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Resumo: 0 presente artigo, que reUne os docurnentos 113 
e 114 do Códice Costa Matoso, tern por objetivo comparar o tratarnente 
dado por Costa Matoso ao potencial econOmico da natureza de 
Minas. Embora tenha sido escrito na metade do seculo XVIII, a 
precisdo de suas descricoes leva-nos a considerá-lo como um dos 
muitos naturalistas que fizeram a descricdo da natureza no final 
do Setecentos, essencialmente por inspiracao do movimento 
Iluminista. 

Abstract: The present article, which gathers together the 
documents # 113 and # 114 from the Códice Costa Matoso, looks 
forwards to balancing Costa Matosos's views on Minas' 
environmental economic potentials. Although written in the mid 
18"' century, the author's realistic descriptions lead to seeing him 
as one within the many Naturalists that described the ecology and 
its environment throughout the Illumination movement's spectacles 
in the end of the 1700's. 

Figuram dentre as belas descricoes componentes dos quase mil folios do 
Códice Costa Matoso, e que agora, finalmente vem a luz para a satisfacao dos 
historiadores, dois documentoS essenciais para a reconstituicao de certos as-
pectos da vida material na America portuguesa. De um deles — [Noticias das 
taquaras, dos cipos e das muitas comidas que sefazem de milho]' —podemos dizer que se 
trata de urn velho conhecido, pois a parte concernente a alimentacdo, mais 
especificamente ao milho ja fora revolvida por Sérgio Buarque de Holanda 
nas décadas de 50 e 60. 2  Mas conforme veremos, o potencial do documento 

FUNDACAO Joao Pinheiro. Odice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 113, p. 782-786. 

2. Em Cananhos e fionteiras, Sergio Buarque de Holanda fez uma anhlise profunda da assimila-
cao dos habitos alimentares indigenas pelos adventicios. Segundo este autor, o grande fator 
estimulante do consumo do rnilho entre os paulistas, relaciona-se a própria facilidade do seu 
plantio, pois o transporte dos graos era relativamente facil se comparaclo corn a dificuldade 
de se transportar as rarnas de mandioca. Alérn do mais, sua aceitacao devia-se a urn larga 
variedade de opcOes oferecidas por aquele procluto. 
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esta longe de se esgotar ai. Alern de tratar deste precioso ingrediente culinario, 
basico na alimentacao colonial, ele traz informacoes de peso acerca dos princi-
pais utensilios domesticos cuja origeni é tributária aos indigenas. De teor ainda 
mais obscuro e portanto campo fecundo para aqueles que se interessam por 
assuntos relacionados ao mundo natural é o segundo documento — [Lembrança 
das ervas medicinais, dos cipós e das cirvores e paus mais usuais no pais das Minasf — 
importante inventario das especies vegetais usadas como drogas. 

Diversos sao os temas tratados, mas o eixo em tomo do qual eles gravitam 
é Unico: o cotidiano; advem dai a grande atualidade do documento. E certo 
que urn documento histOrico e sempre atual e qualquer ocasiao é propicia 
para que uma "nova" fonte venha a tona, mas é inevitavel dizer que o Códice 
Costa Matoso foi transcrito no momento ideal. Isto porque coincide corn a atual 
tendencia da historiografia brasileira que se enverga de maneira crescente aos 
estudos sobre a vida material, cotidiano, rnentalidades, e enfatiza alguns temas 
ate poucos anos atrás considerados periféricos. 

Ha fortes evidencias de que a autoria do documento nao pertence ao 
próprio ouvidor das Minas, e que provavelmente seu contelido represente o 
resultado das diversas leituras que frequentemente fazia sobre os mais diferen-
tes assuntos, o que nao diminui seu merito, pois so seu profundo interesse pelo 
mundo natural numa epoca ainda pouco receptiva a isto, já se constitui num 
fato extremamente revelador de seu cal -Ater ilustrado. 

Antropologo avant la lettre, Caetano da Costa Matoso fizera seus relatos 
como se fosse um legitimo representante do saber cientifico cujo interesse re-
caia sobre as formas mais adequadas de se tirar proveito da natureza. 0 cuida-
do, e a perspicácia que caracterizarn suas descricoes, faz-nos muitas vezes 
confundi- lo corn urn dos muitos viajantes e naturalistas que observaram e 
difundirarn os retratos da colfinia no Velho Mundo. Mas ao mesmo tempo em 
que a forrna e a ternatica os identifica, urn fosso profundo, representado pela 
própria temporalidade, os distancia. 0 Códice data de 1752, periodo que an-
tecede ao grande surto de relatos sobre a natureza brasilica, tao proprio dos 
anos derradeiros do setecentos e principios do seculo seguinte. Espirito precoce 
no hostil ambiente colonial, tao avesso as manifestacoes da cultura cientifica, 
Costa Matoso desempenhou papel de destaque. Em plena metade do seculo 
XVIII, ele transportara a distante America portuguesa sua bagagern de auten-
tico representante da ilustracao. 

Tudo indica que o ouvidor das Minas estava a par das raras manifesta-
c'Oes do pensarnento cientifico ocorridas nos tempos coloniais o que se compro-
va atraves de sua participacdo na Academia dos Seletos, onde provavelmente 
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tivera contato corn o corn o ilustre doutor Mateus Saraiva, cirurgido -rnor do 
Rio de Janeiro, fundador e presidente da eférnera Academia dos Felizes, e rnais 
tarde mernbro da Academia dos Seletos. Tal como o dr. Saraiva, Costa Matoso 
tarnbern discursava a favor do rnaior aproveitarnento dos recursos oferecidos 
pela natureza americana. Devido a grande precisdo corn que trata dos assun-
tos relacionados a botanica, ve-se que sua incursão no restrito mundo cientifico 
tivera resultados extremarnente proficuos. 

A rneticulosidade descritiva esta presente em todos os rnomentos. Inicial-
mente faz uma cuidadosa e extensa relacao dos derivados do rnilho, assunto 
que deixaremos de lado por ter sido explorado corn profundidade por Sergio 
Buarque de Holanda. Alérn da culinaria, aparecem no docurnento outros ele-
mentos essenciais para aqueles que buscarn a reconstrucao do passado históri-
co através da cultura material e do cotidiano, e procuram compreender o pro-
cesso de apropriacão do saber indigena pelos europeus. 0 documento fornece-
nos urn inventario precioso dos principais utensilios domesticos difundidos en-
tre o gentio. Neste sentido, revela-se extrernarnente inovador, pois grande par-
te das inforrnacoes que ate agora tinhamos sobre o assunto eram fornecidas 
pelos testamentos e inventarios. 4  Na descricao, o que mais impressiona é o 
senso de conhecirnento e aproveitamento da natureza pelos indios. Todos os 
objetos descritos eram confeccionados a partir de taquaras, designacao genéri-
ca de diversas especies de bambus, e de alguns cipós nativos dos sertöes das 
Minas. A enumeracao dos objetos de cozinha é muito rica e indica que a rnaior 
parte deles erarn obtidos através destas materias-prirnas. A cana grossa ou 
taquarucu, na lingua dos indios, era normalmente utilizada como panela por 
ter urn vão muito grande. Alérn da funcao de recipiente para cozer alimentos, 
o taquarucu era empregado na confeccao de peneiras e tipitis, especie de ces-
tos onde se colocava a rnassa da rnandioca para ser prensada. 0 uso deste 
bambu não ficava restrito ao espaco da cozinha, pois dele se faziam ainda os 
varais, as canas para redes, e corrirndos das escadas por ser de grande compri-
mento e leveza. Ao lado desta, outras castas de taquaras ajudavarn a compor o 
conjunto de utensilios das casas. Da taquarata, cana bastante delgada, fabrica-
varn-se esteiras e balaios. Ja a taquarapoca, rnais grossa que a prirneira, servia 
para fazer cestos. Era tarnbern corn as taquaras que os gentios fabricavarn seus 
principais instrumentos de caca, tais como as facas de gurne, pontas de flechas 
e demais armas destinadas ao apresamento de papagaios, maritacas, periqui-
tos, maracands, e outros passaros que costurnavam abundar nas rocas de milho. 

4. Ainda que cle forma restrita, Alcantara Machado, foi pioneiro ao tratar da história da cultu-
ra material no America portugruesa baseanclo-se no conteUdo dos inventários e testamentos. 
Conforme comprova o proprio contendo da obra — Nein c morte do bandeirante — trata-se de 
urn material riquissimo em informacroes sobre a vida material. As informacoes contidas no 
Odra além de servir de complemento a estas fontes documentais, abre-nos novas possibili-
dades de conhecer o cotidiano dos colonos. 



Tao expressivos quanto as taquaras no contexto do fabrico de objetos, 
foram os cipos. Além da elernentar furicao de amarrilho das Ancoras ou fateixas 
das embarcacoes, supria a falta da cordoaria e ainda do linho usado nas velas. 
No precdrio ambiente da colonizacao, marcado pela escassez dos utensilios, de 
urn modo geral, os cipos tiveram funcao de destaque, pois muitas vezes eles 
fizeram as vezes dos pregos. 0 cip6 guaiviticambira, que no vocalpulo do gen-
tio significava canela de velha farelenta, era especificamente indicado para este 
fim, pois além de ser resistente, conservava-se durante muito tempo. 

0 Códice fornece igualmente uma lista extensa das madeiras mais utiliza-
das nas construcoes, servicos da mineracdo e na maquinaria dos engenhos, 
além das significativas informacoes acerca do aproveitamento das madeiras no 
fabrico de barcos. 

0 documento nos cla. a ideia de uma natureza funcionalista na qual tudo 
podia ser aproveitado para o }Dem comum. Ela fornecia os objetos da casa, os 
instrumentos de caca e principalmente os remédios. Dono de estilo descritivo 
marcado pela valorizacao do mundo natural, Costa Matoso foi extremamente 
cuidadoso ao tratar das ervas rnedicinais, fato que mais uma vez reforca a idéia 
de que ele se valera de obras especializadas ao compor o seu Códice. 

Dez anos antes do aparecirnento do Códice, urn anônimo dedicara ao vice-
rei do Brasil André de Melo e Castro, o conde das Galveas, urn minucioso 
inventário das plantas medicinais do Brasil, indicando muitas vezes como os 
indios costumavarn prepará-las.' Nada nos autoriza afirmar que Costa Matoso 
tivera contato direto corn aqueles papéis, rnas a grande similaridade dos temas 
nos faz crer ele se apoiara nos escritos do anônirno autor, para fazer suas des-
cricöes. No truculento periodo de sua atuacdo, o ouvidor tivera assuntos mais 
melindrosos para resolver, o que certarnente lhe furtava grande parte do tem-
po, mas mesrno assitn perrnitia que ele se aprofundasse num universo de leitu-
ras que não era propriarnente o seu. Alérn do mais, convém ressaltar que na 
época colonial foi relativamente cornum a circulacao de pequenos receituários 
anônirnos. 

Afora a sua enorrne valia no fabrico dos utensilios domésticos, os cipós 
eram muito usados na rnedicina da época. Diversos eram os tipos encontrados 
nos sertOes das Minas e assim era arnpla sua garna de indicaVies. Havia cipós 
contra todos os males. 0 butua era considerado urn remedio universal contra 
todas as indisposicoes, o rapacari, alern de ser usado corno sabdo, tanto para 
higiene corporal como para a lavagern de roupas, produzia resultados admirá-
veis quando aplicados nas varizes das veias anorretais. 

346 

Biblioteca Nacional de Lisboa. Res. y\5 \ 124. 



Ainda que distante do sistema classificatório predominante a partir dos 
finais do setecentos, o ouvidor descreve as principais ervas medicinais das Mi-
nas corn grande acuidade. 0 leitor habituado corn a literatura farmacológica 
produzida na America portuguesa neste mesrno periodo, chega mesmo a con-
fundir os relatos do ouvidor corn a literatura especializada existente sobre o 
assunto. Nada podemos afirmar corn certeza acerca das obras utilizadas pelo 
autor do Códice, mas o que se sabe e que provavelmente pertenciam a individu-
os dotados de largos conhecimento empiricos e que demonstravarn grande in-
teresse pelos costumes e saber fitoterapico indigena, fato cornprovado pela 
própria nomeacao dada as espécies vegetais. Apesar de haver algumas exce-
Vies, o autor dos relatos chamou as ervas rnedicinais pelos dos mesmos nomes 
dados pelos gentios e mais tarde assirnilados entre os colonos. Sucucuia, erva-
do-bicho, juqueri, jacucanga, erva-de-passarinho e pariparoba, figuram den-
tre os mais cotados ingredientes da farrnacopéia gentilica. 

A atencao dispensada aos assuntos ligados a medicina chega ser intrigan-
te. 0 que levaria urn ouvidor, cercado por urn arnbiente tao turnultuado a 
aprofundar-se em leituras de extensas obras de botânica e farrnacologia, e a 
tratar de certos assuntos que fugiam da sua alcada? Formalrnente, nao existi-
arn relacOes diretas entre os ouvidores e a area rnédica, mas dada a fragilidade 
do sisterna da sande pnblica, bern corno a escassez e muitas vezes a ausencia de 
representantes das autoridades sanitarias do reino na America portuguesa, os 
ouvidores viam-se obrigados a se imiscuir nestes assuntos para julgar as irregu-
laridades que frequenternente ocorriarn corn a venda de medicamentos e corn 
o exercicio das artes médicas. Afora destes pontos de intersecao nao havia qual-
quer elo de ligacao direta entre urn e outro setor, sendo bern provamel que ele 
fora movido antes por sua sensibilidade de hornern ilustrado do que por urna 
necessidade irnediata. 

Na Segunda metade do século XVIII foi crescente o habito dos responsa.- 
veis da administracao colonial se preocuparern corn a exploracao da natureza, 
pois cada vez ficava rnais patente que disso dependia a riqueza do estado 
tugues. Nos dois docurnentos em questao, Costa Matoso teve corno finalidade 
principal indicar as potencialidades econômicas da natureza das Minas, tal 
corno fariarn anos mais tarde em toda a America portuguesa alguns enviados 
d'el Rg incumbidos de descortinar aos olhos dos portugueses as riquezas escon-
didas naquelas terras distantes. Refletindo sobre o periodo que separa o apare-
cimento do Códice do grande surto de publicacoes sobre a natureza e cuja enfa-
se recaia sobre o potencial da colônia, nada rnais justo que inserir o seu norne 
no grernio dos pioneiros do pensamento cientifico no Brasil, rnesrno se para tal 
se valesse de memórias e relatórios que provavelrnente recebia de outros. 
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