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o marco da segunda metade do século XVIII, longe de se afigurar 

para nós, como um ponto de partida, uma explicação dada pela própria 

época, precedendo e contextualizando o que seria a exploração dos 

recursos naturais no ultramar, nos remete a diversas temporal idades , 

existentes e evocadas pelo discurso setecentista, sobretudo o que aponta 

para o projeto luso-brasileiro, para as transformações do pensamento 

científico em Portugal, para a crise do Reino.  

Um futuro em tudo remissivo e devedor da história portuguesa. Uma 

história e um passado que encontram, do ponto de vista filosófico, a sua 

possibilidade de existência através do estudo da filosofia natural. Um lugar 

por excelência para resolução dessas visões de mundo que se 

interpenetram e interpelam: a colônia.  

Assim, ao declarar, ser "da propriedade exclusiva da minha Real 

Coroa todas as matas e arboredos à borda da costa, ou de rios que 

desemboquem diretamente no mar, e por onde em jangadas se possam 

conduzir as madeiras cortadas até as praias"
1
 , a correspondência me-

tropolitana dirigida ao vice-rei conde de Rezende era, muito além de uma 

recorrência administrativa, um documento reafirmador da posse. Volta-se 

à cena original, para garantir que as matas e arboredos da costa, 

a face mais visível do território que se prolonga entre o Atlântico e a 

 

1  Arquivo Nacional. Correspondência entre os vice-reis e a corte. Códice 67, v.22, 1162, 1797.  
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colônia, são de propriedade da Coroa, onde o mar não é limite da terra e 

sim, parte do Império.  

Volta-se ao início, também através da sua negação, que se opera em 

vários planos, com o fim de reafirmar a dominação, definidora daquela 

relação. Assim, a proteção das matas a borda da costa comporta o senso 

do passado, a perda subjacente aos séculos da exploração costeira, da 

"feitorização das riquezas" a que se referirá Sérgio Buarque de Holanda em 

Raízes do Brasil
2
. O incêndio e a destruição foram exatamente os 

instrumentos do início, onde o vermelho do fogo é uma das cores da 

colonização, mesclada com o verde ameaçador da mata intocada, inóspita, 

fechada, fazendo com que a melhor paisagem seja a paisagem ausente
3
 .  

    A essas cores e ao espetáculo da natureza devastada, corresponderá 

a imagem dos jardins, artifício da natureza imantado ao artifício da 

colonização. Na extensão do território, as rupturas e permanências dos 

séculos de colonização, convocadas de forma diferenciada pelos agentes 

dessa sociedade e pela historiografia, nos permite refletir sobre a natureza 

como essência da relação entre o Estado português e sua maior colônia. 

Um Estado, que buscando a sua modernização, uma maior racional idade, 

ou, como sugere José Subtil, os princípios de uma administração ativa
4
, 

reordena e reajusta a administração do poder, patente na "delimitação das 

superintendências das alfândegas, nas contadorias do Erário Régio, no 

governo militar nas províncias ou mesmo no domínio público das matas, 

florestas e pinhais"
5
 .  

A conservação das matas como pressuposto para a extração das 

madeiras de construção naval, remete-nos a uma outra origem, a da 

preservação das florestas européias, mais remotamente reservadas à 

caça, um fórum do rei, uma selva "que depende do tribunal", silva fores- 

tis
6
. Reservadas ao príncipe, essas florestas, aqui, matas desconhecidas a 

serem conquistadas pelo poder metropolitano, nos colocam algumas 

questões, certamente, a das formas de conhecimento da natureza que 

dominam o século XVIII e da atuação do Estado moderno português, onde 

a relação com o Brasil é também o espelho invertido de sua história, o 

espelho da natureza, no seu sentido propriamente filosófico.  

Natureza e colônia são então, duas instâncias de conhecimento e 

 

2 Cf. HOLANDA. Sérgio Buarque de. O semeador e o ladrilhador. In: _. Raizes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1991, 23" ed.  

3 SEVCENKO, Nicolau. O front brasileiro na guerra verde: vegetais, colonialismo e cultura. In: Oossié Brasil dos viajantes. 

Revista da USP, nº 30. São Paulo, jun-ago., 1996  

4 Cf. SUBTIL, José. Os poderes do centro In: HESPANHA, Antônio Manuel (coord.). História de Portugal, o Antigo 

Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1993  

5 Ibidem, p184  

6 LE GOFF. O deserto-floresta no ocidente medievalln: _. O maravilhoso e o cotidiano no ocidente medieval.  

Lisboa: Ediçôes 70, 1985, p.47.  
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domínio que se confundem e são compreendidas em um movimento de 

superação e permanência, na reafirmação do pacto colonial ameaçado, 

retomando-se os descobrimentos, acontecimento inaugural, significante, do 

que se chamará luso-brasileiro. O monopólio guardaria essa idéia de 

origem, de posse do território: "as colônias devem estar debaixo da 

imediata dependência e proteção de seus fundadores"
7
 , escreve Pombal 

ao ministro francês em Lisboa, em 1776, e essa será a forma como se 

identificará nos demais artigos, o poder metropolitano, residindo a 

legitimidade, no ato de fundação.  

Esse Estado, que reivindicava a reafirmação da posse, enquanto 

busca se identificar com tendências racionalistas, é o implementador das 

políticas reformistas, agente das transformações institucionais que 

incidiram sobre os estudos menores, a Universidade de Coimbra, criando 

inúmeros estabelecimentos científicos na metrópole e, também nas 

colônias, sobretudo no Brasil, estimulando as viagens científicas, a coleta e 

remessa de produtos exóticos para os gabinetes e jardins botânicos lusos. 

Essas iniciativas interessam-nos como ponto de partida para a discussão 

da forma como as idéias recorrentes ao pensamento ilustrado  

,encontram uma condição de possibilidade filosófica e cultural na escrita da 

história luso-brasileira, onde a natureza tropical é o lugar das contradições 

e das identidades que se colocam para os intelectuais que transitam nesse 

espaço-tempo construído pelo discurso ilustrado.  

Pensarmos o conceito de Ilustração, exige, primeiramente, que deli-

mitemos o seu significado, posto que termos como Iluminismo, Luzes, 

Ilustração, não são culturalmente idênticos:  

Chamamos pois a atenção para a existência de um saber historiador 

que se habituou a estabelecer conexões diretas, reflexas, entre o 

movimento europeu da Ilustração do século XVIII e as formas ou 

manifestações político-ideológicas e culturais ocorridas nas colônias 

ibero-americanas durante a segunda metade do Setecentos
8
.  

Ao propor que revisitemos esses termos, Falcon indica a existência de 

sucessivas "refrações" que atingem os desdobramentos da Península 

Ibérica para as colônias americanas, refração de outras refrações, da 

ilustração italiana e germânica, chegando, finalmente, às refrações colo-

niais
9
. As diferenças desse universo interpretativo estão referidas a inú- 

  

7 Apud SANTOS, Corcino Medeiros dos. Monopólio. In SILVA, Mª Beatriz Nizza da. (coord.). Dicionário da colonização. 

Lisboa: Verbo, 1994, p.566-56?  

8 FALCON, Francisco José Calazans. Da Ilustração à Revolução - percursos ao longo do espaço-tempo setecentista. In: 

Acervo, Rio de Janeiro, v.4, nº1, jan-jun, 1989, p.53.  

9 Ibidem, p.53.  
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meras matizações, que vão da retórica e do alcance das reformas, às 

diferenças entre Ilustração política e absolutismo ilustrado; às distinções, 

ou refrações entre as diferentes sociedades, européias e, coloniais e, mais 

ainda, nos leva a pensar a especificidade da Ilustração luso-brasileira, não 

nos termos do efetivo "desenvolvimento" da ciência, mas, na sua peculiar 

releitura do Renascimento e dos séculos que se seguiram às navegações, 

o tempo da defasagem em relação à Europa, mas sobretudo em relação a 

sua própria história.  

O Reino cadaveroso assombra Portugal e é assim, para o século XVIII 

e para a historiografia contemporânea, o lugar de uma perda. As 

inovações, que se iniciam ainda com d. João V e o funcionamento da 

Congregação do Oratório, são o outro acontecimento fundador da história 

portuguesa, em um permanente diálogo com a expansão marítima, onde 

se destaca o encontro com a natureza americana, com o conhecimento 

empírico, experimental, científico, expressão, para os narradores dessa 

história, do humanismo crítico, espírito das navegações. Nesse tempo de 

origem, instalaram-se as tentativas de compreensão do Renascimento 

português em si, mas, igualmente, dos destinos da sociedade portuguesa, 

pela via dos obstáculos encontrados ao seu desenvolvimento. Em 

clássicos como Antônio Sérgio, temos a idéia de um fluxo interrompido, de 

uma decadência pela ruptura com a promessa das navegações, como ele 

dirá em seu artigo, justamente intitulado, o Reino cadaveroso: "eis uma idéia 

fundamental - as Navegações, como aqui se vê, criaram em nós a atitude 

crítica, a atitude de independência em relação aos textos. Mais ainda: 

criaram em nós a consciência perfeita desse grande resultado das 

Navegações ... "
10

. Mais adiante, é atraves de Camões que ele afirmará a 

grandeza dos Descobrimentos, através do "sentimento de majestade da 

Físis, do seu poder autônomo", relacionando assim, o primado da 

experiência como atitude contestadora fundamental da autoridade do saber 

aristotélico.  

As navegações, como acontecimento no campo das idéias, marcam o 

momento em que Portugal se inscreveu no humanismo crítico e no 

caminho que se abriria para a revolução científica do século XVII, um 

percurso interrompido. Sobre Portugal, "é pouco dizermos que não teve 

seqüência aquele despertar para a atitude crítica ... Temos que confessar 

que viemos para trás; temos que declarar que tudo morreu"
11

 . A deca-

dência que se projeta na história portuguesa, confrontada com o cenário 

europeu, aparece nas mais variadas formas na historiografia lusa e na 

produção intelectual brasileira. Tendo em perspectiva a natureza tropi-  

10 SÉRGIO, Antônio. O reino cadaveroso ou o problema da cultura em Portugal In: _. Obras completas, Ensaios. Tomo 

1I Lisboa: Livraria Sá da Costa Ed., 1977, p.36.  
11 Ibidem, p.41  
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cal brasileira, detectando a "força e a fragilidade" da adaptação do co-

lonizador português aos trópicos, como lemos em Gilberto Freyre
12

, ou os 

obstáculos de natureza epistemológica no aristotelismo tomista, como 

lemos em diversos outros autores como Silva Oias
13

, há um desenvolvi-

mento científico, calcado, profundamente, na ciência renascentista, no 

confronto direto entre o saber livresco e a empiria imposta pelo conhe-

cimento da natureza, possibilitado, enfim, pelas viagens, que se perdeu. 

Somos incessantemente transportados para uma origem, um desvio, uma 

dissolução.  

Ainda, encontramos em Sérgio Buarque de Holanda, não uma ruptura 

definida com o momento dos descobrimentos, mas, em verdade, uma 

continuidade epistemológica e cultural dos descobrimentos com o saber de 

vertente aristotélica, não uma morte, portanto, mas uma falta, existente 

naquele "realismo tosco e chão" a que se refere em O semeador e o 

ladrilhador
14

. É em Visão do Paraíso, que ele descreverá a aproximação 

peculiar desenvolvida pelos portugueses no século XVI com a natureza 

tropical. Contrastando os dois povos ibéricos na perspectiva das 

mentalidades colonizadoras, afirma que "não é menos certo que todo o 

mundo lendário nascido nas conquistas castelhanas e que suscita 

eldorados, amazonas, serras de prata, lagoas mágicas, fontes de juventa, 

tende a adelgaçar-se, descolorir-se ou ofuscar-se, desde que penetra na 

América lusitana"
15

. Portugal do século XVI apresenta assim a estranha 

combinação de elementos modernos, relacionados à "avassaladora 

preponderância da coroa", com um realismo "repousado", essa forma 

mentis "vinculada ao passado e avessa, por isso à especulação e à 

imaginação desinteressada do humanismo renascentista"
16

 .  

Os descobrimentos não teriam representado assim, na história por-

tuguesa, uma ruptura com a ciência aristotélica, sendo mais certo afirmar 

que é norteado pelo "pedestre realismo" e pelo particularismo próprio de 

fins da Idade Média, o que não se manifesta apenas na arte, acrescenta 

Sérgio Buarque, para quem "só a obstinada ilusão de que a capacidade de 

apreender o real se desenvolveu até os nossos dias numa progressão 

semelhante e retilínia"17 nos traz a ilusão de que, os avanços das ciências 

exatas e da observação da natureza, a partir do século XVI, não convivem 

com um realismo concreto e particular, que podemos associar à concepção 

mesma de espaço para Aristóteles.  

12 Cl. FREYRE, G. o mundo que o português criou Rio de Janeiro José Olympio, 1940.  

13 Cl. DIAS, J.S.Silva. Cultura e obstáculo epistemológico do Renascimento ao Iluminismo em Portugal. In:  

DOMINGUES, Francisco Contente, BARRETO, Luís Filipe (orgs) A abertura do mundo, estudos de história dos  
descobrimentos portugueses. Vol.l. Lisboa: Presença, 1986.  

14 Cl. HOLANDA, S.B. de. O semeador e o ladrilhador. Op.cil.  

15 HOLANDA, S.B. de Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.130. 

16 Ibídem, p.134.  

17 Idem, p.2.  
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Tratava-se de superar, no século XVIII, os séculos em que Portugal 

havia mergulhado na "marginal idade" da cultura científica européia, do 

paradigma galilaico-newtoniano, dominado pelo pensamento escolástico, 

pela síntese aristotélica, a "física dos peripatéticos"
18

, nas palavras do 

autor do Verdadeiro método de estudar, Antônio Verney, a obra mestre da 

reforma do ensino. As transformações que iriam efetivamente ocorrer no 

pensamento filosófico português no período, atendem a um "ecletismo 

filosófico", como assinala Falcon, referindo-se à filosofia oficial que é então 

adotada:  

Fez-se a secularização do ensino, não resta dúvida, mas de qualquer 

forma improvisada e capenga, além de ter sido efêmera (...). Quanto 

ao mais, talvez muito pouco: uma interminável disputa sobre 

métodos pedagógicos - a ratio jesuítica substituída pelos métodos 

oratorianos (...). No ensino da lógica, ética e retórica foram 

geralmente adotadas as sugestões de Verney, enquanto o ensino da 

filosofia, tornado muito escasso por falta de mestres, seguiu a 
tendência inerente ao chamado empirismo mitigado

19
  

Entre o particularismo de uma identidade lusa, referida ao pensamento 

aristotélico, ao casticismo português, e o universalismo das Luzes que 

atravessa o espírito das reformas, instala-se a História Natural, que 

compreendemos, como o conhecimento que permitiria oscilar entre formas 

tão opostas de racionalismo, de crença em uma ordem racional 

da natureza, conciliando a apreensão do espaço natural, abstrato e com-

preendido por leis da matemática e da geometria, com o empirismo das " 

aparências sensíveis, uma apreensão do visível, a possibilidade de par-

ticularização das ciências descritivas. É nesse lugar de transição e aco-

modação dos saberes, que as atividades exerci das na colônia oferecem  

a possibilidade de revisão da história portuguesa, reafirmando o momento 

de origem, corrigindo o desvio, penetrando em uma dimensão universal e 

de futuro contida na idéia de Império.  

Escreveria-se assim, uma outra história, construindo-se uma identi-

dade contraposta à decadência e portanto a ela sempre referida, mas que 

procura essa via incorporando em seu programa a natureza das colônias, 

material para reflexão sobre os vícios e as virtudes. A possibilidade de 

reformar as sociedades, através de uma pedagogia das Luzes, de um 

aprimoramento pelo conhecimento, pela Razão, inseria-se na perspectiva 

da ciência moderna, incidindo sobre os homens e o meio  

18 VERNEY, LA Verdadeiro método de estudar, para ser útil à República e à Igreja: proporcionado ao estilo e à  
necessidade de Portugal. .. Valensa: Na Officina de Antônio Baile 1747, vaI. 11, p.20.  

19 FALCON, F.J.C. Da Ilustração à Revolução. Op. cil. p. 69.  
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físico, atuando sobre o mundo, diretamente, a partir do método experi-

mental. O universalismo iluminista integrava os portugueses ao mundo 

civilizado, e, uma das tarefas desse projeto era o inventário da natureza 

física da colônia, onde a história natural, como história da natureza, é a sua 

própria história.  

Essa relação, está presente, para além do significado que teriam em 

Portugal e na América portuguesa, na forma como se estruturam as teorias 

dominantes em história natural no século XVIII, adquirindo uma língua 

própria, deixando de ser o inventário da criação para converter-se em 

inventário da natureza. Tal saber, que implica em um olhar diferenciado 

para a natureza, transforma a relação com o objeto e com o sujeito do 

conhecimento.  

A transformação do olhar, que separa o observador do objeto, que 

supõe uma neutralidade científica, e assim, o domínio do homem sobre a 

natureza, é o que indica a possibilidade de "ver" o que se poderá "dizer", 

como assinalou Michel Foucault em As palavras e as coisas
20

, 

perguntando-se "que campo é esse em que a natureza pareceu próxima de 

si o bastante para que os indivíduos que ela envolve pudessem ser  

classificados e afastada de si o bastante para que devessem ser sub-

metidos à análise e a reflexão?”
21

 .  

Classificar e ordenar tornam-se então imperiosos. É o mundo dos 

gabinetes de história natural, jardins botânicos, das coleções, das viagens. 

Não mais o espaço do "maravilhoso", dos animais mitológicos, das 

aberrações. O que surpreende é exatamente a própria natureza e suas leis 

e o maravilhoso, nesse caso, vem dos relatos de outros continentes e 

ainda, daquilo que se encontra ao alcance da mão: o microscópio revela 

todo um universo a ser penetrado, ampliando formas vivas, ensejando 

teorias que expliquem a ordem das espécies e dos reinos da natureza.  

As maravilhas da natureza, do "pequeno mundo" do botânico, do 

entomologista e do colecionador de pedras, faz com que o verdadeiro 

interesse se desloque então para a delicada estrutura dos insetos, ou para 

as alterações observadas em espécies vegetais. Jean Ehrard destaca que 

esse entusiasmo se apoia no espírito crítico da época: "desde o fim do 

século XVII a hidra de sete cabeças, o dragão, o unicórnio, os homens 

marinhos desaparecem dos tratados sérios de zoologia"
22

 .  

Mas, o século XVIII não inventou a natureza. Ele a reencontrou reno-

vada por seus desejos, pela filosofia da renascença e da antigüidade 

greco-Iatina. O papel privilegiado da natureza no pensamento ocidental,  

20 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas Lisboa: Portugália, 1968. p.172. 

21 . Ibidem. p. p.172  

22 EHRARO, Jean. L'idée de na/ure dans Ia premiere moi/ié du XVIII sieele Paris: Albin Michel, 1994, p. 186-187.  
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animado pelos novos naturalistas, diz Ehrard, proclamou o advento da 

história natural, até então com um lugar "modesto" na hierarquia do sa-

ber
23

: "vinculada ao passado e avessa, por isso, à especulação e à ima-

ginação desinteressadas do humanismo renascentista"
24

 .  

As ciências da natureza dominam o século XVIII. Um de seus pres-

supostos é, sem dúvida, o da necessidade utilitária, sobretudo no ramo da 

botânica, o que caminha em conjunto com a necessidade de acumular 

conhecimento e classificar. Extrai-se da natureza as leis da natureza. Não 

mais os princípios abstratos, mas uma ciência concreta, cujo método, 

predominantemente indutivo, é o da observação, da experiência, das 

tentativas de classificação, avançando, cada vez mais, em um acréscimo 

assombroso de espécies, detalhes, descobertas, "a vida, a vida imensa, 

destrói as noções que dela se possuía"
25

 .  

Classificar será uma das maiores ambições dos naturalistas, desejo' de 

uma ordem, descoberta ou estabelecida, que dominaria esta avalanche de 

fatos. Um dos lugares privilegiados para o estabelecimento dessa ordem 

são os gabinetes de história natural, onde a matéria são as plantas secas e 

os animais empalhados, conservados em produtos químicos, dissecados e 

analisados. Paul Hazard fornece um quadro deste momento de 

"concentração", quando ao movimento de expansão dos naturalistas 

corresponde o recolhimento aos laboratórios:  

Entregam-se a operações misteriosas, cortam, dissecam, observam 

por microscópios, agitam frascos onde encerraram estranhas 

substâncias: nasce o sábio de laboratório. Pobres laboratórios, onde 

tantas vezes faltam os elementos mais simples; investigadores mal 

equipados, que hesitam em tirar a casaca de veludo, em arregaçar 

os punhos de renda, mas que nem por isso vivem com menor 

intensidade os inícios da epopéia da experimentação
26

.  

Uma epopéia que em sua face mais material, a concretização do 

método, encerra diversas questões que envolvem a aplicação, ou seja, á 
utilidade e o pragmatismo dessas experiências. Ao projeto utilitarista da 

botânica para fins medicinais e de desenvolvimento agrícola, somam-se as 

justificativas em torno da constituição dos jardins botânicos, a crítica ao 

luxo e aos excessos da curiosidade científica, as propostas de 

ornamentação e a comercialização dos produtos naturais exóticos que 

devem servir ao ambiente da Corte. Para além das justificativas relativas às 

iniciativas públicas, devemos pensar que a idéia de utilidade da natu- 

  

23 ct. EHRARD, J. op. ciL 

24 Ibidem, p.134.  

25 HAZARD, PaulO pensamento europeu no século XVIII. Lisboa: Editorial Presença, 1989, p.130. 

26 Idem  
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reza, encontra solo fértil em um lugar central que é ocupado pelo homem, 

relacionado a algo que é igualmente preponderante entre os filó- 

sofos iluministas: a idéia de felicidade. Como destaca Jean Ehrard,  

 

O século das Luzes precisou acreditar na natureza humana. No 

combate que travam os filósofos a idéia de natureza é sua arma mais 

eficaz, de uma vez contra a tirania do sobrenatural contra o artifício 

de certas convenções sociais. Bem antes de 1750 uma nova filosofia 

moral começa a se desenhar: otimista e liberal, ela confia no homem, 

proclama que ele pode desenvolver sem constrangimento exterior as 

virtualidades de sua natureza para amar o belo, conhecer e praticar a 

virtude, o mérito - se ele existe - a vida eterna, e gozar a vida social. 

Destino límpido e sem armadilhas que se resume em uma palavra: a 

felicidade
27

.  

O otimismo moral, pode ser estendido à utilidade da natureza e, por-

tanto à aplicação das ciências naturais como um todo. O homem como 

centro das preocupações enseja o domínio e a utilização deste mundo 

natural, que dele se separa como objeto, mas remetido à sua esfera. A 

idéia de felicidade no século XVIII, encontra suas origens no espiritualismo 

clássico, segundo o qual, existe uma essência do homem. Essa essência 

imaginária, afirma Robert Mauzi, a qual tudo que existe se reporta, é a 

natureza: "É ela, em última análise, que garante a felicidade"
28

.  

Acreditar na existência de uma ordem é necessária à felicidade da 

alma, mas qualquer que seja a urgência desse desejo, há a evidência da 

desordem, que torna difícil esta ilusão. É impossível aplicar exatamente 

sobre o real, o esquema de um universo ideal, e Mauzi aponta, então, para 

a idéia de natureza como uma imagem mais dócil, mais plástica, que terá 

como função expressar a essência da realidade, decantada dos acidentes 

históricos e das contingências. Essa imagem deverá ser o único ponto de 

referência, designando o lugar do homem no mundo, sua verdadeira 

destinação e os meios de alcançá-la
29

.  

Ordenar a natureza, dar um formato ao mundo, ordenando assim 

aquilo que não podia ser controlado em sua íntegra, compreende a clas-

sificação, a inteligibilidade da natureza. O processo constitutivo do método 

e a ambição de se chegar a um esquema de classificação, encontra 

mediações que atingem o projeto intelectual de dominar pelo pensamento, 

este mundo que se descobre.  

27 EHRARD, J. Op. cil. p. 251  

28 MAUZI. Roberl. L'idée du bonheur dans Ia littérature et Ia pensée françaises au XVllle siécle. Paris: Albin Michel, 1994, 

p.559  

29 Idem  
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No projeto de naturalistas como Buffon e Lineu, envolvidos na disputa 

da ordem da natureza, pela primeira vez a classificação será mais do que 

uma convenção, do que descrições tradicionais, do que uma nomenclatura 

simples. Partir da observação objetiva dos fatos para estabelecer a 

classificação, encontrar assim na própria natureza as suas leis: "Fui eu o 

primeiro a inventar a utilização das características naturais para classificar 

os gêneros"
30

 proclama Lineu sobre seu Systema naturae, de 1735.  

Sua ambição é mais alta e exigente do que até então, dando pela 

primeira vez uma língua própria à história natural, afirmando que a ordem 

de classificação é a ordem mesma da natureza: "na extrema confusão 

aparente das coisas se descobre a ordem soberana da natureza"
31

. Ehrard 

esclarece que, para Lineu, a Sistemática é a ciência suprema, pois revela o 

verdadeiro plano da criação. Seu sistema se torna rapidamente conhecido 

em toda Europa, mas suscitará grandes discussões na França, e terá como 

principal oponente, Buffon, que recusa a aridez da nomenclatura, acusando 

Lineu de ter tornado a "língua da ciência mais difícil que a ciência 

mesma"
32

.  

Apesar das críticas, a sistemática de Linneu é vitoriosa no período, 

sobretudo, do ponto de vista da adoção da nomenclatura binária, método 

adotado rapidamente, incorporado à uma prática, como vemos na 

correspondência entre Souza Coutinho e o vice-rei Conde de Rezende, em 

1797, na qual,  

Sua Majestade manda remeter a V.Ex.a o desenho junto da árvore 

da quina do Peru/cinchona officinalis, segundo Linneu, para que 

VEx.a a entregue a algum naturalista hábil, incumbindo-lhe a dili-

gência de descobrir tal árvore, sendo de esperar que diligências 

eficazes a este respeito não sejam frustradas; pois que o célebre 

Bombey disse ao Padre Veloso, que em todas as serras entre trópi-

cos havia quina (. . .)33
  

Por um lado, registramos a absorção da classificação do naturalista 

sueco, por outro, o intercâmbio de informações científicas, podendo ainda 

constatar a importância dos desenhos que acompanham os trabalhos e 

memórias científicas, resultantes por vezes das viagens empreendidas e 

que mais do que meras ilustrações, preenchem o lugar dos espécimens a 

serem colecionados nos gabinetes. Não é menos relevante,  

30 Apud HAZARD, P Op. ciL p. 133. 

31 Apud EHRARD, J. Op. ciL, p. 189. 

32 Ibidem, p.190.  

33 Arquivo Nacional. Correspondência entre a corte e os vice-reis. Códice 67, v.22, 11.92  
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destacarmos o produto em questão, de propriedades medicinais, uma das 

primeiras utilidades apontadas em botânica, e que faz com que o caminho 

inicial de muitos naturalistas tenha sido a medicina.  

Do desenvolvimento das ciências da natureza surgiam bens objetivos, 

concretos, e o médico é um dos principais personagens desse processo, 

"rodeado de uma nova auréola, aquele que possuía a ciência, aquele que 

corrigia a natureza sempre que ela errava, aquele que curava os males da 

vida"
34

. Decerto que a administração da medicina dependia diretamente 

dos produtos a serem desenvolvidos através da botânica. As plantas 

medicinais eram ainda comerciáveis, pelas suas propriedades e a quina, de 

"virtude febrífuga", foi testada nos Hospitais Real e da Misericórdia, 

também com o objetivo de "lhe ir procurando o máximo crédito". Remetiam-

se para Portugal a flor e o fruto da quineira, bem como cascas e extratos do 

que parecia ser uma variedade da "chinchona pubescens" que existia de 

forma abundante nos matos das capitanias de Minas até a Paraíba
35

.  

Essa correspondência nos remete a uma das aplicações das cha-

madas "plantas úteis", mas também ao aspecto de sua coleta, transporte e 

à exigência de sua denominação, científica e vulgar. A questão do 

acondicionamento das plantas e dos animais - pássaros e quadrúpedes - 

bem como de peixes, conchas e outros de origem marinha, é central para 

os naturalistas e vincula-se à sua destinação: jardins botânicos, gabinetes e 

os reais jardins e viveiros se diferenciam em seus objetivos e aplicabilidade. 

De qualquer forma, é grande a preocupação com a integridade e 

identificação das remessas, fazendo com que fossem escritas e traduzidas 

instruções específicas, além das diversas recomendações presentes nas 

correspondências entre a Corte e os vice-reis no Brasil.  

Assim, Frei José Mariano da Conceição Veloso, um dos mais conhe-

cidos naturalistas do período, publica em 1805 as Instruções para o trans-

porte por mar de árvores, plantas vivas, sementes, e de outras diversas 

curiosidades naturais, dedicadas a "todos aqueles que, por proveito seu, ou 

por satisfazer ao seu gosto, ou ao dos outros, quer transportar plantas ou 

grãos, ou outras curiosidades naturais de um lugar para outro"
36

 .  

Frei Mariano é minucioso nas instruções, e certamente partia de suas 

'próprias experiências, que seriam aclamadas pelos naturalistas portu-

gueses. Do texto de Veloso sobressai, antes de tudo, a evidência da 

situação colonial, a questão da classificação, que incluía o nome vulgar  

34 HAZARD, P Op,cit. p,135,  
35 Arquivo Nacional. Códice 91 ,v, 1,11.70,  
36 VELOSO, José Mariano da Conceição, Frei. Instruções para o transporte por mar de árvores, plantas vivas, sementes, 

e de outras diversas curiosidades naturais, Lisboa: Na Imprensa Régia, 1805, p,3,  
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em português e o "verdadeiro nome", que indica a denominação científica. 

Um projeto de inserção em um universo científico que envolve a 

catalogação, a formação das coleções, em jardins, hortos e compêndios, 

certamente, a utilidade das plantas e, por fim, a produção das memórias, o 

espaço reservado ao discurso, à descrição, ao que a atribuição do nome 

científico não comportava.  

O envio das "curiosidades naturais de um lugar para outro" envolvia um 

tipo de preparação que, ainda que tivesse como destinação final a 

metrópole, exigia o trabalho de naturalistas, não apenas visando a con-

servação, muito difícil, dos produtos, mas a sua identificação científica. Os 

trabalhos desenvolvidos por Frei Mariano seriam elogiados pelos 

naturalistas do Real Museu, que acrescentaram sugestões dos produtos 

pertinentes ao estudo da história natural:  

o que se precisa é que o diligente professor, que remete tantas 

belas e bonitas produções, se lembre que para um gabinete tudo é 

estimável, ainda mesmo os produtos ordinários do país, do que 

menos caso se faz como são cebolas, sementes e plantas ainda que 

sejam ordinárias (também se desejam as plantas raras) mas 

estimando sempre as ordinárias porque estas para a Europa vem a 

ser particulares: desejam-se para este Gabinete minerais, cristais, 

terras, areias e pedras de toda qualidade (...)também lagartos, peixes 

grandes e pequenos, caranguejos, estrelas e ouriços do mar ( .. )
37

.  

A relação dos produtos que poderiam interessar aos naturalistas 

europeus aponta para uma definição daquilo que poderia ser considerado 

exótico e ainda, sugere uma discussão do que seria útil ao trabalho 

científico no que concerne a Europa, uma vez que a questão do luxo e dos 

"excessos" que envolvem os trabalhos de história natural está bastante 

presente neste período. Assim, Alexandre Rodrigues Ferreira, zoólogo, 

mineralogista e etnógrafo, insurgia-se contra "o amadorismo antieconômico 

e a moda então corrente em Lisboa, de colecionar conchas, em um artigo 

intitulado Abuso da conchyologia em Lisboa para servir de introdução a sua 

Theologia dos vermes datado de 1781
38

. Ele afirmaria que "o grau de 

aplicação de uma ciência mede-se por sua utilidade"
39

. A necessidade 

dessas afirmações e o debate travado contra o "amadorismo" e as 

coleções de conchas quer delimitar a atividade científica, o  

37 Arquivo Nacional Códice 67, v.12, fl,46.  

38 Apud DIAS, Maria Odila da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasilln: Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, v.278, 1969, p.108.  

39 Ibidem, p 107  
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que é um problema bastante maior no embate das idéias no período, uma 

vez que as coleções de conchas, podem falar de um passado, das 

coleções formadas por amadores, mas são também os vestígios fósseis da 

idade da terra, um tema de grande interesse nesse momento, ameaçando 

o pensamento religioso, entre outras convicções. Fiquemos, para os 

nossos objetivos, com a crítica ao luxo e ao ornamento, que não estão, 

contudo, ausentes dessas "produções", quer pela demanda da Corte, quer 

por objetivos de comercialização, como se praticava no Jardin du Roi na 

França.  

As remessas de plantas e pássaros por navios para Portugal atendiam 

também os viveiros das quintas reais e, aqui era, efetivamente, o exotismo, 

o critério a ser seguido:  

Sua Majestade manda recomendar a V.Ex.a, muito particularmente 

esta diligência, não se podendo fazer crível, que havendo em todo o 

Brasil, tanta diversidade de pássaros grandes e pequenos, e tendo-se 

recomendado tantas e repetidas vezes aos diferentes governadores 

da América, que se façam as possíveis diligências, não só para a 

efetiva remessa dos referidos pássaros (. .. ) senão tenha até agora 

conseguido das Capitanias do Brasil, mais do que araras, papagaios 

e alguns periquitos ou coisa que o valha, os quais por muito comuns 

já são aqui de muito pouca estimação (. . .) tendo a certeza de que na 

Quinta de Belém se acha quase acabado um magnífico viveiro e que 

tendo Sua Majestade, tantos e tão extensos domínios no ultramar, 

não tem pássaros para ele
40

.  

As "curiosidades pertencentes a História Natural", não eram portanto 

as mesmas para a ornamentação ou para os gabinetes. A idéia de 

raridade, de toda forma, ia-se estreitando na medida do avanço das 

explorações e do acúmulo das remessas. Araras e papagaios tornavamse 

monótonos, assim como cutias e macacos, que não tinham "alguma 

raridade fora do comum", recomendando-se ao vice-rei Luís de Vascon-

celos e Souza, que todavia devia remeter sagüis brancos ou cor de pé-

rola
41

 para a Corte.  

E também os pássaros de cores, grandes ou pequenos, e os que 

cantavam
42

, eram de grande interesse para Sua Majestade, como reco-

mendavam as correspondências entre a metrópole e os vice-reis. Para 

Maria Odila da Silva Dias, os pedidos de estudos da flora brasileira, diri-

gidos então por Pombal às capitanias, foram o estímulo inicial para as 

  

40 Arquivo Nacional. Códice 67, v.9, 11. 48. 
41 Arquivo Nacional Códice 67, v.9. 11.31. 

42 Arquivo Nacional. Códice 95, v.1. 11.15.  

109  



 

ciências naturais do Brasil: "As dificuldades dos portugueses em seus 

domínios do Oriente provocara uma valorização crescente do Brasil, cuja 

natureza tropical e desconhecida parecia ofertar enorme manancial de 

tesouros ocultos"
43

 .  

Se essa natureza era desconhecida em si mesma, seria também o 

lugar da aclimatação de plantas que lhe eram alheias, vindas de outros 

lugares, como as colônias portuguesas na África e na Ásia. O intercâmbio 

entre as colônias de plantas tropicais, silvestres ou domesticadas, como a 

canela e o tabaco virginiano, demandou experiências e cuidados que 

apontavam para o desenvolvimento do conhecimento botânico, estimulado 

pelo apoio da Academia das Ciências de Lisboa e pela criação de jardins 

botânicos no Brasil.  

Os tesouros da colônia, em crescente importância, também face às 

dificuldades no Oriente, deveriam ser investigados, dentro de um programa 

que incluía a formação de jardins botânicos nas principais capitanias. A 

proposta do que deveria ser este estabelecimento científico é parte da 

construção de idéia da natureza e do lugar que os jardins ocupam no 

pensamento ocidental moderno. Associados ao trabalho dos gabinetes, 

definidos como espaços laboratoriais, os jardins botânicos são 

apresentados essencialmente, nesse período, como lugar de reunião e 

aclimatação de plantas exóticas, em compasso com a expansão colonial 

européia.  

É o que podemos perceber na leitura das Instruções para os viajantes 

e empregados nas colônias sobre a maneira de colher, conservar, e 

remeter os objetos de História Natural arranjadas pelo Real Museu de 

História Natural de Paris e traduzidas em português em 1819. No texto 

traduzido, acrescido de notas da Academia Real de Ciências de Lisboa e 

de uma introdução sobre o estabelecimento de um Jardim Botânico no Rio 

de Janeiro, é estabelecido que, relativamente à botânica, as riquezas do 

museu dividiam-se em "vegetais vivos cultivados nos jardins" e na "coleção 

das plantas secas, e dos produtos do Reino vegetal, que se podem 

conservar para se fazer conhecer"
44

 .  

Aqui, além de especificar as funções do Jardim, podemos retomara 

questão do luxo relativamente à história natural, uma vez que o documento 

adverte que "A reunião no Jardim do Rei, de grande número de vegetais 

estrangeiros, não deve ser considerada como objeto de luxo,  

43 DIAS, Maria Odila da Silva. Op. cil. p. 113.  

44 Instruções para os viajantes e empregados nas colônias sobre a maneira de colher, conservar e remeter os objetos de 

história natural. Arranjados pela administração do Real Museu de História Natural de Paris. Traduzida por ordem de 

Sua Majestade Fidelíssima, expedida pelo excelentíssimo ministro e Secretário dos Negócios do Reino, do Original 
francês impresso em 1818. Aumentada em notas, de muitas das instruções aos Correspondentes da Academia Real 

de Ciências de Lisboa, impressas em 1181; e precedida de algumas reflexões sobre a história do Brasil e 

estabelecimento do Museu e Jardim Botãnico em a cárte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imp. Régia. 1819.  
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ou de curiosidade: ele é útil aos progressos da ciência", acrescentando-se, 

e este é um ponto interessante, que o cultivo voltado para a ornamentação 

tornava-se "objeto de comércio considerável, assim como muitas árvores 

úteis que fazem hoje o ornamento dos passeios públicos, e das quais 

algumas começam até a introduzir-se nas florestas"
45

 .  

O Jardin du Roi dirigido por Buffon a partir da década de quarenta, 

comportava um gabinete de história natural, herdeiro do "Cabinet des 

drogues". A instituição como um todo, criada sob Luís XIII, inspirada por 

Richelieu, terá como vocação suprir eventuais deficiências da Universidade 

de Paris, em um período de grande importância para a medicina. Com a 

administração de Buffon, ocorre um grande investimento no Gabinete de 

história natural cujas coleções são reorganizadas e ampliadas
46

. O 

enriquecimento da coleção de vegetais secos e outros "produtos do reino 

vegetal", permitia que por meio delas se pudesse "conhecer, comparar e 

descrever as plantas, distinguir as suas espécies", fazendo com que a 

botânica pudesse progredir
47

. Esta era a única forma de "fixar 

invariavelmente a nomenclatura e a classificação dos vegetais. As viagens 

de muitos naturalistas, tem feito mui considerável a coleção do 

Museu (...)"
48

  

A idéia geral era que as viagens significavam a possibilidade de coleta 

dos exemplares, mas o estudo, a classificação e, evidentemente, as 

experiências de aclimatação estavam reservadas aos jardins e gabinetes 

de história natural:  

Os viajantes não tem tempo, nem facilidade de descrever, e de 

desenhar as plantas notáveis nos lugares em que as encontram. É 

somente, quando são cultivadas nos nossos jardins, que se podem 

estudar em todos os períodos de sua vegetação; desenhar, quando 

estão em flor; e tratar dos meios de as multiplicar, se a sua cultura 

apresenta algumas vantagens
49

.  

Assim se escrevia a história da natureza, havendo uma continuidade 

do método que consiste na coleta, remessa, dissecação, classificação, 

plantio, propagação. E embora as expedições incorporassem desenhistas, 

o processo de desenvolvimento das plantas apenas podia ser acom-

panhado pela observação que se dava nos gabinetes e jardins. São ins-

tâncias de um saber específico, de um outro olhar, que marcaram a época 

clássica.  

45 Ibidem. p23-24  
46 ROGER, Jacques. Op. cit., p.94.  

47 Instruções para os viajantes e empregados nas colõnias p.27. 

48 Idem.  
49 Ibidem, p.23.  
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Muito mais do que revelar uma nova curiosidade, esse olhar minuci-

oso, aplicado aos objetos, cria uma nova linguagem, de "palavras neutras, 

lisas e fiéis" como assinalou Michel Foucault. Porque os "documentos 

desta história nova não são outras palavras, textos ou arquivos, mas sim 

espaços claros em que as coisas se justapõem: herbários, coleções, 

jardins."
50

. O que mudou então foi o espaço onde plantas e animais 

pudessem ser vistos, não como espetáculo, mas sobretudo como o espaço 

para que possam ser vistos e descritos, aproximados pelas semelhanças, o 

que Ihes atribui um lugar e um nome da ordem. Foucault define as 

diferenças dessa curiosidade da Renascença para a época clássica:  

O gabinete de história natural e o jardim, tais como se apresentam 

na época clássica, substituem o desfile circular do "mostruário" pela 

exposição das coisas em "quadro". O que se nos depara ao passar 

daqueles teatros para este catálogo não é o desejo de saber mas 

uma nova maneira de vincular as coisas simultaneamente ao olhar e 

ao discurso. Uma nova maneira de fazer história
51

.  

O catálogo, que era a materialização escrita desta ordem do mundo, 

que organizava analogicamente o mundo natural pela própria forma de 

disposição e nomeação do objeto, nesse vínculo entre observação e 

designação, foi sem dúvida uma das ambições dos naturalistas que per-

correriam a colônia exercendo a coleta e a procura dos exemplares e 

formando um universo específico, pertencente a uma ordem geral, dos 

reinos da natureza, mas que apresentavam um traço comum como a Flora 

Fluminense e O Fazendeiro do Brasil de Veloso, e o plano nunca 

concretizado de Souza Coutinho de publicar uma "flora completa e geral do 

Brasil e de todos os domínios de Portugal"
52

 .  

Visto na perspectiva dos interesses metropolitanos, a exploração e o 

incremento das culturas de produtos naturais, que se originavam dos 

"vastos domínios", atendia às dificuldades, já mencionadas aqui, de 

Portugal com o Oriente, fato que Manuel de Arruda Câmara salientaria ao 

introduzir o seu Discurso sobre a utilidade da instituição de jardins nas 

principais províncias do Brasil, afirmando que "É hoje sabido quanto foi mal 

fundado o receio de cortar a navegação e o comércio da índia, que naquele 

tempo deslumbrava todas as Nações, e dera azo àquele  

50 FOUCAULT, M. Op cil, p.176. 

51 Ibidem, p. 177.  

52 Apud DEAN, Warren. A botânica e a política imperial: a introdução e a domesticação de plantas no Brasil.  

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, volA, n.8, 1991, p. 222.  
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destino fatal, que nos tem privado dos benefícios das transplantações das 

especiarias e d'outras muitas plantas úteis"
53

 .  

Ao propor a instalação de jardins botânicos nas províncias, Câmara 

não está inaugurando uma idéia. A iniciativa de criação de jardins botâ-

nicos na colônia obedeceu ao enunciado básico da aclimatação de plantas 

exóticas - indígenas ou, de forma geral, estrangeiras ao Brasil, vindas 

também de outras colônias, com o objetivo de implementação de sua 

cultura aqui ou de sua remessa para Portugal, como se depreende das 

inúmeras instruções que da metrópole se dirigem aos governos das 

capitanias. Em 1802, D. Rodrigo de Souza Coutinho recomenda ao go-

vernador da Bahia a criação de um jardim botânico com o duplo fim de se 

cultivarem as plantas da capitania e do envio de sementes para o Jardim 

Botânico de Lisboa
54

. As atividades relativas à história natural eram 

essencialmente destinadas ao complemento das instituições lusas, 

cabendo aos similares coloniais, a princípio, o cumprimento de etapas 

anteriores, preparatórias de seu destino, quando não reservadas ao cultivo 

no Brasil.  

O Gabinete de História Natural da Ajuda, o Real Gabinete Botânico da 

Ajuda, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, seriam os principais 

clientes dessas remessas e, portanto, de todo um trabalho aqui já referido 

e que cria um tipo de documento bastante específico como as instruções 

para o acondicionamento de plantas e animais para a Europa. Nos 

estatutos da Universidade de Coimbra, na segunda metade do século 

XVIII, podemos mais uma vez sublinhar a distinção entre os gabinetes e os 

jardins, relativa ao estado das plantas a serem estudadas que, no primeiro 

caso, não eram senão "cadáveres secos, macerados e embalsamados; 

será necessário para complemento da mesma história o estabelecimento 

de um Jardim Botânico, no qual se mostrem as plantas vivas"
55

 .  

Atendendo a todas essas finalidades, a instalação de jardins botânicos 

inicia-se em Belém, no ano de 1796, devendo seu modelo ser seguido 

pelas demais capitanias. A formação de hortos e jardins em diversas 

capitanias e os projetos de sua realização assinalam um eixo que percorre 

as regiões da colônia, a partir das ordens metropolitanas que envolvem as 

etapas de coletas, viagens, preparação de sementes, plantas, animais, 

pássaros, peixes vivos ou conservados em produtos que nem sempre 

permitiram sua integridade até o destino na Europa. Do trabalho de 

naturalistas às decisões dos vice-reis e da Corte, forma-se  

53 CÂMARA, Manuel de Arruda. Discurso sobre a utilidade da instituição de Jardins nas principais províncias do Brasil. 
In: Obras reunidas Recife: Fundação de Cultura Cidade de Recife, 1982, p.199.  

54 Biblioteca Nacíonal. Manuscrítos. 1-31,30,106.1802.  
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uma cadeia, bastante localizada no tempo, concentrada nesse final do 

século XVIII e no início do século XIX.  

Dos jardins efetivamente consolidados no século XVIII podemos citar o 

de Belém, em 1796, o horto botânico do Rio de Janeiro, datado de 1772, 

criado no Morro do Castelo, única atividade da Academia Científica, além 

de algumas iniciativas práticas e do intercâmbio com academias 

estrangeiras. A Academia instituída por Lavradio em 1771, foi extinta em 

1779 e sucedida pela Sociedade Literária
56

 Mais do que precisar a 

existência de embriões do que seria o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

criado a partir da Fábrica de Pólvora, na Lagoa Rodrigo de Freitas, 

devemos assinalar que, no relato dos contemporâneos, a fundação do 

Jardim se dá com a chegada da Corte, como podemos perceber em Arruda 

Câmara: "Um jardim no Rio de Janeiro, outro na Bahia, outro em 

Pernambuco, no Pará e em Caiena me parecem bastantes; mas como há 

no Pará um instituído pelo governador que foi daquele estado ( ... ), e outro 

em Caiena, denominado Gabriela, não resta instituir senão três nas 

Capitanias acima ditas"
57

.  

Publicado em 1810, o Discurso sobre a utilidade da instituição de 

jardins nas principais províncias do Brasil não parece considerar iniciativas 

anteriores que correspondessem ao mesmo estabelecimento proposto. 

Também na parte relativa à História Natural do Brasil e ao Museu e Jardim 

Botânico na cidade do Rio de Janeiro, compondo as Instruções para os 

viajantes e empregados nas colônias
58

, publicadas em 1819, fica clara a 

idéia, naquele momento, de ineditismo da instituição a ser fundada na 

cidade, agora corte.  

Em 1802, ordenava-se a fundação do Jardim Botânico da Bahia, por d. 

Rodrigo de Souza Coutinho, através de um aviso no qual também 

podemos inferir que o outro Jardim já existente era o de Belém:  

(. .. ) o estabelecimento de um Jardim Botânico em que se cultivem 

as plantas dessa capitania para se reconhecerem, e serem remeti-

das, ou vivas, ou secas, em herbário, para o Jardim Botânico dessa 

cidade destinando-se também esse jardim para nele se fazerem 

experiências, que introduzam novas culturas que possam ser úteis a 
Capitania; tais como a Caneleira, Pimenteira, o Cravo da índia, e a 
árvore do Pão, que se pode mandar ir do Pará, onde já existem 

um Jardim Botânico mui econômico, mas muito produtivo 

(...)59  

56 AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. Sao Paulo: Melhoramentos, 1958, p. 137. 

57 CÂMARA, Manoel de Arruda. Op. cito p.203.  

58 Op. cil.  
59 Biblioteca Nacional. Manuscritos. 1-31,30, 106. 1802.  
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o destino das remessas era o Jardim Botânico de Lisboa e o projeto 

de um Jardim na Bahia antecede o ano de 1802. O exemplo a ser seguido 

era ainda o da Capitania do Pará, "produtivo e econômico", o que obedecia 

a um debate entre as ambições de naturalistas e autoridades, uma 

discussão que envolvia as noções de utilidade e "luxo".  

Foi em 1811 que se deu a criação do Real Jardim de Plantas de 

Olinda, que teve uma importante relação com o da Lagoa de Freitas/J. 

Botânico do Rio de Janeiro, no período de 1814 e 1816
60

, envolvendo a 

remessa de plantas vivas entre os dois estabelecimentos e a nomeação do 

diretor do Horto de Olinda após sua vinda a Corte. O funcionamento dos 

jardins deveria, em princípio, obedecer a determinações de austeridade, 

como se observa na descrição do Horto de Belém, "econômico e 

produtivo". Sua utilidade seria eventualmente questionada, face ao que o 

Marquês de Pombal classificaria como "luxo botânico, que atualmente 

grassa em toda Europa"
61

 , ressaltando, serem suficientes para a Uni-

versidade, as ervas medicinais.  

O estudo da medicina estaria presente em todos os projetos de Jardins 

Botânicos, aliado aos esforços de aclimação. O projeto de Jardim Botânico 

da Bahia incluía assim, um local denominado "escola", um lugar onde o 

professor deveria fazer todos os anos "a demonstração das plantas na 

estação mais conveniente, para a instrução da mocidade, que se destina 

para a medicina, cirurgia e farmácia"
62

. Havia espaço também para um 

canteiro destinado ao "ornato e recreio" e onde os "curiosos e estudantes" 

poderiam achar objetos para "suas demonstrações"
63

. O projeto previa 

lagos para plantas aquáticas, fontes, terrenos úmidos e abrigados para 

determinados tipos de plantas, espaços reservados ao cultivo de árvores e 

moradia para os empregados encarregados do jardim e da preparação das 

"plantas vivas e secas que Sua Majestade manda se enviem para o seu 

Real Jardim da Corte"
64

.  

Data ainda do início do século o projeto de constituição de um horto 

botânico em Ouro Preto. O funcionamento dessas instituições, marcada-

mente voltadas para o desenvolvimento de culturas das plantas úteis, 

preparação de remessas à Corte e o ensino da medicina, corresponde ao 

estudo da botânica também através de viagens e que se consolidam na 

produção de memórias científicas elaboradas por ilustrados luso-bra-

sileiros, atendendo ainda às áreas de mineralogia, zoologia e outros cam-

pos.  

O mundo natural das colônias ocupa, nessa epopéia das ciências 

 

60 Arquivo Nacional. Códice 807, v7, 11.189-191.  

61 Apud JANEIRA, Ana Luíza. Jardins do saber e do prazer. Lisboa: Edições Salamandra, 1990, p.73. 

62 Biblioteca Nacional. Manuscritos. 11-33,26,27. 1802-03.  
63 Idem.  
64 Idem.  
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da natureza, um lugar central, reiterando a sua essência, enquanto apre-

senta-se, igualmente, como contradição civilizatória. O Brasil é também o 

lugar das dificuldades de implementação das demandas metropolitanas, da 

inoperância de seus habitantes, da distância da Europa. Exotismo e ciência 

são então atributos que convivem e se conflitam. Essas contradições 

estariam expressas na correspondência entre as autoridades coloniais e 

metropolitanas e, igualmente na forma e no tema da iconografia gerada 

pelas viagens, comportando a natureza física, a desordenação urbana, a 

escravidão, os índios, em cenas marcadas de sinais positivos e negativos, 

falando de uma ambivalência que incide sobre o mundo colonial e, 

também, sobre o reino. O reformismo setecentista luso é interceptado pela 

idéia de que Portugal da época das Luzes constituiria uma contradição. 

Tal convicção expressa-se em Faoro, ao afirmar que,  

O reinado de D. José busca, pela mão de seu duro ministro, o 

marquês de Pombal, reconquistar a independência perdida, perdida 

ao mercador inglês e alienada pelo sistema mercantil, que se 

congelara e se enrijecera num mundo em transformação. Obra tão 

quimérica como o plano das companhias de D. João Vem lugar 

porém, do refúgio ilhado procura-se, agora, a modernização im-

plantada do alto. Pombal nega o seu país - ignora-o para negá-lo 

- novas idéias, novos métodos de ensino são trazidos às pressas, da 

Europa remota, remota no pensamento e vizinha nas fronteiras
65

  

Trata-se aqui, não apenas de uma relativização do alcance das reformas, 

mas da afirmação de sua dimensão "quimérica", face ao distanciamento 

daquele pensamento europeu, daquele universo intelectual na qual Portugal 

deveria ingressar. Ignorar Portugal significa ignorar tudo o que se contrapõe, 

que resiste às novas idéias, a sua fixidez, e, mais do que isso, significa afirmar 

a exterioridade desse processo, sua incompletude e inadequação. Tanto na 

perspectiva das relações de poder, quanto das relações de produção, haveria, 

em diferenciadas análises, uma superposição da política pombalina à realidade 

portuguesa. Para nós, importa perceber as leituras desse descompasso como 

construção e atualização da história portuguesa do século XVIII, olhando, mais 

especificamente, não para a viabilidade da política e da reforma das insti-

tuições, mas para os desencontros, contradições e deslocamentos que 

constituem a escrita da história luso-brasileira.  

65 FAORO. R. Os donos do poder, formação do patronato político brasileiro. Vol. I. São Paulo: Globo. 1991. p.227-228.  
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Personagem central dessa trama, a natureza americana define a re-

lação metrópole-colônia também na perspectiva de seu conhecimento e 

exploração. Constrói-se um nexo intelectual, compartilhando uma língua 

comum, um método e uma ambição científica e, ainda, desenha-se uma 

ordem a partir do monopólio do todo, pertencente à metrópole
66

. Não é 

nosso objetivo aqui, discutir a idéia de um nativismo, ou de uma autonomia 

nacional, mas assinalar as aproximações que a ciência ilustrada promove 

entre os intelectuais luso-brasileiros, edificando uma diferença sobre essa 

igualdade e, é nesse sentido, que cabe a sugestão de Antônio Cândido, de 

uma geração que prepara a independência, "homens fervorosamente 

patriotas", que "procuravam agir conforme essas diretrizes para integrar o 

Brasil no mundo intemporal da razão e da ciência"
67

 .  

Mais do que associarmos diretamente a ciência do século XVIII com 

impulsos revolucionários e mesmo nativistas, cumpre sublinharmos que, 

sem dúvida, foi no campo da estética, das idéias filosóficas e científicas 

que a Ilustração se manifestou na colônia
68

, o que envolve e parte da 

relação com a natureza, com o mito original americano, ponto de partida 

para as possíveis identidades luso-brasileiras que, acreditamos, realiza-se 

nas atividades voltadas para a história natural, na literatura árcade, e, 

como dirá Sérgio Buarque de Holanda
69

, na exigência de uma epopéia 

americana, o gênero, que pela sua possibilidade épica, possibilitaria a 

exaltação da natureza brasileira.  

A história natural, tanto quanto a literatura árcade, nos remetem à 

questão teórica central de nossa pesquisa: a idéia de que falamos de uma 

escrita, da história e da natureza, dos documentos que consultamos, das 

disputas no interior do debate setecentista, em torno da classificação e da 

descrição, dos "livros da natureza", em seu sentido estrito, as obras de 

Plínio, Aristóteles, Bacon, Tournefort, Lineu, Buffon, de um confronto de 

textos, de uma história que, coincidindo com a essência de toda escrita, é 

a história de uma falta e de um projeto.  

66 Cf. SANTOS, Afonso Carlos M. dos. Nos rascunhos da nação: inconfidência no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:  

Coleção Biblioteca Carioca, 1992. p.141  

67 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira, momentos decisivos. Vol I. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, p.239.  
68 FALCON, F. Da Ilustração à Revolução Op. cil p.59.  
69 Cf. HOLANDA. SB Capitulos de literatura colonial São Paulo: Brasiliense, 1991.  
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