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Resumo: Se ao longo dos séculos XVI e XVII, os tratados, compilações e descrições do 

ambiente natural das colônias tinham por objetivo o reconhecimento do território e a 

auto-subsistência, no século XVIII, as viagens eram orientadas por um cunho científico 

e o objetivo não era apenas o de reconhecer o espaço geográfico e biogeográfico, mas 

também o de dominar os aspectos zoológicos, botânicos e minerais. Analisar as 

observações acerca do ambiente natural feitas por europeus que passaram pelo Brasil 

neste período pode auxiliar a compreensão dos processos de reconhecimento das 

potencialidades dos seus recursos naturais, vistos como úteis tanto para a economia 

quanto para a ciência. Pretendemos, neste trabalho, analisar fontes documentais 

produzidas ao longo do século XVIII pelos europeus que passaram pelo Brasil e que 

contêm informações sobre o Mundo Natural. Com uma abordagem interdisciplinar e 

utilizando as bases teórico-metodológicas da História das Ciências, buscamos 

compreender de que forma a fauna e a flora do Novo Mundo foi observada, descrita, 

catalogada e inserida (ou não) dentro dos paradigmas filosófico-naturais do período 

Iluminista, e de que maneira tais observações podem ter influenciado a construção de 

saberes acerca do Mundo Natural.  

 

Introdução:  

O tema sobre que nos debruçaremos para o desenvolvimento deste trabalho que 

faz parte do projeto de tese de doutoramento é sintetizado, cremos, no título 

selecionado: “Estudos de Filosofia Natural: O olhar europeu sobre a fauna e a flora do 

Novo Mundo ao longo do século XVIII”. 

A sua abordagem permite situá-lo, em simultâneo, no domínio da História da 

Expansão Portuguesa no período Moderno, dos Estudos Coloniais, do estudo do Brasil 

colônia, ao mesmo tempo em que o enfoque seguido o situa no âmbito da História das 
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Ciências, apelando a diversas dimensões desta área disciplinar: agentes, práticas e 

epistemologia.  

Vamo-nos centrar na produção de conhecimento, fundado em experiências de 

observação em território colonial brasileiro, que nos permitam indagar acerca das bases 

de construção de um novo paradigma cientifico.  

Objetivamos, assim, através do projeto de doutoramento que se faz resumido 

neste trabalho, produzir uma contribuição à história da difusão e do impacto do 

Iluminismo, notadamente o português, na produção das obras a respeito do mundo 

natural na América portuguesa e, reciprocamente, indagar até que ponto essas 

descrições de universos desconhecidos da Europa contribuíram para a construção de um 

novo paradigma científico, de que a prática da ciência não deve ser alheia. A partir deste 

objetivo geral, iremos direcionar nossa pesquisa à análise das descrições da fauna e flora 

da América portuguesa setecentista. 

Contextos: O Iluminismo, o Novo Mundo e as observações a respeito do Mundo 

Natural.  

No século XVIII, o interesse pela natureza e por tudo que a envolvia ganhou 

força e permeou grande parte dos estudos dos intelectuais. Houve um forte interesse 

pelo mundo natural, guiado pelos paradigmas do Iluminismo, potencializado pela ampla 

circulação de textos impressos e pela criação de diversas instituições de divulgação, tais 

como as academias de ciências, jardins botânicos, periódicos e coleções particulares, 

proporcionando, também, o surgimento dos gabinetes de História Natural. Financiadas 

pelos patronos e mecenas da Ciência e da Filosofia Natural, nobres ou burgueses 

abastados, estas instituições fomentaram a publicação de livros, memórias e catálogos 

de coleções de plantas e animais exóticos
1
.  Uma das consequências marcantes deste 

grande interesse pela História Natural foi a concepção, muitas vezes por parte dos 

governos nacionais, de que era necessária a investigação sistemática, tanto das áreas 

ainda desconhecidas do globo, quanto das colônias já estabelecidas e em processo de 

expansão. Tudo era passível de observação, experimentação, catalogação, descrição, 

classificação, e por fim, análise quanto aos usos, fossem eles ligados à ciência ou à 

economia.  

                                                                 
1
 MAYR, E. O desenvolvimento do pensamento biológico: diversidade, evolução e herança. Brasília: 

Universidade de Brasília. 1998.  
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De fato, diferentes nações europeias financiaram empreendimentos de cunho 

filosófico natural. Viagens como as do capitão inglês James Cook (1728-1779
2
), famoso 

por ter explorado o Oceano Pacífico, do francês Louis Antoine de Boungaiville (1729-

1811), autor de um tratado de cálculo de navegação e que empreendeu uma viagem ao 

redor do globo
3
 ou mesmo a Viagem Filosófica pela América portuguesa idealizada 

pelo naturalista italiano Domenico Vandelli, levada a cabo pelo luso brasileiro formado 

em Coimbra, Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815)
4
, demonstram que nações 

como Inglaterra, França e Portugal compreendiam a necessidade de se estudar o mundo 

natural e suas potencialidades. 

Como movimento intelectual, o Iluminismo esteve longe de ser um privilégio de 

uma determinada nação e, em diversas partes da Europa, como Alemanha, Inglaterra, 

Escócia, Itália, França, características próprias eram desenvolvidas. Foi um fenômeno 

que se estendeu a, praticamente, toda Europa ocidental e Américas. Um grande volume 

de informações, resultantes da investigação e observação da natureza, encontrados em 

tratados, memórias, jardins botânicos e museus, impulsionadas pelos princípios de uma 

nova racionalidade, divulgada pelas conquistas do pensamento iluminista, percorriam a 

Europa e, em certa medida, suas colônias
5
. Podemos dizer, que a exemplo da França ou 

da Inglaterra, os estudos ligados às Ciências Naturais em Portugal não estiveram alheios 

a este processo. Pelo contrário. Em muitos aspectos, os homens de letras portugueses 

ocuparam posição de vanguarda, principalmente no que se refere à História Natural
6
, 

desenvolvendo trabalhos ricos em descrições e classificações da fauna e flora 

americanas com os mais variados intuitos. Este é o caso do trabalho de Francisco 

Antônio de Sampaio, que escreveu em 1782 a “História dos reinos Vegetal, Animal e 

Mineral do Brasil, pertencente à Medicina”. Neste trabalho, o médico e cirurgião de 

Vila Real relata as mais variadas plantas da América portuguesa e procura relacioná-las 

com usos médicos. O que mais impressiona nesta obra setecentista produzida na Bahia, 
                                                                 
2
 FISHER, Robin; JOHNSTON, Hugh. Captain James Cook and His Times. Londres: Croom Helm LTDA. 

1979.  
3
 DUNMORE, John. Storms and Dreams: The Life of Louis de Bougainville. Chicago: University of Chicago 

Press. 2007.  
4
 PATACA, Ermelinda M. Viagens Científicas no Império Português (1755-1808). I Simpósio de Pesquisa 

em Ensino e História de Ciências da Terra III Simpósio Nacional Sobre Ensino de Geologia no Brasil. 
Unicamp, 2007.  
5
 SANTOS, C. F. M. Uma Cosmologia do Novo Mundo: Os Diálogos Geográficos de Joseph Barbosa De Sá 

no ano de 1769. Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde. Rio 
de Janeiro, 2005, p. 86. 
6
 CARVALHO, Rómulo de. A História Natural em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de Cultura e 

Língua Portuguesa, 1987, p. 7-11.  
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é o fato de Sampaio citar e procurar relacionar suas observações e classificações com as 

do sueco Lineu, o que denota o quanto a circulação de ideias e da própria ciência 

iluminista transitava por todo o globo, influenciando os trabalhos dos mais diversos 

filósofos.  

O trabalho feito por Francisco Antônio de Sampaio também demonstra que 

Portugal não estava na obscuridade em relação ás mais avançadas teorias sobre Filosofia 

Natural. Isso fica claro quando analisamos os casos dos chamados estrangeirados. 

Homens da elite portuguesa que deixavam seu país em busca de conhecimento em 

Universidades espalhadas pela Europa, e que voltavam imbuídos dos pensamentos 

iluministas que visavam uma reestruturação nas bases de pensamento científico em 

todas as áreas de conhecimento. Figuras como o Conde de Ericeira, Luís António 

Verney e Martinho de Albuquerque, voltaram do “estrangeiro” com propostas 

inovadoras para a reformulação da educação e ciência em Portugal. Baseados nas ideias 

iluministas, estes homens, e outros, pretendiam tirar Portugal da condição de atraso 

intelectual
7
- se é que o mesmo existia.  

Apesar das particularidades que envolveram as questões da ilustração e das 

tribulações pelas quais passaram as Ciências Naturais em Portugal em meio de 

reformas, perseguições, reviravoltas políticas e desconfiança por parte dos bastiões do 

Antigo Regime
8
, a produção filosófico-natural lusa daquele período é considerável

9
, e 

deve ser analisada como base para compreender os possíveis processos de 

transformação nos campos do conhecimento científico, em especial a Filosofia natural. 

Como já afirmamos, ao longo do século XVIII, com a consolidação do 

pensamento ilustrado em Portugal, deu-se um processo que representou um esforço 

sistemático, principalmente sob os auspícios estatais, que visava promover a renovação 

das bases do conhecimento, tanto no Reino quanto nas colônias. A partir de 1750, 
                                                                 
7
 BOXER, C.R. O Império Marítimo português 1415-1825. Reimp. – (Extra-colecção; 47), Edições 70, p. p. 

340 – 348 
DISNEY, A. R. História de Portugal e do Império Português. Volume II. Cambridge: Syndicate of the Press 
of the University of Cambridge. 2011. 
8
 SANTOS, C. F. M. Uma Cosmologia do Novo Mundo: Os Diálogos Geográficos de Joseph Barbosa De Sá 

no ano de 1769. Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde. Rio 
de Janeiro, 2005, p. 66-72. 
9
 DOMINGUES, Ângela. Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de redes 

de informação no Império português em finais do Setecentos. História, Ciências, Saúde. Manguinhos. v. 
VIII (suplemento), 823-38, 2001, p. 823-38. 
DOMINGUES, Ângela. Notícias do Brasil Colonial: A Imprensa Científica e Política ao Serviço das Elites 
(Portugal, Brasil, Inglaterra). Varia História. v. 22, n. 35, p. 150-174, 2006. 
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começa em Portugal o que Charles Boxer denomina de a “Ditadura Pombalina” (2011). 

Foi um período extremamente importante para Portugal e suas colônias. Em nossa 

análise, este período traz algumas das principais políticas de implementação e 

reformulação das bases educacionais e políticas do Reino, ligadas diretamente com o 

interesse da Metrópole nas potencialidades econômicas de suas colônias e no 

reconhecimento e demarcação territorial
10

. Pombal investiu na reforma das 

Universidades portuguesas, principalmente a mais importante delas e a única a partir de 

1759, a de Coimbra. Contratou intelectuais e cientistas qualificados, como o naturalista 

italiano Domenico Vandelli. Neste sentido, a coroa portuguesa não só não esteve alheia, 

como participou de forma ativa no processo de renovação cultural e científica, com 

financiamentos e incentivos para a realização de viagens e expedições que resultaram 

em tentativas de reformulação e inventariação do que se sabia sobre mundo natural, em 

Portugal e nos espaços coloniais. Assim, deve-se ressaltar o fomento, implementado 

pela coroa portuguesa, sobretudo a partir dos reinados de D. José I (1750 – 1777) e D. 

Maria I (1777 – 1816), das chamadas Viagens Filosóficas. As políticas de incentivo às 

investigações filosóficas, a partir do reinado de Maria I, avançaram e se intensificaram 

com as expedições coordenadas e financiadas pela Coroa. 

Promoveu-se o envolvimento de diversos setores da sociedade portuguesa, com 

a congregação dos trabalhos de matemáticos, astrônomos, médicos, cirurgiões, 

engenheiros e filósofos naturais, alguns vindos de outras partes da Europa. E também 

daqueles que não tinham necessariamente uma formação acadêmica nesses campos do 

conhecimento, mas que foram treinados para exercer a função de recolhedores de 

informações sobre o ambiente natural. Esses podem ser considerados como a grande 

maioria da mão-de-obra do período, principalmente quando analisamos os territórios 

coloniais
11

. Não foram poucos os funcionários estatais que, impulsionados pelos ventos 

da Ilustração, realizaram notáveis trabalhos à frente da administração pública e na 

promoção e produção de saberes acerca do mundo natural
12

. Uma parcela considerável 

destes esforços foi direcionada às colônias na Ásia e África, mas principalmente, ao 

                                                                 
10

 DISNEY, A. R. História de Portugal e do Império Português. Volume II. Cambridge: Syndicate of the 
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 BRIGOLA, João Carlos. Coleccionismo no Século XVIII. Textos e Documentos. Porto, Porto Editora, 
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 DOMINGUES, Ângela. Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de redes 
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Brasil. Os objetivos de tal política eram múltiplos e iam, desde a intenção de 

racionalizar e superar as dificuldades relativas à produção de bens em território colonial, 

quanto à de consolidar e sustentar o ainda corrente processo de expansão e domínio 

territorial.  

As Viagens Filosóficas tiveram início ao mesmo tempo em que a Coroa 

portuguesa estava preocupada com a demarcação territorial da colônia. A princípio, 

pode-se notar certa confluência entre os objetivos políticos e financeiros em relação à 

busca, reconhecimento e definição territorial, em associação com os objetivos 

científicos das Viagens Filosóficas. Por isso, podemos encontrar trabalhos de 

catalogação e descrição de espécies de animais e plantas escritos por engenheiros, 

governadores de capitanias, e por homens não letrados que acompanhavam as 

expedições. Ou seja, o universo natural, naquele momento, suscitava o interesse de 

todos
13

, além de o reconhecimento territorial e científico do ambiente americano ser 

uma questão primordial para o desenvolvimento da colônia. 

Tal processo permitia ainda a reunião, com propósitos acadêmicos, de 

informações sobre a natureza, que pudessem servir e potencializar as ações das 

instituições do império como um todo. Neste período, a questão das ciências tornou-se 

crucial à manutenção, sustento, progresso e expansão imperial, principalmente no 

entendimento do próprio Estado
14

. No que se refere aos paradigmas filosófico-naturais e 

ao estudo do ambiente nos domínios coloniais, diversas iniciativas foram promovidas 

pelo Estado, que visava à coleta da maior quantidade possível de dados a respeito das 

potencialidades existentes na natureza da colônia americana
15

. 

Neste período foi contratado pelo Marquês de Pombal, para ocupar a cátedra de 

História Natural da Universidade de Coimbra, o filósofo natural italiano Domenico 

Vandelli (1735-1816). A partir de 1764, quando contratado, Vandelli foi o principal 

idealizador de uma série de viagens pelo reino e possessões ultramarinas, todas elas 

condensando o caráter científico a intenções de cunho econômico e político, tais como o 

de fazer um inventário dos recursos naturais que pudessem ser explorados no futuro.  
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Vandelli buscou transformar a Universidade de Coimbra em um relevante centro de 

pesquisa na Europa. Seus discípulos viviam espalhados por Portugal e outras nações, 

estudando todas as particularidades naturais que pudessem ser relevantes para a 

economia e a ciência. Suas instruções eram claras: catalogar e classificar do mais 

minúsculo musgo ao metal mais brilhante e precioso
16

.  

Dentro deste princípio, foram planejadas viagens filosóficas às colônias. Da 

mais tarefa foi incumbido o luso-brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, que estudara 

Filosofia Natural na Universidade de Coimbra, e que levou com ele um arsenal de 

conhecimentos específicos elaborados por Vandelli que o orientariam na recolha de 

dados
17

. Por norma, os naturalistas de formação, mas principalmente aqueles que não a 

tinham, deveriam ter consigo um manual que lhes fornecesse o cabedal útil e primordial 

para fazer de maneira correta e produtiva a observação, descrição e, por fim, 

classificação das espécies. Vandelli e seus discípulos acreditavam piamente que esta 

seria a maneira mais eficiente de efetuar os trabalhos de recolha e classificação no 

âmbito da filosofia natural nas colônias
18

. Principalmente por aqueles que não 

assistiram ás aulas do curso de História Natural da Universidade de Coimbra.   

A Viagem Filosófica capitaneada por Alexandre Rodrigues Ferreira deve ser 

compreendida dentro do contexto do Iluminismo português, uma vez que os 

iluminismos correntes na Europa tinham características particulares. Neste contexto há 

que considerar o importante papel do Estado, já quem  o empreendimento das 

expedições científicas fazia parte da construção de uma rede de informações que 

permitisse, sobretudo na América portuguesa, uma melhor compreensão e, 

consequentemente, exploração dos recursos naturais de suas possessões
19

.  

A viagem em si teve dimensões monumentais, e não apenas pela distância 

percorrida em território colonial pouco explorado (foram, aproximadamente, 39.372 

km) ao longo das regiões da bacia amazônica e da Capitania do Mato Grosso. Foi 

grande também o volume de informações coletadas durante quase dez anos nas florestas 

da América portuguesa. São relatos e desenhos da fauna e flora tropical com riquezas de 

detalhes e que fornecem informações para os estudos filosóficos naturais. Também 
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podemos notar um interesse constante nos rios e seus regimes de marés. Apesar dos 

posteriores desencontros que proporcionaram a pilhagem
20

, perda e deterioração de boa 

parte do material coletado, a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira demonstra a 

importância conferida, em termos estratégicos, ao estudo da natureza dentro do império 

português
21

. 

Outra orientação sistemática adotada pela Coroa portuguesa, que visava uma 

melhor compreensão dos recursos coloniais e, assim, fortalecer a posição de Portugal no 

cenário político internacional, foi a criação de instituições responsáveis pelo estudo e 

divulgação das Ciências Naturais na metrópole e na colônia. Uma dessas instituições foi 

a Casa Literária do Arco do Cego. Idealizada pelo então Secretário de Estado de 

Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), e 

concretizada a partir da ação do luso-brasileiro Frei José Mariano da Conceição Velloso 

(1742-1811). A Casa Literária do Arco do Cego foi um claro empreendimento do 

enciclopedismo português. Seu principal objetivo era o de fomentar as ciências, sua 

publicação e a otimização do uso das potencialidades econômicas do império e da 

colônia a partir de uma perspectiva ilustrada. Apesar de seu curto período de 

funcionamento (1799-1801) a Casa Literária do Arco do Cego contribuiu para a 

construção, em Portugal, de novas perspectivas, além de uma nova maneira de se ver a 

América portuguesa. Não é possível enumerar todos os pontos impulsionados pelo 

trabalho desenvolvido no Arco do Cego, mas é certo que houve uma mudança 

expressiva na posição que a colônia americana ocupava, em termos estratégicos e 

políticos. Dentro do contexto iluminista, portanto, era cada vez maior a preocupação das 

nações com o mundo natural e a racionalização dos processos exploratórios deste
22

.  

Um dos pontos principais desta política se referiu ao incentivo e preocupação 

com a deficiente exploração dos recursos naturais na colônia, e também em relação a 

aclimatação de novas espécies. A exploração das árvores para a construção civil, mas 

principalmente naval, estava entre as preocupações de D. Rodrigo, que previa uma 
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escassez desse recurso. Algumas espécies já estavam ameaçadas de “extinção”, segundo 

ele
23

. 

Ainda sobre os processos de incentivo promovidos pela Coroa, e ligadas à 

Universidade de Coimbra e à Academia de Ciências de Lisboa, podemos dizer que 

muitos outros setores estavam ligados direta ou indiretamente ao objetivo de 

reconhecimento das potencialidades naturais das colônias portuguesas. Advogados, 

militares, clérigos, médicos, pessoas ligadas aos setores administrativos, todos poderiam 

contribuir para esta formação de conhecimento. 

Neste caso, o papel dos militares e do clero foi relevante. Muitos empregaram 

esforços no processo de coleta de dados relativos ao Mundo Natural colonial. A 

formação destes profissionais era completa e havia algumas cadeiras nos cursos ligadas 

ás ciências do período, tais como Astronomia, Matemática e História Natural, cuja 

disciplina era dada no último ano do curso militar, e contemplava assuntos específicos, 

como a sistemática Lineana
24

. Além disso, os militares tinham alguma formação técnica 

em engenharia, o que facilitava o trabalho de reconhecimento territorial e formação de 

mapas geográficos e hidrográficos. A formação dos eclesiásticos também contemplava 

uma cadeira de História Natural
25

, e muitos destes homens ligados à igreja 

desenvolveram trabalhos de História Natural, como o já mencionado Frei José Mariano 

da Conceição Velloso. 

 Podemos observar que quase todos os setores estavam empenhados em 

inventariar e descrever as potencialidades naturais, fossem no Reino ou nas colônias. 

Este é o período em que se acredita no poder da razão e do conhecimento acerca do 

universo como um todo. O poder estava conectado com o conhecimento sobre os 

espaços geográficos, as populações, a fauna, a flora e os minerais. As coleções eram 

feitas por motivos variados, fossem pelo simples fato de colecionar ou pela confiança de 

que poderiam ser úteis para os setores econômicos ou medicinais. O fato é que o século 

XVIII configura-se como um período de efervescência do conhecimento. E neste 

sentido, Portugal não ficou alheio.  
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Para compreendermos de que maneira as políticas de incentivo aos trabalhos de 

coleta de dados acerca do Mundo Natural foram empreendidas, é necessário voltarmos 

nossos olhos para as fontes documentais do período e tentarmos perceber de que 

maneira a descrição, classificação e análise das potencialidades e das características da 

fauna e flora do América portuguesa, pôde ou não, contribuir para as transformações 

científicas correntes no período. 

Como já referimos, não apenas do fomento promovido pela Coroa e pelos 

indivíduos com formação acadêmica viveu a investigação da natureza e o pensamento 

crítico no mundo lusófono setecentista. Não foram poucos os indivíduos que, mesmo 

sem uma formação acadêmica voltada para os estudos filosóficos naturais, produziram 

memórias, diálogos e tratados de características filosófico-naturais. 

Muitos foram os documentos produzidos antes e durante o período das 

expedições filosóficas, que tinham por objetivo fazer estudos sobre o universo natural 

das colônias com relatos de espécies de animais, plantas, clima, hidrografia e geografia. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta altura podem ser peças fundamentais para montarmos 

o quadro de informações sobre o ambiente da América portuguesa no século XVIII.   

As fontes documentais podem apresentar, em diversos aspectos, alguma relação 

com os princípios filosóficos naturais vigentes ao longo do período Iluminista (como a 

sistemática Lineana, por exemplo). Muitas contêm descrições e/ou inventariação da 

fauna e flora da América portuguesa, e foram produzidas no período em que Portugal 

buscava um maior conhecimento acerca das potencialidades naturais dos domínios 

coloniais. Para este período, como já mencionamos, o acervo de fontes documentais que 

possam constituir a base de análise para os nossos propósitos é vasto, principalmente se 

contabilizarmos aquelas produzidas a partir do reinado de D. Maria I
26

.  

Podemos destacar o acervo do Arco do Cego, coleções particulares, relatos de 

viajantes que passaram pelos trópicos, tratados escritos por moradores da colônia, 

funcionários da Coroa, Militares, Clérigos e Acadêmicos, enfim, muitos são os 

trabalhos desenvolvidos com o intuito de reconhecer o ambiente natural do Novo 

Mundo. Tenham sido produzidas com finalidades políticas, sociais, ou filosófico- 
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naturais, as fontes documentais do período ilustrado podem auxiliar-nos no 

entendimento das questões relativas da produção de saber científico ocorrida ao longo 

deste período. 

A partir de relatos e classificações dos animais, plantas e geografia da América 

portuguesa, presente em tais fontes documentais é quase infinito o campo de trabalho 

que se nos abre. O número de trabalhos é de fato extenso, o que nos leva a adotar 

critérios de seleção documental que permitam uma análise conjunta das obras e que 

encontre características comuns entre elas. Levando em consideração que muitos dos 

textos que fazem referência à natureza dos trópicos não foram produzidos por discípulos 

de Vandelli, ou seja, não foram produzidos por naturalistas formados na Universidade 

de Coimbra, mas sim por homens que tinham as mais variadas funções e profissões e 

que dedicaram parte de seu tempo a descrever o ambiente natural, tais como sargentos, 

capitães, coronéis, clérigos, engenheiros e médicos. Desta forma, não podemos utilizar o 

critério de seleção documental referente apenas a textos escritos por naturalistas. 

A partir desta constatação inicial, buscamos selecionar, para o nosso projeto de 

tese, fontes documentais a partir de critérios que pudessem, de forma global, reuni-las 

em um grupo com aproximações relativas à profissão e formação de quem as produziu, 

à atuação profissional, aos objetivos que o levaram a escrever e ao conteúdo do 

trabalho. Todas essas características foram utilizadas para selecionar os trabalhos que 

pudessem demonstrar de que maneira a natureza da América portuguesa foi observada 

pelos portugueses, porquê e para quem essas observações foram feitas, e como essas 

informações chegavam até a Metrópole. A partir deste critério, chegaremos à seleção 

das fontes que poderão, por amostragem responder a essas características, e assim, 

compor o corpo documental para a análise proposta.  

Ao analisarmos a historiografia que trata do tema dos trabalhos sobre a natureza 

no século XVIII e seus agentes produtores, observamos uma ampla participação de 

diversos indivíduos cujas características relativas à formação intelectual e a função que 

desempenhavam fazem com que possam ser agrupados em um número limitado de 

categorias
27

. Em relação ao universo total, uma parcela considerável destes autores 
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possuía alguma formação acadêmica, sendo as mais recorrentes nas áreas de Direito, 

Engenharia, Teologia, História Natural (que conferia habilitações em Química e 

Botânica), Medicina e\ou Cirurgia
28

. Muitos destes eram formados pela Universidade de 

Coimbra. Em termos de ocupação profissional, as mais frequentes estavam ligadas ao 

serviço militar (e possuíam formação em Engenharia e História Natural), aos cargos 

eclesiásticos (os quais tinham uma cadeira específica de História Natural), aos 

acadêmicos formados em Coimbra (que poderiam ser Bacharéis em Direito e Filósofos 

Naturais). Encontramos ainda os funcionários da Coroa ligados ao exercício de cargos 

de confiança, que comumente poderiam desempenhar alguma função ligada ao 

reconhecimento das potencialidades naturais, e por fim, os Médicos e/ou Cirurgiões, 

que normalmente desenvolviam trabalhos de análises da fauna que pudessem ser úteis 

para a manipulação de medicamentos. 

Procurámos, a partir deste quadro geral, relativo às formações e ocupações dos 

produtores de tratados, manuais, dicionários, relações de viagens, representar, de forma 

esquemática, o universo total da produção dos trabalhos científicos e técnicos sobre a 

natureza, e assim criar um critério de seleção de fontes documentais que reflita, por 

amostragem as mesmas características. Trata-se de uma redução do universo de 

observação para viabilizar uma melhor compreensão da produção de trabalhos sobre a 

natureza da América portuguesa ao longo do século XVIII. A figura 01 pretende ilustrar 

o universo global dos produtores a partir de uma distribuição de suas formações e 

atuações em relação aos trabalhos produzidos, no âmbito da recolha de dados e 

produção de conhecimento acerca do Mundo Natural das colônias. 

                                                                 
28

 NIZZA DA SILVA, Maria Beatriz., op. Cit. 1999.  
CARNEIRO, Ana; SIMOES, Ana; DIOGO, Maria Paula. Op. Cit. 2000. 
SILVA, Maria Odila da. Op. Cit. 1968.  
 BRIGOLA, João Carlos. Op. Cit. 2003. 



13 Gisele Cristina da Conceição, Estudos de Filosofia Natural: O olhar europeu sobre a fauna e a flora do 

Novo Mundo ao longo do século XVIII. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Entendemos que uma selecção de um universo de estudo que seja representativo, 

suficiente e pertinente (através de indicadores que ainda estamos a afinar), será possível 

encontrar elementos que contribuam para uma mais cabal compreensão das complexas 

condições históricas que envolveram a circulação e produção do saber subjacante a 

obras de Filosofia Natural sobre a América Portuguesa e o Reino de Portugal, ao longo 

do século XVIII. Tal abordagem pode contribuir para responder, em simultâneo, a duas 

questões:  

1. A potencial existência de uma Ilustração que não ficou restrita apenas à 

Metrópole Portuguesa, sobretudo no que se refere ao estudo do mundo 

natural;  

2. A potencial existência de uma Ilustração europeia que não se construiu 

apenas dentro dos limites da Europa, mas contou com contributos de “outros 

mundos” naturais e culturais. 

É também possível, através de uma análise crítica das fontes produzidas neste 

período, caracterizar os olhares e as competências científicas dos agentes europeus 

presentes no Brasil; identificar os focos dessa observação intelectual e científica; e 

apontar eventuais articulações com projetos de poder e com formas de apropriação 

política e econômica de um espaço em que o conhecimento dos recursos naturais – 

fauna, flora, recursos minerais - se revelou essencial.  
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Perceber o porquê de tantos trabalhos terem sido desenvolvidos, se a coroa tinha 

como intuito apenas motivações político-financeiras, ou se poderiam, também, ser de 

cunho científico decorrerá de uma análise de conteúdo, cruzada com a sua inserção 

contextual. 

 Aferir o impacto dessas obras na Europa e o modo como contribuíram para o 

conhecimento do mundo natural da América e para o aprofundamento dos 

conhecimentos associados à chamada Filosofia Natural, e saber qual foi o impacto que 

os estudos filosóficos e naturais da fauna e flora da América portuguesa tiveram na 

construção de conhecimento acerca do Mundo natural no período ilustrado português 

constitui, assim, objeto de análise da tese em curso.  

Ao buscar compreensões e respostas para tais indagações, poderemos, como 

esperamos, desenvolver um trabalho que possa contribuir para o entendimento, a partir 

da perspectiva da História das Ciências, das motivações que levaram os europeus a se 

empenhar com tanta intensidade no rastreamento de tudo o que poderia servir, seja 

como alimento, matéria-prima ou, ainda, como elemento fundamental de um processo 

construtivo de conhecimento acerca do Mundo natural, no Brasil setecentista e na 

Europa.  

Os documentos produzidos ao longo do século XVIII que buscam observar, 

descrever e classificar a natureza demonstram o interesse da Metrópole por conhecer o 

Mundo Natural da colônia e descobrir quais eram as possibilidades de exploração da 

fauna e flora. As suas potencialidades para o estudo do ambiente natural do Novo 

Mundo são, em simultâneo, também evidentes.  

Por fim, uma comparação com o que se sabe ter sido produzido em outros 

espaços coloniais por espanhóis, franceses, holandeses ou ingleses, permitirá aferir de 

que modo os agentes portugueses se posicionam num processo e numa dinâmica que 

não é, nem pode ser lido, numa escala apenas portuguesa. 

É neste contexto que entendemos que o projeto de doutoramento em curso ganha 

pertinência. A análise de tais obras, segundo os critérios enunciados, abre e alimenta 

uma via empírica relevante para estudos a desenvolver no campo da História Colonial e 

das Ciências, englobando aspectos históricos pertinentes para o estudo do Iluminismo 

luso, da circulação de saberes no império português e da importância da biodiversidade 
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e do patrimônio natural colonial das possessões ultramarinas portuguesas. Não menos 

importantes podem ser os seus contributos para o entendimento das novas perspectivas 

filosófico-naturais vinculadas à construção de um novo paradigma científico.  É preciso 

entender como esse novo universo faunístico e florístico e o intenso trabalho de 

catalogação, descrição e classificação de ambos pôde fazer parte do desenvolvimento 

científico ao longo do século XVIII. 

Para compreender todas essas questões, temos que buscar apoio em uma vasta 

gama de fontes documentais, procedendo a um levantamento exaustivo do conteúdo 

dessas fontes, à luz de um vasto quadro contextual e orientados pela bibliografia 

consultada sobre História das Ciências em Portugal e América portuguesa no século 

XVIII. Para a sistematização das informações contida nas fontes documentais, é preciso 

proceder à constituição de uma base de dados, especificamente concebida para o efeito, 

organizada por espécie (zoológica, vegetal ou mineral), fundamental para a 

inventariação do património ecológico brasileiro no século XVIII, essencial aos olhos 

da análise atual de uma história do ambiente.  

Do mesmo modo, serão apontados indicadores capazes de identificar a presença, 

ou a ausência, de paradigmas de observação e de classificação de espécies que se 

revelam consonantes com os novos paradigmas científicos que emergem com o 

Iluminismo europeu. 

O tratamento das informações obtidas da análise das fontes será desenvolvido à 

luz de uma abordagem interdisciplinar que deve compreender, para além dos 

referenciais teóricos da História das Ciências, do Iluminismo, também os das 

instituições do Império português no século XVIII. Como ciências auxiliares, 

indispensáveis à compreensão e análise dos conteúdos científicos das fontes 

documentais, é preciso recorrer a disciplinas tais como a Botânica, a Zoologia, a 

Parasitologia e a Geografia.  

A partir desta metodologia espera-se contribuir para o entendimento do 

panorama científico e cultural que envolvia a compreensão da natureza pelos indivíduos 

que estavam inseridos no universo intelectual luso-brasileiro, bem como sua relação 

com o âmbito geral do movimento iluminista. 

 


