências vividas por Lacerda, Silva Ponte e o capitão Ricardo Francisco de Almeida 
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 Pereira (2014, p. 65) faz referência a três documentos elaborados por Feijó, preservados pela Biblioteca 

Nacional de Lisboa (BNL): Estado prezente das Experiencias do Salitre na Ribeira d’Alcantara em 1º de 

março de 1798; Memórias sobre a urzela de Cabo Verde, em 1815, e Ensaio econômico sobre as Ilhas de 

Cabo Verde, em 1815. 
26

 Segundo Magnus Pereira e Ana Lúcia da Cruz (2014), para que houvesse uniformidade nas exigências 

estatutárias, em relação a reformada da Universidade de 1772, era necessário que antes do inicio do curso, 

os alunos assistissem as aulas de Filosofia Racional e Moral. No primeiro ano de aulas, Filosofia Natural; 

e no terceiro, Física Experimental. Para obtenção dos graus de Licenciado e Doutorado, exigia mais um 

ano de estudos no denominando ano de graduação. Portanto, após quatro anos do curso regular, Francisco 

José de Lacerda e Almeida cursou mais um ano suplementar, tornando-se doutor (PEREIRA; CRUZ, 

2014, p. 34).  
27

 As expedições preparatórias eram muitos comuns. Realizadas em Portugal, muitos dos luso-brasileiros 

passaram por essas experiências, como o próprio Alexandre Ferreira e o jovem Feijó, antes de adentrarem 

as expedições propriamente ditas (PEREIRA, 2012; 2014). 
28

 Relatos das cartas entre o ministro Melo e Castro e o governador do Pará podem ser consultados em 

Marcos Carneiro de Mendonça (1985) e  Magnus Roberto Pereira e Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz 

(2014, p. 34). 
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Serra foram registradas em seus diários.
29

 Em 1789, Almeida retornou a sua cidade 

natal, São Paulo; no ano seguinte, retornou a Portugal, quando o ministro Melo e Castro 

deu por encerrado as comissões de demarcação (PEREIRA; CRUZ, 2014, p. 41).  

Já no ministério de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Lacerda foi nomeado em 

1797 capitão-de-fragata, sócio da Academia de Ciências e professor de Matemática da 

Real Academia de Guardas Marinhas, para governar os Rios de Sena, com a missão 

cientifica de catalogar o território da capitania de Moçambique e explorar a 

possibilidade de travessia de África: a missão era fazer a travessia da África, desde o 

Oceano Índico, até Angola.
30

  

Eugênia Rodrigues (2014) observa as articulações de Almeida e sua sintonia 

com os objetivos políticos, econômicos e científicos do governo português. Sua 

nomeação por Sousa Coutinho, para governador dos Rios de Sena, deveu-se à sua 

habilidade como astrônomo, diferente dos naturalistas apresentados até aqui, 

coletores/conhecedores de espécimes. 

  A análise da autora sobre o diferencial científico de Almeida nos faz entender 

como os homens de ciência a utilizavam. Esses homens não estudaram ciência apenas 

pela ciência, mas por motivos econômicos e principalmente políticos. Dessa forma, 

independentemente dos conhecimentos que luso-brasileiros conseguiram em suas 

formações acadêmicas, encontraram formas de contribuir com o império português em 

troca de benesses, como a obtenção de cargos públicos.  

Por fim, destacamos Hipólito da Costa, homem de ciência, mas conhecido, 

sobretudo, como redator do Correio Braziliense, a partir de 1807.  Nascido na Colônia 

do Sacramento, às margens do Rio do Prata (hoje território do Uruguai), em 25 de 

março de 1774, quando o território fazia parte da Coroa portuguesa, sua família 

transferiu-se para a região que deu origem à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, 

onde Hipólito iniciou seus estudos. Em 1792 ingressou na Universidade  de Coimbra, 

para estudos em Filosofia e Direito, onde se formou no ano de 1798 (CATÁLOGO, 

1974). 

 Thais Buvalovas (2007, p.16-17), em estudo sobre o personagem, aborda sua 

viagem aos Estados Unidos, a mando da Coroa portuguesa, durante o ministério de 
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 Os Diários de Viagem, com nota e prefácio de Sérgio Buarque de Holanda, foram publicados em 1944. 

Algumas obras de Lacerda podem ser consultadas no site do Centro Interuniversitário de História das 

Ciências e da Tecnologia - CIUHCT. Disponível em: http://ciuhct.org/pt/lacerda-e-almeida-francisco-

jose. Acesso em 08/12/2017. 
30

 Almeida faleceu no sertão africano, em outubro de 1799, sem ter conseguido concluir a missão 

(RODRIGUES, 2012, p. 98). 

http://ciuhct.org/pt/lacerda-e-almeida-francisco-jose
http://ciuhct.org/pt/lacerda-e-almeida-francisco-jose
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Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. As instruções para Hipólito da Costa eram de reunir 

informações sobre a produção agrícola nos Estados Unidos, estudar os métodos 

empregados na mineração na América do Norte, e observar quais tecnologias eram 

utilizadas na navegação dos rios e canais. Nessa viagem cientifica, também deveria 

recolher o inseto cochonilha e exemplares da cactácea, para que fosse cultivada na 

América portuguesa. Para tanto, teria que viajar até a fronteira sul dos Estados Unidos e 

entrar clandestinamente em território mexicano, como destaca a autora. O Diário de 

minha Viagem para Filadélfia, escrito até 1799, por Hipolito da Costa, é um dos guias 

do trabalho da autora. 

Isabel Lustosa (2001, p.41) observa que a viagem aos Estados Unidos da 

América permitiu que Hipólito sedimentasse sua visão de mundo. Em carta datada de 

24 de março de 1799, Hipólito apresentou seu plano de viagem. Pretendia “partir em 

abril da Filádélfia e New Castle para New York, passar daí para Boston e ao Maine, 

retornando em seguida á Filadélfia, de onde viajaria pelo interior” (LUSTOSA, 2001, 

p.45). Nesse itinerário, observou as culturas de linho e do cânhamo, mais comumente 

cultivados no norte dos Estados Unidos. 

Alguns aspectos da trajetória dos viajantes luso-brasileiros priorizados nesse 

capítulo apontam para características da política ilustrada portuguesa: a formação em 

Coimbra e o estreito contato com o ministério do Ultramar, semelhanças também 

observadas na expedição que percorreu a capitania do Maranhão e Piauí, chefiada por 

Vicente Jorge Dias Cabral, e que nos auxiliaram em sua análise.  

Na capitania do Maranhão e Piauí a movimentação à procura de produtos 

naturais pode ser observada a partir da década de 1760, mas ganhou impulso, com o 

governo de Dom Diogo de Sousa. Em 1798, após governar Moçambique (1793-1798), 

Dom Diogo tomou posse como governador da capitania do Maranhão (AHU-MA, 

Ofício,  D.8133). O governador e capitão-mor era um homem da política e da ciência: 

doutor em Matemática pela Universidade de Coimbra
31

, sua formação o habilitava, 

como já observado, a analisar obras e amostras de produtos, além de tecer considerações 

sobre o andamento da expedição
32

.  

O plano de incentivar uma expedição pela capitania se concretizou em sua 

administração, devido ao interesse do governador e capitão mor pelos achados de outros 

naturalistas no interior da capitania. Tal observação aponta para um trabalho contínuo 
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 Ver: Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC). Estudante: Diogo de Souza. 
32

 Um ensaio biográfico sobre o personagem foi produzido por Mário Meireles (1979).  
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dos luso-brasileiros nas últimas décadas do Setecentos, de produção de conhecimento 

científico: nomenclaturas, mapas com demarcações territoriais, registros etnográficos, 

memórias e diários. 

Para a expedição de Dias Cabral, as informações anteriores, específicas sobre as 

regiões a serem percorridas, revelaram-se de pouca eficácia, como se verá, mas a 

recorrência de informações sobre as riquezas naturais da capitania, na documentação 

analisada, aponta para a importância do tema como política de Estado. 
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Capítulo 3. A expedição pela capitania do Maranhão e do Piauí: a procura por 

riquezas naturais  
 

  

 Na virada para o Oitocentos, as expedições já possuíam características bem 

diferentes em relação ao início do século XVIII. Como analisamos nos capítulos 

anteriores, o conhecimento acumulado e a própria dinâmica do Império português 

transformaram seus propósitos.  

Na capitania do Maranhão e do Piauí, os naturalistas Vicente Jorge Dias Cabral 

e o padre Joaquim José Pereira
33

, adentraram as regiões que circundavam a capitania, e 

utilizaram seus conhecimentos sobre a História Natural, na observação das 

potencialidades dos produtos encontrados. Os registros detalhados que produziram 

demonstram a forma como era feita a sistematização de ideias e das experiências que 

viveram.  

Vicente Jorge Dias Cabral e o Vigário de Valença produziram memórias e 

diários, trocaram correspondências e coletaram materiais durante a expedição, que 

ocorreu entre os anos de 1799 e 1803. Para desenvolver a expedição e torná-la 

„científica‟, nossos viajantes recorreram a vários autores utilizados para subsidiar seus 

apontamentos, demonstrando preocupação cientifica em seus métodos e propostas para 

a extração dos produtos naturais, ou seja, procuravam se apoiar nas teorias, em grande 

maioria de químicos, para garantir um bom embasamento para seus relatos e 

experiências. Durante a expedição, por exemplo, foram solicitados ao governador,  

livros que serviriam para subsidiar suas observações.  

Nesse capítulo, destacamos aspectos de organização da expedição, seu 

desenvolvimento e as hipóteses sugeridas, para melhor exploração dos produtos naturais 

das regiões percorridas.   

 

3.1 Alguns apontamentos sobre a organização da expedição 

 

 Em 6 de março de 1799, o governador e capitão mor da capitania do Maranhão 

e do Piauí, Dom Diogo de Sousa, escreve ao ministro da marinha e ultramar, Dom 

Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a procura de salitre (AHU-MA, Ofício, D. 8264).  

Nesse mesmo ofício, o governador remete amostra de diversos produtos minerais e 
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 Conhecido como Vigário de Valença. São poucas as informações biograficas sobre o padre, nas 

documentações apenas fazem referencia a seu grande conhecimento dos minerais. Na década de 1790, 

participou de, pelo menos, três viagens pelos sertões de Pernambuco, Piauí e Maranhão. 
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vegetais encontrados na capitania: salitre, quina, barro branco, seda silvestre, dentre 

outros produtos. Dom Diogo refere-se a necessidade de se aprofundar a exploração do 

salitre, encontrado em pequena escala no governo que o antecedeu. Sugere ainda a 

organização de uma expedição pela capitania, devido ao fato de haver registros de que 

em várias freguesias existiriam produtos naturais com potencial de exploração, como a 

própria quina, encontrada em abundância (AHU-MA, Ofício, D. 8264). No mesmo  

ofício, o governador pediu para incumbir Vicente Jorge Dias Cabral, bacharel formando 

em Leis e Filosofia, para seguir em excursão pela capitania à procura de salitre. 

 Os interesses de cada expedição eram definidos pelas „Instruções‟, prática 

instituída por Domenico Vandelli na década de 1770, contendo informações dos 

objetivos das expedições criadas para dar organicidade e cientificidade as expedições.  

(PATACA; PINHEIRO, 2005). Para a expedição em questão, organizada em um 

momento no qual Vandelli já estava aposentado, não foi localizado um documento 

formal, produzido para servir como „Instrução‟, mas, em nossas análises documentais, 

encontramos alguns indícios que evidenciam os propósitos da viagem (AHU-MA, 

Ofício, D.8487). Dentre essas informações, encontramos alguns “indícios de 

instruções”, por exemplo,  em outras três correspondências do governador para o 

ministro Sousa Coutinho, em que destacava, respectivamente: a procura por potassa; a 

importância de “averiguações sobre o cânhamo silvestre e coleção das arvores, ou 

plantas que poderem servir a fabricar papel”;  e a procura por cochonilha (AHU- MA, 

Ofício, D. 8078, 8379 e 8654).  

 Noutro ofício enviado a Sousa Coutinho, o governador da capitania  informa já 

conhecer Vicente Cabral da época de Coimbra: “na Universidade, onde o deixei sempre 

ouvi Lou/var aos Santos da Faculdades de Filozofia, e de/ Leis assim sua aplicação” 

(AHU- MA, Ofício, D. 8652).  Contudo, o deslocamento de Cabral para o Maranhão 

parece não ter relação direta com o desenvolvimento de atividades científicas. Em carta 

anexada, no mesmo ofício, Cabral observa que teria vindo para capitania do Maranhão e 

do Piauí para advogar, e que vivia afastado das atividades como naturalista:   

(...) exercício de Advogado (há dez me/zes) não me tem sido possível fazer 

observaçoens e ex/periencias sobre milhares de objetos dignos de aten[ção]/ 

de Philosophos, principal.mte no que toca ao reino ve[ge]/tal, havendo muitas 

plantas utilíssimas p.a as artes, que se/ podem empregar em tinturarias, 

medicina, mapas/ de navios, e cordearias (AHU-MA, Ofício, D. 8652).  
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Ainda assim, informa que fora incumbido de organizar o Horto Botânico da 

cidade (AHU-MA, Ofício, D. 8652), mas não obtivemos maiores informações a 

respeito.  

 A expedição partiu em 7 de setembro de 1799, em direção à freguesia de S. 

Maria do Icatu onde chegaram a nove do mesmo mês. São poucas as  informações sobre  

os demais componentes da expedição, e os materiais que carregaram consigo, incluindo 

livros.  

Maria Beatriz Nizza da Silva (2013, p.36) relacionou alguns autores cujas obras 

muitos viajantes levavam nas expedições: Lineu, Tournefort, Bomare, Valerius, 

Brisson, Réaumur, Marcgraf e Piso. Identificamos nas memórias de nossos viajantes 

muitos desses autores e suas teorias, principalmente no trabalho realizado pelo Vigário 

de Valença, que fez utilização desses autores para as descrições dos métodos utilizados 

por ele, para em seguida desenvolver seus métodos e apresentar o resultado das 

experimentações. Durante a expedição, foi solicitado por Cabral e Pereira, ao 

governador, livros que serviriam para subsidiar suas observações.  

Em 11 de março de 1801, o governador da capitania ordenava ao “Correio Mor 

desta Cidade encarregado da venda dos livros” que entregasse a Vicente Jorge Dias 

Cabral “2 Volumes da Meneralogia de Bergman, Memoria de Manuel d‟Arruda sobre 

os Algodoeiros, Quinografia Portugueza e 1 Jogo do Manual Meneralogico” (GALVES, 

2014, p.133), solicitados por nossos viajantes. .   

Marcelo Cheche Galves (2014, p.134) aponta para a existência de uma 

articulação entre os saberes, tendo como figura-chave Dom Diogo de Sousa.   

Tal ordem [de envio dos livros] transparece dois aspectos importantes: o 

primeiro, a venda na Casa do Correio de livros não localizados nessa 

pesquisa, como a Quinografia portuguesa ou collecção de várias memórias 

sobre vinte e duas espécies de quinas, de autoria do frei Veloso, publicada 

em 1799; o segundo, a visualização de um circuito de articulações que 

envolvia impressão, venda, distribuição, troca de correspondências sobre 

conhecimentos científicos e expedições exploratórias. 

 

A expedição chefiada por Cabral possuía objetivos específicos de exploração de 

materiais naturais que pudessem ser encontrados pela capitania. Seus propósitos se 

inseriam em um conjunto maior, de difusão de conhecimento científico, que serviam 

como fundamento para os viajantes. Ao mesmo tempo, os registros decorrentes da 

expedição alimentariam esse circuito, dando origem, esperava-se, a novos 

conhecimentos, de aplicabilidade para o desenvolvimento do Império.  
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Para tanto, era preciso contar com homens familiarizados com o conhecimento 

científico em voga.  

 

3.2 A expedição chefiada por Vicente Jorge Dias Cabral 

 

 

 Vicente Jorge Dias Cabral, nascido em Tejuco, atual Diamantina, Minas Gerais, 

estudou na reformada Universidade de Coimbra. Formado em Direito e Filosofia 

Natural
34

, Cabral exerceu na capitania do Maranhão alguns trabalhos como advogado. 

Ofereceu seus serviços para chefiar a expedição e “a fazer analize nas Nitras/ Naturaes, 

de que dizem abundão os certoens; e acalen[tão] (...) o interesse, que poderão dar, 

atendendo as notáveis circuntancias da quantid.e  do Nitro, dist.a desta cid.e e o fácil 

transporte p.a o porto de mar, ou rio” (AHU-MA, Ofício, D. 8652)
35

.  

A expedição seguiu, a partir de 1799, pelas freguesias de: Santa Maria de Icatú, 

Aldeias Altas, Oeiras, Valença, Marvão, Parnaíba, Campo Maior, Marvão, Valença, 

Oeiras, Jeromenha, Paranaguá, Jeromenha, Terras Altas, Itapucura, retornando a São 

Luís no início de 1803 (AHU-MA, Ofício, D. 9555). 

A seguir, o mapa, produzido pelo Vigário de Valença, sobre o roteiro da 

expedição até 1802. Nele, o naturalista descreve as produções nativas encontradas em 

cada região e seus tipos de terras, e ainda as distâncias percorridas em cada 

localidadesuas jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Algumas informações  biográficas estão em: AHU-MA D.8264 e D.8379, e no livro organizado por 

José Ferrão (2002).  
35

 Trecho da carta de Cabral descrevendo algumas orientações do então governador e capitão-mor D. 

Diogo de Sousa, sobre a devassa do salitre.  
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MAPA 1 - MAPPA GERAL DO ITINERARIO DO SERTÃO DA CAPITANIA DO 

MARANHÃO, E PIAUHY NO ACTUAL SERVIÇO DO PRINCIPE REGENTE, 

RELATIVOS AOS ANNOS DE 1799, 1800, 1801 e 1802 

 

 

FREGUEZIAS 
PRODUÇOENS 

NATIVAS 

 

PENHAS 

 

JORNADAS 
              

LEGOAS 

Stª Maria de 

Icatu [hoje, Icatu] 
Sulfato de soda, ferro Terra de 

bolarea 
Arrayal de Thomas4. Olho d´agoa2 ½. 

Riacho da cruz3. Onça3. Boca da 

Catinga3, urucu2 ½. Capivara 2 ½, Varsea 

do Salitre 3. 

 

23 ½ 

 

 

Aldeas Altas 

 

 

Caninana 

 

Terra de 

bolarea 

Boca da Mata3, Bambuzal 3, Cruz 1 ½, 

canindé1½, 

Morro 2, Limoeiro 2, Aldeas altas 2, 

bacaba 8, Sacurité 4, Santo Antonio beira 

do rio Parnahiba6. 

 

33 

 

 

 

Oeiras 

 

Caninana,Capanoza, 

carbonato de soda, 

croá,lactuminisnitrato, 

Macambira , Melão de s. 

Caetano, Quina salitre, 

sulfato de soda. 

 

Granito 

nitrato e 

muriatico 

(schistoza) 

Jambeiro 5, S. Francisco 5, Todos os 

Santos 4, S. Pedro 5, Buriti 4, Cortes 3, 

Sitio do Meyo 5, Mancinha 4, Arrayal 6, 

gameleira 5 Canindé 2, Cidade de Oeiras 

7, Buriti do Soares 3, Canavieira 3, 

Riacho do Misto 2, torta do Genipapeiro 

4, Boqueirão 2, Sambambaya 4, Bocaina 

4, Brejo 3 Bocaina 3, Melancias 4. 

 

 

 

 

89 

 

 

 

Valença 

Caninana,Capanoza, 

carbonato de soda, 

croá,lacaluminisnitrato, 

Macambira , Melão de S. 

Caetano, Quina salitre, 

sulfato de soda. 

 

Granito 

nitrato e 

muriatico 

(schistoza 

Campos 4, Lagoa 3, tapera 3, Mocambo 2 

½, Canabrava 5, Boqueirão 4, Cados 1, 

Jaicó 2 ½, Brejo da Onça 4, Almas 4, 

Ribas Buriti; Cabeceiras 4. 

 

 

 

 

37 

 

 

 

Marvão 

[hoje, Castelo do 

Piaui] 

Capanoza, carbonato de 
soda, cobre crystal, 

utorfano,croá, 

lacaluminisnitrato, 
Macambira , Melão de S. 

Caetano, Mica regateo 

crystalino, Quina, salitre, 
sulfato de soda. 

 

 

Granito 

nitrato e 

muriatico 

(schistoza 

Cranatá 6, timbamba 2 ½, Stª Rita 3, S. 

Francisco, Cruz 3, Angico 2, Penha 2, 

Varsea Grande 2, Muquem 1, Serca 2, Stª 
Anna 2, Onça 2, Barra 2, Lapa 3, Peranhas 

4, Riacho dos cavallos 5, Tortados 3, 

Tocano 2, Cana brava 6, Combé 3, 

Tucoens 3, Salinas 2, Engeitado 3, Mel 2, 

Porteiras 2. 

 

 

 

 

70 ½ 

 

 

Piracuruca 

ou 

Parnahiba 

Capanoza flureto, cobre, 

carbonato de aluminio, 

croá, lactuminisnitrato, 

Macambira , Melão de S. 

Caetano, muriatico 

aluminoza, nitrato, pedra 

lume,  Quina, salitre, 

sulfato de soda. 

 Varsea 3, Capivara 3 ½, S. Luiz 31/2, 

Filipe 3 Stª Anna 2 ½, S. Jozé 1 Caperame 

2, Carcundas 4, Angico branco 3, 

ingazeira 2, Periperi 2 ½, piedade 5, 

Piracuruca matriz 5, lontras 6 Genipapeiro 

2, Ladino 2, Boqueirão 3, Gameleira 4, 

Salina 3, Pendoba2, outro tanto caminho 

para a ditta matriz 22, Gameleira 5, hiús 

de baixo 4, jemburanas 3. 

 

 

 

 

 

96 

 

 

Campo Mayor 

Carbonato de soda, cobre, 

lactuminisnitrato, 

Macambira , Melão de S. 

Caetano, quartzo 

crystalino,  Quina, salitre 

 Sapucaias 1, Monte verde 4, tapera 2, 

Porteiras dos peres 3, outro tanto outra vez 

para a Tapera 3, espirito Santo 3, Medeira 

cortada 3 ½, Vila de Campo Mayor 4 ½, 

Vila de Marvão ½, retiro 3, Tapera de 

baixo 2, Boa Vista 4, Onça 2. 

 

 

 

 

51 

 

Marvão 

[hoje, Castelo 

do Piauí] 

  Boqueirão 2, ingá 3, Salto da Pedra 2 ½, 

Villa do Marvão ½, Retiro 3, tapera de 

baixo 2, Boa vista 4, onça 2 

 

19 
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Valença 
  São judas 3, Serra Negra 5, Ponta 

da Serra 2, Brejo 2, Campinhos 3 

João peres 3, Vila de Valença 3 ½, 

Gado Bravo 4, Sacco 2. 

 

29 ½ 

 

 

 

Oeyras 

 

 

 

Marmeleiro branco, 

pereiro de lista, 

nitrato de soda, quina 

 

 

 

Granito 

nitrato, 

Calcareas 

A volta 3, tamanduá 2, Corral 

velho 3, Cidade de Oeyras 4, buriti 

dos Soares 3, riacho da Mina 2, 

Genipapeiro 4, Boqueirão 2, 

Sambambaya 4, Susupara 2 ½, 

Radiador 5, Genipapeiro 3, 

Riachuelo 3, Negrite 3, Boa 

Esperança 4, Joazeiro 5, Brejo do 

Jaicó 3, Fazenda do peixe 5 maria 

preta 4, Genipapeiro 5, Tabua 2 ½, 

Serra 2, Torta 4, Calentes 2, 

Franqueira 2, Olho d´ agoa da 

mandioca 3, Canavieira 4, Buriti 

dos Soares 3, Cidade de Oeyras 3, 

Sitio 6, Franqueira 1 ½. 

 

 

 

 

121 

 

 

Jeromenha 

 

Alcali mineral, fixo-

muriatico, 

lacluminisnitrato, 

salitre, Sulfato de 

soda. 

 

 

Granito 

Nitrato, 

Mareiozas 

Papagaio 3, Pitoens 4, Carnahibas 

3, S. joão 3, Vila de jeromenha 6 

Cantendas 2, Campo Grande 4, 

lapas 2, Carnahibas 4, genipapeiro 

2, Canavieiras 3, Macaúba 3, 

Gameleira 4, Fazenda Grande 3, 

Catembi 2, Franqueira 2, Flores 3, 

Santa roza 3. Mato grosso 5 

 

 

 

 

61 

 

 

 

Parnaguá 

 

 

 

Alcali mineral fixo-

muriatico, 

lacluminisnitrato, 

salitre, 

 

 

Granito 

nitrato, 

Muriaticos

, 

Calcareas, 

Mareiozas 

Acambira 7, Cajazeiras 5, 

Genipapeiro 4, Estreito 4, Riacho 

d´area 1 ½, Buriti Grande 3, 

rapoza2, buriti das Cacundas 3, 

rangel 3, Tabua de fora 3, 

Jeberaba 10, Vila de Parnaguá 3, 

Fazenda do meyo 4, Fazenda de 

sima 3, Retiro da mesma 2, 

porçoens 4, Parahizo de sima 2, 

Bebedor ½, Pendaiba 1 ½, Pintada 

1 1/2, Lourenço 1, Palmeira de 

baixo 2, Taboquinha 2, Ilhas 1, 

Vila de parnaguá 6, outros tantos 

da vila do Jeromenha 13 ½. 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

Jeromenha 

  Buritizinho 1, Stª thereza 4, manga 

5 rio Parnahiba abaixo/Caroeira do 

Carvalho 3, dita da Vargem da 

cruz 1 dita do Itaneira 3, Flores 2, 

Carahibas 1, Estreito das Araras 2, 

Queimadas 9, Morro Vermelho 2, 

Caroeira da pacula 8, 

Cranatazinho 3, Carueira do negro 

4, S. João 2, Carueira da garapa 2. 

 

 

 

 

 

53 
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Aldeas Altas 

  Porto de Stº Antonio 1, Porteira 1 

Sitio Exurui 1 ½ , Bacabeira 4, 

Sucurim 1, Correntinho 2, 

Bacabeira 2, Pindoba 2, Pendahiba 

1 Poraque 1, Corrente 1, Buriti do 

Samque 1 ½, atoleiro ½, Aldeas 

Altas ½, rio abaixo do 

itapucuru/São João 2, Prata 4, 

Barriguda 11, remanço do Corimá 
3, Boa vista 1, Quebra anzois 2, 

Rio da prata, 7, Estirão da 

Sardinha 3, Barra do Codó 10, 

Cachorro Grande 4 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

Itapucuru 

  Buraco grande, buraco pequeno 1, 

Dezerto 1, rumo 2, Cranatá 3 

Siganas 5, Pao de estopa 2, 

Itapucuru Mirim 5, Barriguda de 

baixo 1, passarinhos ½, Quebrei 

½, D. Querques 1, Taippu 1, 

Companhia 2, S. Miguel 2, 

Croaratá ½, Freguezia ½, Caxoeira 

forte ½ 

 

 

 

 

 

29 

Cidade do 

Maranhão 
  Cidade do Maranhão 10 pelas suas 

bahias 
 

10 

                                                                                                                                               956 

Fonte: AHU-MA, Ofício, D.9555. 

 

O roteiro de viagem descrito no “Mappa do itinerário” revela que a expedição 

centrou-se em localidades situadas no atual estado do Piauí, de onde chegavam notícias 

sobre a existência de salitre, percorrido desde o extremo norte (Parnahiba) até o extremo 

sul (Parnaguá), além de várias localidades do centro-oeste, como Oeiras, Valença, 

Campo Maior e Jerumenha. Sobre o atual estado do Maranhão, a expedição limitou suas 

observações às localidades de Santa Maria do Icatu, Aldeias Altas e Itapecurú, situadas 

entre a cidade de São Luís e o território do Piauí. Em mais de três anos, a expedição 

percorreu 16 freguesias (algumas visitadas mais de uma vez), totalizando 956 léguas. 

A seguir apresentamos uma proposta de visualização gráfica do itinerário 

percorrido.  
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Mapa 2 - „Mapa Geográfico’, feito com base no Mappa Geral do Itinerário do 

Sertão da Capitania do Maranhão e Piauy, do Vigário de Valença 

 

 
Fonte: Elaborado a partir do software Geographic Information System (GIS), 2017.  

 

Podemos observar no „Mapa geográfico‟ as rotas percorridas por nossos 

naturalistas. Alguns locais foram visitados mais de uma vez, acreditamos,  devido a 

relevância de alguns produtos, como no caso da freguesia de Jerumenha. O Mappa 

Geral  registrou, entre as produções nativas de interesse, álcali mineral, fixo-muriático, 

salitre e sulfato de soda, a partir da visita a 19 localidades, ao longo de 61 dias. Talvez 

os naturalistas precisassem efetuar nova coleta de amostras e a expedição tenha 

decidido, na volta da viagem à freguesia da Parnaguá, retornar a Jerumenha mais uma 

vez: desta vez feita, por 53 dias. Assim também deve ter ocorrido em Aldeias Altas e 

Marvão (hoje, Castelo do Piauí). Como podemos observar no Mappa, foram efetuadas 

duas coletas nas mesmas freguesias.  
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Vicente Jorge Dias Cabral relatou dados importantes que ajudam a entender 

melhor por onde se deu a procura por salitre, bem sucedida apenas em uma serra, perto 

de Oeiras, no Piauí. “Logo na cidade se virão pela primeira vez de vestígios de/ Salitre 

em as casas da minha aposentadoria nos muros / do quintal na terra vizinha a estribaria 

d‟ hum quarto/ que indicava ter também sido estribaria antigamente” (AHU- MA, 

Ofício, D.9555).  

O lugar denominava-se Engenho de Brejo (hoje, Brejo do Piauí, destacado no 

mapa geografico). Não sabemos exatamente em qual momento os naturalistas chegaram 

a essa freguesia: pela documentação, eles teriam chegado no Engenho do Brejo depois 

de retornarem a freguesia de Valença (AHU-MA, Ofício, D.9555). Contudo, a profusão 

de registros gera algumas dúvidas. Elaboramos a hipótese de que os naturalistas teriam, 

em alguns trechos da expedição, se separado: primeiro, motivados pelo retorno que 

decidiram fazer a algumas freguesias; depois, pela necessidade de Pereira visitar sua 

freguesia, Valença (AHU-MA, Ofício, D.9555).  

Em que pese os “indícios de instruções”, já salientados, os naturalistas 

produziram registros sobre outros produtos, por exemplo: Analise botânica da Planta 

denominada Manacá (AHU-MA, Ofício, D.9595); Memórias de mineralogia dos 

diferentes metais achados na parte inferior do Piauhÿ (AHU-MA, Ofício, D.9555)
36

. 

Nas memórias dos naturalistas observamos uma escrita preocupada com a cientificidade 

e a coleta do máximo de informações sobre o reino vegetal, animal e mineral, bem 

como o registro da utilidade desses produtos para o Império. 

No final do século XVIII, o reino mineral ganhou destaque nos estudos de 

muitos viajantes, principalmente em relação à potassa, matéria-prima do salitre. Maria 

Helena Mendes Ferraz (2000, p.845-850) observa que como parte do reino mineral, o 

salitre deveria ser “estudado”, ou seja, os chamados “viajantes naturalistas” deveriam 

relacionar os locais de onde se poderia extrair o material, além de indicar os detalhes do 

processo. As fontes dos materiais nitrogenados, que dariam o salitre, utilizado nos 

processos de fabricação da pólvora, eram basicamente três: 1) as salitreiras naturais, de 

cujas “terras” apenas se separava o salitre; 2) as salitreiras artificiais, onde se produziam 

as “terras” que dariam o salitre e, 3) o ar, fonte de nitrogênio, um dos componentes do 

                                                           
36

 As Memórias foram escritas por Pereira. Ao analisarmos os documentos, observamos várias descrições 

das experiências feitas pelo padre Joaquim José Pereira, tomando como base, por exemplo, os 

ensinamentos de Lineu e de Domingos Vandelli, dentre outros autores, principalmente químicos, que 

serviram como base para o desenvolvimento de sua exploração pela capitania do Maranhão e do Piauí nas 

Memórias sobre Produções Nativas do Padre Joaquim Jozé Pereira (AHU–MA, Ofício, D. 9555). 
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ácido nítrico, passo fundamental para a obtenção do tão desejado material.
37

 A autora 

ainda observa que a apreensão que se tinha com a falta do salitre e do próprio sal girava 

em torno da pouca eficiência da extração das salitreiras naturais nas cavernas, os 

métodos utilizados geravam muito desperdício, por isso a criação das nitreiras artificiais 

era defendida pelos viajantes. 

Compreendemos que a exploração do salitre era algo de grande interesse para o 

governo português, por isso a expedição tinha a missão de relatar os locais onde deveria 

ser feita a extração do salitre. A criação das nitreiras artificiais, portanto, era de grande 

interesse, embora exigissem mão-de-obra para desenvolvê-las. Retomando o argumento 

de Maria Helena Mendes Ferraz, sobre a preocupação com a falta do salitre e do próprio 

sal, ressalte-se mais uma vez sua importância bélica para o Império, razão para que a 

procura pelo produto datasse de momento anterior ao aqui estudado.  

Junto com o enxofre e o carvão, a matéria-prima da pólvora, o salitre e sua 

produção local tornaram-se muito cedo objetivos primordiais para as 

autoridades portuguesas nas colônias. No Brasil o nitrato de cálcio, precursor 

do salitre, era encontrado em cavernas nas regiões calcárias, formado por 

bactérias nitrificantes sobre matéria nitrogenada de origem animal (dejetos de 

morcegos e mocós) (VITA; JUNE, 2007, p. 1383). 

 

Com base na documentação e nas referências bibliográficas, podemos inferir que 

esses métodos e as condições de como extrair os minerais eram preocupações 

permanentes e faziam parte da articulação entre os saberes que estavam sendo 

diretamente orientados pelo governador Dom Diogo de Sousa. 

Dessa forma, a procura por salitre pelo Maranhão e Piauí e a descrição dos 

métodos e condições sobre como se deveria proceder a sua extração, faziam parte dos 

registros produzidos pelos naturalistas. Seus escritos, enviados para Dom Diogo de 

Sousa, transparecem a recorrência do tema (AHU-MA, Ofício, D. 9.471).  

 

3.3 Os resultados e o pós-expedição 

 

Os registros de Vicente Cabral sobre a expedição foram sistematizados na  

Colleção das Observaçoens dos productos naturaes do Piahui, 1801. Nela, transparece 

seus conhecimentos em mineralogia e botânica.  Os resultados apresentados, 

                                                           
37

Sobre as salitreiras naturais e artificiais, a autora Márcia Helena Mendes Ferraz (2000, p. 845-850) 

descreve todo processo feito para exploração do salitre. 



52 
 

curiosamente, não fazem referência ao padre Joaquim Pereira, ou a qualquer esforço de 

um trabalho feito em equipe
38

.   

Os registros de Cabral obedeceram a uma ordem, destacada na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - A divisão da Colleção de Vicente Jorge Dias Cabral 

 

1º tomo: “Colleção das observaçoens dos 

productos naturaes do Piahui”. 

2º tomo: “Colleção das observaçoens dos 

vegetaes do Piauhi”. 

Parte 1: “Da Cochonilha”. Parte 3: “Dos vegetais”. 

Parte 2: “Dos Saes e Metaes Naturaes 

que se achão  na Capitania do Piauhi”. 

 

Contém o “Discurso histórico da 

Quinaquina do Piauhi”. 

“Discurso preliminar dos saes”. 

 

OS ENSAIOS 

 

“Ensaio Botanico” (1801). 

“Ensaio Economico”(1801). 

“Analise Botanica” (1803). 

“Descriçao Botanica do Velame Grande ou Marmeleiro Branco” (1799). 

 

Os apontamentos elaborados por Cabral destacam algumas características bem 

específicas da forma de escrita e regras estabelecidas para as expedições. Na Coleção 

das observações dos produtos naturais do Piauí, Cabral coloca a relação de todos os 

trabalhos que desenvolveu durante a expedição. Ttransparece ali a preocupação em 

apresentar uma discussão técnica sobre produtos naturais e suas especificas utilizações, 

que pudessem contribuir para a política de desenvolvimento da economia do Império.  

Sobre a cochonilha, por exemplo,  sugere que fosse desenvolvido o comércio 

de tinta, capaz de concorrer com a produção de outras colônias (BN-RJ, Coleção, 1801, 

fl.05), demonstrando com seus achados outras potencialidades que observou durante a 

expedição.  

 

 

                                                           
38

Marcelo Galves, destaca que Dias Cabral em mais de 300 folhas da “Colleção” sistematizou a 

experiência da jornada, o envio das remessas de productos naturais para Portugal, os conhecimentos do 

naturalistas sobre mineralogia e botânica e suas propostas para a exploração racional das riquezas do 

território, sem citar em nenhum momento qualquer membro da equipe, nem mesmo o desenhista que teria 

embarcado em sua expedição. Suas produções portanto eram “escritas em tom autoral – pois não há 

qualquer referência ao padre Joaquim Pereira ou à Expedição como esforço coletivo” (GALVES, 2017, 

563). 
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Figura 1 - Observações de Vicente Cabral sobre o cultivo da cochonilha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Colleção das Observaçoens dos productos naturaes do Piahui, 1801. 

 

Os naturalistas tinham uma metodologia elaborada para registrar as informações 

de forma eficiente. Além dos textos escritos, formulados a partir de pressupostos 

científicos, também produziram desenhos, como da cactácea (Figura 2), abundante no 

interior da capitania, que hospedava o pequeno parasita (cochonilha), potencial produtor 

de corante, valorizado à época.  
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Figura 2 - Desenhos da palma (cactácea) infectada com a cochonilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferrão (1998, p. 7). 

 

As imagens foram produzidas durante a viagem por um riscador ou desenhista, 

(AHU-MA, Ofício, D.8379). Encontradas na Colleção produzida por Cabral e no livro 

organizado por José Ferrão (1998), os desenhos destacam alguns produtos, como a 

cochonilha, a quina, além de coqueiros e outras plantas que encontraram durante a 

expedição (AHU-MA, Ofício, D.8759). Muitos desses produtos eram, depois de 

desenhados, encaixotados e enviados para o governo português. Esse percurso dá a 

dimensão da riqueza das informações contidas nos registros da expedição
39

. Na 

bibliografia consultada, identifiquei outros fatores que nos ajudaram a entender o 

conteúdo dos documentos.  

As imagens abaixo sintetizam a interação entre registros manuscritos e 

iconográficos, no caso, sobre a quina.   

No Ensaio econômico sobre a Quina do Piauhí (Figura 3), Cabral enfatiza a 

importância da casca da planta como medicamento natural de grande valor. 

 

                                                           
39

 Magnus Roberto Pereira (2014, p. 114-157) ressalta a existência de um desenhista na expedição e 

reproduz alguns de seus desenhos.  
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Figura 3 - Ensaio Econômico sobre a Quina do Piauhi 

Figura 4 - Desenho da quina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferrão (1998, p. 130 e p.7) 

 

Nos mais diversos registros produzidos por Cabral, nota-se a importância do 

clima e a variedade de produtos e ele adaptáveis na América portuguesa. Como 

exemplo: 

 

A laranjeira da China (Citrus aurantium/ chinemis) que p.r infinitas 

maneiras tem variado no Bra/zil, já mais sem tem naturalizado no 

Norte da Europa,/ e a penas se conservão vivas sem produzir fructo  

na estu=/fas dos Jardins nas províncias do Norte da França. I/gual 

sorte tem a bananeira (Musa Sapientum, M./ Paradisasca) que são 

indiginas da America, mal pro/duzem em Portugal, e de nenhuma 

sorte nos paizes frios (BN-RJ, Coleção, 1801, fl. 3).  

 

Nesse trecho, observa-se que uma das metas do governo português era o plantio 

de vegetais que não se adaptaram ao frio europeu. Além de estar sempre preocupado em 

detalhar os possíveis usos desses produtos, o narrador procura ser formal e utiliza as 

nomenclaturas científicas para se referir as espécies de vegetais.  

 Outro aspecto notado nos manuscritos de Cabral se refere à preocupação com a 

segurança do Estado em relação à guerra contra os franceses. Destaca, nesse caso, a 

procura pelo salitre, observando que: 

A França na actual guerra da Revolução cercada p.r todos//fl.59//fl.60// p.r 

todos os pontos da sua circunferencia  p.r mar,  e p.r terra, in/terceptando o 

Commercio do Norte, recorreo as Nitreiras arti/ficiaes athé então 

desprezadas, e bem depressa achou o pode=/rozo combustível p.a rechaçar os 

  

(3) (4) 



56 
 

inimigos da Republica. O nosso Reino destituído de Nitreiras naturaes 

abunda/ de Salitre nas diversas capitanias do Brazil.  A nesse/sid.e segurança 

do Estado, a teimoza guerra com a maior/ das Republicas da Europa 

motivarão excursoens Filozoficas/ p.r todo o contin.te do Brazil dirigidas 

pelo mais vigilante Mi/nistro de S. A. Real.  Pessoas inteligentes forão 

inviadas p.a / a invertigação das Nitreiras (BN-RJ, Coleção, 1801, fl. 22). 

 

Trata-se de uma preocupação/objetivo do governo português, compartilhado por 

Cabral: utilizar o conhecimento cientifico para a defesa do Império português. No 

processo de elaboração das observações, os ilustrados desenvolviam as técnicas 

científicas, na escrita, nas amostras dos produtos que remetiam para Lisboa
40

 e no 

detalhamento nos desenhos.  

Sobre o conhecimento científico exigido para tal empreitada, já salientado aqui, 

Cabral o demonstra, diversas vezes, na Colleção. Na parte que nominou Discurso 

Preliminar dos Vegetais, por exemplo, exibe vasto conhecimento sobre a literatura 

especializada, além de reconhecer a centralidade, para Portugal, de Domingos Vandelli 

e José Mariano da Conceição Veloso, a quem se refere como “sábios da nação”.  

 
Boch foi o prim.to q‟tentou a empreza, seguirão-se ou-/tros, e entre estes se 

distinguio André Cezalpino professor de/ Piza.   No 17 seculo flreceo 

Roberto Morizeno, Pedro/ Maqnol, e outros.  Depois Toumefort. hum dos 

grandes/ Bot.os da França publicou o seu sistema,  q‟foi m.to seguido. 

Seguio-se Linneu o Bot.o sueco p.r excel.a em 1737 a/perfeiçoou a dout.a 

sexual apenas iniciada p.r Herodoto, A/ristoteles, Theophrasto, Dioscorides e 

Plinio. 

Outros modernos tentaráo diff.es métodos, Royon Hal/ter, sauvages, 

Wachendorf, Heister, Duhamel, Adanson//fl.140//fl.141// Adanson, Sussieu, 

porem nenhum prevaleceo athe o/ prez.te tempo os sistema de Linneu, q‟ he 

geralm.te seguido em/ todas as escolas da Europa, e na nossa Universid.e 

depois da me/morável época da restauração dos estados, a excepção de Pa/riz 

e de Dijón, q‟seguem a Tournefort. Siegesbeck, Hallet,/ Buffon, Adanson, e 

outros sábios mostrarão bem os incon/ven.tes do Sistema sexual; mas nunca 

produzirão outro q‟ fos/se mais fácil, e n.al. He de esperar-se q‟ o celebre D. 

Vandelli, e Dr. Brotero,  e o memorável Botanico/ do Rio de Jan.ro o P. M.e 

Fr. Velozo sábios da nação, voltão a satisfazer aos nossos/ dezejos dando 

mais fácil sistema com aplauzo publico” (BN-RJ, Coleção, 1801, p. 55). 

 

Cabe, por fim, ressaltar, que as limitações em relação à exploração dessas 

riquezas pelo governo português não retiram o mérito dos esforços desses viajantes na 

coleta de informações. Ronald Raminelli (2008, p.100) observa que esse esforço não 

teve maiores consequências devido a inexistência de um “ciclo de acumulação”, ou seja, 

de uma estratégia capaz de reunir, sistematizar e difundir informações, viabilizando, por 

vezes, medidas administrativas destinadas a diversificar a lavoura colonial, diminuir a 

                                                           
40 Os registros transparecem o conhecimento que possuíam sobre as instruções relacionadas às técnicas de 

encaixotamento (AHU-MA, ofício, D. 8654).  
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dependência de áreas periféricas, além de promover os avanços no campo do saber 

científico.  

Os resultados das expedições quase sempre se perderam ou não tiveram maiores 

desdobramentos. Essa descontinuidade pode ser observada, por exemplo, na expedição 

de Cabral, talvez pelo fato da expedição não ter identificado  riquezas em condições 

adequadas para exploração, ou pela falta de dinâmica e aplicabilidade das teorias para 

exploração dessas riquezas. São observáveis na análise dos trabalhos de Cabral algumas 

características elencadas por Raminelli (2008, p.100), sobre “o ciclo de acumulação”.  

Em primeiro lugar, Cabral sistematizou, como de praxe, todo o trabalho 

realizado em um único documento, a Colleção, prática comum entre os naturalistas da 

época; em registros como o  Ensaio econômico sobre a Quina Quina do Piauhi 41 , o 

autor ressaltou seu potencial econômico, outra prática comum aos naturalistas da época; 

por fim, Cabral tentou, em vão, publicar os resultados da expedição (GALVES, 2017). 

 Para Ronald Raminelli (2008, p.117), a pouca utilização desses registros tinha 

razões variadas, desde o pouco valor científico de alguns registros, até a ausência de 

uma política científica mais duradoura, capaz de promover resultados em médio prazo.  

Para o caso específico dos registros produzidos pela expedição de Cabral, há, 

pelo menos, dois elementos a serem considerados: a substituição do ministro Sousa 

Coutinho pelo Visconde de Anadia coincide com o momento final da expedição, o que 

pode ter exercido alguma influência sobre uma eventual ascensão de Cabral como 

naturalista; o segundo, mais relacionado à sua memória, pode estar relacionado à sua 

morte, em 1815, que talvez tenha inibido a valorização do seu trabalho, nos escritos 

pós-Independência, especialmente via Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), como um “brasileiro”.  

Contudo, sobre essa segunda hipótese, cabe ressaltar que o padre Joaquim José 

Pereira teve algumas publicações na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (1857), referentes a estudos realizados em 1793, Memória sobre a extrema 

fome e triste situação em que se encontra o sertão da Ribeira do Apody, e 1798, 

Memória que contém a descripção problemática da longitude e latitude do sertão da 

capitania geral de São Luís do Maranhão, ambos dedicados à época ao ministro Dom 

Rodrigo de Sousa Coutinho.  

                                                           
41

 Ronald Raminelli (2008, p. 117) destaca que as memórias econômicas eram particularmente dedicadas 

a agricultura e comercialização. 
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Ronald Raminelli (2008, p.133) observa que o trabalho desenvolvido pelos 

naturalistas luso-brasileiros também funcionava como “bem de troca”, ou seja, os 

letrados ganhavam cargos públicos geralmente ao término das expedições, fato 

observável na trajetória de Cabral. No final da expedição, em ofício datado de 7 de abril 

em 1803, Cabral informa que terminou os trabalhos de que fora encarregado e solicita a 

propriedade vitalícia do ofício de escrivão da Ouvidoria da cidade de São Luís do 

Maranhão (AHU-MA, Ofício, D. 9574); em 1804, solicita, com êxito, a sua 

confirmação na regência da cadeira de Retórica em São Luís do Maranhão (AHU-MA, 

Ofício, D. 9996). A primeira graça parece não ter sido concedida. Cabral trabalhou 

como professor até, pelo menos, setembro de 1813
42

.  
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 Marques (2008 [1870]) afirma que Cabral trabalhou como professor até falecer, em 1815. 
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Considerações finais 

 

No decorrer dos anos, o Reformismo Ilustrado foi se transformando em uma 

politica fundamentada a partir da noção de cientificismo. Observamos aqui, pelo menos 

três aspectos dessa política: a reforma da Universidade de Coimbra em sua relação com 

a formação de uma “geração de naturalistas”; a integração desses naturalistas à uma 

política de desenvolvimento do Império; e, como desdobramento do segundo aspecto, a 

prática de expedições científicas.  

Evitando uma visão retrospectiva, de certa inabilidade do Império que teria 

culminado com a fuga da família real para o Brasil, cabe valorizar os esforços 

empreendiso naquele momento pelos luso-brasileiros, agentes ativos no projeto de 

desenvolvimento do Império.  A politica desenvolvida por Sousa Coutinho, rodeado de 

luso-brasileiros, deu passos efetivos nessa direção.  

Os naturalistas-viajantes, que participaram de importantes expedições, 

produziram trabalhos sobre a natureza e as populações que habitavam nas regiões, 

preocupados com os probelams de seu reino, mas também atentos a forma como se 

desenvolviam as ciências naturais. É provável, que no início do século XIX,  os 

viajantes estrangeiros que chegaram à América portuguesa/Brasil, tivessem 

conhecimento dos trabalhos de alguns desses naturalistas. Spix e Martius, por exemplo, 

de passagem pela capitania do Maranhão em 1819, demonstraram conhecer os estudos 

de Manuel Arruda Câmara sobre o cultivo do algodão (GALVES, 2017, p.568).   

 Lorelai Brilhante Kury (2004 p.118) observa que para os viajantes-naturalistas 

europeus que aqui estiveram nas primeiras décadas do século XIX, não foi difícil coroar 

suas carreiras com a descrição de dezenas ou centenas de espécies novas. Basta evocar 

as pesquisas do bávaro Martius e do francês Auguste de Saint-Hilaire. Por conseguinte, 

o que foi observado pela nova historiografia dedicada à história da ciência no mundo 

luso-brasileiro é que muito do trabalho de descrição e classificação, realizado por 

naturalistas luso-brasileiros, acabou sendo creditado a naturalistas europeus, que por 

aqui estiveram posteriormente, ou que, em alguns casos, nunca estiveram em território 

brasileiro.   

Em que pese a importância dessa geração de luso-brasileiros, os registros mais 

conhecidos sobre o período ficaram por conta dos viajantes estrangeiros, que 

conseguiram fazer imprimir e circular seus registros de modo mais eficaz. Para o 

Maranhão das primeiras décadas do Oitocentos, por exemplo, observa-se que: “Entre os 
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autores maranhenses, as considerações de Spix e Martius serviram como base para uma 

discussão que pendeu entre a incorporação e a relativização das “melhorias” trazidas por 

essas mudanças
43

” (GALVES, 2015, p. 55).  

Por fim, nosso estudo sobre o Reformismo Ilustrado, pensado a partir da 

capitania do Maranhão e do Piauí, pode contribuir para melhor análise do trabalho 

realizado pelos naturalistas luso-brasileiros.  Sabemos que ainda há muito a ser 

pesquisado, e que essa monografia produziu um trabalho muito inicial sobre a 

expedição e a trajetória de Cabral, exemplos de um movimento maior de homens 

ilustrados à procura de riquezas para o Império português. Não obstante, à procura 

também de incremento para a carreira como prestadores de serviço à Coroa.  
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 O autor refere-se às transformações vividas na cidade de São Luís após a abertura dos portos, em 1808.  
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