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Levando a bordo El-Rei D. Sebastiao 
E erguendo, como um nome, alto o pendlio 
Do Imperio, 
Foi-se a ultimo nau, ao sol aziago 
Erma, e entre clwros de, ancia e de presago 
Mysterio 

JVrio volton mais. A que illta indescoberta 
Aportou? Voltara da sorte incerta 
Qye teve? 
Deus guarda o cmpo e aforma do filturo, 
Alas Sua bg projecta-o, sonho escuro 
E breve. 

Ah, quanto mais ao povo a alma falta, 
Mais a minim alma atlantica se exalta 
E entorna, 
E enz mim, num mar que ndo tem tempo on espaço 
Vcjo entre a cerraceio teu vulto bap 
Qye torna. 

.Arao sei a hora, mas sei que ha a hora, 
Dernore-a Deus, chame-lhe a alma embora 
Mysterio. 
Surges ao sol ern mim, e a nevoa finda: 
A mesma, e trazes o pendao ainda 
Do Imperio. 

Fernando Pessoa. A Ultima Nau. 
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Resumo: Este estudo pretende apresentar algurnas coorde-
nadas gerais acerca da exploracao da Natureza da capitania das 
Minas Gerais, em estreita conexdo corn as estrategias da Coroa 
portuguesa, no sentido da preservacdo do monopólio. 

Abstract: The paper's goals are to present general guidelines 
of the environmental exploitation in Minas Gerais. Nevertheless, 
their close relationships with the strategies of the Portuguese Crown 
so as to maintain the monopoly in the Captaincy. 

Introducao: Memória e Descobrimento no século XVIII ibérico 

A exploracdo da Natureza tropical pode ser compreendida a partir das 
primeiras crônicas e pelas descricoes do relevo, do litoral e do interior feitas 
pelos primeiros viajantes, ao longo da história da expansão portuguesa. Deve-
mos marcar, entretanto, algurnas singularidades quando nos reportamos ao 
contexto da crise da "consciencia européia" e do fortalecimento do despotismo 
ministerial ibérico do século XVIII. 

A reconquista dos territórios ultramarinos através do mundo natural foi 
uma das caracteristicas da politica colonial portuguesa do século XVIII. A 
abertura intelectual dos letrados luso-brasileiros para as várias possibilidades 
que o conhecimento racional poderia proporcionar ao "aumento da riqueza 
do Estado" rnotivou-rne a convidar o leitor a algumas reflexaes acerca das 
descricoes da Natureza mineira, e o seu controle pelo poder régio, contidas nos 
COdice Costa Matoso. A seguir proponho alguns possiveis desdobramentos no 
sentido de urn entendirnento da acao deste ouvidor luso-brasileiro no contexto 
da redescoberta do Novo Mundo nos setecentos. 

Este estudo pretende exarninar algumas possiveis conexOes entre o pen-
samento ilustrado de orientacao cientificista e pragmatica que invadiu os cir-
culos intelectuais europeus e coloniais' e o sentido de urn descobrimento 2  

renovado que marcou a conquista dos territórios ultramarinos, especialmente 
o arnericano, no século XVIII.' 
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Consultar sobre este aspecto: Leopoldo Jose Collor Jobim. Os ideologues e o liberalismo: a 
difusao da obra de Volney e a reacao a seu pensamento em Portugal. Madrid. Revista de 
Historia Trienio Ilustración y Liberalismo. No. 11, mayo 1988, pp. 111-125. 

2. Ver esta discussSo em: Gilberto Freyre. Uma cultura arneafada: a luso-brasileira. Rio de Janei-
ro. CEB. 1942. Especialmente as páginas 44 e 45. 

3. Consultar esta discussão na obra: William Joel Simon. Scientific expeditions in the portuguese 
overseas territories (1783-1808) - and the role of Lisbon in the intellectual-scientific community 
of the late eighteenth century. Lisboa. Instituto de Investigacso Cientifica Tropical. 1983. 



Urna segunda inflex -do deste trabalho examina o mundo das criaturas 
brutas singrado pelos exploradores-naturalistas luso-brasileiros. Neste caso, 
referimo-nos a uma espécie de conquista metódica da America portuguesa, 
que foi diversas vezes representada sob a forma de tentativas de conhecimento 
das "producoes naturais" existentes nos reinos mineral, vegetal e animal. 

Os burocratas e intelectuais ilustrados portugueses tentavam demonstrar 
que, de certa maneira, era possivel harmonizar o mundo natural das criaturas 
brutas, observável empiricamente, corn urn inventario profundo e o quanto 
possivel rigoroso das potencialidades econômicas do Novo Mundo. 

O mundo natural das cofônias foi inventariado pelos naturalistas-filóso-
fos, através de diversos procedimentos, como por exemplo, o incentivo a cria-
(do de instituicoes que exarninassem as condicoes de aclimatac -do das novas 
especiarias "descobertas" pelas viagens filoseificas. Dentre os espacos de so-
ciabilidade cientifico-cultural luso-brasileiros que serviram de apoio as iniciati-
vas de cariz especulativo e pragmático, destacaram-se os Museus de História 
Natural, Laboratórios de Experimentac -do, a Universidade de Coimbra e, no 
Ultimo quartel do século XVIII, a Academia Real das Ciéncias de Lisboa.' 

O conceito de especiaria, fruto do conhecirnento da Natureza colonial, 
consolidou-se a partir da propria criacdo cultural dos grupos de letrados, 
riscadores e exploradores, sob a forma de Memórias, Instrucoes, Correspon-
dencias' entre as autoridades, assim como através dos Projetos para a recupe-
racao econômica do Reino de Portugal e do Império ultramarino. 

Em uma dimensao progressiva, o aparelho de Estado luso foi estabele-
cendo uma rede "sociocultural", que proporcionou urn crescente conhecimen-
to das especiarias trazidas das exploracoes filosóficas ao longo da história da 
expansao atantica portuguesa. 0 historiador Luis Filipe Barreto desenvolve a 
seguinte reflexao acerca da conexão entre o controle da circulac -do dos produ-
tos naturais e o universalismo da expansao planetaria: "Os cereais universalizam-
se também através dos Descobrirnentos peninsulares, como acontece corn o 
rnilho maiz, trazido da America para a Europa e, em seguida, para a Asia e a 
Africa. A cana-de-aciicar e o café chegarn aos Europeus através da civilizacdo 

rnas, gracas aos Portugueses, espalham-se a pouco e pouco pelo 
mundo" 6 . 

4. Sobre este aspecto ver: Lorelai Brilbante Kury e Oswalclo Munteal Filho. Cultura cientifica 
e sociabilidade intelectual lio Brasil setecentista: urn estudo acerca da Socieclade Literária 
do Rio cle Janeiro. Arquivo Nacional Reuista Acenm, volume 8, marnero 1/2, jan/dez. 1995, 
pp• 105-123. 
A relagso entre a crise do colonialismo rnercantilista e a producAo intelectual portuguesa de 
cunho memorialista e projetista foi estudacla, na sua caracterizacão mais global, corn gran- 
de precisão na seguinte obra: Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do anttgo sistema 
colonial 1777-1808, S -do Paulo, HUCITEC, 1979. 

6. Luis Filipe Barreto. Os descobrimentos e a ordem do saber - Urna analise sociocultural. Lisboa. 
Gradiva. 1989. 
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0 movimento lusiada de abertura para a aventura da conquista do 
Novo Mundo e para a cultura cientifica do continente europeu sinalizou na 
direcao da construcdo de um saber que agregou a experiencia da coleta dos 
produtos naturais, decorrente das atividades ultramarinas, ao processo glo-
bal de secularizacdo do continente europeu. 0 contato corn a ciencia mo-
derna aproximou Portugal dos debates intelectuais desenvolvidos nas Aca-
demias, Universidades e Sociedades de letrados. A convivência dos ibéricos 
corn os meios intelectuais de além Pirineus comecou a se acentuar, na opi-
niao do historiador J. S. da Silva Dias, a partir dos Descobrimentos, corn a 
consequente afluencia progressiva de estrangeiros nas pracas de comercio/ 
maritimas e a presenca dos portugueses no estrangeiro. 7  

Os Projetos e as Membrias dedicados a descricao da Natureza colonial 
elaborados pelos burocratas luso-brasileiros, e fomentados pelas Secretarias de 
Estado do Reino e do Ultramar, pretendiam conferir uma certa fundamenta-
cao teórica ao esforco de promover urn denso inventário das potencialidades 
das colanias que integravam o Império portugues. A investigacdo dos "trés 
reinos da Natureza" do território arnericano servia inclusive para ostentar uma 
hipotética competitividade portuguesa frente as potencias européias do conti-
nente na primeira metade do século XVIII. Como lernbra o historiador Jorge 
Borges de Macedo: "Enquanto se desenrolavam estes dramas hegemonistas e 
se desenvolviam as viabilidades estratégicas consagradas em actos fundamen-
tais decorrentes da alianca da Franca corn a Espanha, a situacao portuguesa 
reforcava-se numa dirnensao cada vez rnais atlantica, tanto no dominio econ8- 
mico, como nas vantagens que podia fornecer aos aliados"". 

As reais ordens, oficios e correspondencias entre as autoridades no Reino 
e nos Dominios podem ser compreendidas a partir de uma intencionalidade 
quanto a transforrnacao de urna aventura especulativa em urn programa refor-
mista ilustrado de orientacdo fomentista agrario-naturalista. 

0 cenario colonial abalado pela "era das revolucoes" e pela crise do an-
tigo sistema colonial mercantilista obrigou a Coroa lusa a um determinado 
redimensionamento do sentido extrovertido da colonizacao, lancando mao 
pragmaticamente da conquista da Natureza americana. 

Como resultado da soma das reflexöes dos intelectuais ilustrados pode-se 
inferir que ocorreu urna profunda transformacao do uso e do conceito do mundo 

Para maiores detalhes acerca clesta perspectiva historiográfica consultar: J. S. da Silva Dias. 
Portugal e a cultura européia. Coimbra. Revista Biblos. No. 28. pp. 203-498. 1953. Ver tam-
bern a este respeito: Francisco J. C. Falcon. A cultura renascentista portuguesa. Rio de 
Janeiro, PUC-Rio, Semear - Revista da Cátedra Padre Antonio Vieira de Estudos Portugueses, volu-
me 1, 1997, pp. 21-51. 

8. Jorge Borges de Macedo. Historia diplornotica portuguesa constantes e linhas de fowl - Estuclo de 
Geopolitica. Lisboa. Edicao da Revista "Nacao e Defesa". S/d. p. 235. 
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natural ao longo da modernidade ibérica, tanto no que se refere ao tipo de 
produto quanto ao metodo de exploracad ) , e das formas de exegese e decifra-
(do da Natureza colonial. 

II - Os Sentidos da Politica Colonial 

O irnpério rnaritimo portugues, sob o controle dos despotismos joanino e 
pombalino "', estruturou-se a partir de trés mecanismos de alta funcionalidade, 
no sentido de uma certa univocidade em torno da orientacdo exógena-
exclusivista da politica colonial". Os contornos cientificistas e pragmaticos des-
ta politica serdo examinados sinteticamente a seguir: 

1 - o estatuto juridico luso que serviu de âncora para a coordenacao das 
acoes fomentistas e coercitivas no mundo colonial. 

2 - o fortalecirnento dos poderes dinastico-inquisitorial e oceânico ao lon-
go da modernidade ibérica e européia.' 2  

3 - a politica colonial que, além de voltada para as prioritarias problerna-
ticas fiscais e militares, também voltou-se para urn novo cenario que se avizi-
nhava no despertar do século XVIII, no caso, refiro-rne ao papel ocupado pela 
ciencia como fonte possibilitadora de aumento da riqueza nacional. 

A orientacao pragmatica passou a ocupar um lugar de destaque nos de-
bates burocraticos e intelectuais em Portugal e na America portuguesa. A face 
potencialmente utilitaria da cultura cientifica na prirneira metade do século 
XVIII restringiu-se ao cardter mais descritivo da natureza colonial dentro dos 
parametros do enfoque "estrangeiro-estrangeirado" que rnarcou o quinto rei-
nado joanino. 

0 carater mais efetivo do uso das propriedades do "mundo das criaturas 
brutas" concretizou-se a partir da administracao pombalina e mariana, na se-
gunda metade dos setecentos, sobretudo corn o incentivo dos sócios efetivos e 
secretarios da Academia Real das Ciencias de Lisboa (1779) e corn a reforma 
dos estudos superiores, de 1772, em Coimbra. 

9. 	Cf. Michel Foucault. Classificar IN: As palanras e as coisas - uma arqueologia das ciencias 
humanas. Sao Paulo. Martins Fontes. 1987. pp. 139-179. 
Para uma consulta mais apurada sobre as dirnensOes de continuidacle e ruptura na histOria 
do Estado luso nos sete.centos, nas suas diversas "governaciies", deve-se verificar a seguinte 
obra: David Francis. Portugal 1715 -1808 — joanine, pombaline and rococo Portugal as seen 
by british diplomats and traders. London. Tamesis Books Limited. 1985. 
Cf. Fernando A . Novais. A colonizacao como sistema. IN: Estrutura e dinihnica do antigo 
sistenta colonial. São Paulo. Brasiliense. 1990. (5' edicao). pp. 13-37. 

12. Para urn aprofundamento desta discussão consultar: Antonio Manuel Hespanha e Maria 
Catarina Santos. Os poderes num Império Oceimico. IN: Jose Mattoso (direccao) História de. 
Portugal, vol. 4, 0 Antigo Regime. Lisboa, Estampa, 1998. 
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O projeto de elaboracao de urna História Natural das Colônias foi 
construido no seculo XVIII a partir de uma tens -do entre a conquista do mun-
do natural e a crescente profissionalizacao e especializacao da nobreza lusa. As 
aceies administrativas de cunho fomentista dos ministros do ultramar e dos 
burocratas residentes na America portuguesa concorreram para uma 
visualizacao de uma nova racionalidade da politica colonial, permeada por uma 
original orientacao naturalista dirigida a esta parte do Imperio maritimo luso. 

Os sentidos da politica colonial, nas suas diversas areas de atuacao admi-
nistrativa, trilhavam os caminhos de urna rota mais segura, e na direcao de urn 
redimensionamento do "exclusivo"'. A conquista do "território atlantico" es-
tava a an-  da pele no plano da busca de uma Natureza quase a espera da 
revelacao, da recriacao e destruicae das bases de exploracao colonial do regi-
me ibérico herdado da unido de 1580-1640. 

A renovada aventura ultramarina setecentista foi responsavel direta pelo 
desvelamento do mundo das criaturas brutas. No caso, refiro-me ao conheci-
mento aprofundado dos animais, dos vegetais e dos minerais. 0 movirnento de 
carater ilustrado que impulsionou esta retomada do Novo Mundo em renova-
das bases trasformou a America portuguesa em urn dos alvos constantes das 
especulacoes de cunho pragmatico que marcararn o movimento reformista-
ilustrado ibérico, a partir da segunda metade do século XVIII ate as duas pri-
meiras décadas do século XIX. 

Os aristocratas e os reformistas em quase toda a Europa dos setecentos se 
ocuparam do mundo natural, algumas vezes em seus herbarios e hortos priva-
dos ou na contemplacão dos jardins compostos, ou mesmo quando a Natu-
reza relacionava-se aos assuntos e interesses de Estado. Os burocratas e letra-
dos debrucaram-se de uma forma perseverante sobre o espaco natural das co-
lônias ultramarinas, e trabalharam como se parecessem em busca de uma es- 

i 	Ver: Fernando A. Novais. 0 reformismo ilustraclo luso-brasileiro: alguns aspectos. Sao Pau- 
lo. Revista Brasileira de História, v. 2, No. 7, marco, 1984. 

14 A natureza do sistema capitalista, do ponto de vista da sua evolucAo, foi estudado por 
Scumpeter a partir de urn enfoque que valoriza o papel da niovacão no interior do processo 
de monopolizacâo visto historicamente. Passarei a seguir a uma passagern decisiva de J.A.S 
a este respeito: "0 capitalismo, entao , e , pda própria natureza, urna forma ou método de 
mudanca econômica, e näo apenas nunca esta, mas nunca pode estar, estacionario. E tal 
carater evolutivo do processo capitalista nil() se deve merarnente ao fato de a vicla econômi-
ca acontecer num ambiente social que muda e, por sua mudanca, altera os dados da acao 
econômica. (...) 0 impulso fundamental que inicia e mantem o movimento da máqui-
na capitahsta decorre dos novos bens de consumo, dos novos metodos de producao ou 
transporte, dos novos rnercados, das novas formas de organizacao industrial que a empre-
sa capitalista cria." Joseph Alois Schumpeter. Capitalism, Socialismo e Democracia. Rio de 
Janeiro. Zahar. 1984. P. 112. Consultar também: Daniel Bell. Perspectivas do Capitalismo 
Norte-Americano: Keynes, Schumpeter e Galbraith. IN: Ofinz da Ideologia. Brasilia. EdUnb. 1980. 
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pécie de harmonia entre o mundo sensivel, palpavel , e os interesses da 
Coroa portuguesa.'' 

As autoridades metropolitanas como, por exemplo, Ministros, vice-reis e 
letrados em Lisboa e no mundo colonial procuraram acumular forcas para 
viabilizar uma politica colonial cuja fundamentacao se encontrava na Nature-
za como fonte de inspiracdo e recurso pedagOgico na dimensão de um esclare-
cimento autonomizado. 

0 problema que envolveu o enfrentamento da regeneracao material e da 
degradaca.o da posicao de Portugal no contexto das relacoes dinasticas na Eu-
ropa, na primeira metade do século XVIII, relaciona-se diretamente a estraté-
gia de recuperacao econômica do Reino pela via das potencialidades do Impé-
rio ultramarino''. A responsabilidade da iniciativa ou de uma tomada de cons-
ciencia que vinculasse a atitude cientifica as transformacoes na órbita das rela-
cöes econômicas estava a cargo da comunidade de intelectuais-ilustrados/bu-
rocratas régios" de inspiracao estrangeirada. A ordem da Coroa portuguesa 
era coletar para compreender, e entdo, em um segundo momento, agir racio-
nalmente, dentro dos limites e possibilidades do absolutismo de orientacdo ilus-
trada que se praticava na peninsula ibérica no século XVIII. 

Muitas vezes as investigacoes que redundam em biografias cientificas fa-
zem corn que o pesquisador desenvolva uma falsa questão, ancorada numa 
espécie de dualidade, que pode ser resumida da seguinte maneira: 1- o progra-
ma reformista-ilustrado é suficientemente abrangente para oferecer alternati-
vas competitivas diante da concorrencia interestados que se verificava na crise 
deflagrada pela Guerra de Sucessao em torno da Coroa espanhola que ocupou 
uma parte do primeiro quartel do século XVIII. Na outra ponta da defesa dos 
argumentos, alguma vezes, os historiadores da ciencia mais ortodoxos defen-
dem a seguinte posicdo: 2- as intenciies dos burocratas e dos intelectuais-ilus-
trados luso-brasileiros que integravam a máquina estatal portuguesa vincula- 

15. Conferir: Oswaldo Munteal Filho. Urna Sinfonia para o Novo Mundo — a Academia Real das 
Ciências de Lisboa e os carninhos da Ilustracao luso-brasileira na crise do antigo sistema 
colonial. Rio de Janeiro. UFRJ. Tese de Doutoraclo. 1998. 2 vols. 599 paginas. 

16. Consultar a este respeito: M. N. Pearson. Merchants and States. IN: James D. Tracy (Edited), 
The political economy of Merchant Empires — state power and world trade 1350-1750. Cambridge, 
Cambridge University Press. 1991. Pp. 4 1-117. 

1. A polemica em torno do papel dos intdectuais/naturalistas relativamente ao poder politico 
foi sintetizada por S. J. Gould: "Galileu e Lavoisier tern mais em comum do que o seu 
brilhantismo: ambos são protagonistas principais da lenda básica que cerca a vida de inte-
lectuais, a saber, o conflito entre a solidão do genio revolucionário e o poder do Estado." 
Stephen Jay Gould. Viva o Brontossauro — reflexOes sobre história natural. Sao Paulo Compa-
nhia das Letras. 1992. P. 346. Ver tarnbein o emocionante ensaio de Norbert Elias. Os anos 
de formacao de urn genio IN: Mozart— sociologia de urn genio. Rio de Janeiro. Jorge Zahar 
Editor. 1994. Pp. 67-85. 



varn-se de alguma forma a uma concepcdo de mundo cientificista e mini-
mamente articulada aos canones do pensarnento moderno. Apesar de tudo 
isto, os resultados práticos desta acumulacdo de conhecimentos redunda-
ram em dividendos raquiticos. 

Para alérn das declaracoes de principio, consideramos relevante exami-
nar as bases do pensamento reformista luso-brasileiro a partir de uma perspec-
tiva que valorize a Natureza como elemento que confere consistencia ao 
mercantilismo hibrido dos setecentos. 0 mundo natural das criaturas brutas 
pode ser observado como fonte de riqueza, pelo efeito multiplicador dos lucros 
através do comércio das chamadas "producoes naturals" coletadas na America 
portuguesa, sob a forma da utilidade ou de urn excedente de riqueza. 

0 conjunto das praticas econemicas do absolutismo (mercantilismo), vai 
além das exclusivas relacoes de troca (circulacionismo) ou mesmo de urn ideario 
limitado pela falta de originalidade que abundava entre os fisiocratas. Alguns 
trabalhos relativamente recentes reinvidicarn uma determinada originalidade 
conceitual do pensamento mercantilista, muito especialmente nas seguintes 
obras: Cosimo Perrota— Produrcio e trabalho produtivo no rnercantilismo e no iluminisrno —; 
Francisco J. C. Falcon — Exclusivo metropolitano e comércio colonial: quetoes recentes —; 
Vitorino Magalhaes Godinho — Mito e mercadoria: utopia e prcitica de navegar. Nestes 
estudos, pode-se afirmar, que ha uma espécie de atualizacao de algumas posi-
Vies consolidadas no que concerne a fixidez da pratica mercantil na esfera da 
circulacao, assirn como no aparente imobilismo do Estado diante das transfor-
macOes estruturais do capitalisrno europeu", que vivia urn novo ciclo 
hegemonico de acumulacdo de forcas militares e dinasticas. 

Na verdade, as dernandas do Estado absolutista pressionavarn os minis-
tros e burocratas regios na direcao da formulacdo de urn rnercantilisrno reno-
vado e adaptado a conjuntura européia de crise do capital e do sistema 
interestados. A referencia politica de urn ouvidor como Caetano da Costa 
Matoso, de urn embaixador e conselheiro do Rei corno D. Luis da Cunha, ou 
de urn politico em ascensao corno Sebastido Jose de Carvalho e Melo, que na 
época de Costa Matoso ainda era apenas o Conde de Oeiras, estava situada no 
poder estatal. Por rnais que as forcas locais (na America portuguesa) se 
autonomizassern em terrnos mercantis, rnentais (coletivos) ou intelectuais (es-
paws de sociabilidade), o eixo estava voltado para a politica colonial. 

A capacidade de acurnulacao de capital rid() esta desvinculada das rela-
Vies de poder interestatais a época do antigo regime." Os vários niveis ou 

18 ' Consultar: Max Weber. 0 "Espirito do Capitalismo" IN: A etica protestante e o espirito do capi-
talismo. SAo Paulo. Pioneira. 1983. Pp. 28-52. 

19,  Consultar a seguinte coletânea: D. C. Coleman. Revisions in Mercantilism. London. Methuen 
& Co Ltd. 1969. 
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estruturas de poder que articulam, diferenciadamente, o Irnpério visto mais 
abstratamente, a America portuguesa do ponto de vista da conquista do tern-- 
terio novomundista, e as capitanias em suas especificidades mais concretas, 
nao estdo apartados das ordens regias no plano deciserio. 0 reconhecimento 
empirico do território passou a oucupar urn lugar cada vez mais decisivo e, 
corn o passar do tempo, e corn a agudizacao da crise do sistema colonial, 
prioritario na agenda dos burocratas metropolitanos. 

III - Secularizacao e Encantamento na America Portuguesa 

0 territerio americano no século XVIII foi o lugar privilegiado da obser-
vacao e da experiencia. 0 mundo natural de Caetano da Costa Matoso era 
também o dos viajantes-naturalistas e dos riscadores que singravam as capita-
nias da America portuguesa em busca da unidade desta parte do Imperio 
maritimo, que identificasse sensivelmente os portugueses corn as suas conquis-
tas. A aventura, entretanto, não parava neste ponto. Os exploradores queriam 
mais. Eles desejavam entender o que havia de particular e potencialmente util 

em cada unidade territorial da America. A capitania das Minas Gerais tinha o 
seu lugar na estratégia de alargamento da compreensao do Novo Mundo por-
tugues. Minas também representava o cobalto, os cipós, o enxofre e a quina. 
Os produtos integravam os mineiros ao mundo luso-brasileiro. 2" 

Isto nap significava descurar da utilidade dos seres e dos objetos coletados 
entre as criaturas brutas. Para os efeitos deste estudo podemos considerar como 
valida a hipetese de um rnercantilismo flexibilizado, isto é, urn conjunto de 
praticas econ6rnicas e idedrio politico definidos que cede espacos parcialmente 
aos influxos do pensamento ilustrado via laissez-faire'''. Este rnovimento nao 
excluia a dimensao epicêntrica da Coi-oa através de uma burocracia ministeri-
al adequada a conjuntura de crise, e, potencialmente aparelhada para diag-
nosticar o colapso do modelo de gestão da politica colonial do seculo XVII. 0 
macleo organico da burocracia lusa setecentista postulou a condicao de elabo-
rar urn conjunto de rnedidas capazes de incrementar a atividade ecorpornica no 
Reino e melhor aproveitar as propriedades dos Dominios ultramarinos. 

A Natureza visitada e colecionada pelo ouvidor luso-brasileiro Caetano 
da Costa Matoso pode ser entendida a partir de vários tipos de acao reformis-
ta. Os intelectuais de inspiracdo reformista, riscadores, exploradores e buro- 

20. Ver: Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri (Direccão). 0 Brasil na balanca do Império 
(1697-1808) IN: História dn Expansao Portuguesa — volume III Lisboa, Circulo de Leitores. 
1998. Especialmente as paginas 38-42. 

21. Conferir: John Maynard Keynes. 0 fim do "laissez-faire" IN: Keynes (Colecão Grandes Ci-
entistas Sociais vol. 6). São Paulo. Atica. 1984. Pp. 106-127. 

340 



cratas registraram as suas impresseies através das Memórias de urn Império 
que, de certa maneira, habitava a imaginacdo dos portugueses que percorriam 
as sinuosidades das capitanias pelo interior e costeando o litoral. 0 exótico 
espaco colonial estava repleto de seres capazes de intrinsecamente regenera-
rem a pequenez do solo luso e conferirem urn novo padrao de riqueza a antiga 
sociedade portuguesa. 

As "Noticias das taquaras ou canas rnontanhesas que se acharn pelos ser-
toes destas Minas e de alguns cip6s e seus préstimos", que constam da Coleca.o 
de narrativas testemunhais de cariz especulativo do ouvidor Costa Matoso", 
revelam as propriedades do mundo natural da capitania das Minas Gerais. A 
diversidade dos usos pelos habitantes da terra, e a extracão das licOes oriundas 
de um contato quase direto corn a Natureza podem ser verificadas a luz de urn 
metodo rigoroso e aplicavel. 

0 uso da razan corn objetivos monopólicos dorninou a producao 
memorialista e projetista dedicada a formulacao de diagnosticos que funciona-
vam como instrumentos da politica colonial. Este movintento de idéias e de 
acOes publicas, disposto ao longo do século XVIII, implicou num esforco de 
elaboracao de uma economia-politica que projetou para o Estado o fausto 
joanino, a centralizacao do governo e da administracao da época pombalina, e 
a crise sistémica do periodo rnariano representada pelas metamorfoses do pro-
grama mercantilista-ilustrado. 

As descricOes sumárias da Natureza colonial ocupam muitas vezes o de-
bate em torno dos critérios de confiabilidade do texto cientifico-econômico dos 
reformistas e da sua eventual originalidade relativamente aos progressos da 
ciencia moderna. 0 interesse deste estudo esta centrado em urn conjunto de 
problemas que na verdade refere-se as possiveis apropriacOes do multifacetico 
programa reformista, estribado no cosmopolitismo das Luzes. 

0 vocabulario ultramarino decantado pelo processo de secularizacao em 
curso na modernidade ibérica idealiza os possiveis "aproveitamentos", pela 
Coroa e por sua máquina administrativa, retirados da compreensão dos recur-
sos naturais distribuidos pelos "tres reinos da Natureza" colonial. A contem-
placao tern a sua outra face na busca incessante pela sistematizacao declarada 
na producao memorialistica que revela uma evidente preocupacdo em repro-
duzir fielmente o que se ye no espaco silvestre. 

0 criador e a criatura se encontram nurna mesma teia, a do monopOlio, 
na medida em que a adocao dos rnétodos de "observar no uso de minerar nos 
morros em Vila Rica do Ouro Preto", a decricao da cana-de-actkar, a produ-
cdo da aguardente e o estudo das ervas medicinais se confundem corn a assimi-
lacao e introducao dos debates teóricos correntes na época. 

22 ' Funclacao Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. pp. 782-786. 
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Conclusão: As Viagens "Filosóficas" e as Especiarias das Minas 
Gerais: o ambiente natural de Caetano da Costa Matoso 

A colecao de descricoes do ouvidor consagra dois estilos da producao 
intelectual reformista-estrangeirada: o relato empirico e o tipo de redacao sob 
a forma de Mernórias que vai acompanhar a narrativa do Império ultramari-
no ao longo do século XVIII. 

0 enfoque dos relatos pragrnáticos recolhidos por Caetano da Costa 
Matoso apresentarn algumas caracteristicas singulares que as minhas investi-
gacoes mais recentes sobre os ecosisterna coloniais, especialmente no que diz 
respeito a capitania das Minas Gerais, tern revelado. A partir de meus estudos 
mais pormenorizados sobre os registros da Natureza mineira, pode-se afirmar 
que o mundo natural se apresenta mais fragmentado, diversificado e estratificado 
em suas propriedades se comparado as Instrucoes preparadas pelas autorida-
des metropolitanas. 

A idéia de urn novo renascirnento cientifico e de urn descobrirnento me-
tôdico do território americano conformou urna nova histhria da Natureza na 
capitania das Minas Gerais, sob a forma de recornendacoes cotidianas, oficios, 
Memórias, Projetos e sobretudo precisas Instrucoes, que se converteram em 
residuos das orientacoes que partiam de Lisboa corn vistas ao procedirnento 
taxonômico de rotina exigido pela Coroa, que so tendeu a aceleracao corn a 
falencia de outros mecanismos de sobrevivencia do monopolio. 
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