
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

CURSO DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

SAMARA DE ALMEIDA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICENTE JORGE DIAS CABRAL: Um viajante ilustrado no sertão do 

Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís 

2017 

 



 

 

 

SAMARA DE ALMEIDA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICENTE JORGE DIAS CABRAL: Um viajante ilustrado no sertão do 

Maranhão. 

 

 

 
Monografia apresentada ao curso de 

História da Universidade Estadual do 

Maranhão como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de licenciatura plena em 

História. 

Orientador: Alan Kardec Gomes Pachêco 

Filho.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís 

2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ramos, Samara de Almeida. 
     Vicente Jorge Dias Cabral: um viajante ilustrado no sertão do Maranhão / 
Samara de Almeida Ramos. – São Luís, 2017. 
 
     92f 
 
     Monografia (Graduação) – Curso de História. Universidade Estadual do 
Maranhão, 2017. 
 
 
 
     Orientador: Prof. Alan Kardec Gomes Pachêco Filho                         
                                                                                                                              

1. Viagem filosófica.  2. Sertão. 3.Maranhão. I. Título. 
 
 

                                                                            CDU: 930.1(812.1) 
 

 



 

 

SAMARA DE ALMEIDA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

VICENTE JORGE DIAS CABRAL: Um viajante ilustrado no sertão do  

Maranhão. 

 

 

          Aprovada em 05/01/2017 

Monografia apresentada ao curso de 

História da Universidade Estadual do 

Maranhão como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de licenciatura plena em 

História. 

Orientador: Alan Kardec Gomes Pachêco 

Filho.     

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Alan Kardec G. Pachêco Filho. 

Universidade Estadual do Maranhão 

(Orientador) 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Silva. 

Universidade Estadual do Maranhão 

1° Examinador 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Helidacy Maria Muniz Corrêa. 

Universidade Estadual do Maranhão 

2° Examinadora     

 

 

 

 

São Luís 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sertão é isto: O senhor empurra para trás, mas de 

repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão 

é quando menos se espera.” 

Guimarães Rosa. 

 

 

“A vida é o que fazemos dela. As viagens são os 

viajantes. O que vemos não é o que vemos se não o 

que somos.” 

Fernando Pessoa. 

 

 

 

  “Ainda sou estudante da vida que eu quero dar” 

    Belchior. 
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   RESUMO 

 

 

 

A presente monografia objetiva demostrar que no periodo denominado pela historiografia 

de Pombalino, Portugal iniciou um projeto que a historiografia intitulou de “Reformismo 

Ilustrado”. Em 1796 no governo de D.Maria I, D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi Ministro 

da Marinha e Ultramar, possibilitando que uma substantiva quantidade de letrados lusos 

brasileiros a seu convite  fizessem parte de uma política voltada para o desenvolvimento 

científico do reino. A Coroa portuguesa através do “Reformismo Ilustrado” buscava 

conhecer melhor suas terras e as riquezas nelas contidas. Tiveram início as 

“viagensfilosóficas” de caráter exploratório aos sertões da América portuguesa. Uma 

dessas viagens coube ao naturalista Vicente Jorge Dias Cabral juntamente com o vigário 

de Valença Joaquim José Pereira explorar entre 1800 a 1802, o sertão do Maranhão em 

busca de salitre (principal produto do período responsavél pela produção de pólvora) e 

quina (planta medicinal usada como antifeberil) além de outras riquezas para o Reino. 

Analiso a viagem filosófica de Vicente Jorge Dias Cabral por meio do corpus documental 

contido na Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Biblioteca Naciona do Rio de Janeiro 

e Museu Histórico Nacional. 

Palavras-chave: viagemfilosófica, sertão, Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRAT 

 

 

 

The present monograph aims to demonstrate that in the period called 

Pombalinohistoriography, Portugal initiated a project that the historiography titled 

"Illustrated Reformism". In 1796 under the rule of D. Maria I, D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho was Minister of the Navy and Overseas, enabling a substantial number of 

Brazilian Luso literates to his invitation to be part of a policy focused on the scientific 

development of the kingdom. The Portuguese Crown through the "Illustrated Reform" 

sought to know better their lands and the riches contained therein. The "philosophical 

journeys" of exploratory character began to the sertões of Portuguese America. One of 

these trips was the naturalist Vicente Jorge Dias Cabral, together with the vicar of Valença 

Joaquim José Pereira, from 1800 to 1802, to explore the sertao of Maranhão in search of 

saltpeter (the main product of the period responsible for the production of gunpowder) 

and quina As antifeberil) as well as other riches for the Kingdom. I analyze the 

philosophical journey of Vicente Jorge Dias Cabral through the documentary corpus 

contained in the Overseas Historical Archive (AHU), the National Library of Rio de 

Janeiro and the National Historical Museum. 

Keywords: philosophical journey, Backwoods,Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

 
.   

 

Desde a Idade Média os viajantes traziam novidades para a Europa, dentre os mais 

conhecidos posso citar Marco Polo, um misto de aventureiro e mercador que noticiou 

para o Ocidente a existência do petróleo e trouxe da China o macarrão. Portugal foi 

inserido neste contexto com Pero Vaz de Caminha e Vasco da Gama que abasteceu quase 

toda a Europa com as especiarias da Índia tão raras naquele momento. O incremento das 

chamadas “viagens filosóficas” só irá acontecer no final do XVIII início do XIX.   

O Maranhão  do século XIX foi descrito por alguns viajantes que percorreram esse 

território em vários  períodos deste século, deixando ricas e importantes impressões sobre 

essa capitania, entre esses viajantes posso citar: Henry Koster, Spix e Martius e Emanuel 

Pohl, eles foram trabalhados na obra de José Ribamar Caldeira O Maranhão na literatura 

de viagens (1991), uma das poucas publicações sobre o Maranhão que os destacam, 

porém Ribamar Caldeira não apontou em sua obra Vicente Jorge Dias Cabral que 

comandou uma viagem filosófica ao sertão do Maranhão. 

No final dos setecentos Portugal precisava adequar-se ao contexto europeu, 

envolto nas influências dos ideais da Revolução Francesa, e também do Iluminismo. 

Segundo Maria de Lourdes Lyra (1994, p.32) “Os letrados da época se dedicaram à 

reflexão sobre as tensões existentes na sociedade e guiados pelas luzes da razão pregavam 

o combate às trevas e a tirania dos governantes e redefiniram a posição do homem na 

sociedade.” As “novas ideias” confrontavam o Antigo Regime, propunha as liberdades 

individual e política, adquirindo um caráter revolucionário. 

O “Reformismo Ilustrado” utilizou-se de alguns princípios das Luzes e buscou um 

melhor aproveitamento técnico-científico, para o fortalecimento da Coroa portuguesa que 

temia naquela época que o ideal de liberdade se expandisse pelos seus domínios 

ultramarinos. Em Portugal as ideias reformistas estavam baseadas em alguns princípios 

do Iluminismo visando uma política de fortalecimento do Estado português.  

Neste período em questão foi organizado pela Coroa as chamadas “viagens 

filosóficas”. Inúmeras foram as viagens feitas ao interior da América portuguesa, contudo 

esse trabalho é referente a viagem chefiada pelo bacharel Vicente Jorge Dias Cabral 

acompanhado de Joaquim José Pereira ao sertão do Maranhão em busca de salitre, quina 

e outros produtos dos três reinos da natureza. 
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O significante e o significado de sertão não mudaram desde a criação do verbete, 

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

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

houve e não há apenas um sertão. O sertão de (Cunha, 1903), e o sertão de (Rosa, 1956), 

são sertões distintos, uma narrativa, a de Cunha, ocorre no interior da Bahia na região do 

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

destaca Candice Vidal e Sousa (2015, p. 515): 

Os sertões são muitos, o sertão é um mesmo lugar que pode ser 

reencontrado em espaços dispersos pelo Brasil. Viajantes, escritores, 

cientistas e repórteres descrevem os sertões e as suas diversidades 

empírica irredutível ou escolhem enfatizar os aspectos físicos, naturais 

e sociais que se repetiram nos vários sertões observados em suas 

andanças reais e imaginadas pelo Brasil. 

 

Os sertões são muitos, bem como as suas descrições, principalmente por conta da 

influência dos viajantes que o percorrem ao longo dos séculos. O sertão aqui trabalhado 

é pensado por meio das representações feitas por Vicente Cabral e Joaquim José Pereira. 

O trabalho do historiador Roger Chartier (1988), através da História Cultural, permite 

analisar como uma determinada realidade social é construída ao longo do tempo. 

Representação é uma construção feita a partir do real, uma referência do fato real e os 

diários e memórias produzidas por estes viajantes são representações do sertão do 

Maranhão. 

Analisamos o sertão do Maranhão sob o olhar de Vicente Jorge e Joaquim Pereira 

que produziram uma descrição dessa região voltada para a exploração científica, visando 

a catalogação e exploração de produtos naturais, e apropriação da Coroa portuguesa do 

princípio iluminista que visava o desenvolvimento científico no reino e no ultramar. Os 

relatos dos dois viajantes pouco retratava os habitantes do sertão e seus modos de vida, 

assim como nos fala Tiago Bonato (2014, p. 260): 

A marcada ausência de análise sobre os habitantes do sertão no relato 

de Dias Cabral e José Pereira deriva, em grande medida, dos objetivos 

científicos de sua viagem. Andando no currais e das fazendas à procura 

de material orgânico que daria origem ao salitre natural, os viajantes 

não se davam conta do restante da paisagem a sua volta. A paisagem do 

sertão do Piauí não chamou atenção dos viajantes: ambos brasileiros, o 

padre já viajará algumas vezes pela província, e o bacharel mesmo 

tendo estudado em Portugal voltava seus olhos para a sua terra natal.   

 

 A ausência da análise sobre os habitantes e a paisagem do sertão se explica 

justamente, pois, o objetivo principal da viagem era a exploração do salitre (principal 

produto responsável pela produção de pólvora) e catalogação de outros produtos para a 
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exploração da Coroa portuguesa.  

É importante destacar também que a capitania do Piauí no período da viagem 

filosófica estava anexada ao Maranhão, as atuais cidades do estado do Piauí faziam parte 

da capitania do Maranhão, também em razão de uma questão administrativa, pois, todos 

os produtos que foram explorados na viagem eram remetidos à São Luís, sede das 

capitanias em nome do governador D. Diogo de Sousa. 

Comecei a estudar o sertão e mais especificadamente a viagem de Vicente Jorge 

Dias Cabral em 2014 quando fui convidada pelo professor Alan Kardec Pachêco para ser 

bolsista no projeto universal financiado pela FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Maranhão) e pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento cientifico e 

tecnológico) 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. 

Fui bolsista FAPEMA no período de um ano e fiquei responsável de estudar 

juntamente com o professor Alan Kardec o plano de trabalho intitulado: A viagem 

filosófica de Vicente Jorge Dias Cabral ao sertão do Maranhão, desde então juntamente 

com os núcleos de estudos NEMPS (Núcleo de estudos Maranhão política e sertão) e 

NEMO (Núcleo de estudos do Maranhão oitocentista) me dediquei aos estudos referentes 

ao sertão do Maranhão, as viagens filosóficas e ao Reformismo Ilustrado, e também ao 

corpus documental referente ao objeto de estudo, que são as correspondências, os diários 

e as memórias da viagem. 

A viagem filosófica de Vicente Jorge Dias Cabral é citada no trabalho de alguns 

historiadores como: Magnus Roberto, César Marques e Mario Meireles. No entanto esses 

estudiosos usaram a expedição de Vicente Cabral de maneira exemplificativa, quando 

estudavam outras viagens.  

No primeiro capítulo busca-se entender como os movimentos que estavam 

acontecendo em alguns países da Europa, como a Revolução francesa e o Iluminismo 

influenciaram e até “obrigaram” a Coroa portuguesa a formular uma política de cunho 

ilustrado, visando fortalecer as relações com as suas colônias, principalmente a localizada 

na América portuguesa. O primeiro ministro a colocar essas reformas em prática foi o 

Marquês de Pombal e uma das suas principais medidas foi a reforma da Universidade de 

Coimbra em 1772, o outro ministro importante foi D. Rodrigo de Sousa Coutinho que 

deu continuidade ao programa reformista iniciado por Pombal. D. Rodrigo, organizou 

viagens filosóficas aos sertões da América portuguesa visando a exploração de produtos 
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naturais, inserida nesse programa reformista ilustrado de Portugal estava a expedição de 

Vicente Jorge Dias Cabral ao sertão do Maranhão. 

O segundo capítulo é trabalhado a viagem de Vicente Jorge Dias Cabral, nascido 

em Tejuco atual Diamantina Minas Gerais, fazia parte do grupo de jovens da elite da 

América portuguesa que foi estudar na Universidade de Coimbra reformada. Vicente 

Cabral estava na cidade de São Luís trabalhando como advogado quando foi destinado a 

ir ao sertão da capitania em busca de salitre e quina, uma planta medicinal usada como 

antifebril. Vicente saiu de São Luís ao encontro com Joaquim José Pereira, o vigário de 

Valença na cidade de Oeiras e juntos seguem para o real serviço. 

As viagens filosóficas também tinham um caráter enciclopedista, pois visavam a 

catalogação dos produtos por meio do sistema de classificação taxonômica de Linneu que 

separava os produtos por meio dos três reinos da natureza (animal, vegetal e mineral). No 

terceiro capítulo trabalho os outros produtos dos três reinos explorados pelos viajantes, e 

ainda analiso a relação dos viajantes com a Coroa portuguesa por meio das remessas que 

eram enviadas para Portugal da viagem filosófica. 
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CAPÍTULO I 

 REFORMISMO ILUSTRADO PORTUGUÊS. 

 

 

O primeiro momento deste trabalho busca analisar em um breve contexto 

histórico, o Império Português no período denominado pela historiografia de século das 

luzes, bem como o cenário europeu e a necessidade de formulação de uma política 

reformista visando o fortalecimento e manutenção do Estado Lusitano, sobre esse período 

assim se expressou Fernando Novais (2001, p. 214): 

Esta denominação século da luzes que a si mesmo o período se atribuiu 

e que a história consagrou, já nos dá a primeira aproximação. 

Efetivamente, os homens dos setecentos estavam profundamente 

conscientes de uma enorme transformação mental de que eram os 

atores. As luzes, o Iluminismo e o Esclarecimento andavam 

continuamente no pensamento das mentes mais claras, dos espíritos 

mais indagativos e mesmo na boca e no pensamento dos menos dotados. 

Era como se a razão enfim estivesse encarnado, depois de longas 

vicissitudes, nos homens da Europa ocidental, que já agora não tinha 

senão que aplica-la para dominar a natureza e regenerar a sociedade.  

 

Na virada dos setecentos a Europa estava sob forte influência de movimentos 

como o Iluminismo e a Revolução Francesa. Movimentos que baseados na razão nascem 

com severas críticas à sociedade do Antigo Regime, pautada nas ordens clerical e no 

poder absoluto dos reis europeus. A França revolucionária se transformará no centro de 

importantes acontecimentos nesse período. Os ideais defendidos na revolução (de 

igualdade, liberdade e fraternidade) se espalharam não só pela Europa, mas também 

chegaram às Américas motivando anseios de liberdade. 

A Coroa portuguesa precisava adequar-se ao contexto europeu envolto nas 

influências desses dois movimentos, que tinham como base Razão e cientificismo. A vida 

letrada do século XVIII se baseava em função do racionalismo, inspiração ou pensamento 

ilustrado. Por meio da razão se abandonaria as antigas práticas para que assim a sociedade 

pudesse avançar através das “luzes da ciência” e da razão. 

Essa compreensão de mundo está contida na afirmação de Maria de Lourdes Lyra 

(1994, p.32): “Os letrados da época se dedicaram à reflexão sobre as tensões existentes 

na sociedade e guiados pelas luzes da razão pregavam o combate às trevas e a tirania dos 
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governantes e redefiniram a posição do homem na sociedade”. As “novas ideias” 

confrontavam o Antigo Regime e o absolutismo monárquico, pois, propunham a 

liberdade individual e política, adquirindo um caráter revolucionário1. 

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

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

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

na consequente adoção de uma política de reformas em questões 

pontuais do sistema para evitar um movimento de pressão que 

provocasse o abalo das estruturas vigentes. (LYRA, 1944, p. 32) 

O “Reformismo Ilustrado” utilizou-se de alguns princípios das Luzes e buscou um 

melhor aproveitamento técnico-científico, para o fortalecimento da Coroa portuguesa que 

temia naquela época que o ideal de liberdade se expandisse pelos seus domínios 

ultramarinos.  

O Iluminismo Europeu deu-se de forma diferente em cada região do continente, 

porém todos buscavam na razão e no desenvolvimento da ciência uma maneira de 

promover o bem-estar social. “A nova ética do século das luzes, segundo o qual os 

homens poderiam aspirar à liberdade e a realização de sua felicidade na terra, dera um 

vigoroso impulso ao estudo das ciências” (DIAS, 1968, p.106). O Reformismo Ilustrado 

em Portugal usou a ciência como fonte de manutenção do império e propôs reformas 

pontuais no sistema, como por exemplo, as reformas educacionais promovidas pelo 

Marquês de Pombal.  

 

1.1 As reformas Pombalinas. 

 

Nos fins do século XVIII o sistema colonial estava em crise e era alvo de críticas 

em toda a Europa, então se tornou responsabilidade do Estado encontrar meios por meio 

de reformas para fortalecer a relação da metrópole com suas colônias. No caso específico 

de Portugal as reformas conduzidas no governo de D. José I, pelo secretário dos negócios 

do reino Sebastião de Carvalho e Melo2, o Marquês de Pombal, é um exemplo de adoção 

da prática reformista. Sobre os programas de reforma Lyra (1944, p.34) destaca: 

                                                           
1A Ilustração não se manifestou através de uma única forma de pensar o homem e a sociedade e nem sempre 

obteve um caráter revolucionário em outros países da Europa essas mesmas ideias eram usadas para propor 

mudanças e fortalecer ainda mais o poder estatal, criando a política do “Reformismo Ilustrado”. 
2De acordo com Cláudio César Oliveira (2013) a importância de Pombal a Coroa portuguesa se dá também 

por conta da reconstrução de Lisboa, após terremoto em 1755, ocasião que lhe deu o título de Conde de 

Oeiras em 1759 e posteriormente em 1769 o título de Marques de Pombal. 
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Nos programas reformistas dos governos absolutistas ilustrados em 

geral, e em Portugal em particular, a discussão centrou-se, desde o 

início, na necessidade de reformas educacionais e administrativas, 

elementos básicos ao progresso dos povos, através do aperfeiçoamento 

técnico-científico e da organização da produção, como forma de 

superação das deficiências do sistema vigente.  

 

Para o fortalecimento do Estado Português houve uma priorização do pensamento 

científico e as reformas educacionais promovidas pelo Marquês de Pombal que foram um 

elemento chave nesse processo. De início o ministro promoveu a criação do Colégio dos 

Nobres em 1761, que começou a funcionar em 1766, e tinha como objetivo formar os 

nobres de Portugal e implantar as disciplinas científicas na formação desses jovens, o 

colégio, porém não correspondeu às expectativas do seu idealizador e foi extinto em 1772. 

As reformas educacionais promovidas por Pombal tinham como objetivo 

promover a formação de indivíduos qualificados, que mais tarde poderiam servir ao 

Estado português, como destaca Villalta (1999): 

Com a reforma da Universidade, o marquês de Pombal tinha por 

objetivo criar uma nova elite cultural, mais aberta a um pensamento 

racional e empírico, e disseminar uma nova mentalidade na sociedade 

portuguesa, europeizando-a, buscando também o fortalecimento do 

regime absolutista. 

O Iluminismo como já foi abordado, surgiu como um movimento intelectual que 

objetivava defender o domínio da razão em detrimento das crenças religiosas que 

dominavam a Europa desde a Idade Média. As reformas pombalinas deram-se com o 

intuito de estatização do ensino, buscando uma ruptura com o modelo educacional que 

estava vigorando naquele momento. Essa ruptura deu-se com a expulsão dos jesuítas 

(considerados símbolos do atraso de Portugal), e com o fechamento do Colégio da 

Companhia de Jesus, ambos os acontecimentos promovidos pelo próprio Marquês de 

Pombal.  

Para romper com o modelo de ensino tradicional, proposto pelos jesuítas que 

segundo o pensamento da época impedia Portugal de prosperar e o deixava atrasado em 

relação a outras potências europeias, Pombal introduziu então mudanças consideráveis 

no ensino, tanto no reino quanto no ultramar. Inicia-se então a busca pelo 

desenvolvimento da ciência, como maneira de romper com o ensino tradicional e atrasado 

praticado pelos jesuítas. 
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        A expulsão dos jesuítas possibilitou a contratação de novos professores, grande parte 

deles eram oriundos do Colégio dos Nobres de Lisboa, e alguns de outras nacionalidades, 

como é o exemplo de Domingos Vandelli ou Domenico Vandelli3, que chegou a Portugal 

em 1763, através de um convite feito pelo Marquês de Pombal. Vandelli realizou 

pesquisas no campo da História Natural, foi membro da Academia Real de Ciências, 

criada em 1785 e responsável pela criação do Real Jardim Botânico da Ajuda em 

Portugal. 

As reformas da Universidade de Coimbra, iniciadas em 1770, são um elemento 

chave para esse trabalho. A Universidade foi fundada em 1290 em Lisboa posteriormente 

foi transferida para Coimbra e ficou nas dependências do mosteiro da Santa Cruz. 

Coimbra foi o lugar de formação de uma geração de letrados no final dos setecentos. Um 

fator importante que deve ser ressaltado na reforma da Universidade foi à inserção do 

curso de Filosofia natural, para os cursos de Medicina, Teologia e Leis, nos quais foram 

inseridos os estudos das ciências: História Natural, Física experimental e Química. 

  A Universidade de Coimbra foi modernizada, e nela foram implantadas 

reformas de caráter filosófico e pedagógico, novos estatutos da Universidade foram 

concretizados em 1772, a partir deles foi estipulado a obrigatoriedade do uso de 

compêndios. Domingos Vandelli foi responsável pela produção de compêndios de 

História Natural e Química. 

 Georges- Louis Leclerc e Carl Von Liné ou Lineu, foram dois personagens 

importantes para o desenvolvimento da História Natural não só em Portugal, mas em toda 

Europa.  Como relata Cláudio César Oliveira (2013) Georges Louis publicou uma obra 

de referência intitulada Historie Naturalle (1749) que influenciou grandes cientistas na 

época e Lineu foi o idealizador do sistema de classificação taxinômica que dividia os 

seres em reinos da natureza (animal, vegetal e mineral), para facilitar futuras 

classificações e descrições. 

Para Carl Von Lineu os estudos científicos eram de suma importância para o 

desenvolvimento econômico, o que influenciou a exploração científica em diversas partes 

do mundo. O cientista buscava uma ciência baseada na observação e experimentação. 

                                                           
3Naturalista e químico nasceu em Pádua, em 1730, doutorou-se em filosofia na Universidade de Pádua, 

uma das mais respeitadas academias da época. Em 1772, Marquês de Pombal convida Vandelli para 

lecionar História Natural e química na Universidade de Coimbra. (OLIVEIRA, 2013) 
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Nos fins dos setecentos, ciência e economia andavam de “mãos dadas”, as duas em 

consonância, de acordo com o pensamento da época eram a base para o desenvolvimento 

de qualquer nação.    

 A História Natural teve grande importância na reforma da Universidade de 

Coimbra como aborda Fernando Cristóvão (2002, p.186), pois, nos séculos XVIII e XIX, 

era um estudo do conjunto das ciências que tinham por objetivo conhecer, tanto os seres 

orgânicos, como os inorgânicos que compõem o globo, em um estudo completo sobre os 

três reinos da natureza: animal, vegetal e mineral.  

Essa disciplina era obrigatória para qualquer aluno que fosse estudar em Coimbra 

após a reforma pombalina. Da reformada Universidade foram preparados os naturalistas 

que serviriam a Coroa depois de formados, assim como aborda Magnus Roberto Pereira 

(2014, p.09): 

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

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

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

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

muitos desses brasileiros faria um segundo movimento, e em sentido 

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

metrópole para os territórios coloniais, agora já na qualidade de 

profissional a serviço da coroa.  

Uma grande quantidade de filhos da elite colonial “brasileira” antes e após a 

reforma, depois de concluírem os estudos foram “contratados” pela Coroa para integrar 

expedições exploratórias nas colônias.  Ainda de acordo com Magnus Roberto, “da 

universidade de Coimbra nascia um novo tipo de profissional: O naturalista, que 

contribuiria com os seus conhecimentos científicos para desvendar as potencialidades 

econômicas nas metrópoles e nas colônias.” (PEREIRA, 2014, p.09). A maioria desses 

naturalistas pertenciam a uma geração que devia lealdade à Coroa, já que muitos 

receberam o que hoje chamamos bolsas de estudos. 

Após a reforma do ensino o próximo passo do “Reformismo Ilustrado” 

português foi conhecer as terras e suas potencialidades, buscando levantamento sobre ela 

no reino e no ultramar. O mercantilismo da colonização continuava como base do 

reformismo. O Reformismo Ilustrado em Portugal não usou as ideias das luzes para além 

de uma perspectiva reformista, entendia ser possível preservar o sistema reformando até 
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o limite máximo, através do aperfeiçoamento técnico científico4, em detrimento do 

pensamento crítico. 

 

1.2 D. RODRIGO DE SOUSA COUTINHO: a ilustração na América portuguesa. 

 

 Conforme Ermelinda Pataca (2005) no ano de 1777, pela ocasião da morte de D. 

José I e a queda de Sebastião Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, o Ministério da 

Marinha e Ultramar ficou sob responsabilidade de Martinho de Mello e Castro, que 

assumiu no início do reinado de D. Maria I. 

Martinho de Mello e Castro5, ordenou a realização de algumas expedições 

exploratórias para conhecimento das então colônias portuguesas na África e na América. 

As viagens exploratórias tinham como objetivo inicial abastecer de produtos naturais o 

Real Museu e o jardim Botânico da Ajuda. Dentre as várias expedições posso citar a de 

Alexandre Rodrigues Ferreira, o primeiro naturalista a desbravar regiões da América 

portuguesa, sua expedição destinou-se as capitanias do Grão- Pará, Rio Negro, Mato 

Grosso e Cuiabá. Alexandre Rodrigues Ferreira se fez acompanhado de dois desenhistas 

e um jardineiro. 

Com a morte de Martinho de Mello e Castro em 24 de março de 1795, D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho6 assumiu em 7 de setembro de 1796 o Ministério da Marinha e 

Negócios Ultramarinos. O novo ministro deu continuidade ao programa de reformas 

iniciado pelo Marquês de Pombal e seu antecessor, seu programa foi pautado na 

                                                           
4 É importante destacar o papel das sociedades científicas criadas com o objetivo de difundir o saber 

cientifico e a natureza da América portuguesa como aborda Maria Rachel Fróes da Fonseca (2012), como 

a Academia Científica do Rio de Janeiro (1771) e a Sociedade Literária do Rio de Janeiro (1786), que como 

espaços dedicados à cultura científica colonial supriram a ausência de universidades em terras da América 

portuguesa. 
5Segundo Ronald Raminelli (2008), nasceu em Lisboa em 1716, filho de Francisco de Mello e Castro, 

estudou na Universidade de Évora, onde cursou latinidade, filosofia e teologia. Em Coimbra frequentou as 

aulas de Direito canônico e formou-se bacharel em 1744, com a morte de Francisco Xavier Furtado de 

Mendonça, teve que regressar ao reino e assumir o cargo de secretário de Estado pelo decreto de 4 janeiro 

de 1770. 
6De acordo com Magnus Roberto (2014), Nascido em 1755, pertencia a uma família nobre e destacada, seu 

pai foi embaixador e governador de Angola, era afilhado de batismo de Pombal, estudou no Colégio dos 

Nobres e na Universidade de Coimbra. Em 1778 foi nomeado diplomata português junto à corte de 

Sardenha em Turim. Entre 1801 a 1803, foi presidente do Real Erário e entre 1808 a 1812 na regência de 

D. João VI foi ministro de guerra e negócios estrangeiros. Em 1808 foi agraciado Conde de Linhares e 

faleceu no Rio de Janeiro em 1812.    



25 
 

 

articulação entre a ciência, economia e o Estado português, visando principalmente o 

fortalecimento da Coroa por meio da exploração das suas colônias. 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho estudou em Coimbra à época da reforma, em seu 

governo cercou-se de bacharéis e cientistas, oriundos da mesma Universidade, enfrentou 

algumas dificuldades com suas colônias no oriente que estavam sendo invadidas e 

“automaticamente” perdidas. Conforme Maria Odila “As dificuldades dos portugueses 

em seus domínios no Oriente provocará uma grande valorização crescente no Brasil, cuja 

natureza tropical e desconhecida parecia ofertar enorme manancial de tesouros ocultos”. 

(1968, p.113) As dificuldades mencionadas fizeram com que D. Rodrigo se cercasse dos 

letrados que eram em grande maioria da América portuguesa, por conta da quantidade de 

riqueza natural foi priorizado esta parte do reino no seu programa reformista. 

Maria Odila Silva Dias em “Aspectos da Ilustração no Brasil” (1968), analisa 

também a quantidade de alunos lusos brasileiros que ingressaram no curso de leis na 

Universidade de Coimbra, por exemplo. A autora afirmou que dos 568 estudantes 

formados em Direito (maioria significativa no total de 866 brasileiros formados em 

Coimbra de 1772 a 1822), 281 formaram-se simultaneamente em Leis e Matemática ou 

Ciências Naturais. Esses dados revelam que os estudantes saiam da Universidade com 

duas formações e na maioria das vezes uma formação voltada para o estudo das ciências 

aplicadas. 

Nessa época tem-se uma grande demanda pelo curso de Ciências Naturais. “No 

período entre 1794 a 1804 os cursos de ciências naturais foram os mais frequentados (84 

estudantes), do que os de Matemática (75 estudantes) e o de medicina (10 estudantes)” 

(DIAS, 1968, p.116). O que demonstra a grande procura dos letrados da época pelo curso 

de ciências naturais, como já foi dito. 

D. Rodrigo Coutinho promoveu uma política voltada para a inovação científica, 

conforme nos relata Raminelli (2008, p.94) “A ciência tornou-se instrumento estatal para 

consolidar suas possessões, dinamizar o comércio entre o reino e ultramar”. E houve 

como já foi apontada a incorporação de jovens da elite da América portuguesa no 

programa de reformas promovida pelo então ministro. Um grande número de estudantes 

no período se ocupou dos problemas da terra e meios para nela introduzir novas técnicas 

aumentando a sua produção como afirmou Maria Odila Silva Dias(1968). 
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 Dentro do programa de reformas organizado por Rodrigo Coutinho estava 

também a fundação de duas instituições: Casa literária do Arco do Cego, fundada em 

1798 e o Seminário de Olinda criado também em 1798. Para Raminelli (2008, p.83) “Na 

época moderna a ciência estava profundamente atrelada aos interesses da nobreza e do 

Estado, em simbiose primordial aos avanços das ciências”. A criação dessas instituições 

estava relacionada, em especial com divulgação da produção científica de Portugal e dos 

seus domínios ultramarinos na América portuguesa. 

A fundação do Seminário de Olinda estava articulada a chegada em 1798 do bispo 

ilustrado José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho7 a Pernambuco. O seminário estava 

voltado para divulgar a produção científica e formar uma elite colonial da América 

portuguesa, especialmente de Pernambuco. Conforme Lyra (1994, p.92) “Concebido 

mais como Colégio do que Seminário, e visto na época como responsável pela 

transformação de Olinda em uma nova Coimbra, o seminário foi efetivamente instalado 

em 16 de fevereiro de 1800, em cerimônia festiva com a maior ostentação possível”. Fica 

perceptível a preocupação da Coroa com uma educação voltada para as práticas 

científicas. 

Para ingressar no Seminário o candidato deveria ter 12 anos completos e dominar 

as primeiras letras. Os cursos oferecidos eram de Gramática latina, Retórica, Filosofia, 

Geometria, Teologia Especulativa e Teologia prática. Entre os estudantes formados em 

Olinda estavam alguns nomes que comporiam o cenário político da época, como por 

exemplo: Frei Caneca.  

Com a Revolução de 1817, o Seminário de Olinda foi fechado, reabrindo apenas 

em 1822, no entanto conforme Maria de Lourdes Lyra (1994) já sem o mesmo prestígio 

de antes e visto pela sociedade com certa desconfiança, pois alguns líderes da Revolução 

Pernambucana de 1817 foram formados nessa Instituição, apesar da formação e 

concepção política do fundador do seminário, muitos estudiosos foram influenciados por 

ideias liberais. 

 A outra Instituição promovida por Rodrigo Coutinho foi a “Officina 

Chalcográfica, Thypográfica e Literária Arco do Cego”, ou apenas Casa literária do Arco 

                                                           
7Nascido em família tradicional de senhor de engenho, administrou as posses da família, abandonou os 

negócios e partiu para Coimbra, onde se formou em Direito canônico. Em 1794 tornou-se Bispo, voltou 

para a América portuguesa e foi proclamado arcebispo da arquidiocese de Olinda e nomeado governador 

interino de Pernambuco, defendia a escravidão, o tráfico negreiro e era contrário à independência do Brasil.  
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do Cego que ficou sob direção do botânico Frei José Mariano da Conceição Veloso8. Em 

agosto de 1799, a Casa Literária foi instalada na periferia de Lisboa na Quinta do 

Intendente do Arco do Cego, razão pela qual recebeu o nome de Casa literária do Arco 

do Cego, e tinha por objetivo a tradução de estudos avançados sobre agricultura, 

maquinarias, ciências e artes. A Casa Literária nasceu com o intuito também de buscar 

informações relacionadas às novas técnicas agrícolas de outras nações europeias para 

inserção dessas novas tecnologias na exploração da agricultura. 

De acordo com Margarida Ortigão Ramos Paes Leme (1999), em Um Breve 

Itinerário Editorial: Do arco do cego à impressão régia, o primeiro livro publicado pelo 

Arco do Cego foi: memória sobre a cultura dos algodoeiros e sobre o methodo de 

escolher e ensacar, de autoria do naturalista Manuel Arruda da Câmara. Ficou também 

sob a responsabilidade do Arco do Cego a publicação do Fazendeiro do Brasil Criador9, 

publicado um único volume em 1801.  

Os livros editados pelo Arco do Cego eram comercializados em loja própria, 

muitos deles eram enviados para a América portuguesa, para serem vendidos ou até 

oferecidos gratuitamente. Ortigão (1999) aponta ainda que 83 títulos lançados durante o 

tempo de funcionamento da casa de editoração, 36 são de autores portugueses e luso 

brasileiros, 41 são traduções de obras estrangeiras e 6 são edições em latim. Algumas 

obras nunca chegaram a ser publicadas e outras ficaram sob chancela da Impressão Régia, 

que foi reestruturada em 7 de dezembro de 1801, pelo mesmo decreto que extinguiu a 

tipografia do Arco do Cego. 

A política empreendida por D. Rodrigo de Sousa Coutinho estava fortemente 

ligada ao desenvolvimento da ciência com participação da elite da América portuguesa. 

Como já foi dito aqui, a política usou da ciência como forma de tirar o Império português 

do “atraso” e desenvolve-lo. Como destacou (WENGER, 2004, p.132): 

                                                           
8José Veloso Xavier seu nome de batismo, filho de José Veloso da Câmara e Rita de Jesus Xavier. Decidiu 

aos 19 anos de idade entrar para a vida eclesiástica. O curso de filosofia ministrado pelo frei Manoel da 

Encarnação no convento de Santo Antônio foi o primeiro impulso na carreira das letras. Em 1770 assume 

a docência de geometria no Convento de São Paulo e retorna algum tempo depois ao convento do Rio de 

Janeiro onde assume a docência de História Natural. Viajou pelo interior da América portuguesa entre 1783 

e 1790 recolhendo todo tipo de material encontrado. Posteriormente embarca para Lisboa levando seus 

textos e gravuras catalogados durante sua viagem, levando também sua obra intitulada Flora fluminense, 

que foi publicada postumamente. (FERREIRA, 2010) 
9 O fazendeiro do Brasil se divide em duas vertentes: O fazendeiro criador e o fazendeiro do Brasil 

Cultivador, que foi publicado em dez volumes, entre 1798 e 1806, nenhum publicado pelo Arco do cego. 



28 
 

 

Nesse projeto iluminista de Estado, a ciência ocupava um papel central, 

como se exagerando um pouco, todos os dilemas do Império pudessem 

ser resolvidos por meio da pesquisa de gêneros da natureza 

economicamente exploráveis, ou pela atualização das técnicas 

agrícolas, seguindo modelos aplicados por outras metrópoles em suas 

colônias.  

Um dos mecanismos explorado pelo estado português ainda nesse contexto de 

desenvolvimento estatal foram às chamadas expedições exploratórias, que foram 

destinadas aos sertões10 em busca no primeiro momento de conhecimento e demarcação 

territorial e posteriormente de exploração dos produtos dos três reinos da natureza. Essas 

expedições eram financiadas por Portugal e realizadas por jovens formados na 

Universidade de Coimbra, conforme afirma Raminelli (2008, p.61): 

De forma esporádica, os súditos setecentistas ainda percorriam as terras, 

e produziam inventários da geografia e da natureza para informar ao rei. 

Essa prática tornou-se, aos poucos superada devido à crescente 

especialização do conhecimento. O Estado necessitava de dados sobre 

as fronteiras produzidas por matemáticos e recorria também ao saber 

dos naturalistas para conhecer as plantas, animais e minerais. 

Nos reinados de D. José I e D. Maria I, formou-se um grande número de 

naturalistas na Universidade de Coimbra formados em leis, matemática e filosofia, que 

foram cooptados no programa de reformas promovido por Portugal e seus respectivos 

ministros. Nesse período os súditos da Coroa estavam envoltos no intuito de elaborar um 

inventário dos três reinos da natureza, esses súditos trocavam seus conhecimentos por 

títulos e cargos na administração portuguesa. 

1.3 Viagens filosóficas 

 

 No século XVIII entre as nações europeias havia um desejo de conhecer a 

natureza dos lugares mais “inóspitos” do mundo recolhendo plantas, animais, fósseis e 

minerais. O Reino vegetal foi objeto de vários experimentos neste período. Vários 

viajantes naturalistas se empenharam nesses projetos, recolhendo produtos e 

posteriormente enviando amostras para a metrópole para compor seus respectivos jardins 

e hortos florestais. 

                                                           
10O sertão aqui trabalhado é conforme aborda Janaína Amado (1995). Sertão era usado pelos portugueses 

para classificar lugares dentro de Portugal, mas distantes de Lisboa, no decorrer dos tempos sertão foi 

representado sempre com o mesmo sentido. Ou seja: região afastada do litoral, inculta e pouco habitada. 
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A busca por produtos dos três reinos da natureza foi também base desse projeto, 

tinha início assim as “viagens filosóficas” de caráter exploratório, para um melhor 

aproveitamento das terras que ainda não haviam sido exploradas pela Coroa. Uma viagem 

para ser considerada filosófica: 

[...] 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, etnógrafos, coletando as técnicas 

nativas de transformação da natureza. (RAMINELLI, 2008, p. 97) 

 

As viagens filosóficas11para além de uma lógica de exploração das colônias 

portuguesas estavam inseridas em um contexto de desenvolvimento da ciência, peça 

chave do pensamento no século XVIII e XIX, “Na época moderna, a ciência estava 

profundamente atrelados interesses da nobreza e do Estado, em simbiose primordial ao 

avanço das ciências” (RAMINELLI, 2008, p.83) acreditava-se que os estudos científicos 

tirariam as nações do atraso. As viagens buscavam para além do conhecimento, a 

manipulação e exploração de produtos que pudessem impulsionar a economia portuguesa, 

Bonato (2010, p.116) destaca que a busca por matérias primas: 

[...] fazia parte da pauta das viagens filosóficas organizadas pela Coroa 

portuguesa. A tentativa de conhecer o interior dos territórios, os 

pormenores e os detalhes do mundo natural estavam intimamente 

ligadas na preparação das viagens. A busca pelos recursos naturais 

estava inserida num contexto em que maior parte das riquezas fabulosas 

do Novo mundo, que havia encantado centenas de exploradores durante 

séculos, já não existia. Os tesouros reais já haviam sido descobertos e 

os mistérios das riquezas mitológicas desvendadas.  

As viagens filosóficas com o caráter de conhecimento territorial e aproveitamento 

econômico dos produtos naturais começaram a ser realizadas desde 1783 e ficaram sob 

responsabilidade do Ministério da Marinha e Negócios Ultramarinos, que determinavam 

o território, o possível trajeto e a duração das viagens. As expedições foram planejadas 

inicialmente pelo médico naturalista e professor na Universidade de Coimbra Domingos 

Vandelli12. As viagens executadas pelos alunos recém-egressos de Coimbra, antes de 

                                                           
11Segundo Magnus Roberto de Mello Pereira e Ana Lúcia Rocha Borbalho da Cruz (2012) a viagem 

filosófica caracterizava-se pela pretensão enciclopedista de produzir um conhecimento extensivo e 

detalhado sobre o território visitado.  
12Vandelli defendia as práticas das viagens como meio de levantamento dos recursos naturais para o 

desenvolvimento econômico, privilegiando algumas questões. Na viagem o naturalista deveria fazer análise 

das terras, associando a constituição química dos terrenos, ao cultivo de vegetais, como uma prática para o 

desenvolvimento da agricultura. A descrição de plantas e animais com a especificação de seus usos e 
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partirem para as expedições esses alunos haviam percorrido localidades próximas a 

Lisboa e Coimbra como uma espécie de treinamento, para posteriormente partirem para 

as viagens filosóficas. 

Domingos Vandelli elaborou uma espécie de manual o qual continha várias 

instruções a serem seguidas pelos viajantes em suas missões. Em 1779 Vandelli elaborou 

um rol de instruções que recebeu o título de Viagens filosóficas de Dissertação sobre as 

importantes regras que o filósofo naturalista nas suas peregrinações deve principalmente 

observar. E como tantos outros manuais de instruções, esse nunca foi publicado13. Esse 

manual continha as principais regras como diz o título para orientar os futuros naturalistas 

em suas empreitadas a serviço da Coroa. (PEREIRA, BORBALHO,2012) 

Os viajantes poderiam ser considerados: explorador, que significa “aquele que vai 

que é enviado à descoberta de um país, para conhecer a sua extensão, a sua situação, etc.” 

(BOURGUET, 1997. p.209), era exatamente isso que esses viajantes na virada dos 

setecentos estavam fazendo a serviço da Coroa, conhecendo e explorando o território 

“desconhecido” até então, conforme (BOURGUET, 1997, p.212): 

O explorador estimula a imaginação pelo facto de suscitar a ideia da 

aventura de um herói intrépido e solitário, que parte para um destino 

desconhecido, que avança sem quaisquer pontos de referência. Mas esta 

iconografia romântica esquece que o explorador é mais um 

reconhecedor do que um aventureiro viaja em cumprimento de uma 

missão organizada que conta com o financiamento de um príncipe, de 

um grupo de comerciantes, de uma instituição científica ou missionária, 

com objetivos precisos nascidos de um conhecimento geográfico 

provisório e das expectativas de uma época. Em vez de lançar no vazio, 

o explorador sabe o que deve procurar o que pretende encontrar.  

Os exploradores não foram apenas informadores, nem heróis, muito menos 

aventureiros. Esses homens viajavam com uma missão a cumprir, com objetivos 

previamente traçados e organizados e muitas vezes financiados pela Coroa portuguesa. 

                                                           
aplicações econômicas poderiam ser utilizados para o desenvolvimento da agricultura e da medicina. O 

estudo dos minerais com a enumeração de terras, pedras, sais, enxofres, fósseis, semi-metais e metais 

serviria para a exploração de cartas mineralógicas, utilizadas posteriormente no planejamento da extração 

mineral. No processo de preparação de viagens coloniais, o exercício de viagens no Reino foi essencial. 

(PATACA, 2006, p.30) 
13Para além do manual do Domingos Vandelli, outros foram publicados como aborda Magnus Roberto e 

Ana Lucia Borbalho (2012), por exemplo: Breve instrucçõens aos correspondentes da Academia de 

Sciencias de Lisboa sobre as remessas de productos e notícias pertencentes à história da natureza para 

formar um Museo Nacional, publicado em 1781 pela Academia de Ciências de Lisboa. Livreto que acabou 

sendo distribuídos a praticamente todos os governadores e funcionários régios dos territórios ultramarinos. 

A autoria do manual é desconhecida pela historiografia. 
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Um aspecto importante abordado por Marie-Noelle Bourguet (1997, p.239), é a 

questão da literatura de viagens. A partir do século XVIII, essa produção cresceu, tendo 

em vista o intenso movimento de viajantes por toda parte do mundo. Um viajante deveria 

trabalhar para a posteridade e transformar seus escritos em algo útil. Era de suma 

importância à publicação dos resultados das viagens, algumas vezes em livros e artigos 

para que as experiências dos viajantes fossem divulgadas e circulassem entre as 

sociedades científicas da época. No decorrer das viagens, vários diários, cartas, ofícios 

foram enviadas aos Reinos. Os diários, em alguns casos ao fim das viagens eram 

publicados em forma de livros. 

Ao decorrer das viagens, o explorador produziria sua narrativa de viagem, no 

primeiro momento como uma forma de prestar contas à Coroa financiadora do 

empreendimento, e posteriormente o viajante tinha como objetivo a publicação do 

resultado de sua jornada. “E o diário ou a narrativa de viagem tornam-se, neste sentido, 

um gênero realmente científico, adaptado à descoberta e à investigação de campo” 

(BOURGUET, 1997, p.241), posso citar o naturalista Manuel Arruda Câmara, que 

publicou memórias relativas a suas viagens filosóficas: Memórias econômicas da real 

academia, memorias do algodoeiro e História natural do Brasil segundo o sistema de 

Lineu. 

As viagens tinham o incentivo financeiro do Estado português, como já foi dito 

nesse capítulo, os viajantes naturalistas tinham como um dos interesses as recompensas 

que receberiam ao fim das expedições, essas ás vezes na forma de mercês, que na maioria 

dos casos eram cargos na burocracia portuguesa. As expedições eram vistas então pelos 

naturalistas como uma maneira de ascensão social. Participavam das viagens além dos 

naturalistas, os governadores e capitães generais das capitanias que seriam exploradas 

pelos viajantes. 

  Inúmeras viagens percorreram várias partes do mundo em busca de produtos 

naturais, tento neste capítulo analisar algumas viagens filosóficas promovidas e 

financiadas pela Coroa portuguesa. Expedições organizadas pela Coroa foram à África, 

como por exemplo, a de Manuel Galvão da Silva e Joaquim José da Silva, e outras para 

a colônia na América portuguesa. Neste capítulo faço uma breve analise de três 

expedições organizadas por Portugal nos ministérios de Martinho de Mello e Castro e D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho: de Alexandre Ferreira, João da Silva Feijó e Manuel Arruda 

da Câmara. 
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A primeira expedição14 foi organizada por Domenico Vandelli, e constituída por 

quatro recém-egressos da Universidade de Coimbra, tinha como objetivo primordial 

percorrer a Amazônia, porém o empreendimento por razões administrativas não deu 

certo, e os membros da expedição foram separados, cada um foi redirecionado para 

lugares diferentes, Manoel Galvão e Joaquim José da Silva foram para Angola e 

Moçambique, José da Silva Feijó foi enviado para Cabo Verde e Alexandre Rodrigues 

Ferreira, empreendeu a jornada caminho da Amazônia. 

A viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira tinha por objetivo percorrer 

as capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, entre 1783 a 1792. O grupo 

faria companhia ao naturalista, era formado por um jardineiro botânico e dois desenhistas, 

porém, em 1782, os planos mudaram e a expedição sofreu reduções drásticas e ficou 

resumido, apenas ao próprio Alexandre Ferreira. O naturalista iria mapear as 

potencialidades da natureza que pudessem ser transformadas em melhores técnicas para 

um aproveitamento da agricultura. 

A viagem filosófica foi organizada pela Academia das Ciências de Lisboa e pelo 

Ministério de Negócios e Domínios Ultramarinos, sob o comando de Martinho de Melo 

e Castro e planejada por Domingos Vandelli, “Sendo assistente e discípulo talentoso de 

Vandelli, seria escolhido para comandar uma viagem filosófica para a América do Sul” 

(RAMINELLI, 1997, p.03). Por conta da sua aproximação com o professor Domingos 

Vandelli, Alexandre Ferreira teria sido escolhido para chefiar a expedição. 

 Caberia também a Alexandre Rodrigues Ferreira explorar elementos ainda não 

conhecidos de Portugal, com intuito de compreender a apreender os três reinos da 

natureza, classificar as espécies exploradas segundo os ensinamentos de Lineu, além de 

verificar as condições matérias das vilas e fortalezas, construídas para suportar as 

invasões estrangeiras no território colonial português. 

Alexandre Ferreira analisou a cultura do anil, arroz e café, dentre outros, destacou 

também problemas na agricultura e na questão da mão de obra na Amazônia, os índios 

foram descritos nas observações de Ferreira, como trabalhadores agrícolas e avessos ao 

trabalho e resistentes ao mundo “civilizado”, Ronald Raminelli (1997 p.09), faz uma 

                                                           
14 Essa grande expedição além da chefia de Alexandre Rodrigues Ferreira, o grupo foi supervisionado por 

Julio Mattiazzi, durante o período de preparação, os integrantes da expedição foram incumbidos de 

pequenas expedições em Portugal para completar sua formação em História Natural. (PEREIRA, 2012) 



33 
 

 

crítica ao tratamento do naturalista em relação aos indígenas, pois ele passou cerca de 10 

anos junto aos índios e não dedicou a escrever nenhuma memória sobre eles, e quando 

ele se reportava aos índios era de forma pejorativa, sempre com o olhar do outro em 

relação à cultura distinta do índio. 

  O relatório da viagem filosófica foi intitulado Diário de Viagem filosófica, 

enviado para a Secretaria de Estado da Marinha e Negócios Ultramarinos, ao retornar a 

Lisboa no fim da sua expedição, Alexandre Rodrigues dedicou toda sua vida à 

administração lusitana. Ronald Raminelli (1997) aborda ainda a importância de Ferreira 

para a História Natural por conta da sua vasta produção como: várias memórias, desenhos 

e os vários artefatos recolhidos da cultura indígena. Os resultados da viagem filosófica 

foram efêmeros, os relatos, memórias e desenhos produzidos não foram devidamente 

estudados pelos letrados portugueses. 

Entre os anos de 1789 a 1791, Alexandre Rodrigues Ferreira esteve com sua 

expedição percorrendo a capitania do Mato Grosso ao Pantanal, nessa etapa da expedição 

nos conta Maria de Fátima Costa (2001), compreende um trajeto percorrido entre os rios 

Madeira, Mármore e Guaporé15 na capitania do Mato Grosso e Cuiabá. O viajante 

descreveu suas jornadas cotidianas em diários e produção de desenhos do Mato Grosso. 

O intuito de Alexandre Ferreira nessa outra viagem era de fazer coleta de produtos 

referentes à História Natural, e teve como objetivo primordial questões relacionadas a 

mineralogia e o reconhecimento das fronteiras com Espanha e de acordo com a autora, a 

viagem pela capitania do Mato Grosso, durou 13 anos e 18 dias, e durante essa viagem 

filosófica, houve o envio para Portugal de produtos dos três reinos da natureza, desenhos 

e um significativo acervo etnográfico recolhido entre os índios Guaikuru. 

A viagem da qual me ocuparei agora é a do João da Silva Feijó, nascido na 

capitania do Rio de Janeiro, cursou em Coimbra Matemática e Filosofia, trabalhou na 

construção do acervo do Real Museu de História Natural da Ajuda, e foi enviado para as 

ilhas de Cabo Verde, em uma viagem filosófica comandada também por Domingos 

Vandelli e pelo Ministro Martinho de Melo e Castro. 

                                                           
15Sobre a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira para a capitania do Mato Grosso, ver: Maria de Fátima 

Costa e Flavia Kurunczi Domingos: Devassa do Guaporé 1797-1805. Cuiabá-MT: Entrelinhas Editora, 

2009. 



34 
 

 

Em fevereiro de 1783, Feijó desembarcou em Cabo Verde, para dar início ao Real 

Serviço que consistia em recolher todo tipo de espécie natural, pois essa região de ilhas 

possuía um solo e especialmente uma vegetação muito distinta da Europa, a maioria das 

espécies eram desconhecidas para os europeus. 

O naturalista desembarcou na região denominada ilha Brava, recolheu e remeteu 

para o ministro Martinho de Melo e Castro, “cem saquinhos com terras diferentes, 

embrulhos de pedras, algumas conchas, uma garrafa com água de vinagre, um potezinho 

de sal das rochas, um herbário com mais de cinquenta ervas distintas e sementes, e dois 

tabuleiros de borboletas” (ROQUE; TORRÃO,2013 p.13). Depois Feijó seguiu viagem 

para a Ilha do Fogo chegando lá em 20 de junho de 1783. Nesta ilha o viajante fez: 

[..]recolhas foram muito maiores e mais diversificadas. Além da ilha ser 

de dimensão geográfica superior à da Brava, a especificidade de ter um 

vulcão, embora inativo na altura, aumentou logo à partida da variedade 

de registros pedológicos e mineralógicos a coligir. (TORRÃO; ROQUE, 

2013, p.14) 

A proximidade da ilha com o vulcão propiciou o envio de uma quantidade maior 

de minerais remetidos a Portugal. Dentre os produtos remetidos pelo naturalista estavam: 

carapaças de tartarugas, ninhos de pássaros com seus ovos, algumas produções vegetais, 

um caixão pequeno com peles de pássaros, dois caixões de terras com plantas vivas, 

algumas espécies de peixes e até produtos do vulcão em quantidade. Essas remessas 

mostram como a Coroa estava interessada no conhecimento de produtos desconhecidos. 

Ao fim de sua passagem pela Ilha do Fogo o naturalista produziu uma memória intitulada: 

Memória sobre a nova irrupção vulcânica do Pico da Ilha do Fogo. 

Feijó também ao longo de sua jornada fez críticas à falta de produtos que 

pudessem auxiliar e facilitar seu trabalho, por exemplo: a falta de materiais para a 

conservação das espécies recolhidas como, aguardente. Reclamava também da ausência 

de livros, principalmente os especializados no campo da botânica, essas reclamações 

eram enviadas diretamente ao Ministro Martinho de Melo e Castro. 

Em 1796, Feijó regressou a Lisboa e passou a ajudar Domingos Vandelli na 

organização do Real Museu da Ajuda que guardaria algumas das espécies por ele enviadas 

de Cabo Verde. Depois voltou para a América portuguesa, aqui publicou no jornal, O 

Patriota como assevera Maria Manuel Torrão e Ana Cristina Roque (2013 p.21) algumas 

de suas memórias, sobre as ilhas de Cabo Verde, seus habitantes e suas produções. 
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João da Silva Feijó recebeu do ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho, outra 

missão, percorrer a capitania do Ceará16 em busca de salitre, composto químico essencial 

para a produção de pólvora e potassa, matéria -prima essencial para o vidro, e responsável 

pelo branqueamento de tecidos, papéis, açúcar e importante na preparação de 

medicamentos e tinturas. 

Na capitania do Ceará João da Silva Feijó continuou fazendo reclamações a Coroa 

portuguesa: sua solidão, por estar sem uma equipe para acompanha-lo na viagem e por 

falta de equipamentos para dar suporte ao seu trabalho, e também a eterna falta de livros 

referentes à botânica. O naturalista tinha a intenção de fazer uma análise detalhada sobre 

a História Natural da capitania do Ceará.  

Durante a expedição, foram enviadas por Feijó, várias remessas de sementes e 

mudas de árvores para o Jardim Botânico e o Museu da Ajuda. Em relação ao salitre 

conforme ressalta Magnus Roberto (2012) Feijó passou quase todo o ano de 1800 em 

busca de salitreiras naturais e não pôde chegar a nenhuma conclusão por conta das chuvas 

que ironicamente caiam. Entre os diversos locais examinados o único que pareceu 

promissor foi Tatajuba. 

O valor da produção científica de João da Silva Feijó foi muito modesto, segundo 

Magnus Roberto de Mello Pereira (2012), entretanto ele foi o único luso brasileiro que 

conseguiu viver de ciência. O naturalista passou os anos finais da sua vida no Rio de 

Janeiro, como professor de Zoologia e Botânica da Academia Militar, dedicou ainda 

grande parte do seu tempo na escrita de memórias sobre diversos temas: vulcões, liquens, 

ouro, além de elaborar obras referentes à botânica de Cabo Verde e Ceará, redigiu também 

um manual de História Natural para a Academia Militar, conseguiu publicar muitos dos 

seus textos em vida, que se não lhe rendeu dinheiro, lhe deu reconhecimento cientifico. 

Quando em 1796 D. Rodrigo de Sousa Coutinho, assumiu o Ministério da Marinha 

e Ultramar foi colocado em prática uma política voltada para a inovação da agricultura, 

segundo Bonato (2010, p.255) “O ministro foi colocou em prática uma política de 

renovação da agricultura por meio da introdução de novas técnicas, além de organizar 

várias expedições científicas, já com naturalistas formados de uma segunda geração de 

                                                           
16O Ceará, até então, era uma capitania anexa à de Pernambuco. (PERREIRA, 2012, p.79) 
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brasileiros em Coimbra”. Concluo esse breve “relatório” das viagens filosóficas com a do 

médico Manuel Arruda da Câmara. 

Manuel Arruda da Câmara de acordo como José Otavio Aguiar (2011), nasceu no 

ano de 176617 no sertão da Paraíba18, teve sua formação também como os demais 

naturalistas na Universidade de Coimbra no curso de Filosofia Natural e Matemática e 

pela Universidade de Montepellier na França em 1791 no curso de Medicina19. A partir 

de 1793 o naturalista é incumbido de realizar diversos levantamentos relacionados aos 

três reinos da natureza, aplicando seus conhecimentos sobre História Natural, agricultura 

e botânica, como é apresentado no quadro a seguir: 

 

 Tabela 01: Itinerante da viagem de Manuel Arruda da Câmara. 

Período Região visitada por Arruda Câmara 

Entre março de 1794 e Setembro de 1795 Expedição entre o sertão de Pernambuco e 

Piauí. 

Dezembro de 1797 Região do Pirauá na região da capitania do 

Paraíba. 

Entre Dezembro de 1797 e julho de 1799 Região dos sertões de Paraíba ao Ceará 

Não datadas Viagens realizadas ao Maranhão e ao vale 

do São Francisco. 

Fonte: AGUIAR, José Otavio. Quando o iluminismo científico herboriza: Manuel Arruda da 

Câmara e seus escritos botânicos, Lisboa, Maio de 2011. 

 

       A viagem destinada ao sertão de Pernambuco até o Piauí durou cerca de um ano e 

meio e de acordo com Lorelai Brilhante Kury (2012, p.174), nessa época o naturalista 

                                                           
17As datas e os locais de nascimento e morte ainda não foram totalmente esclarecidos. O botânico Freire 

Allemão que estudou sua obra e pretendia escrever sua biografia, registrou a data de 1768 para seu 

nascimento. Seu maior biografo José Antônio Gonsalves de Mello registra o ano de 1752, com dúvidas. 

Parte da historiografia optou por 1766, de acordo com sua inscrição na Universidade de Coimbra, o que 

parece ser o mais correto. (Kury,2012, p.168) 
18 A historiadora Maria Rachel de Gomesoro Fróes da Fonseca (2010) é mais enfática e diz que Manuel 

Arruda Câmara nasceu em 1752 na Vila de Pombal Paraíba, filho de Francisco Arruda Câmara e Maria 

Saraiva da Silva, Consagrou-se também como um religioso Carmelita, no convento do Carmo em Goiânia 

em 1783 com o nome de Frei Manuel do Coração de Jesus. 
19Doutorou-se em Medicina com a tese intitulada: Investigações fisiológicas e químicas sobre a influência 

do oxigênio na economia animal, principalmente no calor e na cor dos homens. Com base na influência do 

oxigênio no metabolismo animal. (FONSECA, 2010, p.245) 
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reportava suas memórias diretamente a Frei Mariano da Conceição Veloso. O naturalista 

nessa expedição direcionou seu olhar para o reino vegetal.  

Manuel Arruda da Câmara tinha o intuito de dedicar-se ao estudo relacionado a 

óleos vegetais, as cordas, tinturas, aguardentes, madeiras, féculas, frutas e plantas 

medicinais, ele observou também elementos do reino mineral, fez diversas observações 

sobre a existência de minas de pedra-ume, nitro, ferro, depósitos de pedras calcárias. 

Segundo Lorelai Kury (2012, p.174) pouco se sabe sobre esta primeira viagem 

feita por Arruda da Câmara, e ao retornar estabeleceu uma plantação de algodão em 

Pirauá, às margens do Rio Paraíba do Norte. Manuel Arruda da Câmara tornou-se 

plantador e sua experiência e observação sobre o algodão resultou em uma memória 

intitulada Memória sobre o algodoeiro. Nessa memória o naturalista apresentou algumas 

informações sobre o sertão e seus principais produtos naturais, além de destacar que esse 

lugar é propício para a cultura do algodão. 

Em 1796 D. Rodrigo de Sousa Coutinho indicou Manuel Arruda da Câmara para 

realizar uma viagem filosófica em busca de salitre, devido a sua importância bélica do 

composto. As ordens de D. Rodrigo diziam que o naturalista deveria procurar salitre na 

capitania de Pernambuco e ainda passar em Jacobina na Bahia e em São Francisco. A 

serra do Ipiapaba na divisa do Ceará com o Piauí foi o lugar que segundo Lorelay Kury 

(2012) Arruda da Câmara encontrou maiores quantidades de Salitre. 

Sobre a vasta produção científica20 do naturalista Manuel Arruda da Câmara, a 

historiadora Maria Rachel de Gomesoro Fróes da Fonseca (2010, p.245) elenca as 

principais obras: “Aviso aos lavradores sobre a inutilidade da suposta fermentação de 

qualquer qualidade de grãos; ou pevides, para o aumento da colheita” (Lisboa, 1792), 

“Do fruto e raiz do macumã utilizado pelo povo faminto do sertão de Pernambuco”, 

(Lisboa, 1796); “Memória sobre a cultura dos algodoeiros e sobre o método de escolher 

e ensacar o algodão; em que se propõem alguns planos novos para o seu melhoramento” 

(Lisboa 1799), Memórias sobre o algodão em Pernambuco (Lisboa, 1810); “Discurso 

sobre a instituição de hortas nas principais capitais do Brasil” (Rio de Janeiro, 1810), 

                                                           
20Como diz LorelayKury (2012, p.194) que Freire Allemão afirmou em chamada publicada no arquivo 

médicobrasileiro que tinha em seu pudor “boa parte dos desenhos de próprio punho de Manuel Arruda da 

Câmara”. Destes são muitos representando insetos, alguns mostram peixes, repteis, aves e mamíferos. A 

lista de suas obras enviadas s D. Rodrigo de Sousa Coutinho consta de uma “Nova insetologia”. Na obra 

do naturalista sobre o algodoeiro havia já desenhos detalhados de gafanhotos, praga das plantações. Na 

memória publicada sobre o tema e no manuscrito há indicações de que ele mesmo desenhava os insetos. 
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“Memórias sobre as plantas de que se pode fazer Barrilha no Brasil” (1814); 

“Dissertação sobre as plantas do Brasil que podem dar linhos próprios para muitos usos 

da sociedade e suprir a falta do cânhamo” (Rio de Janeiro, 1810);“Flora Pernambucana 

ou Centúria das plantas pernambucanas, tratado da agricultura” (permaneceu inédito), 

“Insectologia ou coleção de desenhos de insetos” (permaneceu inédito) e Dicionário de 

Botânica ou Compêndio dos vegetais do Brasil, tanto indígenas como aclimados, 

ampliado e publicado por Joaquim de Almeida Pinto no Rio de Janeiro em 1783.    

Essa vasta produção demonstra o quanto Arruda da Câmara dedicou sua vida ao 

conhecimento científico, sua visão de mundo estava estritamente ligada ao pensamento 

da época, olhando para a ciência e para o conhecimento sobre a natureza como fonte de 

desenvolvimento da nação, assim se manifestou, (FONSECA, 2010,246): 

Arruda Câmara concebia o conhecimento e o domínio da natureza como tarefas 

fundamentais para a promoção da felicidade pública. Era da natureza que 

seriam extraídos todos os recursos para o sustento e sobrevivência dos homens. 

O reino vegetal, como se referia, era a mais pura concepção da Ilustração do 

século XVIII, a mais importante fonte de riquezas de qualquer nação e, 

portanto, era chegado o momento para seu conhecimento e desbravamento.  

 

As viagens filosóficas objetivavam a sistematização dos três reinos da natureza, 

como pensava o naturalista Manuel Arruda da Câmara. O domínio da natureza era 

essencial para a promoção da felicidade de qualquer nação. As viagens buscavam 

primeiro reconhecimento territorial e humano das colônias portuguesas, percebe-se isso 

nas viagens organizadas pelo ministro Martinho de Mello e Castro. 

 As viagens promovidas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho tiveram um caráter 

mais economicistas, os produtos procurados pelos naturalistas eram na maioria matérias-

primas que pudessem ser explorados economicamente pela Coroa portuguesa. Emerlinda 

Pataca (2006) em sua tese analisa a diferença entre viagens que teriam um caráter mais 

voltado para as questões políticas, e outras viagens de caráter mais filosófico: 

Na viagem política o viajante deveria concentrar-se na averiguação das 

características dos cidadãos (número, gênio, índole, etc.), nas leis, na 

jurisprudência, na indústria, na agricultura, nos transportes e no 

comércio. Já na viagem filosófica, alguns itens a serem investigados 

constituíam-se em: situação geográfica, hidrografia, tipo de terreno 

(estudos dos solos), a forma das montanhas (indicando seus produtos, 

vales e utilidades) e por fim os produtos dos Reinos animal, vegetal e 

mineral. Porém vale destacar que a maior parte das viagens era 

executada com características filosóficas e políticas que se integravam 

fortemente. (PATACA 2006, p.12) 
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As viagens filosóficas inseridas no contexto político da época, visavam o 

fortalecimento da Coroa e estreitar as relações com suas colônias no Ultramar. Houve 

várias viagens promovidas pela Coroa portuguesa, destaco aqui as viagens feitas por: 

Francisco Antônio Sampaio (Bahia), Alexandre Rodrigues Ferreira (Pará, Rio Negro, 

Mato Grosso e Cuiabá), Joaquim José da Silva (Angola), Manoel Galvão da Silva (Bahia, 

Goa e Moçambique), Joaquim de Amorim e Castro (Bahia), Frei José Mariano da 

Conceição Veloso (Rio de Janeiro), Baltasar da Silva Lisboa (Rio de Janeiro e Bahia) e 

José Vieira Couto (Minas Gerais). 

 Os viajantes produziram um material extremamente rico: diários, memórias, 

desenhos, relatórios, mapas, iconografias, no entanto os trabalhos historiográficos 

relacionados à temática ainda são escassos no Maranhão. Nesse trabalho monográfico 

centralizo meus estudos e minhas pesquisas na viagem filosófica feita pelo bacharel 

Vicente Jorge Dias Cabral de caráter exploratório para o sertão do Maranhão entre 1800 

e 1803. 

 

 

CAPÍTULO II 

A EXPLORAÇÃO CIENTÍFICA NO SERTÃO DO MARANHÃO. 

 

Em decorrência da morte de Martinho de Mello e Castro em 24 de março de 1795 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho21 assumiu o Ministério da Marinha e Domínios 

Ultramarinos em sete de setembro de 1796.O então ministro deu continuidade ao 

programa de reformas de cunho ilustrado iniciado pelo seu padrinho de batismo Marquês 

de Pombal, e por Martinho de Mello e Castro. Sob a direção de D. Rodrigo Coutinho, 

consoante (PATACA,2006, p.393): 

A coleta de informações da natureza das colônias voltou a operar com 

bastante intensidade durante a administração de D. Rodrigo, quando 

foram despachadas novas expedições científicas e enviadas por ordens 

de patrocínio a viagens de naturalistas que já se encontravam nas 

colônias. Neste momento as orientações aos viajantes foram em partes 

                                                           
21D. Rodrigo de Sousa Coutinho como aborda o historiador Magnus Roberto de Mello Pereira (2014), 

integrava um grupo de famílias que dominavam a administração ultramarina portuguesa e seu pai D. 

Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho foi governador de Angola e embaixador plenipotenciário de 

Portugal na corte espanhola. 
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modificadas, de acordo com novas políticas de Estado e com resultados 

obtidos no ministério anterior.  

  O projeto de viagens filosóficas continuou forte na administração de D. Rodrigo. 

O ministro contava com uma grande quantidade de dados já sistematizados no Real 

Museu e no Jardim Botânico da Ajuda. Alexandre Rodrigues Ferreira que havia assumido 

o cargo de vice-reitor do Jardim Botânico, realizou uma ampla classificação e catalogação 

de todos os produtos e estabelecimentos científicos anexos ao Real Museu. Esse material 

encontrava-se à disposição de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, além de uma vasta 

produção teórica elaborada na administração anterior22. As viagens tinham ainda o 

objetivo de exploração e conhecimento dos diversos produtos da natureza, conforme 

(CRUZ; PERREIRA, 2012, p.115): 

A viagem filosófica foi modelo paradigmático das expedições 

cientificas do Iluminismo. Caracterizavam-se pela pretensão 

enciclopedista de produzir um conhecimento extensivo e detalhado 

sobre o território visitado e pela remessa sistemática de espécies 

animais, vegetais e minerais, artefatos e curiosidades diversas para os 

jardins botânicos e gabinetes da Europa.  

 

Além das viagens filosóficas buscarem um detalhamento, catalogação e 

exploração da natureza, a política23 de D. Rodrigo de Sousa Coutinho devido a conjuntura 

bélica do período, diante dos fatos ocorridos durante a  Revolução Francesa, e o processo 

de independência de algumas colônias inglesas na América do Norte, as viagens  visava-

se agora, a busca e exploração de salitreiras naturais24, já que o salitre era a matéria prima 

essencial para a produção de pólvora (mistura de salitre, enxofre e carvão) naquela época. 

(PATACA, 2006, p. 400), afirma:  

                                                           
22Ermelinda Pataca (2006) aponta que esse vasto instrumental teórico era as coleções, memórias e desenhos 

produzidos pelos viajantes patrocinados por Martinho de Mello e Castro, que estavam armazenados no 

Museu de Ajuda, e as instruções que guiavam os naturalistas no campo forma as Breves Instruções (1781), 

elaboradas por Domingos Vandelli e seus discípulos. As instruções foram completadas por algumas 

orientações enviadas diretamente aos governadores e naturalistas. Um mês antes de assumir o ministério 

em 22 de agosto de 1796, tais orientações foram remetidas ao vice-rei do estado do Brasil e aos 

governadores das capitanias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, Mato Grosso, São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás.  
23Essa política de busca por salitre incluía também frei Mariano da Conceição Veloso, como aborda Magnus 

Roberto (2014). Frei Veloso iniciou um processo de tradução e publicação de obras francesas e inglesas 

sobre o salitre uma dessas obras é denominada de Memória sobre a prática de fazer salitre. Veloso assumiu 

também a instrução de diversos naturalistas comissionados pela Coroa portuguesa em busca de salitre, 

dentre eles: Manuel Arruda da Câmara, João Manso Pereira e Hipólito da Costa. 
24 Esse salitre era denominado “natural”, pois se considerava que ele fazia parte das terras nitrosas e a 

operação para obtê-lo era às vezes denominado refino que quer dizer apenas separação das impurezas que 

o contaminavam. 
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Em linhas gerais, as questões que orientam os naturalistas no campo 

foram sobre: as ocorrências de salitre, a introdução de novos gêneros a 

agrícolas, especialmente a cochonilha, a quina, a anil, o cacau, o café, 

o desenvolvimento agroindustrial impulsionado pelas inovações 

técnicas introduzidas na agricultura, um minucioso inventário dos 

recursos hídricos e dos possíveis canais de ligação entre as capitanias.  

 

Com esse intuito foram enviados vários naturalistas aos sertões da América 

portuguesa, que a serviço da Coroa buscavam salitre e produtos naturais (quina, 

cochonilha, anil, cacau, café, dentre outros) que pudessem ser explorados 

economicamente por Portugal. Na capitania do Maranhão essa busca se intensificou no 

governo de D. Diogo de Sousa25, que com ajuda de Vicente Jorge Dias Cabral, que 

catalogou e explorou o salitre e diversos produtos da natureza no sertão da capitania. 

 

2.1 A “viagem filosófica” de Vicente Jorge Dias Cabral. 

 D. Rodrigo de Sousa Coutinho quando assumiu o ministério enviou cartas régias 

para os governadores das capitanias da América portuguesa para que fossem feitas 

diligências com intuito de encontrar salitre em toda colônia. O ministro prometia 

recompensas para quem encontrasse e então se tornou comum, o envio para Lisboa de 

notícias sobre a descoberta do composto químico. 

No caso específico da capitania do Maranhão, governadores anteriores ao D. 

Diogo de Sousa, D. Fernando Noronha, por exemplo, já haviam enviado à Coroa notícias 

sobre a descoberta de salitre no sertão da capitania. De acordo com análise da 

documentação estudada nessa pesquisa a primeira remessa de salitre foi enviada à Coroa 

portuguesa em 15 de abril de 1794. 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho em cartas trocadas com D. Diogo de Sousa 

menciona que o governador anterior D. Fernando Antônio de Noronha (1792-1798) já 

                                                           
25De acordo com Mario Meireles (1979) D. Diogo Martim Afonso de Sousa Teles de Menezes nasceu em 

Lisboa em 17 de maio de 1765, fidalgo da casa real, doutor em Matemática pela Universidade de Coimbra, 

governava desde 1793 a capitania de Moçambique na África Ocidental e que por decreto de 13 de Janeiro 

de 1798 foi nomeado governador e capitão general da Capitania do Maranhão e Piauí. Faleceu em Lisboa 

em 12 de junho de 1829 aos sessenta e quatro anos. Dentre seu trabalho como governador e capitão general 

(criação de cemitérios resolveu o problema hospitalar, investiu na defesa militar, dentre outros). Juntamente 

com o Bispo desta diocese propôs a criação de um colégio para a educação da mocidade, num sistema 

combinado de colégio e aulas públicas. Essas aulas eram apenas três (Filosofia, Retórica e Gramática). D. 

Diogo propôs a criação de uma quarta cadeira de História Natural e Química, por conta do seu interesse 

relacionado à exploração científica. 
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havia enviado notícias sobre uma busca para descobrir salitre na capitania do Piauí26 e 

teria enviado amostras de salitre27 de alguns lugares: Buriti, Vila do Parnaíba e Campo 

Maior, segundo D. Fernando Noronha esses lugares haviam salitre em abundância. Em 

menor quantidade também foram encontrados vestígios de salitre nas freguesias de 

Oeiras, Valença, Marvão e Campo Maior. Conforme narrativa de D. Diogo de Sousa 

(AHU-MA, D. 8264): 

Meu Senhor Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Fernando 

Noronha, anterior de Vossa Excelência me havia ordenado que fizesse 

toda a diligência para nesta Capitania do Piauí salitre assim como todos 

os mais produtos minerais e vegetais e que tudo que lhe remeteu as 

amostras com uma citação em que esclarece os produtos e o lugar onde 

havia encontrado, não foi possível ser inteiro no comprimento desta 

ordem por não ter sido aberto o salitre, que hora o demais empenho 

agora que apesar das minhas diligências o fiz descobrir remeto a vossa 

excelência as amostras de tudo que nesta ocasião e vai a relação inclusa.  

 

O governador D. Diogo de Sousa pretendia enviar o bacharel Vicente Jorge Dias 

Cabral devido sua formação para uma “viagem filosófica” ao sertão do Maranhão, 

visando exames e estudos sobre o salitre e diversos produtos dos três reinos da natureza, 

para isso iria aos lugares em que se havia noticiado pelo governador D. Antônio Fernando 

Noronha existir salitreiras naturais. Em 30 de abril de 1799 por meio de um ofício, 

Vicente Jorge Dias Cabral se colocou a disponibilidade da Coroa para o real serviço, 

assim se expressou Vicente Cabral28 (AHU-MA, D.8652):  

Sempre ansioso de empregar-me no serviço de sua majestade, segui 

carreira indo estudar na Universidade de Coimbra, e ali me apliquei a 

filosofia fazendo formatura nesta ciência como também no Direito civil, 

querendo facilitar o emprego já pelo meio das ciências naturais, já pelas 

positivas. Tendo conseguido estes preliminares li tão bem no 

documento do paço, e logo me conduzi a respeitável presença de vossa 

                                                           
26Institucionalmente falando, o território do Piauí esteve sob influência da capitania de Pernambuco até a 

virada do século XVII para o XVIII, até que ordens reais foram dadas ao governador de Pernambuco para 

anexar a capitania do Piauí ao Maranhão. Em meados do século XVIII, o estado do Maranhão passou a 

intitular-se Estado do Grão Pará e Maranhão, posteriormente, aconteceu uma nova divisão em dois estados: 

O Estado do Maranhão e Piauí com sede em São Luís e o Estado do Grão Pará e Rio negro com sede em 

Belém. 
27Esse termo denominado salitre como aponta Maria Helena Mendes Ferraz (2012) era aplicado ao que 

hoje denominaríamos de Nitrato de potássio e Nitrato de sódio. 
28Vicente Jorge Dias Cabral filho de Thomaz Pereira Cabral nasceu em Tejuco, atual Diamantina em Minas 

Gerais, fez parte da segunda leva de estudantes da América portuguesa na Universidade de Coimbra, 

estudou Filosofia formando em 29 de julho de 1789 e Direito formando em sete de julho de 1794, 

adquirindo a formação de Bacharel em leis e naturalista. Vicente Jorge Cabral estava na cidade do 

Maranhão trabalhando como advogado e responsável pelo Horto Botânico da cidade. 
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excelência na persuasão, que a cabe do meu negócio seria breve, mas 

para infelicidade minha não obtive nem o lugar de secretário de alguma 

das capitanias deste continente, nem me empregar como naturalista 

como queria. Depois disso transportei-me para esta cidade do Maranhão 

aonde o exercício de advogado (há dez meses) não me tem sido possível 

fazer observações e experiência sobre milhares de objetos dignos de 

atenção de filósofos, principalmente no que toca ao reino vegetal, 

havendo muitas plantas utilíssimas para as artes que podem se empregar 

em tinturarias, medicina, construção de navios e cordearias. Chegando, 

porém o novo general lembrou-se de mim para pôr em execução as 

ordens de sua majestade e dirigidas a vossa excelência, e tem 

determinado que eu vá ao sertão logo que o inverno dê lugar, a fazer 

analise nas nitreiras naturais, de que dizem que abundam os sertões e 

acalentam o vosso interesse, que poderão estar atendendo as notáveis 

circunstância da quantidade de nitro, desta cidade e ao fácil transporte 

para o porto pelo mar ou rio. Também estou encarregado do Horto 

botânico desta cidade, assim quando menos esperava me vejo 

empregado no serviço da majestade soberana. Apesar dos incômodos 

inseparáveis de tão longa jornada e das penosas migrações que ei de 

fazer para observar e analisar todos os lugares de que tem vindo 

amostras salinas e de nitro até com risco devido, de boa vontade me 

encarrego de tudo só para ter a gloria de servir a vossa majestade, 

principalmente sendo vosso excelentíssimo ministro desta repartição 

tão amante como inteligente das ciências naturais. Por isso antecipo 

vossa excelência para pôr na presença do mesmo soberano o serviço 

que eu fizer e de que estou encarregado, sem interesse pessoal de 

salários, mas antes com prejuízo da advocacia a fim de vossa excelência 

despacha-me se eu o merecer para algum dos empregos que já requeri, 

ou para que parecer a vossa excelência. Deus guarde a vossa excelência 

para mim e para o bem do Estado do Maranhão.  

 

Conforme Vicente Cabral nos relata, ele foi estudar na Universidade de Coimbra 

e igual a qualquer jovem dessa época estava à disposição da Coroa portuguesa para 

serviços que envolvessem os estudos das ciências naturais, mesmo bacharel em Leis ele 

sonhava em ingressar na vida científica, pois, era maneira de conseguir prestígio e algum 

cargo na administração portuguesa. Em São Luís ele estava trabalhando como advogado 

e responsável pelo Horto botânico da cidade, quando soube da viagem em busca de 

produtos naturais logo se ofereceu para o serviço. 

Em junho de 1800 o governador e capitão general da capitania do Maranhão D. 

Diogo de Sousa enviou para D. Rodrigo de Sousa Coutinho um ofício afirmando ser 

verídico o ofício que Vicente Cabral enviou a Coroa portuguesa em abril de 1799, no qual 

ele se colocava para comandar a expedição. D. Diogo destacou também que quando 
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estava estudando na Universidade de Coimbra sempre ouviu positivas referências de 

Vicente Jorge Dias Cabral. Assim destacou D. Diogo de Sousa (AHU-MA, D. 8652): 

Informado a representação inclusa do bacharel Vicente Jorge Dias 

Cabral, na forma de determinadas pelo aviso de vossa excelência com 

data de 31 de dezembro de 1799, não somente devo dizer que é verdade 

quanto ele expõe, mas também a dizer que na Universidade, onde o 

deixei sempre ouvi louvar aos santos da faculdade de filosofia e de leis 

assim sua aplicação, como a sua conduta, a cujos respeitos achando-os 

nesta cidade, tem igualmente merecido a minha opinião por isso eu já 

tencionava lembra-lo a vossa excelência ou para o estabelecimento das 

matas, ou para a cadeira de História Natural dos respectivos planos que 

estou encarregado, e a vista dos quais confrontados com sobredita 

representação me parece poderá vossa excelência a formar conceito 

sobre o que melhor convém ao serviço do príncipe  

 

Vicente Jorge Dias Cabral saiu então para o real serviço acompanhado de um 

desenhista citado na documentação apenas como Silv. da cidade de São Luís e chegou a 

Aldeias Altas em 16 de março de 1800 de lá se dirigiu à cidade de Oeiras em 12 de abril 

do mesmo ano, para se encontrar com o Vigário de Valença, Joaquim José Pereira29·, que 

já se encontrava na cidade de Oeiras desde oito de maio de 1800, pois, Joaquim Pereira 

havia saído para o real serviço em sete de setembro de 1799.  

Vigário de Valença estava então acompanhado pelo militar João da Cruz e teria 

recebido da Coroa portuguesa cem mil réis para a execução do Real Serviço. O vigário 

chegou então à freguesia de Santa Maria do Icatu em nove de setembro de 1799, passou 

por uma várzea denominada pelos habitantes do sertão de várzea do salitre, seguiu para 

                                                           
29De acordo com o historiador Tiago Bonato (2010) Joaquim Pereira recebeu o nome de vigário de Valença, 

devido à referência a sua cidade em que era pároco a cidade de Valença no Piauí, ele tinha um profundo 

conhecimento sobre os sertões. Ele narra que cruzou os sertões de Pernambuco e Maranhão, vivendo cerca 

de doze anos. Sua trajetória de vida é pouco conhecida. O vigário fala em uma das suas memórias, sobre o 

local do seu nascimento Carnoza Correa. Ele ficou famoso nas vilas onde morou, na ribeira do Apody, ele 

teria fundado em 1783 um colégio de Latim. Por ordem de D. Rodrigo de Sousa Coutinho o vigário realizou 

no mínimo três viagens: Uma pela Ribeira do Apody, nos anos e 1793, da qual resultou a Memória sobre 

a extrema fome e triste situação em que se achava o sertão da Ribeira do Apody. No ano de 1792 o vigário 

partiu da vila de Portalegre, no sertão do Atual estado do Rio grande do Norte, Joaquim José seguiu até São 

Luiz do Maranhão e dali para a exploração dos sertões da capitania entre 1794 e 1796. Dessa viagem 

resultou a Memória que contém a descrição e a problemática da longitude e latitude do sertão da capitania 

geral de São Luiz do Maranhão, que igualmente diz o número das freguesias, e ao das almas, de que consta 

a mesma capitania; dirigida e consagrada ao ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho, conselheiro, ministro 

e secretário de estado e negócios da marinha. Em 1799, o vigário inicia outra viagem, desta vez pelos sertões 

do Maranhão e Piauí. Mais uma vez o ponto de partida foi a capital São Luiz. Depois de subir o Rio Munim 

em direção ao leste da capitania, e visitar algumas vilas nos primeiros meses da viagem, ele encontrou o 

bacharel Vicente Jorge Dias Cabral para prosseguimento da viagem. 
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Aldeias Altas e foi ao encontro de Vicente Jorge Dias Cabral na cidade de Oeiras, 

conforme destaca o Vigário de Valença na sua memória (AHU-MA, D.9555): 

Em atual exercício do real serviço da igreja da qual saindo a 4 de maio 

para Oeiras chegou a estar cidade por impedimento das chuvas a 8 do 

mesmo mês para continuar no real serviço, em companhia do bacharel 

Vicente Jorge Dias Cabral, o qual chegou a mesma cidade pelo mesmo 

motivo a 12 de Abril, saindo de Aldeias Altas a 16 de março.  

Vicente Cabral e o Vigário de Valença se encontram em 15 de agosto de 1800 e 

saíram juntos à procura de salitre (principal motivo da viagem), além é claro de outros 

produtos dos três reinos da natureza. O vigário de Valença já fazia análises e 

levantamentos sobre os produtos naturais e trabalhara como viajante a serviço da Coroa 

portuguesa. “O religioso havia descoberto terras salitrosas na região de Valença.” 

(PEREIRA, 2012, p.141). O vigário de Valença cita em suas memórias, seus 

conhecimentos sobre química, História Natural e outros cientistas deixando claro o seu 

profundo conhecimento científico, o que demonstra a sua grande erudição. 

 Algumas amostras enviadas por D. Fernando Noronha deixavam dúvidas do lugar 

onde realmente se tinha encontrado salitre em abundância na época. Os principais lugares 

em que Vicente Cabral buscou salitre foi em Oeiras, Ribeira do Parnaíba, Valença, Vila 

de Marvão, Coroatá, Serra Grande, Serra dos Matões e São João da Parnaíba, a maioria 

desses lugares, já haviam sido descritos anteriormente por D. Fernando Noronha como 

sendo lugares que tinha salitre em abundância. O Engenho denominado Brejo foi um 

lugar citado por Vicente Cabral como sendo o mais rico em salitre e a região da Vila de 

Valença foi o primeiro lugar em que se encontrou vestígios do composto químico. 

Entre junho de 1800 e outubro de 1802, Vicente Cabral procurou salitre pelo 

sertão do Maranhão, posso afirmar que o naturalista percorreu considerável parte do 

território da capitania em busca do “composto químico”, como foi afirmado em suas 

memórias: 

Dei princípio na cidade de Oeiras do Piauí, continuei pela ribeira das 

guaribas, ainda pertencente ao termo da cidade, entrei na freguesia de 

Valença, passei a Cratius pela travessia da serra grande denominada o 

Coroatá, tomei a passar pela serra no lugar das queimadas, dirigi rumo 

para a serra dos matões mãos da serra grande, que já é do termo de São 

João da Paraíba, repassei a serra grande na travessia da gameleira, 

entrando algumas léguas pela capitania do Ceará, tomei sobre os 

mesmos passos na travessia e encaminhei as vilas de Campo Maio, 

Marvão, Valença e cidade de Oeiras, dando muitas voltas e rodeios para 
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visitar as nitreiras, minas metálicas e outros produtos interessantes 

computo ter andado desde junho de 1800 até março de 1801 mais de 

500 léguas .( BN-RJ, MS I, 12, 2, 11) 

Ainda sobre a questão do salitre na sua memórias intitulada Coleção das 

observações dos produtos naturais do Piauí, Vicente Jorge Dias Cabral nos apresenta 

uma análise inicial que ele denomina de Discurso preliminar do salitre, no qual o 

naturalista faz uma observação sobre a questão da mudança do modelo de guerra 

ocasionado pela invenção da pólvora. 

 De acordo com o Vicente Cabral a guerra se fazia naquele momento, por questões 

industriais, segundo descrição do naturalista não se via mais batalhas com espadas, agora 

quem decidia a sorte do homem era o “fogo”: a pólvora. A dependência, pois da pólvora 

para a defesa do estado fez considerar o salitre como gênero da primeira necessidade, por 

todas as partes tem se investigado as suas minas, tem se estabelecido nitreiras como o 

socorro da arte e das fábricas de refinaria. 

Vicente Cabral cita também que a França para defesa do seu território no período 

da Revolução passou a considerar o salitre como um elemento indispensável e que foi 

feito buscas pelo composto químico pelos franceses ao recorrerem até para a produção de 

salitreiras artificias para produção do mesmo. Baseado nas notícias que foram enviadas a 

Coroa sobre o salitre que na América portuguesa e em especial no sertão do Maranhão 

em que as salitreiras abundavam o salitre natural. E que por conta dessas notícias a Coroa 

portuguesa enviou os seus naturalistas em busca do composto químico nos seus domínios 

ultramarinos. 

O nosso reino destituído de nitreiras naturais abunda salitre nas diversas 

capitanias do Brasil. A necessidade de segurança do estado, a teimosa 

guerra com a maior das repúblicas da Europa motivaram excursões 

filosóficas por todo o continente do Brasil dirigidas pelo mais vigilante 

ministro de sua alteza real. Pessoas inteligentes foram enviadas para a 

investigação das nitreiras. (BN-RJ, MS I, 12, 2, 11) 

Vicente Cabral continua fazendo sua descrição sobre o salitre, mas agora uma 

análise mais científica, pois, apesar ter como acadêmica de advogado, ele passou pela 

Universidade Coimbra após as reformas pombalinas de 1772, e cursou Filosofia Natural, 

conforme a documentação foi contemporâneo do médico e naturalista Manuel Arruda da 

Câmara, que também explorou os sertões de Pernambuco e Ceará em busca de salitre. 
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 Destacou ainda Vicente Cabral que o salitre ou o nitro ou até mesmo nitrato de 

potassa como também é conhecido o composto químico é um sal neutro composto de 

ácido nítrico. O salitre é facilmente encontrado em lugares que sofreram com a 

decomposição de matéria orgânica de animais e vegetais, e também nas paredes das casas 

das localidades era um dos primeiros lugares que se buscava o salitre. 

O Vigário de Valença afirmou em: Memória sobre produções nativas, escrita em 

1803 que ele já se encontrava no sertão do Maranhão a serviço da Coroa portuguesa desde 

1799 em busca de salitre. O vigário chegou a uma Várzea denominada pelos sertanejos 

de Várzea do salitre em 28 de setembro de 1799, situada segundo sua descrição entre o 

rio Itapecuru, Paranaíba e Iguará. “Esta várzea chamada do salitre situada entre o rio 

Itapecuru na distância de três lagoas, e do Parnaíba na distância de vinte três passando 

pela extremidade da mesma o rio Iguará, que depois de limpo pôde ser navegável no 

tempo do inverno”. (AHU-MA, D. 9555). Pela denominação da localidade ser do salitre, 

pensava-se que era um lugar que se encontrava salitre em abundância. 

A planície desta várzea era coberta por uma planta chamada pelos habitantes do 

sertão de Carnaúba. Apesar da denominação do salitre, nesta localidade era encontrado o 

sal de Glauber30 em abundância e a água que ficava estagnada na localidade convertia-se 

em sal pela contínua evaporação ocasionada pelo calor da região. Segundo a descrição do 

Vigário, no lugar que se tem considerável quantidade de sal de Glauber se encontra muita 

Carnaúba. O sal denominado “Glauber” ou Sulfato de Soda era usado na medicina da 

época como purgante. 

Vigário de Valença destacou também a diferença do sal de Glauber para o salitre. 

O sal de Glauber é amargo, não inflama ao fogo e exposto ao ar se reduz a um pó 

finíssimo, enquanto o salitre se inflama e deflagra sobre o fogo e é composto de três 

princípios químicos: Potassa, ácido e água. No sertão do Maranhão não havia salitre como 

foi noticiado pelos governadores anteriores a Coroa portuguesa, Campo Maior lugar 

citado por D. Fernando Noronha como lugar abundante em salitre não possuía o composto 

químico suficiente para sua exploração.  

                                                           
30 De acordo com estudos feitos pela química Carol H. Collins (2010) o sal de Glauber foi descoberto por 

um químico alemão chamado Johann Rudolf Glauber que ficou famoso por seu “sal mirabilis” (sal 

milagroso, também chamado sal de Glauber em sua homenagem), que ele vendia com muito sucesso como 

laxativo. O farmacêutico também desenvolveu vários processos para melhorar a qualidade do vinho. 
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As notícias poderiam ser errôneas justamente por conta da falta de conhecimento 

dos sertanejos em relação à diversidade de sais que se encontrava no sertão. Essa 

ignorância dos sertanejos em relação a diversidade de sais existentes no sertão foi 

observada também quando o Vigário de Valença narrou que os habitantes do sertão 

salgavam com o “sal de Glauber” as carnes e que por ser ele um laxante as carnes 

consumidas lhes causavam diarreias. 

Todo sal que não tinha uso doméstico era chamado pelos sertanejos de salitre, daí 

veio a denominação: várzea do salitre, no entanto este era um lugar onde tinha na 

realidade sal de Glauber em grande quantidade. O lugar onde se encontrou salitre em 

abundância no sertão foi no Engenho denominado Brejo. 

É comum entre os mestiços habitantes de este clima tratar por salitre a 

todos os sais que não tem uso algum doméstico entre eles. A planície 

várzea está coberta de uma espécie de palmeira a que chamam 

Carnaúba, vários arbustos espinhosos que separam a força maior dos 

raios do sol por meio da mesma passa a estar real das boiadas que saem 

dos sertões do Piauí e Pastos Bons quando descem para o rio Itapecuru, 

Munin e cidade do Maranhão, em várias partes desta várzea estão a 

terra, raízes e frutos da árvore e florescido do sal de Glauber. Agua 

estagnada converte-se em sal pela continua evaporação, tudo filtra para 

o rio Iguará que está continuo: o seu terreno é arenoso de uma cor 

cinzenta muito humosa de vegetal e animal. (AHU-MA, D. 9555) 

 

 O que Vicente Cabral e o Vigário de Valença puderam concluir foi que no sertão 

do Maranhão não possuía salitre natural em grande quantidade. Como o Vigário de 

Valença já havia chamado atenção no seu diário, no sertão não havia salitre em 

abundância, mas na sua descrição o vigário sinaliza uma solução: a construção de nitreiras 

artificias para produção do salitre. 

Vigário de Valença na sua memória destacou os métodos para a produção do 

salitre artificial. Desde a escolha das terras, que deveriam ser as que tinham criação do 

gado, terras das várzeas, beira dos rios ou riachos e também as terras que estivessem à 

sombra de árvores com todo mato e capim. Depois ele aponta que deve ser preparada uma 

espécie de casa palhoça (coberta de palha) debaixo de certa quantidade de terra, esse lugar 

deveria ser molhado com águas de estrume, pois como se sabe o salitre se produz em 

lugares em que se encontram matérias orgânicas em estado de decomposição. Após esse 

processo o material deveria ser depositado em tanques e depois de certo tempo de 

conservação se tinha o salitre artificial. 
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As notícias que foram enviadas para Portugal anterior a viagem filosófica não 

eram claras e específicas em relação à quantidade de salitre existente no sertão do 

Maranhão. Como já foi dito os sertanejos denominavam todo sal que não tinha uso 

doméstico de salitre, o que de alguma forma dificultou a busca doas viajantes. Exemplo 

típico, o caso da várzea denominada do salitre que tinha em grande quantidade, o sal de 

Glauber e não, o salitre propriamente dito, e que fica claro no comentário de Magnus 

Roberto de Mello Pereira (2014, p.14): 

Ao contrário do que se imaginara inicialmente, nunca foram 

encontradas jazidas naturais de maior porte no sertão nordestino. Isto já 

era claro para João da Silva Feijó e para Vicente Jorge Dias Cabral. 

Além disso, ambos concordavam que não seria economicamente viável 

que a Coroa se envolvesse diretamente na criação de salitreiras 

artificiais, como fizera no braço de prata, em Portugal. As condições 

das colônias eram outras e não havia a menor condição de concorrer 

com o preço do salitre produzido na Índia e na América do norte.  

 

Além do salitre que não foi encontrado em grande quantidade no sertão.  A viagem 

filosófica buscou a exploração de outros produtos da natureza. O outro produto explorado 

na viagem foi a Quina uma planta de propriedades medicinais que era muito usada pelos 

sertanejos para curar qualquer tipo de febre. Como descreveu o Vigário de Valença 

(AHU-MA, D. 9555): “A mais de 50 anos nesta capitania se aplica a casca da nossa quina, 

com bom sucesso nas febres contínuas e intermitentes, em cozimento ou infusão”.  

As notícias sobre a quina igual os informes sobre o salitre eram enviadas a Coroa 

portuguesa desde 1787. Em 26 de outubro de 1787, o então governador da capitania do 

Maranhão José Teles da Silva (1784-1787) informou a descoberta da quina a Portugal e 

em dois de julho de 1795 o governador D. Fernando Noronha localizou a quina e fez 

crítica relacionada à questão da mão de obra, pois para o governador não havia aqui mão 

de obra qualificada para extraí-la. D. Fernando Noronha enviou um ofício a D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho remetendo amostras de salitre, tabaco e quina. Conforme afirma D. 

Fernando Noronha (AHU-MA, D.8078): 

Ao comandante do paquete sobre Bernardo da Costa de Carvalho 

entreguei um pequeno caixote em que remeto a vossa excelência 

amostra da casca de uma árvore a que estes habitantes chamam quina e 

que produz os mesmo efeitos que a casca peruviana, o cirurgião 

Alvarenga me afirmou ter curado imensas pessoas de sezões e outras 

febres fazendo o uso da dita casca está que remeto é tirada em Campo 

Maior capitania do Piauí e me foi mandada pelo mestre de campo 
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Francisco da Costa Rabelo, porém tenho a certeza de haver com toda 

abundância e de diferentes qualidades nos sertões. 

 

A ausência de pessoas no sertão que pudessem ajudar os viajantes naturalistas para 

além do serviço braçal e dar guarida quando eles passavam, com certeza teria facilitado 

muito o trabalho desses viajantes em busca de minerais. O caso ao qual se refere o 

governador é apenas um. Não havia trabalhadores qualificados em quase nada ou nada 

mesmo.  

Vicente Cabral em uma de suas memórias intitulada: Ensaio Econômico da Quina 

do Piauí datado de 1801, documento este destinado ao governador da capitania do 

Maranhão D. Diogo de Sousa, o naturalista fez um amplo estudo sobre a quina encontrada 

no real serviço. A memória está dívida em cinco capítulos com um estudo mais amplo e 

detalhado sobre a planta: capítulo 01 Sobre a classificação da nossa quina, capítulo 02 

sobre a cultura da nossa quina, capítulo 03 sobre a conservação da nossa quina e o 

capítulo 05 sobre a exportação da quina. 

De acordo com  Vicente Cabral (1801) as análises e considerações sobre a quina 

foram enviadas para a Coroa no ofício datado de 15 de janeiro de 1800 acompanhado da 

cópia do Ofício que tinha sido enviado pelo Ministro da Marinha e Ultramar D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho em 19 de setembro de 1799 que o “obrigava” a fazer diversas remessas 

da nova quina e ser mais detalhado em relação à análise da planta, começando pela 

descrição da árvore, lugares que ela crescia, diversidades, conservação e extração. 

Vicente Cabral relata que a quina encontrada na sua viagem filosófica difere da 

peruviana (encontrada no Peru), a encontrada no sertão do Maranhão era igual a 

encontrada no Rio São Francisco e Ceará. Depois de feita a análise química pelo viajante, 

a quina encontrada na expedição poderia substituir a peruana na medicina. Vicente Cabral 

observou também que a classificação e descrição da quina se encontrava na quinografia 

portuguesa31 nas páginas 161 a 163. 

A busca pela quina não se limitou ao império português, na América espanhola, 

por exemplo, ocorreu também uma grande movimentação em busca de estudos e 

                                                           
31A quinografia portuguesa ou Coleção de várias memórias sobre vinte e duas espécies de quinas tendentes 

ao seu descobrimento nos vastos domínios do Brasil. Obra publicada pelo Frei Mariano da Conceição 

Veloso, reúne várias memórias que circulavam no período a respeito das diferentes espécies de quinas. 

Citando a Quinografia Vicente Cabral de acordo com Tiago Bonato (2012), confirma que q quina presente 

no sertão é a espécie Portlandria Hexandria, chamada por Velloso de quina de Pernambuco. 
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exploração da planta. Houve também no reino hispânico uma grande discussão sobre em 

qual lugar havia a verdadeira quina, se era em Nova Granada ou no Peru. De acordo com 

Tiago Bonato (2007) o botânico Hipólito Ruiz López32 publicou em 1792 uma obra 

intitulada: quinologia, obra referente às sete espécies de quina encontradas no Peru. A 

descrição da Quina feita por Vicente Cabral (1801) é a seguinte:  

Uma pequena árvore que cresce até uma pequena altura de nove a dez 

pés, as flores são em ramalhetes ou às vezes se encontram flores 

solitárias. A planta floresce no tempo do inverno, ou de janeiro por 

diante nos meses de março, abril e maio, frutifica em junho e no mês 

julho as suas cápsulas já estão abertas, isso quando acontece a estação 

regular. [..] As plantas eram encontradas em lugares de colinas e 

pedregulhos secos, e também em lugares secos e planos. Havia a quina 

que nascia nos riachos ou em lugares frescos, essas tinham um tronco 

liso e acinzentado e a flor era de cor amarela. 

 

Por conta da diversidade da quina encontrada no sertão, Vicente Cabral faz uma 

distinção entre as plantas, primeira relacionada a coloração da flor: Quina amarela, Quina 

roxa e Quina branca. A outra distinção foi em relação às localidades à divisão ficou da 

seguinte forma: Quina das caatingas: as plantas de tronco reto simples e encontradas em 

maior quantidade a flor de cores branca e amarela e Quina dos riachos: a planta que tem 

muitos troncos, os ramos são espalhados sem copa e a flor é roxa.  A seguir mostro as 

imagens das distinções de duas espécies de quina. Embora não sejam fotos coloridas é 

perceptível a diferença: 

 

      Figura 01- quina roxa                                         Figura 02- quina branca 

 

                                                           
32Hipólito Ruiz López foi o botânico responsável por encabeçar uma expedição ao Peru e ao Chile entre 

1777 e 1778 empreendimento das coroas francesa e espanhola. Foi despachado da expedição de Hipólito 

Ruiz cerca de 300 espécies diferentes de plantas secas e 242 desenhos. 
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Fonte: Biblioteca Virtual: Biblioteca Luis Ángel Arango33 

 

Sobre a cultura da quina segundo Vicente Cabral não era comum o cultivo da 

quina no sertão, pois, a cada passo que era dado por ele se encontrava a planta, os 

sertanejos acreditavam ser desnecessário o trabalho de cultivo da quina, já que a árvore 

era nativa da região. A quina nascia como já foi dito em todos os terrenos, secos e frescos, 

montes e planícies, de pedregoso e arenoso. As árvores de quina que floresciam nas 

caatingas eram maiores e mais elevadas enquanto as que floresciam em terrenos secos 

eram as mais atrofiadas e consequentemente menores.  

Sobre as remessas e extração da planta. A primeira remessa foi enviada do 

Engenho de Brejo que pertencia à freguesia de Oeiras e da Vila de Valença foi feito a 

maior remessa de quina, nessa vila florescia em abundância a quina recebendo a 

denominação de quina das caatingas. Na extração das remessas que seriam enviadas à 

Coroa de acordo com a descrição, não houve falsificação com misturas de cascas de outras 

plantas. 

 Vicente Cabral destaca que teve todo o cuidado no momento de secar as cascas 

antes de enviar ao governador D. Diogo de Sousa. Em relação à questão de possíveis 

adulterações no momento do envio das remessas, ficou claro que nenhuma remessa 

poderia ser despachada sem uma devida observação para proceder ao exame da identidade 

das cascas, para evitar possíveis adulterações com misturas de outras cascas. 

O Vigário de Valença em Memória sobre produções nativas, caracteriza a quina 

encontrada por eles na “viagem filosófica”: quinaquinapiauiensis, que segundo o vigário 

é diferente das outras espécies já encontradas, pois a quina do Piauí teria uma nova 

propriedade além de antifebril é antisséptica, e não alterada com misturas de outras 

cascas. Assim descreve o Vigário (AHU-MA, D.9595): “O caso aproveitou a quina 

piauiense como milagroso vegetal descoberto nesta conquista, no atual serviço do 

príncipe regente nosso senhor” (Grifo nosso). O vigário nesta citação apresenta que essa 

nova espécie de quina foi encontrada na sua expedição a serviço da Coroa portuguesa. 

                                                           
33 Disponível em: < http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2011/tabaco-
quina-anil-siglo-xix 
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É descrito pelo Vigário de Valença dois casos de pessoas que estavam doentes e 

foram tratadas com o uso da quinaquina piauienses e em especial por conta da sua nova 

propriedade (ser antisséptica). A primeira é a descrição de um sertanejo que estava com 

doença sexualmente transmissível. Como relata Vigário de Valença (AHU-MA, D. 

9555): 

No mês de agosto de 1800 um homem de idade de quarenta e oito anos 

foi acometido de uma gonorreia violenta por exercício violento que fez 

do cavalo lhe sobreveio uma grande inflamação nas partes genitais e 

escroto que ficou este com uma área imoral da grandeza de uma 

abobora, cujo doente prostrando de forças não se movia e estava deitado 

de costa  serviram dezesseis dias: por seu próprio conselho tinha tomado 

mais de dezesseis sangrias usado dos seus remédios rústicos que não 

aproveitaram de sorte que sobrevivendo uma grande de materiais  por 

sufocação de espiritas a todo o escroto se mordicaram as partes de sorte 

se espalhavam pela vizinhança da casa do doente o cheiro cadavérico 

proveniente da sua urina, e surtindo todos esses efeitos a cada passo 

minava involuntariamente com febre continua, convulsões as 

extremidades frias a vista espantada, a língua áspera como uma lixa, a 

fala balbuciante, os pulsos convulsos e com intercadências. Depois de 

mutiladas a parte gangrenada até ser aberta a capsula membranosa e 

ficarem patentes os testículos um estava árido e lívido com um ponto 

denegrido na parte média, o outro ataques inflamatórios que tudo foi 

remediado pela virtude da quina do Piauí aplicada interna e 

externamente. 

O outro caso descrito na documentação é de um capitão que se chamava 

Theodozio Ribeiro de Carvalho, que também estava acometido da mesma doença e usou 

a quinaquinapiauiensis e a sua nova propriedade descoberta na viagem filosófica tratou o 

doente: 

Estava acometido de uma grangrena com cheiro cadavérico e com 

sinais mais terríveis nas partes genitais o capitão Theodozio Ribeiro de 

Carvalho que havia nos acompanhado por um certo tempo preciso ao 

Real serviço o qual desesperado com a vida socorri cortando-lhe as 

partes podres com uma navalha de barba e as embalsamei com a quina 

piauiense e pedra hume, bebendo da mesma quina e até usando 

emplastos dela pelo método mais conveniente e oportuno. Essa aqui 

Excelentíssimo senhor à exposição do caso deixando por agora de ser 

mais difuso. Este motivo de crédito para este vegetal milagroso e que 

me obrigou a dar agora a sua descrição. (AHU-MA, D. 9555) 

 

 Vigário de Valença, exalta a “descoberta” da quina na expedição. Relata que o 

uso da planta desenvolveria a medicina portuguesa e que a partir daquela descoberta a 

medicina estaria avançando e poderia concorrer com outros países europeus, por 
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exemplo, a França e Inglaterra, demonstrando que existia certa rivalidade entre as nações 

europeias relacionadas ao descobrimento de produtos naturais naquele período. 

Este grande desejo de insistir aos maiores homens e mais gloriosos na 

prática da medicina tem feito a vantagem maior nos seus progressos 

principalmente no reino de Portugal e por isso posso excelentíssimo 

senhor que a medicina portuguesa está hoje tão celebre e vantajosa que 

não há de menor merecimento que a da França nem menos que a da 

Inglaterra e mais países da Europa e não é isto excelentíssimo senhor 

gloria para a pátria, haver quem decida da utilidade e virtude dos 

remédios daqueles não vistos nos pises de Portugal? (AHU-MA, D.9555) 

 

A quina não era só de interesse da Coroa portuguesa, a disputa para encontrar a 

planta medicinal era intensa e na América espanhola como já foi dito, a quina foi um 

produto muito explorada nas viagens filosóficas, e sua “descoberta” foi muito exaltada 

pelos viajantes. Vicente Cabral escreveu um texto dedicado exclusivamente à planta que 

eles denominaram de quinaquina piauienses, já enunciado nesse capítulo intitulado: 

Ensaio Econômico da Quina do Piauí neste manuscrito Vicente Cabral apontou outra 

propriedade da quina, além de antifebril e antisséptica, ela poderia ser usada também na 

tinturaria, sempre procurando acrescentar mais utilidades à quina encontrada na 

expedição. 

A “Viagem filosófica” de Vicente Jorge Dias Cabral terminou em dezembro de 

1802 quando os viajantes chegaram em São Luís, como destacou o Vigário de Valença: 

“Saímos da freguesia do Itapecuru a vinte e sete e chegamos à cidade do Maranhão a vinte 

e nove do referido mês de dezembro onde me acho no exercício desta escrita tendente ao 

real serviço relativo aos trabalhos da minha viagem”. (AHU-MA, D.9555). Abaixo 

destaco uma tabela que apresenta uma parte do itinerante dos viajantes descrito na 

documentação estudada sertão do Maranhão: 

  Tabela 02 Itinerante da viagem filosófica. 

 

Cidade/ vila 

 

Chegada Partida 
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Oeiras  

 

16/03/1800 

 

19/06/1800 

Valença 29/07/1800 14/09/1800 

 

Marvão 

 

16/09/1800 

 

29/11/1800 

Parnaíba  

15/12/1800 

 

04/01/1801 

 

Campo Maior 

 

15/01/1801 

 

05/02/1801 

 

Marvão 

 

16/02/1801 

 

20/02/1801 

Valença 20/02/1801 18/03/1801 

Oeiras  

24/03/1801 

 

Não informado. 

Fonte: AHU-MA, D. 9555 

Na tabela acima o Vigário de Valença descreve o itinerante da viagem filosófica, 

desde seu encontro com Vicente Jorge Dias Cabral na cidade de Oeiras, narrando o 

momento da sua entrada e saída das cidades, percebe-se também com essa tabela que os 

viajantes voltaram em algumas cidades.  

 Em relação aos produtos da viagem filosófica, o salitre, por exemplo, não foi 

encontrado na quantidade esperada para sua devida exploração, já a planta quina era 

abundante no sertão do Maranhão. Outra questão interessante é que os viajantes usaram 

muito o conhecimento dos habitantes do sertão, principalmente nos relatos sobre as 

utilidades dos produtos que estavam sendo explorados, percebe-se isso nitidamente 

quando Vicente Cabral vai catalogar o reino vegetal.  
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No III capítulo trataremos dos produtos explorados pelos viajantes e iremos 

perceber o uso do conhecimento dos sertanejos, entendo que em dois anos não teria como 

os viajantes conhecerem a utilidade de todos os produtos que foram explorados por eles 

durante a viagem filosófica. 

 

2.2 O sertão e os viajantes 

O termo sertão é conhecido desde a chegada dos portugueses na América, como 

atesta Janaína Amado (1995), e desde o século XIV os portugueses usavam a palavra 

sertão para designar lugares dentro de Portugal, mas distantes de Lisboa. Na América 

portuguesa o termo foi muito usado pelos cronistas e viajantes que percorreram essa parte 

do globo terrestre desde o século XVI. 

No século XVIII de acordo com Janaína Amado (1995), sertão passou a designar 

espaços amplos, longínquos, desconhecidos, desabitados ou pouco habitado. O sertão do 

Maranhão se enquadra nessa denominação, pois ainda era uma região “desconhecida” 

pela Coroa portuguesa e o seu processo de ocupação se deu de fato no fim do século 

XVIII.  Foi parte desse sertão que Vicente Cabral e o Vigário de Valença descrevem e 

exploram na viagem filosófica. 

O vigário de Valença Joaquim José Pereira no discurso preliminar do manuscrito 

Memórias de produções nativas (1803) faz uma explanação sobre a região denominada 

de sertão explorado pelos viajantes na expedição. O vigário faz uma representação34 do 

sertão, analisa a questão do clima, da geografia da região e a principal atividade que os 

sertanejos se ocupavam no período em que os viajantes percorreram a região.  

O processo de ocupação do sertão do Maranhão explorado na viagem filosófica 

por Vicente Jorge Dias Cabral e Joaquim José Pereira é trabalhado pela historiadora Maria 

Socorro Coelho Cabral (2008) na sua principal obra: Caminhos do gado. Conquista e 

ocupação do sul do Maranhão em que a pesquisadora analisa as duas frentes de 

colonização que formaram a capitania do Maranhão: A frente de expansão na colonização 

                                                           
34 Como destaca Roger Chartier (1989) a representação constrói uma realidade sobre o mundo, uma 

construção feita a partir do real e não uma cópia do real. O sertão aqui trabalhado é na perspectiva dos 

viajantes, nas construções elaboradas por Vicente Jorge Dias Cabral e Joaquim José Pereira sobre o sertão 

do Maranhão. A “viagem filosófica” de Vicente Cabral é importante pois, produz uma representação do 

sertão. Um sertão rico em produtos naturais. 
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denominada litorânea e a frente de colonização interior que foi a responsável pela 

conquista e ocupação do que denominamos de sertão do Maranhão. 

 De acordo com Socorro Cabral (2008) a frente denominada interior foi 

influenciada pela expansão açucareira, uma das principais atividades econômicas no 

período colonial e responsável pela implantação da pecuária. O boi servia como meio de 

transporte, força motriz e fonte alimentícia e era criado de forma extensiva exigindo para 

sua criação extensas terras, por conta da monopolização da fabricação do açúcar houve a 

necessidade de se buscar novas áreas para o desenvolvimento da pecuária. 

Pernambuco e Bahia, como centros açucareiros básicos, foram os dois 

focos de irradiação da pecuária. Daí partiram as veredas do gado, sob o 

impulso, em especial da iniciativa particular, um dos traços marcantes 

do povoamento dos sertões. A dispersão inicial partiu da Bahia, 

alcançando o rio São Francisco e tomando duas direções. Uma, subindo 

o rio, teve mais tarde o papel importante no abastecimento do mercado 

das minas. Outra, dirigindo-se para o Norte, ocupou o interior do Piauí 

e Ceará, atingindo, no início do século XVIII, a campinas sul-

maranhenses. E essa frente nortista, por conseguinte, que interessa o 

nosso estudo. (CABRAL, 2008, p.77) 

 

Pernambuco e Bahia eram os principais centros da atividade açucareira e a partir 

desses lugares partiram os vaqueiros que ocuparam e colonizaram regiões que hoje é o 

Maranhão e também o Piauí35. A pecuária então se tornou a principal atividade econômica 

nessa região. Como observou o Vigário de Valença Joaquim José Pereira (1803) os 

habitantes do sertão se dedicavam a cultura e a criação dos gados vacum e cavalar de 

onde retiravam a sua subsistência. 

Em fins do século XVIII e início do XIX, ser vaqueiro nessa região era 

provavelmente a única forma de mobilidade social. Para um indivíduo 

sem capital considerado socialmente inferior, o único meio de alcançar 

bens materiais e o respeito da sociedade era exercer a função de 

vaqueiro. As fazendas abrigavam entre oitocentas e mil cabeças de 

gado. (PACHÊCO FILHO, 2011, p.27) 

 

 Por conta da pecuária ser a principal atividade praticada pelos sertanejos, os 

viajantes Vicente Cabral e Joaquim Pereira fizeram relatos na documentação analisada. 

                                                           
35A grande proliferação das fazendas de gado no Piauí permitiu que a capitania se tornasse no século XVIII, 

uma das mais importantes zonas produtoras de gado vacum e cavalar na América portuguesa. Assim a 

economia e toda a organização sócio espacial do Piauí definiam-se de acordo com a atividade criatória. 

Poucos eram aqueles que no início do povoamento praticavam a agricultura por exemplo. 
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Os sertanejos são tidos como ociosos e avessos ao trabalho. Como destaca Vicente Cabral 

(AHU-MA, D. 9555) “Em uma palavra só o trabalho a cavalo em perseguição dos gados 

fazem de boa vontade, não sendo aturado por muito tempo, outro qualquer trabalho”. 

Desde a ocupação dessa região a pecuária se constituiu como uma atividade 

dominante, e a fazenda de gado era a unidade fundamental do povoamento do sertão. Em 

torno da fazenda de gado girava toda a população existente na região. “A fazenda de gado 

definiu o caráter do povoamento e determinou também como já afirmamos a forma de 

ocupação do solo” (CABRAL, 2008, p.104). Por conta da ocupação do sertão ter sido 

feita em torno do gado, é que se explica o gosto dos sertanejos por este tipo de trabalho. 

 Os sertanejos não queriam ou não estavam interessados nos trabalhos 

relacionadas à expedição que de alguma forma era um trabalho diferente do que eles já 

estavam acostumados a praticar no seu cotidiano. Como já foi dito neste trabalho, os 

sertanejos estavam afeitos ao trabalho com o gado, que desde o processo de “ocupação” 

foi a principal atividade que impulsionava a economia no sertão. Alan Kardec Pachêco 

(2011) diz que os vaqueiros após cinco anos de trabalho tinham direito a uma “cabeça” 

de gado entre as quatro nascidas, essa prática possibilitava o vaqueiro conseguir se tornar 

fazendeiro. Por conta disso as atividades com o gado eram feitas de boa vontade. 

As tarefas dos vaqueiros eram árduas e numerosas, Socorro Cabral (2008) diz que 

consistia em acompanhar o rebanho nos pastos, amansar os bezerros, cuidar 

individualmente das vacas paridas, matar animais nocivos e cuidar das doenças que por 

algum motivo acometiam o gado, tinham ainda que queimar, parte por parte os campos, 

em tempo próprio, a fim que pudessem brotar os ricos pastos secos. O que deixa claro 

que em geral os sertanejos não eram ociosos. 

Em relação as questões geográficas Joaquim Pereira destaca que o sertão se 

encontrava cheio de planícies, bosques, montanhas e em nascente com a serra do Ibiapaba 

que divide estas capitanias (Maranhão e Piauí) de Pernambuco e Pará.  As planícies e a 

serras eram cheias de gramas, o que segundo o vigário de Valença os habitantes do sertão 

denominavam de capim agreste. E os pastos36 eram verdes e muito ricos para o gado. 

                                                           
36A região do sertão do que atualmente é o Maranhão recebeu a denominação de Pastos Bons pelos 

vaqueiros vindos da Bahia e Pernambuco, que ficaram maravilhados diante da imensidão de campos verdes 

que serviram de pastos naturais para o gado. (PACHÊCO FILHO, 2011, p.29) 
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O viajante narra também os rios do sertão: Parnaíba, Itapecuru, Munin e Pindaré, 

todos navegáveis que nascem no sul e descem para o norte. Alan Kardec Pachêco (2011) 

afirma que o sertão do Maranhão é oposto ao sertão euclidiano37, essa região é designada 

pelo termo sertão por ser uma terra inculta, ignota e longe do litoral e, portanto longe de 

uma “civilização”.  

A conquista e ocupação espacial para fins de colonização da região sul 

da capitania do Maranhão, foi facilitada pela excelência de sua bacia 

hidrográfica, que irrigou uma grande quantidade de seus pastos, 

proporcionando a sustentabilidade das suas fazendas de gado ali 

instaladas. (PACHÊCO FILHO, 2011, p.21) 

 

Esse sertão é um rico manancial e contribui decisivamente com as bacias 

hidrográficas dos rios Parnaíba, Tocantins, Itapecuru, Mearim, Grajaú e de suas serras 

nascem os principais rios do Maranhão. E os rios também de certa forma facilitaram a 

ocupação da região. 

Em relação ao clima do sertão, o viajante Joaquim Pereira afirmou que o ar era 

quente e úmido, as chuvas no seu tempo aplacavam o calor, de agosto até outubro, 

segundo a descrição do vigário o clima do sertão é muito quente. O calor sempre 

permanente deixava os corpos sempre em transpiração, os que viajavam e dormiam no 

campo, por exemplo, achavam as suas roupas úmidas quando iriam vestir pela manhã.  

Outra questão interessante narrada pelo viajante relacionada à questão do clima é 

sobre o frio38 que fazia durante a noite no sertão. Como destaca o Vigário de Valença 

(AHU-MA, D.9555): “Faz-se comum em todo sertão desta capitania em junho, julho e 

parte de agosto são os meses em que os habitantes procuram agasalhar do frio que é muito 

à noite e principalmente de madrugada”. 

                                                           
37 A noção de sertão que prevaleceu no Brasil foi de Euclides Cunha na obra Os sertões. Sertão para esse 

autor seria o espaço do jagunço, da caatinga, do solo infértil para qualquer tipo de plantio, lugar de secas, 

de clima sempre quente e de água escassa e às vezes totalmente insistente. 
38O major Francisco de Paulo Ribeiro na Descrição do território de pastos bons nos sertões do Maranhão 

propriedade de seus terrenos, suas produções, caráter de seus habitantes colonos e estado atual dos seus 

estabelecimentos datado de 1819 narra também a questão do frio que fazia a noite no sertão. Aborda que 

não é ali demasiadamente frio o inverno, que de ordinário principia, como na Europa, em outubro, e acaba 

em abril, nem o verão caloroso às chuvas até esse mês produz e cria os pastos se segue de maio em diante 

os grandes orvalhos ou neblinas que, ensopando a noite a terra, os conservam até agosto. 
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As chuvas no seu tempo não aplacavam o calor e nos meses de junho e julho como 

apontou o Joaquim José Pereira são os mais temperados. No mês de dezembro o calor é 

mais intenso, quanto mais se aproximava o tempo das chuvas, mais o calor aumentava. 

O sertão percorrido por esses viajantes não era composto apenas pelos elementos 

e impressões que aparecem nas suas memórias, diários e seus relatos em geral: Um sertão 

com alguns escassos habitantes, pedras, rochas, montanhas, salitre e quina como aponta 

Tiago Bonato (2010, p.101): 

Em geral, os relatos estudados mostram mais recorrentemente aspectos 

do clima do sertão, através dos períodos de secas e cheias, das doenças, 

mostrando a insalubridade das paisagens e dos vários males tropicais 

que atormentavam as jornadas, dos recursos naturais, desde as plantas, 

minérios, sais, e ainda da criação de gado, costumeira e uma das únicas 

ocupações da mão de obra local.  

 

Os diários, as memórias produzidas pelos viajantes são representações construídas 

por eles por meio de suas experiências e principalmente com o intuito de cumprir a sua 

missão que a eles foram propostas, no caso de Vicente Jorge Dias Cabral e Joaquim José 

Pereira, de explorar o salitre e os produtos dos três reinos da natureza por conta disso os 

diários e as memórias estavam voltados para os produtos naturais.  

Os escritos, como é o caso dos produzidos por Vicente Jorge Dias Cabral e 

Joaquim José Pereira estavam bem voltados para as potencialidades naturais do sertão, 

para obter um melhor caráter de cientificidade, e os viajantes quando descrevem o sertão 

do Maranhão fazem poucas referências aos seus habitantes, quando se referem ao clima, 

a geografia da região é sempre voltado para a exploração dos produtos naturais.  

Os viajantes de alguma forma queriam agradar a Coroa, para que pudessem ao fim 

da expedição receber cargos e títulos por recompensa aos serviços prestados à Coroa 

portuguesa, como é o caso de Alexandre Rodrigues Ferreira que por conta dos  serviços 

prestados dedicou sua vida a administração portuguesa e João da Silva Feijó que viveu 

do seus conhecimentos científicos, foi professor de zoologia e botânica da academia 

militar e Vicente Jorge Dias Cabral que recebeu um cargo de professor régio ao fim da 

expedição e foi lembrado pelos seus relativos trabalhos para a demarcação dos limites da 

capitania do Maranhão com o Goiás. 

 

CAPÍTULO III 
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DROGAS DO SERTÃO 

 

O ímpeto de classificar, catalogar e nomear toda a natureza tinha como 

objetivo o conhecimento universal do mundo natural. Entretanto, 

inserida na noção de conhecimento está presente à noção de 

apropriação, já que o ato de nomear tornava-se uma forma de possuir, 

de fazer com que a natureza desconhecida fosse transformada em 

familiar. (BONATO, 2010, p.63) 

Para além da exploração do salitre e da quina, a expedição de Vicente Jorge Dias 

Cabral tinha como objetivo também classificar e explorar outros produtos dos três reinos 

da natureza, baseado no sistema de classificação taxonômica do sueco Cárl Linné 

(Linneu), na sua obra intitulada O sistema da natureza em que o cientista buscava 

classificar e catalogar a natureza em animal, vegetal e mineral. 

A viagem ao sertão do Maranhão para além da exploração de produtos naturais 

tinha um caráter enciclopedista com o intuito de produzir um grande levantamento sobre 

as potencialidades do sertão. “As viagens são consideradas parte do processo de 

transformação da natureza em ciência” (BONATO, 2010, p.64). Vicente Jorge Dias 

Cabral na sua viagem filosófica que durou entre 1800 a 1803, também classificou os 

produtos explorados por meio da classificação taxonômica de Linneu, baseado nos três 

reinos da natureza. 

 

3.1 Reino Vegetal 

Nas minhas observações segui o mesmo sistema da natureza 

principiando pelos animais, minerais e vegetais, nos muitos minerais 

nada faço que um roteiro porque estou continuando o giro da jornada, 

possível não fazer a necessária análise. Nos vegetais verá vossa 

excelência um grande número dos indivíduos orgânicos já conhecidos 

e que servirão as necessidades dos homens e servirão na tinturaria, cujo 

estou seguindo o sistema que me regulei pelos anos. (BN-RJ, MS I, 12, 

2, 11) 

Vicente Cabral na citação acima destacou que na viagem sistematizou os produtos 

explorados de acordo com o sistema de Linneu, em relação ao reino vegetal o viajante 

nos oferece várias informações sobre as utilidades das plantas encontradas durante a 

viagem filosófica. Marie Bourguet (1992, p.233) destacou duas explicações para a grande 

atração dos viajantes iluministas em relação ao reino vegetal: 
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A curiosidade manifestada pelos homens das luzes em relação às 

plantas tem duas explicações. Apesar da dificuldade dos viajantes em 

submeter a exuberância das vegetações tropicais às categorias de uma 

classificação pensada a partir da flora europeia, e apesar do verdadeiro 

absurdo que representa para eles a pretensão do sueco Lineu de dispor 

da flor e do fruto de cada planta para uma identificação segura, a 

botânica justifica a esperança de chegar a uma nomenclatura sistemática 

do mundo natural que satisfaça assim o gosto enciclopédico do século 

pelo inventário e pela taxonomia. Além disso, uma preocupação 

econômica e utilitarista impulsionou a procura de plantas novas para a 

sua aclimatação na Europa e no mundo. 

Vicente Cabral descreveu as plantas por meio das suas principais utilidades, por 

exemplo, as plantas que tinham propriedades medicinais, utilização das madeiras para as 

construções (casas e barcos) e as madeiras finas usadas para as mobílias, referiu-se 

também a beleza de algumas aconselhando que deveria servir para ornamentação dos 

jardins reais. As observações feitas relativas ao reino vegetal foram enviadas para a Coroa 

acompanhada de desenhos coloridos39. 

O discurso preliminar feito por Vicente Cabral, relativo à suas observações sobre 

o reino vegetal foi produzido a partir de um contexto histórico sobre a exploração dos 

vegetais. Vicente Cabral relatou que o reino vegetal foi fonte de inesgotáveis 

preciosidades desde que Deus colocou os homens no jardim do Éden, tirando proveito 

das delícias dos frutos e vegetais. Vicente Cabral observou ainda que Caim foi lavrador 

e Noé após o dilúvio fez uso das potencialidades do reino vegetal, plantou vinha para a 

fabricação do vinho. 

Ainda no discurso preliminar Vicente Cabral analisou também a utilização do 

reino vegetal pelas civilizações antigas, por exemplo, os egípcios que segundo Vicente 

Cabral é a primeira nação civilizada a conhecer a importância dos vegetais e durante a 

guerra de Tróia, Tales e Pitágoras já haviam promovido estudos sobre os vegetais que os 

romanos herdaram esses conhecimentos dos gregos. 

É perceptível pela análise da documentação que é dado uma ênfase maior a 

exploração do reino vegetal nos seus escritos. As plantas descritas na documentação 

foram às denominadas: Bananeira Brava, Caninana de Marvão, Quatro patacas, Genaúba, 

                                                           
39As estampas das plantas exploradas na viagem de Vicente Jorge Dias Cabral foram preservadas no 

Arquivo Histórico Ultramarino do Instituto de investigação tropical, e outras estampas estão preservadas 

na biblioteca do Museu e jardim botânico/ Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa. 

Essas estampas foram publicadas por José E. Mendes Ferrão, Fernando Mangas Catarino, Maria Luísa 

Abrantes, com o título: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do 

Maranhão-Piauí. 
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Carnaúba, Coroá, Macambira rasteira, Para tudo, Palmatória de cochonilha, Palmatória 

comprida, Betónica do Piauí, Ipecuacuanha branca, Maracujá de Moita rasteiro, Valames 

medicinais, Aroeira, Angico, Cipó de Grajal amarelo, Cipó de grajal arroxado, madeiras 

finas do Piauí e madeiras para construção de navios e casas. 

Dentre essa diversidade de plantas exploradas e catalogadas por Vicente Cabral, 

destaco primeiramente aquelas que possuíam propriedades medicinais, como: Caninana 

de Marvão uma planta que nascia nas caatingas secas, cresce de 7 a 8 pés40 e dela se faz 

um extrato grosso que poderia ser usado como um purgante antivenéreo. Quatro patacas 

essa planta crescia a altura de 3 a 4 pés, na maioria nos lugares pedregosos e também nos 

lugares frescos, raras vezes nascia em lugares de terrenos plano, a raiz desta planta era 

um excelente purgante e ajudava na regulação da menstruação.  

Genaúba uma pequena árvore que nascia nos terrenos de arenosos, de pedregulhos 

e serras. Do córtex da Genaúba corre um suco leitoso que também era usado como 

purgante e era aplicado externamente para tratar doenças na pele. Abaixo o desenho da 

Genaúba produzido pelo desenhista que aparece na documentação com Silv. que 

acompanhava os viajantes na expedição: 

 

Figura 03: Genaúba 

 

 

                                                           
401 pé equivale a 30,48 cm e 0,3048 metros  
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Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampa nº 05. 

 

A outra planta descrita é Paratudo uma pequena árvore, que crescia no sertão 

desta capitania, e de acordo com Vicente Cabral na capitania de Minas Gerais local onde 

o naturalista nasceu essa mesma planta era denominada de unha- d’anta, a casca da sua 

raiz cozida era aplicada pra tratar as febres intermitentes, contínuas e catarros, alguns 

sertanejos usavam a planta também como antídoto para veneno de cobras. As folhas do 

paratudo eram também excelentes pastos para o gado. Havia também o paratudo liso 

diferente da outra espécie por conta das folhas e do tronco, e também era usado como 

antifebril. 

A planta denominada Betónica do Piauí floresce no período de maio e junho, o 

chá das folhas dessa planta era excelente para tratar problemas no sistema nervoso e a 

raiz cozida era muito usada para tratar gripes. Chainana ou baba de veado, outra planta 

com propriedades medicinais, as folhas desta planta quase triangulares era muita usada 

para tratar tumores.  

A planta Angico floresce de setembro por diante, o tronco é grosso e a sua madeira 

pode servir para a construção. O suco da sua folha verde aplica- se para tratar contusões 

internas e as suas folhas murchas são um mortal veneno para o gado quando as comem. 

A Ipecuacuanha branca era uma planta muito comum em toda a capitania e segundo 

Vicente Cabral até na ilha do Maranhão (refere-se a São Luís), cresce até um pé de altura, 

floresce no mês de janeiro e fevereiro e era usado também como purgante. 

A última planta descrita por Vicente Cabral com propriedades medicinais era a 

que o naturalista denominou de Valames medicinais. Valame preto um arbusto que 

crescia na capitania de 4 a 5 pés, floresce em todo tempo em lugares frescos e era usado 

como purgante. O Valame branco é um arbusto que não cresce tanto se encontra nos 

lugares secos e possui as mesmas virtudes do valame preto.  

E as outras espécies de valames, o miúdo que cresce por todo o sertão em muita 

abundância e outro descrito por Vicente Cabral como valame cheiroso que nasce nos 

lugares arenosos e secos dessas duas últimas espécies não se conhecia as suas 

propriedades. A seguir os desenhos das três espécies de valames: 
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Figura 04: Valame Branco/Valame Preto e Valame cheiroso. 

 

Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampas nº 19,20,21. 

 

Quando o bacharel descreve a Carnaúba outra planta explorada na expedição, ele 

destaca que esta planta tem grande utilidade no sertão, compara também a planta da 

Carnaúba com o Buriti41 devido a sua estatura. O Buriti é uma planta que nascia também 

em lugares úmidos, tem folhas grandes, é abundante no sertão e possui um fruto 

escamoso. A imagem da Carnaúba é descrita no desenho a seguir: 

 

 

Figura 05: Carnaúba 

                                                           
41Também conhecido como coqueiro-buriti, miriti, muriti, muritim, palmeira-dos-brejos, carandá-guaçu, é 

uma palmeira da família palmae, que vegeta as regiões alagadas e úmidas do centro-oeste, norte e nordeste 

do Brasil. O óleo extraído da polpa dos frutos de buriti desperta interesse devido a sua composição química 

e farmacológica. 
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Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampa nº06 

 

A carnaúba é uma palmeira que cresce nos lugares frescos e salinos, até uma altura 

de 30 pés, o tronco é liso e as folhas nascem na extremidade do tronco. A planta floresce 

em maio e abril, em dezembro o fruto amadurece. O tronco e as folhas serviam na 

construção das casas no sertão e do tronco se fabricavam vários utensílios como, por 

exemplo: bengalas e pontas de flechas. O fruto tem a polpa preta e quando cai madura 

serve de sustento para o gado e nos Carnaubais nas várzeas está impregnado o sal de 

Glauber, sobre este sal teremos uma análise mais detalhada quando tratarmos do reino 

mineral. 

A planta chamada aroeira é uma grande árvore que cresce a uma considerável 

altura, possuía tronco simples, florescia no mês de junho por diante, o fruto amadurecia 

sem ter folhas. No tempo de flor as várias espécies de abelhas enchem seus cortiços de 

mel. Nesta planta se cria o bicho da seda. Vicente Jorge Dias Cabral aponta que a cultura 

da seda seria muito vantajosa para a Coroa portuguesa e destaca também que em Minas 

Gerais havia alguns pés desta planta e o clima da capitania de Minas Gerais era temperado 

o que possibilitava a criação dos bichos da seda naturalmente, em menos de um ano se 

fazia diversas colheitas dos casulos. 

Figura 06: Aroeira 
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Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampa nº 23,24. 

 

Na descrição havia uma planta sobre a qual Vicente Cabral afirmava que em torno 

da sua origem surgiu uma discussão, se a planta foi transportada para o sertão pelos 

holandeses, ou se é natural do Piauí, essa planta denominada pelos sertanejos de 

Castanheira do Piauí que floresce em agosto por diante e seu fruto amadurece de janeiro 

por diante. De acordo com a descrição do bacharel tudo indicava que a planta teria grande 

utilidade na economia doméstica.  

Uma outra planta que apontada na descrição com a utilidade de servir na 

ornamentação nos jardins é o maracujá de moita uma planta que floresce todo ano, 

principalmente em lugares frescos e ainda é destacada na descrição que as folhas 

aquecidas poderiam ser usadas em banhos quentes. A seguir os desenhos do maracujá de 

moita e da castanheira do Piauí. 

Figura 07: Maracujá de moita/ Castanheira do Piauí 
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Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampa 18 e 14. 

 

As plantas denominadas palmatória foram divididas em duas espécies: Palmatória 

de cochonilha e Palmatória comprida. A palmatória de cochonilha é o cacto no qual se 

cria o inseto cochonilha e é vulgarmente conhecido no sertão de Palmatória, cresce em 

todo tipo de terreno de pedra e de areia é no tempo da seca que aparece em maior 

quantidade. A palmatória comprida é mais rara, o tronco é mais simples, cresce de 7 a 8 

pés com poucos ramos e as flores são vermelhas. 

Vicente Jorge Dias Cabral descreve também a utilidade das madeiras encontradas 

por ele no sertão. As madeiras que ele denomina madeiras finas do Piauí (violete, marfim, 

burubá, vinhático, cedro e jacarandá), as outras foram denominadas de madeiras para 

construção de navios e casas (cedro, sucupira verdadeira, sucupira rasteira, sapucaia, 

Massaranduba, jatobá de folha miúda, pau d’arco amarelo, angico vermelho, Tatajuba, 

aroeira, pau de chapada). 

Vigário de Valença em memórias de produções nativas destaca outras espécies de 

plantas e suas propriedades exploradas na viagem filosófica e que não foram descritas por 

Vicente Cabral, como por exemplo: Angelica uma planta pequena, cuja raiz cozida servia 

para tratar febres malignas, problemas de indigestão. Angico vermelho o padre destaca, 

que essa planta era usada para tratar indigestões e hemorragias.  

As outras plantas descritas por Joaquim Pereira é Apostomeira, Betônica e 

Caninana. A planta denominada Apostomeira era uma planta pequena e o suco de suas 

folhas cozida era um grande coagulante. Curava feridas, fortificava o estômago e tratava 

problemas cardíacos e hemorragias, pacanganha branca era um purgante e também 

poderia ser usado para tratar febres intermitentes. Já em relação ao pinhão o vigário só 

afirma que era uma árvore pequena e também era conhecida pelos habitantes da região 

como Pinhão da Índia. 

O Vigário estudou também algumas plantas que foram descritas por Vicente Jorge 

Dias Cabral e aponta outras propriedades para essas plantas, como por exemplo: 

Valameque de acordo com o vigário era usado para tratar tumores no cérebro, era usado 
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também para tratar epilepsia e também nas enfermidades de gêneros nervosos. Para tudo 

era antifebril e usado também no tratamento de mordidas de bichos venenosos.  

As outras plantas descritas pelo padre foram: Betônica , o chá das suas folhas eram 

usados para o tratamento de enxaquecas, tonturas e convulsões, caninana usada para 

tratar tumores de várias partes do corpo. Sobre a carnaúba o vigário destaca que das 

carnaúbas novas se tirava uma goma ou fécula usada pelos habitantes do sertão para fazer 

uma espécie de farinha usada na alimentação doméstica. 

3.2 Reino Animal 

Em relação ao reino animal Vicente Jorge Dias Cabral deu uma atenção especial 

a um inseto denominado Cochonilha. Destacou três espécies de cactos: calis monofilo 

chamado vulgarmente de coroas de frade, a outra espécie conhecida com mandacaru e o 

cacto opuntial conhecido vulgarmente de palmatória. O cacto coroa de frade era muito 

usado no período da seca quando o gado estava com sede e comiam a planta, passando 

assim dias sem beber água, e o mandacaru também era utilizado, pois suas raízes e cascas 

eram um poderoso veneno usado como antidoto para curar as picadas de cobra. 

 E por fim a terceira espécie à palmatória que produz a cochonilha. A planta da 

cochonilha era conhecida vulgarmente pelos habitantes do sertão, como já foi falado de 

palmatória. Este cactos cresciam a altura de dois pés, possuíam pequenos espinhos, a sua 

flor possuía várias pétalas de cor vermelha e o fruto poderia servir de alimento quando 

estivesse maduro e o tronco depois de velho, é grosso e chega à altura de 8 a 10 pés. O 

desenhista que acompanhou Vicente Cabral na viagem filosófica desenhou à palmatória 

de cochonilha que mostro a seguir: 

Figura 08: Palmatória de cochonilha 
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Fonte: Plantas do Brasil- flora econômica do Brasil no século XVIII- plantas do Maranhão-Piauí. 

Estampa. 

 

Vicente Cabral destacou ainda que por muito tempo na Europa havia uma 

discussão para saber se a cochonilha42 era uma substância animal ou vegetal e no período 

da viagem filosófica já era conhecido o inseto denominado cochonilha que produzia uma 

tinta de cor carmim. De acordo com Helenize Carlos Macêdo (2014) o cacto que abrigava 

o inseto hospedeiro cochonilha é originário das regiões áridas e semiáridas do México e 

desenvolveu um importante papel na economia agrícola do império asteca. 

Os mexicanos de acordo com Vicente Cabral fizeram numerosas plantações da 

palmatória de cochonilha. E os espanhóis por muito tempo deterão o monopólio do 

comércio da cochonilha sem concorrência com outra nação e o bacharel destaca ainda 

que os franceses e outras nações estavam naturalizando a produção da cochonilha em suas 

colônias.  

Vicente Cabral sinalizou que seria lucrativo para o Coroa portuguesa a cultura da 

cochonilha em suas colônias, principalmente na América, pois a cochonilha serviria na 

tintura de lãs, algodão, seda, e o alto preço em que se venderia a tinta no comércio 

aumentaria a riqueza de Portugal. 

Sobre o inseto habitador do cacto o bacharel analisa que os machos possuíam duas 

asas e as fêmeas não possuíam asas. Ivandro de Oliveira Pinto (2015) observa que a fêmea 

ao se alimentar da seiva do cacto produz o ácido carmínico que é uma substância química 

de um corante vermelho de alta qualidade denominado carmim. De acordo com Vicente 

Cabral, as fêmeas não sobrevivem mais que o tempo necessário para pôr ovos, uma só 

fêmea gera mil filhos e morre, por conta disso através de um inseto daria para fazer três 

colheitas anuais do corante.  

Quando o clima estava mais quente no sertão era o período propicio para a 

propagação dos insetos. Na capitania do Maranhão de acordo com a descrição a 

cochonilha foi encontrada por ordens do governador José Teles de Menezes. Na viagem 

                                                           
42A palmatória de cochonilha é também conhecida como forrageira e atualmente ela tem sido muito usada 

como forma de alimento para o rebanho ovino, bovino e caprino. E por conta do comércio da cochonilha 

não ter sido levado para frente hoje o inseto é considerado a praga mais danosa dessa cultura, conhecida 

por sua agressividade debilitando as plantas até a morte. 
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filosófica de Vicente Cabral foi encontrada cochonilha em todo sertão. As localidades 

onde foram encontradas cochonilha em grande quantidade foram: Campo Maior, Marvão 

e Valença, hoje municípios do Piauí.  

3.3Reino mineral 

Vicente Cabral em relação aos sais observa que as matérias salinas foram objeto 

de análise dos químicos 20 anos antes da sua viagem filosófica, os estudiosos já haviam 

descoberto 30 espécies de ácidos e no período da sua expedição já eram conhecido mais 

de mil espécies de sais. 

De acordo com Vicente Cabral os sais se dividiam em simples ou primitivos, 

compostos ou neutros. O grupo dos simples é marcado pelos ácidos e os compostos eram 

aqueles que a sua composição é mais marcada ou concentrada como por exemplo, o 

Nitrato de Potassa (salitre) e o Sulfato de Soda (Sal de Glauber). 

Sobre os sais além do destaque especial dado ao salitre, Vicente Jorge Dias Cabral 

destina um capítulo das suas memórias para o sulfato de soda ou sal de Glauber. O sal de 

Glauber é um sal neutro, composto de soda, ácido sulfúrico e água. O naturalista destaca 

também o sabor do sal de Glauber que era um tanto fresco como o do salitre, com um 

tempo sentia o seu forte amargo. Vicente Cabral aponta ainda que diferente do salitre o 

sulfato de soda era encontrado em abundância na natureza: 

O sal de Glauber é muito vulgar na natureza. Acha-se espalhado em quase todas 

as fontes e lagoas de água salgadas, em grande abundância no mar, ou como dizem os 

naturalistas que depois do sal mar ou muriático de soda, nenhum sal é mais frequente na 

natureza.  Vicente Cabral (BN-RJ, MS I, 12, 2, 11), destaca: “Eu o encontrei sempre nos 

sertões nas vizinhanças dos lagos ou lagoas salobras, nas ribanceiras dos riachos, nas 

vargens que no inverno inundam e nas que crescem as carnaúbas e nas águas salobras”. 

Como já foi discutido no II capítulo foi encontrado sal de Glauber em abundância 

no Iguará, um riacho com comprimento de três a quatro léguas e um metro 

aproximadamente de largura, o riacho do Iguará era navegável apenas no inverno quando 

entrava no Munim, dali por diante a navegação era boa. 

O Iguará mais conhecido pelos sertanejos como várzea do salitre era um lugar 

coberto por carnaúbas e a água ficava por muito tempo estagnada por conta disso seria 
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também um lugar infeccionado por pragas. Joaquim José Pereira abordou que quando 

estava nesta localidade no ano de 1799 foi vítima de uma doença por conta da grande 

quantidade de pragas do local que durou cerca de 3 meses. 

O sal de Glauber era muito usado na medicina como um excelente purgante, 

efervescente, servia também nas fábricas de vidro por conta da sua excelente base 

alcalina, servia ainda para as fundições de sabões duros e nas fundições das minas. 

Vicente Cabral destaca também o método de extração do sal: 

O processo para extrair o sal de Glauber é facílimo. Filtra-se a terra no 

banguês      de coiro pondo no fundo e tapando o orifício […] Enchia-

se o banguê de terra salina e sobre ela ia pondo água, em que também 

tinha fervido terra da minha natureza, tornava passar a lexivia segunda 

vez em nova terra, depois a evaporava na caldeira tendo cuidado de tirar 

o muriático, que se precipitava no fundo e que se achava junto no 

líquido. Evaporando o líquido até a película grossa, ou até que pequenas 

gotas a frio mostrasse tenuíssimas partículas salinas, pondo a cristalizar 

a frio nas bacias, e em 24 libras achava belos cristais, os quais no mesmo 

dia ao sol logo se transfiguram pulverizando-se na superfície. (BN-RJ, 

MS I, 12, 2, 11) 

 

O método de extração de sal de Glauber se dá pela evaporação, tanto artificial 

como aponta a citação acima, como a evaporação natural que acontece devido ao calor 

intenso, pois o sal aparece nos lugares onde a água salina secou restando apenas pedaços 

grossos e duros de sal. Os lugares em que se encontrava o sal de Glauber em abundância 

eram exatamente aqueles em que a água ficou estagnada, evaporando-se pelo calor. Além 

do sal de Glauber e do salitre, os viajantes descrevem duas minas metálicas encontradas 

no sertão no período da expedição: a mina metálica encontrada na fazenda denominada 

Engeitado e a mina da fazenda de Porteira.  

A mina metálica da fazenda de Engeitado na cidade de Marvão estava localizada 

no olho d’água de um riacho no meio de carnaubais, a única espécie de planta presente 

nesta localidade, por conta da grande quantidade de carnaúbas foi encontrado também sal 

de Glauber em abundância nesse riacho.  

Os metais em engeitado foram encontrados na forma de cristais e de cubo na cor 

branca bastante brilhosa, também foram encontrados pedaços cristalinos agarrados nas 

pedras. A lama do riacho tinha um cheiro muito forte, como destacou o vigário de Valença 

e tudo indicava que aquela mina continha enxofre em grande quantidade. 
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A outra mina metálica encontrada na fazenda das Porteiras na cidade de Campo 

Maior em um olho d’água denominado Sucuruí, próximo a outro riacho que sua 

denominação não consta na descrição dos viajantes. O material metálico encontrado nessa 

localidade era em forma de lâminas. Os metais eram encontrados em pedra de areia muito 

dura, era preciso quebra-las para separar o metal. A água que corria no Sucuruí tinha 

gosto ruim e cheiro de enxofre. Joaquim Pereira apontou que havia outros lugares que se 

encontravam sinais idênticos ao da mina, o que era provável que a grandeza desta mina 

fosse maior. 

Foi produzida também após a viagem filosófica uma memória denominada 

Memória sobre o sal aluminoso de plumas. Esse sal foi encontrado na serra de Matões 

em São João da Parnaíba, nesta localidade de acordo com o Vigário, os habitantes viviam 

vendendo mantimentos e da matança de animais em suas respectivas fazendas viviam 

fartos, contentes livres e descansados. 

Na serra de Matões, no entanto não foi encontrado salitre nem sal de Glauber, foi 

encontrado então um sal aluminoso, como descreve Joaquim Pereira “a natureza nunca é 

escassa nas suas produções, varia a cada passo de mil maneiras” (AHU-MA, D.9555). O 

alumén plumoso raríssimo, mas no sertão do Maranhão ele era muito abundante, sobre a 

utilidade do alumínio plumoso, Joaquim Pereira destacou: 

Os habitantes do Piauí pouca ou nenhuma utilidade tiram da abundância do 

alúmem plumoso. Só se servem dele para curar as chagas esponjosas dos animais e matar 

os insetos que ainda se acham em estado de cravar nas feridas Usavam nos cascos de bois 

para selar; os mais prudentes têm aproveitado outros queimaram os coiros sem dúvida 

com muito alúmen, que empregaram no cortume. “Talvez o alúmen plumoso possa servir 

nas nossas fábricas como no comércio para ficar e avivar as cores e tirar os edifícios de 

incêndio”. (AHU-MA, D. 9555) 

Então esse alumén encontrado pelos viajantes era pouco usado pelos sertanejos e 

os viajantes destacaram a sua utilidade que serviria na comercialização de um excelente 

corante. Havia também notícias de que na vila de São João do Parnaíba existia uma mina 

metálica de prata, no entanto “o povo assim o divulgava iludido por se achar ali uma 

porção metálica mineralizada,” como destacou o Vigário de Valença (AHU-MA, 

D.9555). Nesse local então existia uma mina de chumbo nativo e não de prata como era 

noticiado. 
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Ainda em relação ao reino mineral, os viajantes exploraram também o ferro. No 

discurso preliminar destinado ao ferro é descrito que este era o metal de principal utilidade 

para a vida humana, por conta disso o ferro segundo o vigário era o mais precioso e nobre 

na classe dos metais. Assim disse o Vigário de Valença (AHU-MA, D.9555): 

O ouro e a prata não socorrem a necessidade dos homens se não pelo 

sinal convencional de riqueza, que se atinge pela comodidade que 

oferecem os dois metais enquanto são duros e pesados, podendo 

representar muita riqueza e pouco volume. Mas o ferro tendo em si 

nobreza derivada da necessidade absoluta que os homens tem dele, não 

precisa de convenção humana para um objeto digno de toda atenção do 

Ministério e cuidar-se com todo cuidado na extração dele 

principalmente em colunas.  

 

O vigário de Valença destaca que o ferro possuía mais utilidade na vida humana 

que o ouro e a prata, pois estes eram procurados apenas para o enriquecimento fácil, 

Joaquim Pereira diz ainda que todo ferro usado por Portugal vinha da Suíça, então era de 

suma importância a exploração do metal nas colônias portuguesas para garantir a sua 

soberania e acabar com a dependência da exportação do ferro de outros países. 

No entanto, o Vigário observa que não encontrou ferro na quantidade desejada e 

que o metal encontrado no sertão do Maranhão não tinha a qualidade do ferro suíço e nem 

daquele encontrado nas fronteiras da Sibéria e Rússia. Joaquim esperava dar notícias 

positivas sobre a exploração do ferro quando concluísse a viagem pelo sertão da capitania, 

porém pela análise da documentação a descrição sobre o ferro não foi retomada e nem 

concluída. 

Sobre as localidades onde o ferro foi encontrado o viajante destaca que em vários 

lugares percorridos na viagem foram encontrados pequenas pedras de ferro. Em todo 

sertão foram encontradas umas pedras arredondadas, denominadas vulgarmente de 

cabeça de jacaré que o vigário julgava ter uma quantidade de ferro agregado. Nos campos 

de uma fazenda denominada Porta foram encontrados muitos glóbulos de ferro, o engenho 

de Brejo (lugar onde encontrou salitre em abundância) foi também um lugar em que se 

encontrou muito ferro. 

3.4 Os viajantes e a Coroa portuguesa 

Um aspecto importante nas viagens filosóficas era a produção de diários e 

memórias com o intuito de registrar as respectivas experiências no campo, e essa 
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produção também era uma forma dos viajantes prestarem conta com a Coroa portuguesa 

que era a financiadora da empreitada. 

Na viagem filosófica de Vicente Jorge Dias Cabral ao sertão do Maranhão foram 

produzidas várias memórias, diários e correspondências, tanto do naturalista quanto do 

vigário Joaquim José Pereira que acompanhou o bacharel na expedição. As 

correspondências e memórias eram enviadas ao governador da capitania D. Diogo de 

Sousa que de acordo com Tiago Bonato (2010) era o mediador entre os naturalistas e a 

Coroa. Tudo referente a expedição era enviado ao governador que remetia as notícias a 

Portugal. 

D. Diogo de Sousa de acordo com Marcelo Cheche Galves (2014) possuía o perfil 

acadêmico característico dos homens escolhidos por Coutinho para ocupar postos no 

ultramar, por conta da sua formação na Universidade de Coimbra, depois das reformas 

pombalinas de 1772. O grande fluxo de correspondências trocadas entre o governador e 

a Coroa se deu por conta da casa de correios de São Luís, e como destaca Galves (2014, 

p.124): 

É importante observar que essa intensificação da comunicação entre as 

autoridades pertencia a um momento em que também se criava e 

regulamentava o serviço de correios para as capitanias do Brasil, por 

intermédio do Alvará Régio de 20 de fevereiro de 1798. Pelo mesmo 

alvará, determina-se a autoridade da repartição da Marinha e Ultramar 

sobre tais serviços. 

Abaixo destaco uma citação do ofício de 22 de março de 1803 do governador e 

capitão general D. Diogo de Sousa para o então ministro da Marinha e Ultramar, visconde 

de Anadia João Francisco de Sá e Melo, sobre os diários feitos por Vicente Jorge Dias 

Cabral e Joaquim José Pereira: 

Inclusos se achará Vossa Excelência os conhecimentos de que nos 

navios Primavera, Pombinha e Cery se embarcou pertencente a última 

remessa de diligências incumbidas ao bacharel Vicente Jorge Dias 

Cabral e ao vigário de Valença Joaquim José Pereira, que se recolheram 

a esta cidade ao fim do ano precedente. Acompanham também este 

ofício os diários por eles feitos em todo tempo da excursão, e nos quais 

Vossa excelência verá na recapitulação geral das memórias, discursos, 

produtos e desenhos, que daqui se tem enviado a essa secretária de 

estado, e que tenho mencionado em diferentes ofícios escritos desde 2 

de dezembro de 1799 até a data presente. (AHU-MA, d. 9555) 

 A citação acima aponta que desde 1799 quando o vigário de Valença Joaquim 

José Pereira saiu para uma busca ao salitre no sertão do Maranhão, no momento do seu 
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encontro com Vicente Jorge Dias Cabral até o fim da viagem em 1802 o governador 

esteve enviando notícias e até mesmo a produção dos viajantes relativos à expedição para 

os ministros da Marinha e Ultramar, no primeiro momento para D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho e no último momento, já a partir de 1801 pra o Visconde de Anadia. 

Outro manuscrito que nos mostra essa intensa troca de comunicação entre a Coroa 

e os viajantes por intermédio do governador D. Diogo de Sousa é um ofício de 25 de 

setembro de 1800, em que o governador envia para o ministro D. Rodrigo Coutinho um 

canudo de latão com desenhos, ramos ressecados e descrições botânicas de plantas 

produzidos por Vicente Cabral e Joaquim Pereira.  

Além disso foram remetidos a Coroa dois canudos de lata com amostras de salitre 

mencionados em uma carta do vigário de Valença, algumas plantas que também foram 

enviadas em desenhos e secas, como por exemplo as três espécies de valames, já citados 

nesse capítulo, caixotes com raízes de valames e desenhos da quinaquina roxa e amarela.  

Abaixo destaco duas tabelas em que foram mapeadas algumas remessas obtidas 

da viagem filosófica, a primeira com a identificação das datas das remessas e a outra sem 

identificação das datas, pois a documentação trabalhada não constou dessa informação: 

Tabela 03: Remessas com identificação de datas 

 

 

 DATA 

 

 

 REMETENTE 

 

PRODUTO 

10/1799  

Vigário de Valença 

Sal de Glauber 

1800 Vicente Cabral 25 libras de Salitre 

05/1800 Vigário de Valença 4 libras e 12 onças de Salitre 

   07 /1800 Vigário de Valença 4 libras e 5 arrobas de salitre 
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  07/1800 Vicente Cabral Uma lata contendo Salitre 

07/1800 Vigário de Valença 5 arrobas e 4 libras de Salitre 

07/1800 Vigário de Valença 33 libras de Salitre 

08/1800 Vigário de Valença Salitre 

09/ 1800 Vicente Cabral Uma lata contendo Salitre 

01/1801 Vicente Cabral 4 caixões com matéria bruta 

da Penha 

01/1801 Vicente Cabral Cristaes Aluminosos 

04/1801 Vigário de Valença 21 Libras de Salitre 

04/ 1801 Vigário de Valença 26 libras de Salitre 

05/1801 Vicente Cabral 3 arrobas de cristaes em pó 

08/1801 Vigário de Valença 4 arrobas de Sal de Glauber 

08/ 1801 Vigário de Valença 1 arrobas e 12 libras de Salitre 

Fonte: AHU-MA, D. 9555 

 

TABELA 04: Remessas sem identificação de datas 

 

REMETENTE 

 

PRODUTO 

Vigário de Valença 

 

16 libras de Chumbo nativo 
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Vigário de Valença Cristaes com seis faces 

piramedaes 

Vigário de Valença 

 

8 libras de Salitre 

 

Vigário de Valença 

 

 

Caixote com terras salitrosas 

Vigário de Valença 

 

1 arrobas e 12 libras de Salitre 

Vigário de Valença 

 

 

2 arrobas de Alcali Mineral 

Fonte: AHU-MA, D. 9555 

 

Essas remessas como se pode observar nas tabelas são apenas amostras dos 

produtos mapeados na expedição. Vicente Jorge Dias Cabral ainda no Ofício de 25 de 

setembro de 1800 destacava o cuidado que se devia ter com o envio das remessas. O 

bacharel observou ainda que só remeteu à Coroa plantas que ele conhecia as suas 

potencialidades e seus créditos, destacou também o cuidado que teve ao enviar pequenas 

plantas, pois elas deviam ser enviadas em caixas cheias de terra do lugar de onde havia 

sido retiradas e se houvesse sementes maduras era interessante serem enviadas em caixas 

preparadas do mesmo modo daquelas em que eram remetidas as plantas pequenas. 

Em relação as caixas que iriam conter as remessas, Dias Cabral destacava que elas 

deveriam ser estreitas por conta da condição das estradas do sertão do Maranhão que 

naquele momento não suportavam o transporte de grandes cargas. As caixas deveriam ser 

cobertas com couro de boi para evitar possíveis danos, principalmente por conta das 

chuvas. As caixas também deveriam ser regadas com cuidado para nunca deixar a terra 

seca e nem muito molhada. 

Em relação ao transporte das remessas foi observado a dificuldade de transportar 

as plantas que estariam, segundo sua descrição mais no centro da capitania, distantes da 

capital São Luís, como por exemplo a quinaquina que nesse caso deveriam ser remetidas 

por terra. Vicente Jorge Dias Cabral afirma (AHU-MA, D.8759) 
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Mas se as plantas existirem mais para o centro como a quinaquina, a 

dificuldade é grande. As destas capitanias necessariamente se hão de 

remeter por terra por ser mais penosa a condução pelo rio parnaíba. Este 

rio fica muito distante do centro da capitania e por ele não se navega 

como em outro tempo quando a vila de João era o lugar aonde ia ter 

todo o comércio do sertão.  

O viajante analisou dessa forma que as plantas que estavam mais no centro da 

capitania teriam uma certa dificuldade de serem transportadas pelo rio Parnaíba, por conta 

da sua distância do centro e por conta das condições de navegação, pois segundo o 

bacharel os sertanejos não estavam mais comercializando pelo rio Parnaíba, o comércio 

estava sendo feito para Aldeias Altas e a navegação do Itapecuru era menos perigosa do 

que a da barra do Parnaíba, por esses motivos o transporte por terra seria o mais vantajoso. 

 Sobre o transporte das remessas, Vicente Cabral ainda nesse Ofício de 25 de 

setembro de 1800 destaca que era necessário algumas observações, pois, as estradas do 

sertão estavam muito ruins e se a Coroa portuguesa não interferisse com a sua autoridade 

essas estradas nunca seriam concertadas. Alan Kardec Pachêco (2015, p.537) comenta 

sobre a carência do sertão relacionado a questão das estradas: 

Todo sertão maranhense foi sempre muito carente de estradas que não 

as “móveis”. No passado, a natureza, através dos rios, oferecia às 

autoridades primeiramente as portuguesas e depois às brasileiras, uma 

solução parcial para os problemas da mobilidade humana (agentes do 

Estado e da sociedade) e do transporte da produção e o comércio 

(importação e exportação de produtos). Os rios constituíam a única via 

para o escoamento de gêneros e transporte humano durante o período 

da cheia e estiagem.  

Por conta dessa carência de estradas no sertão o bacharel analisou ainda que a 

demora no transporte e na comercialização se dava pela condição das estradas que se 

encontravam cheias de matos, pedras e ladeiras íngremes, eram prejudiciais a própria 

fazenda real, pois, esse era o principal caminho de transporte de produtos para a capital 

São Luís e para Portugal. 

Vicente Cabral diz que os sertanejos deveriam manter suas terras limpas dos matos 

e dos paus que destruídos pelo tempo ou pelas chuvas caem e atravessam as estradas e 

impedem o transporte, e deveria haver a contribuição de todos os habitantes da capitania 

para a construção das pontes nos riachos, pois a cada inverno esses riachos se 

transformavam em grandes rios. De acordo com Dias Cabral “Os povos iram agradecer a 

V. Ex. se fizer esse benefício público” (AHU-MA, d. 8759), e com as estradas concertadas 
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o transporte das remessas se faria até no inverno em caixões próprios, como já foi 

apontado cobertos com couro de boi. 

Vicente Cabral ao fim do seu real serviço recebeu da Coroa portuguesa um cargo 

de professor régio da cadeira de retórica no Convento de Nossa Senhora do Carmo em 

São Luís como destaca César Marques (2008). Em 05 de setembro de 1804 Vicente Jorge 

Cabral enviou um requerimento ao príncipe regente D. João VI solicitando a sua 

confirmação na regência da cadeira de retórica, conforme citação a seguir: 

Diz Vicente Jorge Dias Cabral bacharel formado em filosofia e leis que 

requerendo para este tribunal confirmação da cadeira de retórica do 

Maranhão, juntou para isso seu requerimento a carta que lhe expediu 

para esse fim o governador e capitão general daquele estado como se 

lhe deferiu que requeresse imediatas para fazer seja servido mandar-lhe 

entregar o seu original documento para se pudor. (AHU-MA, D.9996) 

 

Posteriormente encontra-se na documentação um ofício enviado a Coroa 

portuguesa em que Vicente Jorge Dias Cabral pede suspensão por um ano dos seus 

serviços como professor régio na cadeira de retórica, para voltar a Portugal e publicar os 

seus “Opúsculos das excursões filosóficas naturais”, que seriam os resultados da sua 

viagem filosófica ao sertão do Maranhão, porém a obra pela análise da documentação não 

foi publicada. 

Diz o bacharel Vicente Jorge Dias Cabral professor régio da cadeira de 

retórica na cidade de São Luís do Maranhão que ele precisa vir a este 

reino com licença por um ano a fim de das ao prelo os opúsculos das 

excursões filosóficas naturais que da ordem de Vossa excelência fora 

encarregado e como para o fazer quando lhe conservada a dita cadeira 

como o régio aviso. (AHU-MA, D. 9557) 

 

O alvará de 11 de agosto de 1815 solicita ao governador da capitania do Maranhão, 

Paulo José da Silva Gama para que nomeasse pessoas para a Comissão de demarcação de 

limites entre Maranhão e Goiás, o governador indicou Vicente Cabral, porém o mesmo 

encontrava-se muito doente, vindo a falecer em pouco tempo, sendo substituído por 

Francisco de Paula Ribeiro43. 

                                                           
43Francisco de Paula Ribeiro foi um militar português que prestou relevantes serviços a Coroa portuguesa 

na capitania do Maranhão durante 28 anos (1795-1823). Referente à sua viagem para demarcar as fronteiras 

do Maranhão e Goiás o major publica: Roteiro da viagem que fez o capitão Francisco de Paula de Ribeiro 

às fronteiras da capitania do Maranhão e de Goiás no ano de 1815.Ver: Alan Kardec Pachêco(2009) Um 

militar a serviço da Coroa portuguesa no Sul do Maranhão. 
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Em relação ao acompanhante de Vicente Jorge Dias Cabral, o vigário de Valença 

Joaquim José Pereira na documentação analisada, destaca que estava doente dos olhos. 

“Por me achar doente dos olhos não pude continuar essa escrita” (AHU-MA, D. 9555). 

Então por motivo de doença o vigário não pode concluir suas análises e até mesmo uma 

possível publicação dos resultados da viagem filosófica ao sertão do Maranhão. Segue 

abaixo os manuscritos produzidos pelos viajantes referentes à expedição ao sertão do 

Maranhão: 

Tabela 05: Manuscritos produzidos na expedição. 

 

Vicente Jorge Dias Cabral Joaquim José Pereira- Vigário de Valença 

Coleção das observações dos produtos 

naturais do Piauí- Biblioteca Nacional Rio 

de Janeiro. 

Memórias sobre produções nativas. – 

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). 

 

 

Ensaio econômico da Quina do Piauí. 

Museu Histórico Nacional. 

 

 

Memória sobre o salitre natural. – Arquivo 

Histórico Ultramarino (AHU). 

Memórias sobre as naturas naturais da 

parte inferior da capitania do Piauí. - 

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). 

 

 

Além dessas memórias e ensaios foram produzidos após a viagem filosófica outros 

textos referentes aos produtos explorados na expedição, dessas posso citar: As memórias 

adendo a continuação do diário em crédito da quinaquina do Piauí (Joaquim José 

Pereira), Memória sobre o sal aluminoso de plumas, Breve memória sobre o alumén, ou 

mina aluminosa vulcânica, Memória do Nitrato luminoso, Primeira memória do chumbo 

nativo. Todas essas “pequenas” memórias foram remetidas à Coroa em ofício de 22 de 

março de 1803. 

Comparado a outros viajantes que tiveram suas expedições estudadas pela 

historiografia, os naturalistas já citados neste trabalho: Manuel Arruda da Câmara (que 

teve uma ampla produção relacionada ao seu conhecimento científico), João da Silva 
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Feijó (conseguiu viver de ciência) e Alexandre Rodrigues Ferreira (que teve uma vida 

dedicada à administração portuguesa).  

Vicente Jorge Dias Cabral quis o destino, morreu e não conseguiu publicar nada 

referente à viagem filosófica ao sertão do Maranhão e o Vigário de Valença ficou doente 

dos olhos e também não consegue publicar, o que explica o fato de Vicente Jorge Dias 

Cabral ficar por muito tempo como um ilustrado “desconhecido” pela historiografia 

maranhense. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As ideias iluministas se alastraram por toda Europa, e em Portugal elas tiveram 

então a exaltação da razão e do cientificismo em detrimento de outras áreas do 

conhecimento, essencialmente aquelas que colocavam em risco o Império Português e 

seus domínios ultramarinos. No período que D. Rodrigo de Sousa Coutinho esteve a 

frente do ministério da Marinha e Ultramar, a Coroa buscou ainda mais fortalecer o seus 

domínios, voltando seus olhos para a América portuguesa incorporando no seu programa 

de reformas os jovens letrados da elite colonial, concedendo bolsas de estudos na 

Universidade de Coimbra para esses jovens.  

Vicente Jorge Dias Cabral estudou Direito e Filosofia na Universidade de 

Coimbra reformada e depois de concluído os cursos em bacharel transferiu-se para a 

capitania do Maranhão onde estava à disposição da Coroa portuguesa na condição de 

naturalista, mesmo formado em leis Cabral possuía um conhecimento relacionada à 

ciência, pois com a reforma promovida pelo Marquês de Pombal, ele cursou a disciplina 

de Filosofia Natural, implantado na grade de todos os cursos da Universidade. 

Devido à conjuntura bélica do fim dos setecentos, o salitre, principal composto 

para a produção de pólvora no período tornou-se um elemento primordial para a soberania 

de qualquer nação europeia da época, então Rodrigo Coutinho para manter a soberania 

portuguesa, promoveu uma grande busca pelo composto químico em todo o sertão da 

América portuguesa, na capitania do Maranhão a busca por salitre ficou a cargo do 

bacharel Vicente Cabral que já estava na capitania e do Vigário de Valença Joaquim José 

Pereira, esse viajantes foram enviados por D. Rodrigo Coutinho e pelo governador da 

capitania do Maranhão D. Diogo de Sousa para uma busca por salitre e diversos outros 

produtos naturais no sertão do Maranhão. 
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 O governador da capitania do Maranhão era uma espécie de intermediário entre 

a Coroa e os naturalistas, todas as remessas e pedidos de livros ou qualquer outra coisa 

que fosse necessária para a expedição eram remetidos ao governador e ele repassava para 

o ministro D. Rodrigo Coutinho. O próprio Vicente Cabral havia pedido na época da 

expedição remessas de livros para a Coroa, como: dois volumes da mineralogia de 

Bergman, memória de Manuel Arruda da Câmara, que foi também contemporâneo de 

Vicente Cabral em Coimbra e a Quinografia portuguesa, uma coleção produzida por frei 

Veloso, sobre vinte e duas especeis de quina. 

O sertão aqui trabalhado é de como Vicente Jorge Dias Cabral e Joaquim Pereira 

descreveu e analisou durante a viagem filosófica. O sertão foi visto pelos viajantes de 

maneira dualística: seco e úmido, selvagem e civilizado, deserto e habitado, inferno e 

paraíso e como destaca Tiago Bonato “O sertão, afinal é construído nos relatos de viagem 

sobre alguns eixos principais e estruturantes: o clima, em especial a seca, as criações de 

gado, as doenças, as matérias primas estratégicas, a escassez e a rusticidade populacional 

“(2014, p. 240). 

A descrição dos habitantes do sertão foi representado na documentação quase 

sempre associado ao trabalho com o gado. A “ociosidade” dos sertanejos também nas 

poucos vezes que os viajantes descreveram os habitantes da região, foi para afirmar que 

não queriam trabalhar, que só o trabalho relacionado ao gado faziam com vontade. O 

clima do sertão foi construído de forma negativa, sendo este muito propicio as doenças. 

Os sertanejos, porém não tinham conhecimento dos aprofundado sobre a 

diversidade dos sais que abundavam no sertão e todo sal era caracterizado por eles como 

salitre. “É comum entre os mestiços habitantes deste clima tratarem por salitre a todos os 

sais que não tem nenhum uso doméstico entre eles” (AHU-MA, D. 9555). Por conta disso 

denominaram “várzea do salitre”, esta localidade que não possuía salitre em abundância 

e sim Sal de Glauber ou Sulfato de Soda. O sertão do Maranhão era rico em sal de cozinha, 

que era e ainda é muito usado pelos sertanejos na conservação de alimentos, em especial 

a carne. 

Viagens de caráter exploratórias financiadas pela Coroa portuguesa foram comuns 

desde o ministério de Martinho de Mello e Castro, e a expedição de Vicente Cabral estava 

inserida nesse programa reformista que visava o fortalecimento do Estado português e os 

estudos da natureza eram primordiais, ciência e economia nesse período andavam juntas. 
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ANEXO A-  documentação utilizada 

 

MeuSnr. e ll.mo e Exm.mo Snr. D. Fernanda Antonio/ de Noronha, antinenor [?] de V. 

Ex.ameaviaordenadofizeçetoda/ a delig.ça para descobrirnestaCapitania do Piauhy, 

sallitre/ asimcomotodososmaisprodutosminerais; e vegetais, e q’ tudo/ lheremeteu as 

amostras com huãcitaçãoem q’ se clar[e]açe o [ilegivel]/ dos sobreditosprodutos, e ao 

Lugar ondeosavia; porq. the o/ proz.e me 

nãofoypocivelserinteirocomprimentoaestaordem/ por nãotersidoaberto o salitre; q’ hora 

o demaisimpenho, agora q’/ apezar das minhasdeligencias, o fizdescobrir, remeto a V. 

Ex.a/ as amostras de tudo q' nestaocaziãoVay. Soma relaçãoincluza.( AHU- MA, D. 

8264) 

 

Sempre ancioso de empregar-me no serv.o de S. Mag.e;/ segui carreira indo estudar a 

Universid.e/ de Coimbra; e ahi me apliquei a Philosophia fazendo For/matura nesta 

sciencia, como tão bem no Direito Civil,/ querendo facilitar o emprego, já pelo meio das 

sciencias Na/turaes, já pelas positivas.Tendo conseguido estes preliminares, li tão bem no 

Dec./ do Paço, e logo me conduzi a respeitávelpresença de/ V. Ex.a na persuasão, que a 

cap.de do meu negocio seria/ breve; mas para infelicidade m.a não obtive, nem o lugar/ 

do Secretario de alguma das Capitanias deste continente, nem/ o empregar-me p.r o 

Naturalista, como requeria.Depois disso  transportar-me p.a esta cidade do Ma/ranhão, 

aonde com o exercício de Advogado (há dez ve/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 m.tas plantas 

utilíssimas p.a as artes, que se/ podem empregar em tinturarias, medicina, mapas [?]/ de 

navios, e cordearias [?].Chegando porem onovo Gen.al se lembrou de mim/ p.a pôr em 

execução as ordens de S. Mag.e dirigidas/ p.r V. Ex.a; e tem determinado oq.e eu haja de 

ir ao certão/ logo que o Inverno dê lugar, a fazer analize nas Nitras/ NAturaes, de que 

dizem abundão os certoens; e acalen[tão]//[fL.2]//[fl.2v]// o interesse, que poderão dar, 

atendendo as notáveis circuns=/tancias da quantid.e  do Nitro, dist.a desta cid.e eo fácil 

trans=/porte p.a o porto de mar, ou rio.  Tão bem estou en=/carregado do Horto Botanico 

desta cid.e     Assim quando/ mal o esperava me vejo empregado no Serv.o da m.a/ 

Soberana.Apezar dos encommodos inseparáveis de tão longa/ jornada, e das penosas 

migraçõens, que heide de fazer p.a/ observar, e analizar  todos os lugares, de que tem 

vindo/ amostras salinas,  e de Nitro athé com risco  devida,/ de boa vont.de me encarrego 

de tudo só p.r ter agloria/ de servir  a m.a Sober.a, principalmente sendo V./ Ex.a o Min.o 

desta repartição tão amante, como in-/teligente das sciencias Nat.es.Por isso antecipo a 

V. Ex.a para pôr na presença/ da mesma Soberana o serviço; que eu fizer, e de que estou 

en=/carregado, sem interesse pessoal de salários; mas antes com/ prejuízo da Advocacia; 

afim de V. Ex.a despacha-me/ se eu o merecer para algum dos empregos, que já requeri, 

/ ou para o que parecer a V. Ex.a        D’ guarde/ a V. Ex.a para mim e para o bem do 

Estado. Maranhão (AHU-MA, D. 8652). 

 

 

Informando a representassao incluza do Bacha/rel Vicente Jorge Dias Cabral, na forma 

determi/nadas pelo Avizo De V. Ex.a com data de 31 de De/zembro de 1799, não somente 
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devo dizer que é ver/dade quanto ele expoem, mas também adir que/ na Universidade, 

onde o deixei sempre ouvi Lou/var aos Santos da Faculdades de Filozofia, ede/ Leis assim 

sua aplicassão, como a sua conduta,/ acujos  respeitos, achando-os nesta Cidade, tem 

igualmente merecido a minha opinião: por/ isso eu já tencinonava lembralo aV. Ex.a ou 

para o estabelecimento das matas, ou para na Cadeira d’ Istoria Natural combinada com 

principios de Fizica Geral, e de Chimica, quan/do tratouo dos respectivos Planos de que 

estou/ encarregado, e àvista dos quais,  confrontados/  com a supredita reprezentação me 

parece poderá V. Ex.a formar conceito sobre o que/ milhor convem ao Serviço do 

Principe// FL. 1// FL.1 v.// (AHU-MA, D. 8652). 

Em actual exercício do real serviço e da igreja da qual sahindo a quatro de maio para 

Oeiras chegou a está cidade por impedimento das chuvas a oito do mesmo mez para 

continuar no real serviço, em companhia do Bacharel Vicente Jorge Dias Cabral, o qual 

chegou a mesma cidade e pelo mesmo motivo, a doze de Abril, sahindo de Aldeas Altas 

a dezesseis de Março. (AHU-MA, D. 9555) 

Dei principio na Cid.e de Oeiras cabeça do Piahui, continu/ei pela ribeira das Guaribas, 

ainda pertenc.te ao termo da Cid.een=/trei na freguesia de Valença, passei a Cratius pela 

travessia da/ Serra Grande denominada o Coroatá, tornei a passar a Serra//fl.68//fl.69// a 

Serra no Lugar das Queimadas; dirigi o rumo p.a a Serra dos/ Matoens ramos da Serra 

Grande, q’jáhe do termo de S. João/ da Parahiba; repassei a Serra Grande na travessia da 

Game-/leira, entrando algumas legoas p.la Capit.a do Ceara; tornei sobre/ os m.mos 

passos na travessia, e me encaminhei as Villas do Campo/ Maior, Marvão, Valença, e 

Cidade de Oeiras, dando m.tas voltas/ e rodeios p.a visitar as nitreiras, minas metálicas, 

e outros pro=/dutos enteressantes. Computo ter andado desde Junho de 1800/ athe Março 

de 1801 mais de 500 Legoas. 

 

A dependência pois da polvorap.a a defeza do estado fez/ conciderar o salitre como gênero 

da primeira necessid.e   Por/ todas as partes tem se investigado as suas minas, tem-se 

es/tabelecidoNitreiras com o socorro d’arte, e fabricas de refina-/ria 

 

O nosso Reino destituído de Nitreirasnaturaes 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 excursoensFilozoficas/ p.r todo o contin.te do Brazil 

dirigidas pelo mais vigilante Mi/nistro de S. A. Real.  Pessoas inteligentes 

forãoinviadasp.a / a invertigação das Nitreiras 

 

He comum entre os mestiços habitantes deste clima tratarem por salitre a todos os saes 

que não tem uso algum domestico entre elles. A planicie desta varsea está parte coberta 

de humaespecie de palmeira a que chamam Carnahuba, ou Carnahiba, varioa arbustos 

espinhozos que separão a força mayor dos rayos do sol por meio da mesma passa a estraa 

Real das Boiadas que sahem dos sertoens de Parnaguá, Piauhy e Pastos Bons quando 

descem para o rio itapecuru, Muni e cidade do Maranhão, em varias partes desta varsea 

está a terra, raizes, paos e ffructos da arvores e fllorescido do sal de Glauber. 

Agoaestagnada converte-se em sal pellacontinuaaevaporação .tudo filtra para o rio Iguara 
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que está contiguo: o seu terreno héarenozo de huma cor cinzenta muito humoza de vegetal 

e animal. (AHU-MA, D. 9555) 

 

Ao comandante do paquete sobre Bernardo da Costa de Carvalho, entreguei hum pequeno 

caxote em que remeto a V. Ex.ahua amostra da casca d’huma arvore a que estes habitantes 

chamam [quina] e que produz os mesmos effeitos que a casca [pruviana]: o cirurgião 

Alvarenga me afirmou ter curado [immenssaspesôas de sezoens], e outras febres fazendo 

uso da dita casca: esta que remettohé tirada em campo Maior Freguesia de [Piracuruca], 

Capitania do Piauhi; e me foi mandada pelo Mestre de Campo Francisco da Costa 

Rabello; porém tenho toda a certeza de a haver com toda abundancia, e de diferentes 

qualidades nos [cararizes]. (AHU-MA, D. 8078) 

 

o mez de agosto de 1800 hum homem de idade de quarenta e oito annos foi acometido de 

humaagnorrea violenta por exercicio violento que fez do cavallo lhe sobreveio huma 

grande inflamação as partes genitaes e escrotto que ficou este com humaareahimoral da 

grandeza de huma abobra cujo doente prostando de forças se não movia e estava deitado 

de costa servirão dezesseis dias: por seu próprio conselho tinha tomado mais de dezesseis 

sangrias e uzados dos seus remediosrusticos que lha não aproveitarão: de sorte que 

sibrevendo lhe huma grande fluxão de materias por sefocação de espiritas a todo o 

escrotto se morticarão as partes de sorte que espalhavãopelloaprevimento e vezinhança 

da caza do doente o cheiro cadavericopronostico da sua ruina, e surtindo todos estes 

effeitos a cada passo minava envoluntariamente com febre continua madorra 

convuluçoens as extremidades frias a vista espantada, a lingoaaspera como huma lixa, a 

fala balbuciante sinopal, os pulsos convulsos ecomintercadencias. Depois de mutilladas 

a parte gangrenada e sarjada ate ser aberta a capsullamenbranoza e ficarem patentes os 

testicullos hum estava arido e livido com hum ponto denegrido na parte media, o outro 

estava brndo de cuja gangrena estavão as mais partes afectas e o outro, ataques 

enflamatorios, que tudo foi remediado pela virtude da Quina do Piauhy aplicada interna 

e esternamente.  (AHU-MA,D. 9555) 

 

 

Estava acometido dehuma gangrene/ com cheiro cadaverico, e com os signaes//[ft.213-

ld.2]//[ft.214]// mais terriveis nas partes genitaes/ o CapitãoTheodozio Ribeiro de Carva-

/lho; que noshavia de acompanhar/ por certo o tempo precizoao Real Ser-/viço o 

qualdesesperado da vidasocorri/ conrtando-lhe as podrdoens, e sarjando/ com 

humanavalha de barba, e as/ embalsamei com a quina piau-/hense, almecega e pedrahume 

[ilegível]/ bebendo da mesma quina, e até/ uzando de implantrosdelapelo/ metodomais 

conveniente, e opor/tuno: exaqui Ex.mo Snr. Embreve/ a expozição do cazo deixando por 

ago-/ta de sermaisdifuzo.  Este moti-/vo de credito para este vegetal mi-/lagrozo, hé que 

me obrigou a/ dar agora a sua descrissão.(AHU-MA, D.9555) 

 

Este grande dezejo de insistir em tudo/ aos maiores homens e mães gloriozos/ na pratica 

da Medicina, tem feito/ a vantagem maior nos seus progressos/ principalmente no Reino 
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de Por/tugal, e por isso posso, Ex.mo Snr. [ilegível]/ que a Medicina Portugueza/ esta oje 

tão celebre, e vantajoza, que/ não há de menor merecimento, que/ a da França nem menos 

circuspecte/ que a da Inglaterra, e mais paizes/ da Europa. E não he isto, Ex.mo Snr./ 

gloria para a Patria,  haver quem/decida da utilidade, e virtude dos re/medios daqueles 

não vistos [?] nos paizes/ [ilegível] de Portugal?. (AHU-MA, D.9555) 

 

Diz Vicente Jorge Dias Cabral B.e forma/do em Filosofia e Leis q’ requerendo a V. A. 

R./ p.a este Regio Tribunal confirmação da Cadr.a/ de Retorica do Maranhão, juntou p.a 

isso ao seu/ req.to a Carta q’ lhe expediu p.a esse fim o gov.or/ Cap.ao General daquele 

Estado, e como se lhe/ deferiu q’ requesseimediatas.te, p.a o fazer//P.a V. A. R. seja 

servido/ mandar-lhe entregar o seu ori/ginal docum.to p.a Seu Pro.dor (AHU-MA, 

D.9996) 

 

Diz o Bacharel Vicente Jorge Dias Cabral, ProfesorRegio da Cadeira de Ré-torica na 

Cidade de S. Luis do Maranhão, que ellepre-ciza vir aeste Reino com Licença por 

humanno, afim de dar ao prelo os Opusculos das excursoensFilozofico-na-turais que da 

Ordem de V. S. R. fora encarregado; e como para ofazer quando lhe concervada adita 


