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Lorelai Kury

DESCREVER A PÁTRIA, DIFUNDIR O SABER5

A publicação de O Patriota se insere em contexto de valorização das produções brasi-
leiras por parte da administração portuguesa e das elites locais. A ênfase dada em suas
páginas aos conhecimentos úteis é um desdobramento das preocupações do movimento
iluminista luso-brasileiro. A diversidade temática dos artigos de O Patriota e sua preocupa-
ção didática delimitam sua vocação ilustrada, nos moldes do enciclopedismo europeu.
Nesse sentido, O Patriota pode ser considerado como uma continuação da política editorial
promovida por frei Mariano da Conceição Veloso, na Tipografia do Arco do Cego, sob
os auspícios de d. Rodrigo de Souza Coutinho. As publicações de Veloso já foram descritas
como tendo sido o sucedâneo da Encyclopédie de Diderot e d’Alembert em Portugal (Faria,
2002). O Patriota herdou o caráter do empreendimento português, mas, dessa vez, o centro
irradiador de conhecimento se deslocara para o Brasil.

Os traços marcantes do alto iluminismo europeu presentes em O Patriota mesclavam-
se a reflexões e propostas que são fruto da experiência cultural luso-americana. Seus nume-
rosos artigos tratam de uma unidade chamada Brasil, cuja identidade forjava-se mais pela
descrição espacial do que pela espessura das etapas históricas. O Patriota já estabelecia, no
entanto, a genealogia dos homens de letras e de ciências brasileiros, com a publicação de
documentos do passado que acabariam por formar uma espécie de antologia da produ-
ção intelectual existente sobre o Brasil.

O próprio título do periódico é expressivo da multiplicidade de significados que en-
volvia a definição de Brasil nesses anos que sucederam a vinda da Corte portuguesa para o
Rio de Janeiro. Não se trata de referência a uma identidade brasileira desvinculada da idéia
de Império luso-brasileiro. Por outro lado, a pátria brasílica é o solo onde nasceram muitos
dos autores presentes nos fascículos da publicação e consiste na principal referência da
obra. O termo “patriota” não era, aqui, alusivo ao liberalismo exaltado ou ao jacobinismo,
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pois nas páginas do periódico o patriotismo é lembrado como uma virtude clássica, com-
patível com posições políticas conservadoras.1

O periódico dedicou grande espaço às ciências. No entanto, uma análise global de seu
índice já pode indicar algumas características do que os redatores entendiam por atividade
científica. Em primeiro lugar, essa rubrica contém as seguintes subdivisões: matemática;
navegação e hidrografia, hidráulica; botânica e agricultura; química; medicina; mineralogia
(que inclui as observações meteorológicas). Embora exista uma rubrica específica para as
“artes”, os artigos de “ciências” incluem as aplicações práticas das disciplinas. A ciência que
se quer “patriótica” é indissociável de seus desdobramentos úteis (Dias, 1968). Outro as-
pecto que salta aos olhos é que as outras rubricas também contêm diversos temas relacio-
nados às ciências e às artes, como é o caso da topografia, das viagens, da estatística e das
descrições de diferentes capitanias da América portuguesa. Até mesmo os textos classifica-
dos como “literatura” expressam a importância desses temas, como o poema “As artes”,
de Silva Alvarenga, feito em 1788, por ocasião do aniversário de d. Maria I.

Assim como a Tipografia do Arco do Cego, os redatores do periódico deram grande
importância à tradução de artigos estrangeiros, sobretudo franceses. Porém, como lem-
brou o redator Araújo Guimarães, a intenção de O Patriota era principalmente incentivar
a publicação de textos de autores locais: “Era sim o meu fito desafiar a aplicação dos
estudiosos, excitar a emulação daqueles que podiam ser úteis; para que, passando do
imperfeito ao mais completo, se fizessem assim escritores” (Reflexão do redator. O Patrio-

ta, 1813, I, 6, 97-98).2

O Patriota pretendeu influenciar a própria formação dos homens de letras locais, tanto
na qualidade de leitores quanto na de escritores. Seu didatismo é também manifesto em sua
maneira de fundar uma síntese do que era sabido sobre as terras brasileiras. Essa síntese, no
entanto, tinha por referência o quadro europeu, com o qual os principais colaboradores
estavam familiarizados. Assim, é nessa confluência entre a construção de uma singularidade
brasileira, inserida no universo imperial português, e os modelos científicos dos centros
europeus que se constitui uma das principais manifestações do iluminismo luso-americano.

Enciclopedismo e Ciência Especializada

Os artigos referentes às ciências e às artes provêm fundamentalmente de traduções, de
textos de luso-americanos do século XVIII e de contribuições de autores coevos, dentre os
quais se destaca o incansável B* (Domingos Borges de Barros),3 que, além de trabalhos
próprios, costumava resenhar textos internacionais. O corpo de articulistas do período
revela seu caráter enciclopédico. Boa parte dos autores, inclusive o próprio Borges de

1 Sobre o termo “patriota”, cf. o artigo de Marco Morel, neste volume. Ver também Jancsó & Pimenta, 1999.

2 As referências a O Patriota incluem: ano, subscrição, fascículo, página.
3 Borges de Barros assina seus textos com diversas abreviações: B*, B.***, D.B.B., B... ou B.
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Barros, escreve sobre diversos assuntos e não se detém em áreas científicas ou técnicas
específicas. Essa característica, típica do período das Luzes, sela a vinculação de O Patriota a
um ambiente cultural e científico ainda distinto da especialização, a qual começa a se afirmar
de forma duradoura em centros europeus como a Inglaterra e a França.

Domingos Borges de Barros morou boa parte de sua vida na França e marcou O
Patriota com a forte presença de textos científicos daquele país, que circulavam no período
napoleônico. Embora ainda inseridas no movimento das Luzes, as ciências da época apre-
sentam alguns traços distintos do período enciclopedista. B* traduz e resenha obras france-
sas constitutivas de uma ciência cada vez mais profissionalizada, especializada e vinculada
ao Estado. Até o início do século XIX, a cultura científica européia é marcada pela presença
dominante do enorme empreendimento que foi a Encyclopédie. A historiografia tem acen-
tuado os traços inovadores da publicação, não apenas no que diz respeito aos temas e
abordagens de seus numerosos verbetes, mas também quanto às estratégias utilizadas para
a edição e divulgação da obra, bem como à sua participação no processo de profissionalização
dos intelectuais e na constituição de um espaço público letrado.

Do ponto de vista dos temas científicos tratados pela Encyclopédie, é patente a relevância
adquirida pelas “artes” e pelas ciências “aplicadas”. Esse aspecto utilitário pode ser entendi-
do como um programa político amplo, de valorização da ação do homem sobre a nature-
za, no qual a técnica surge como um prolongamento necessário do conhecimento. Para
Diderot, “l’utile circonscrit tout”.4 Seria, no entanto, errôneo pensar que a ênfase na utilidade
das ciências fosse exclusiva dos escritores ligados ao projeto enciclopedista. A “utilidade”
foi uma palavra de ordem do pensamento europeu no século XVIII e início do XIX,
inclusive de correntes intelectuais distantes do laicismo difundido pelos philosophes. Segun-
do Christian Licoppe, a retórica da utilidade, típica do século XVIII, conviveu com os
discursos científicos referenciados tanto pela “curiosidade” quanto por novas estratégias
discursivas baseadas na exatidão, durante o processo de legitimação da “prova empírica”
(Licoppe, 1996).

O século XIX vê a consolidação paulatina de um ideal científico que, apesar de valori-
zar o aspecto utilitário do conhecimento, passa a enfatizar as especializações. A própria
tarefa de divulgar o saber para os amadores torna-se uma especialidade. Na França, a
ascensão de Bonaparte ao poder afirma cada vez mais a aliança entre poderes políticos
estabelecidos e ciência profissional. A química assumiu papel de relevo. Segundo Maurice
Crosland, sob a influência de Lavoisier e seus discípulos, ela torna-se efetivamente uma
disciplina, baseada na utilização de instrumentos, técnicas e linguagem específica. A figura
do cientista que investiga só e a partir de livros é substituída pela pesquisa em equipe, em
que o trabalho em laboratório é essencial. O aspecto contestador típico do enciclopedismo
dos philosophes cede lugar a novos monopólios de saber, assegurados por políticas pragmá-

4 O útil circunscreve tudo.
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ticas estabelecidas pelo Estado. Diversos químicos de renome, tais como Chaptal, Fourcroy
e Berthollet, ocuparam cargos e missões públicas importantes durante o período napoleônico.
As sociedades e laboratórios privados existentes, mantidos por homens de ciência de pos-
ses, nutriam íntima associação com as instituições oficiais (Crosland, 1967, 2003).

Nessa época, começa igualmente a afirmar-se a distinção entre ciências puras e ciências
aplicadas. Cada vez mais, diversos ramos do saber podem prescindir dos resultados justi-
ficados de forma imediata diante da sociedade. Quando se recorre à legitimação das prá-
ticas científicas por seu caráter utilitário, há, freqüentemente, uma reviravolta discursiva, na
qual determinadas atividades são justificadas porque são “úteis ao avanço das ciências”
(Licoppe, 1996: 242). Não há contradição entre esse aspecto e o intenso pragmatismo das
políticas estatais no período napoleônico. Na verdade, o que se estabelece é justamente a
possibilidade de constante inovação e o maior distanciamento entre atividade científica e
debate político. As ciências começam a ser tratadas como um campo neutro, imune à
instabilidade da opinião pública.

É precisamente essa nova ciência que dá conta dos intensos esforços de guerra da
França, no início do século XIX, e busca minimizar os efeitos do Bloqueio Continental. A
política do açúcar é um bom exemplo desse estado de coisas. Como o próprio B* lembra
em artigo de O Patriota (1813, I, 1, 28), um dos grandes feitos da administração napoleônica
foi a substituição para o mercado interno francês do açúcar de cana pelo de beterraba,
produzido em grande escala a partir de 1812. De fato, durante vários anos, diversas expe-
riências haviam sido feitas, em particular com suco de uvas, método preferido por
Parmentier, célebre divulgador da batata na França. O açúcar adquiriu tanta importância
devido ao fato de ser associado ao consumo de café, cacau e chá – produtos coloniais de
alto valor (Meyer, 1989; Mintz, 1985).

As referências de Domingos Borges de Barros situam-se aí. Sua francofilia pode ser
medida pela quantidade de autores franceses que cita, além da correspondência que mante-
ve com Cossigny, proprietário agrícola francês, residente na Île de France (atual Ilhas Mau-
rício), e também com Leblond, plantador de Caiena, que lhe enviara uma memória sobre
o urucum, lida no Institut de France. Em plena vigência do Bloqueio Continental, a agricul-
tura e a nova química francesas funcionam como referência. Esse modelo não é seguido de
forma unânime pelos autores que escrevem no periódico, até porque diversos dos artigos
publicados foram redigidos em períodos anteriores ou dialogam com os padrões científi-
cos do iluminismo clássico. O fato é que a proximidade de Barros com a cultura francesa
é evidente. Ele chega mesmo a citar manuscritos da Biblioteca Real de Paris (O Patriota,
1813, I, 5, 4). Seria interessante retraçar as redes de sociabilidade do autor na capital do
iluminismo, que incluem a presença do abade Correa da Serra, naturalista cosmopolita
perfeitamente integrado aos círculos científicos da França. O botânico convidara Barros
para redigir em conjunto um dicionário francês/português e português/francês. Com o
adoecimento de Correa da Serra, o baiano acabou por terminar sozinho a obra, o que lhe
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rendeu alguns francos, preciosos no momento em que a política napoleônica impedia rela-
ções com o Brasil e Portugal (Costa, 1933).

A linha editorial da revista, e não apenas as contribuições de Barros, incorpora a divul-
gação de autores franceses, como, por exemplo, a tradução de uma memória sobre o
galvanismo do Journal de Physique (O Patriota, 1813, I, 2, 8-11), importante periódico cientí-
fico parisiense. De forma geral, as memórias científicas, traduzidas ou originais, incluem
muitas notas de rodapé indicativas de atualizada bibliografia européia sobre os assuntos
abordados. Essa característica se fez presente igualmente nas atividades de divulgação cien-
tífica em Portugal, que abundavam em traduções e resenhas de artigos provenientes sobre-
tudo da França e da Inglaterra (Nunes, 2001).

Além da constante referência à Europa, o editor, Araújo Guimarães, concedeu grande
espaço às experiências realizadas no Brasil. Relatos sobre a produção de cochonilha na
América portuguesa, em fins do século XVIII, no âmbito da Academia Científica do Rio
de Janeiro, ocuparam em particular a atenção do redator. As descrições representam exem-
plarmente as conexões dos ilustrados luso-americanos com a administração imperial e
revelam a ausência de lugares especializados para a realização de experiências. O presidente
da academia, José Henriques Ferreira, criou os insetos em instalações que adaptou em sua
varanda e estudou minuciosamente sua reprodução. Ele chegou a criticar a classificação do
animal proposta por Lineu. Segundo o redator, o fato de não ter dado certo sua propaga-
ção não se deve a uma suposta falta de conhecimentos de Ferreira, mas sim “a mesma, que
empeceu à propagação dos bichos de seda criados com as folhas de tataíba (Morus tinctoria),
os quais produziram uma boa seda, que o Vice-Rei remeteu à Corte, a mesma, digo, que
empeceu outros úteis estabelecimentos, que se propuseram” (O Patriota, 1814, III, 1, 13).

Algumas atividades efetuadas no laboratório particular do conde da Barca (Antônio
Araújo de Azevedo) são descritas, como é o caso do uso de alambique de tipo ‘escocês’ e
uma memória sobre a extração de óleo de mamona. Segundo análise recente (Santos,
2004), esse laboratório, comprado pelo Real Erário em 1820, fornecia produtos para hos-
pitais e aviava receitas. A influência de Araújo de Azevedo teria enfraquecido o Laboratório
Químico-Prático, dirigido por Francisco Vieira Goulart, que se dedicou à análise de águas
minerais, aguardentes e madeiras e foi extinto em 1819.

De qualquer modo, é patente a diferença entre os meios disponíveis no Brasil, mesmo
na Corte, e a crescente sofisticação dos laboratórios europeus. É interessante observar que
diversos artigos tratam de produtos como o anil e a cochonilha, que, apesar de terem sido
objeto de atenção por parte de administradores ilustrados, não deram os frutos esperados.
O anil produzido no Brasil era de qualidade inferior ao que se encontrava no mercado
internacional. O próprio Cossigny, em carta a Borges, chama a atenção para a má qualidade
do produto brasileiro. Borges observa, por exemplo, que os produtores locais não procu-
raram aproveitar a possibilidade de vender anil para a França, mesmo quando esta estava
privada de suas colônias. Além disso, os produtores locais desinteressavam-se dos produ-
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tos quando seu preço internacional era baixo. Para que pudessem concorrer deveriam,
segundo o autor, investir na qualidade de seu produto, o que não acontecia (O Patriota,
1813, I, 2, 27). O artigo em que é divulgado o método de extração de óleo de mamona
praticado no laboratório de Araújo de Azevedo também menciona o modo “vicioso” de
extração tradicional, que torrava a mamona e não retirava sua casca.

A identificação de uma falta de interesse no aperfeiçoamento técnico, no entanto, não
se revela apenas nas rubricas referentes à química e artes afins. Os artigos sobre agricultura,
tema central do periódico, também demonstram o abismo que separava os procedimentos
lusos na América e as experiências bem-sucedidas principalmente da França e da Inglaterra
nesse setor, onde já passara a vigorar uma aliança entre as ciências, as artes e o Estado. A
interessante “Memória sobre o café”, redigida por Borges de Barros, buscava fazer um
balanço da bibliografia internacional sobre as técnicas de cultivo do café e mesmo de sua
história. Longe de considerar os detalhes sobre a trajetória da introdução do consumo do
café na Europa e da introdução da planta nas colônias como miudezas inúteis, o futuro
visconde de Pedra Branca lembra a importância que podem adquirir certos vegetais como
mercadoria de valor. Diz Borges:

Vejo que me podem increpar de longo nas miudezas, que tenho referido
sobre a história do café; mas com elas pretendi mostrar o caso que as mais
nações fazem dos caminhos por que passa uma produção, a que vem a
dever parte de sua riqueza; e o cuidado que há em conservar a memória
daqueles, que por seus desvelos deram à sua pátria um novo ramo de
comércio; antes este defeito do que o desleixo nosso em deixar tudo ao
esquecimento. (O Patriota, 1813, II, 5, 11)

A curiosidade de Borges pelos pormenores do passado teria um intuito didático.
O “desleixo” por ele mencionado na falta de recuperação da memória do aperfeiçoamen-
to e da introdução de novos produtos no Brasil dificultaria o reconhecimento daqueles que
efetivamente deveriam ser homenageados pela posteridade. O ideal do herói patriota, lon-
ge de evocar desempenhos incomuns em batalhas ou mesmo a escrita de poemas e epo-
péias gloriosas, baseia-se no critério da utilidade técnica e científica.

Aliás, uma das linhas editoriais mais visíveis de O Patriota foi exatamente a tentativa de
constituir um corpus referencial de textos sobre o Brasil, de modo a organizar metodica-
mente os conhecimentos já estabelecidos. Alguns dos personagens que povoam as páginas
do periódico são médicos, naturalistas, engenheiros, funcionários militares e civis, que com-
põem um novo cenário dos feitos dignos de nota. Na memória sobre o café em que B*
advoga a conservação da memória dos homens “úteis” à pátria, o redator incluiu, por
exemplo, nota que remete a um artigo publicado no fascículo de março, na rubrica “Botâ-
nica”. Trata-se da “Notícia das plantas exóticas transplantadas da Ilha de França”, por Luiz
de Abreu. Essa memória relata as atribulações pelas quais passou Abreu ao ser feito prisio-
neiro de guerra nas Ilhas Maurício (Île de France), em 1808. Em 1809, o oficial português
consegue ser resgatado e trazer para o Brasil diversas plantas cultivadas no jardim colonial
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francês La Pamplemousse. A história desse jardim adquiriu celebridade devido à atuação
do administrador Pierre Poivre, misto de aventureiro e agricultor, que transformou a ilha
em um dos grandes centros de cultivo e experiências com plantas de climas tropicais e
subtropicais. Abreu narra sua proeza de forma explícita:

tratei de negociar, e efetuei, com aquele Governo o meu resgate, (...)
prospectando ao mesmo tempo roubar aquela colônia, para enriquecer
este Estado, parte das preciosidades, com as quais Mrs. De Poivre, e
Menonville, em 1770, tanto o tinham ilustrado: o projeto foi temerário
(...) e o resultado o mais feliz, pois que consegui subtrair do Jardim Real
um grande número de árvores de especiaria, e de sementes exóticas. (O
Patriota, 1813, I, 3, 16)

Parte das mudas e sementes obtidas por Abreu foi cultivada no jardim da lagoa Rodrigo
de Freitas (jardim botânico criado em 1808 no Rio de Janeiro). O cultivador encarregado,
João Gomes da Silveira Mendonça, relatou o cultivo de moscadeiras, canforeiras, caneleiras,
craveiros, toranjeiras, entre outros. Diversos desses vegetais já haviam sido introduzidos no
Brasil, por mais de uma vez, porém seu cultivo não tinha prosperado, com algumas exceções.
Abreu foi igualmente responsável pela introdução da planta do chá, que fez vir de Macau por
intermédio de seu amigo, o senador Rafael Bottado de Almeida (O Patriota, 1813, I, 3, 16-23).

De fato, grande parte das espécies e variedades de plantas valorizadas no mercado
internacional chegou ao Brasil por via da biopirataria. As experiências para a naturalização
e o aperfeiçoamento de plantas tornaram-se um ramo importante das políticas coloniais,
com o pioneirismo holandês, já no século XVII (Gesteira, 2001). No século das Luzes essas
práticas tornaram-se sistemáticas em diversos países. Os jardins botânicos de Kew e de
Paris adquiriram celebridade. Tornaram-se centros de distribuição de mudas e sementes
para os jardins coloniais, como os de St. Vincent, Calcutá, Ilhas Maurício, Cidade do Cabo
ou o de Caiena, este conhecido pelo nome poético de La Gabrielle.

Diversas variedades aperfeiçoadas de plantas foram introduzidas no Brasil a partir da
invasão de Caiena pelos portugueses em 1809, ou mesmo antes, como é o caso do café.
Antônio Bernardino Pereira do Lago, em sua Estatística... do Maranhão, cita a cana de Caiena,
introduzida em 1810, o “ananás abacaxi” (“primeiro por excelência entre os da sua espécie,
e a mais saborosa de todas as frutas”), uma banana vermelha “superior a todas em gosto”,
além da fruta-pão, originária do Pacífico e introduzida na Guiana depois de passagem pelo
jardim botânico de Paris, que chegou a Pernambuco em 1811 (Lago, 2001).

O roubo de plantas não era uma atividade fora do comum na época. Ao contrário, o
próprio administrador ilustrado Pierre Poivre, principal responsável pelas riquezas do jar-
dim La Pamplemousse, havia ele mesmo exercido a ‘biopirataria’. No século XIX, tem-se,
por exemplo, que, poucos anos depois do saque de La Gabrielle pelos portugueses, o
viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, que veio ao Brasil acompanhando missão diplo-
mática encarregada de resolver a questão da devolução da Guiana, enviou por contraban-
do diversas plantas cultivadas no Brasil para as colônias francesas da América (Kury, 2003).
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O que se vê em O Patriota, no entanto, é a crítica, nem sempre velada, ao desinteresse
das autoridades e dos agricultores pela inovação e aperfeiçoamento técnicos. Na Europa,
de forma geral, a crítica dos costumes tradicionais embasados pela rotina acompanhou a
afirmação do campo científico e a formação de grupos técnicos de formação superior.
Em Portugal, essa tendência crítica aparece constantemente quando da comparação com as
novas práticas agrícolas divulgadas por autores ingleses e franceses. De fato, a difusão da
“nova agricultura”, relacionada a autores célebres como Jethro Tull, Duhamel du Monceau
ou Arthur Young, já se fazia em Portugal desde o século XVIII, inclusive com as publica-
ções do Arco do Cego. A mais recente associação entre agricultura e química, responsável
pela adoção de diversos produtos provenientes da indústria agrícola, também se fez pre-
sente por meio de publicações, inclusive no periodismo português, além do próprio O
Patriota (Nunes, 2001). Não se trata, portanto, de uma ignorância da parte de portugueses e
brasileiros com relação às tendências da ciência internacional. A referência à má qualidade
de diversos produtos de exportação brasileiros torna-se tema recorrente na primeira meta-
de do século XIX, assim como já se tornara tradicional a crítica iluminista ao “atraso” da
agricultura em Portugal.

Sem dúvida poderia haver alguns descompassos entre o discurso da inovação agrícola
associada à química e o latifúndio escravista brasileiro. O agricultor ideal da nova ciência
deveria amar o trabalho agrícola, considerado uma virtude clássica, “tal como os bons patrícios
romanos”, nas palavras de Fátima Nunes (2001: 255). Nada, porém, que não acontecesse nos
próprios centros de aplicação das mudanças, como a Inglaterra e a França, envolvidos com
suas produções coloniais em moldes similares. Aliás, a própria literatura divulgada pelas Luzes
luso-americanas reservou papel de destaque aos textos referentes às técnicas agrícolas empre-
gadas nas colônias européias, principalmente nas Antilhas (Marquese, 2001).

A presença no periódico dos debates internacionais em torno da agricultura é assegu-
rada sobretudo pelos textos de Arruda da Câmara e de Borges de Barros. No entanto, a
questão agrícola e de racionalização da produção é também tratada em diversos artigos da
rubrica “História”, que descrevem práticas econômicas de diferentes províncias, acrescen-
tando aos relatos críticas e sugestões de mudança.

Fora das páginas de O Patriota, o plano redigido por Borges de Barros, em 1812, para
o estabelecimento de um curso de agricultura e de um jardim botânico em Salvador é
igualmente representativo desse ambiente (Portugal, 1812). O plano de B* para o ensino
agrícola baseou-se provavelmente nos cursos oferecidos pelo Jardin des Plantes, de Paris, e
sua proposta para o jardim botânico assemelha-se ao arranjo adotado na instituição france-
sa, sob o comando de seu jardineiro-chefe, André Thouin. O curso teria a duração de dois
anos. No primeiro, seriam ensinados os princípios da botânica, da química e da mecânica
“indispensáveis – segundo o autor – à inteligência da bem entendida cultura, economia e
arquitetura rural” (Portugal, 1812). No segundo ano, os alunos aprenderiam os princípios
da agricultura e aplicariam as doutrinas ensinadas anteriormente, a fim de particularizar
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a invenção e prática dos melhores métodos, instrumentos e máquinas que
se usam na lavoura e suas fábricas, e bem assim insinuando os expedientes
de se aperfeiçoarem as culturas existentes, e introduzirem-se novas, quer
de plantas indígenas de que se possa tirar proveito, quer de plantas exóti-
cas. (Portugal, 1812).

Além dessas matérias, o projeto de Borges previa o ensino dos “diferentes métodos
de propagar os vegetais, a física dos bosques, o corte e a reprodução das matas, os pastos
artificiais, criações de animais e aproveitamento de seus produtos” (Portugal, 1812). Em-
bora nunca se tenha realizado, o futuro visconde da Pedra Branca havia traçado um plano
de ação que agregava as principais questões relativas à nova agricultura.

No Brasil, a efetiva atuação dos agricultores “ilustrados” não foi nem de longe tão
expressiva quanto nos centros europeus e em algumas outras colônias. Segundo Rafael
Marquese, referindo-se à questão da administração dos escravos, os textos sobre novas
práticas administrativas do período iluminista partiram, na América portuguesa, de intelec-
tuais e funcionários a serviço do Estado. Já nas Antilhas inglesas e francesas, a literatura de
inovação partiu dos próprios plantadores. De acordo com o autor, “resta explicar por que
as classes senhoriais da América portuguesa não participaram dos foros de discussão do
assunto” (Marquese, 2001: 182). Suas hipóteses indicam a falta de homogeneidade dessas
classes senhoriais, a disseminação da propriedade escrava no tecido social e, sobretudo, o
que chama de “razões culturais”, ou seja, a vigência de princípios de “soberania doméstica”
sobre o governo dos escravos, além da restrita circulação de textos impressos na Colônia
(Marquese, 2001).

Com relação à experimentação agrícola, as mesmas questões podem ser consideradas.
O próprio Domingos Borges de Barros, dono de propriedades escravistas na Bahia, ocu-
pava-se de assuntos agrícolas, mas parece só ter permanecido poucos anos – provavel-
mente entre 1813 e 1820 – em sua fazenda de engenho, que denominou “Tebaida” (cf.
Costa, 1933). Nos últimos anos de vida também se estabeleceu na Bahia, mas daí não
resultou nenhum relato de experimentação agrícola que tivesse ele mesmo praticado. As
experiências úteis que narra em O Patriota são fruto da observação de procedimentos alheios,
que se deram principalmente na França. Em artigo da rubrica “Hidráulica”, por exemplo,
descreveu os trabalhos para o “esgotamento de um pântano” realizados por um certo
Charpentier, em Saint-Denis, nas proximidades de Paris. Barros acreditava que “a vizinhança
dos pântanos, das lagoas, de toda a massa de água estagnada, causa epidemias mais ou
menos perigosas”. O autor, após explicar o sistema utilizado pelo proprietário francês e
indicar os gêneros de árvores mais adequados para serem plantados no aterro da área
insalubre, diz que a drenagem de pântanos – um bem que se faria à humanidade – necessita
de uma máquina muito simples: um parafuso de Arquimedes. Apesar da facilidade de
execução, no Brasil essa máquina é muito pouco empregada, continua B*, “pela mesma
fatalidade porque não são outras muitas, e não sabemos trabalhar, senão à força de braços”
(O Patriota, 1813, II, 6, 3-5). Não se tem notícias, entretanto, de que ele tenha posto em
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prática a utilização de algum tipo de máquina que poupasse trabalho escravo. Sabe-se,
porém, que Borges dispensava tratamento caridoso à escravaria.

Um dos exemplos mais próximos do agricultor ilustrado na América portuguesa foi
o de Arruda da Câmara, grande proprietário e naturalista envolvido com o aperfeiçoa-
mento das práticas de plantio e transformação de produtos. Foi estampado em O Patriota

artigo seu referente ao cultivo dos algodoeiros, no qual discute a história do algodão, mé-
todos para seu plantio, doenças que acometem as plantas e melhor maneira de descaroçar
e ensacar o produto (O Patriota, 1813, I, 2 e 3). Nas dedicatórias, que se encontram manus-
critas, e na introdução da primeira edição do texto, de 1799 – que não constam de
O Patriota –, Câmara disserta sobre o fato de parte das observações que apresenta nessa
memória serem fruto de experiências que fez em suas próprias terras e durante as inúmeras
excursões que fez pelos “sertões” da capitania de Pernambuco, como naturalista emprega-
do a serviço do Estado. Em manuscrito do texto, enviado a d. Rodrigo de Souza Coutinho,
ele afirma que, tendo estudado em Coimbra e Montpellier, “me recolhi a meu lar, ardendo
nos desejos de poder ser útil à minha Nação pelos conhecimentos que tinha adquirido em
as Ciências Naturais”. As secas que assolaram a capitania o levaram

a reparar toda a perda que tinha experimentado a minha casa, por uma
grande plantação de Algodão que estabeleci nas margens do Rio Paraíba
do Norte, a que assisti constante. Eu me apliquei então cuidadosamente a
fazer todas as observações de que era capaz, segundo as luzes, ainda que
tênues, que eu tinha adquirido, para que meus patrícios tivessem alguma
cousa que lhes fosse própria, e não mendigassem de livros estranhos, que
são raros, as noções que necessitavam. (Câmara, 1982d: 109)

Na introdução à “Memória sobre a cultura dos algodoeiros” disserta mais longamente
sobre a questão e afirma que as grandes obras consagradas à agricultura não podem alterar
o estado das coisas, pois são “obras de gabinete”. Segundo ele, “a experiência é a única
linguagem que o povo entende”. Ele prossegue o argumento e acrescenta que apenas saber
das circunstâncias favoráveis aos preços dos gêneros que se plantam no Brasil não leva à
superação dos obstáculos do trabalho agrícola. No máximo, incutem a “sede do ouro”.
Mas, ao contrário,

todos estes obstáculos se aplainarão pelo trabalho daquele que, ao mesmo
lugar onde produz o gênero, sobre que quer instruir, fizer repetidas expe-
riências a respeito das influências vantajosas, das diversas qualidades e
mistura de terras mais próprias, dos meios mais fáceis de plantar, colher e
beneficiar a colheita, diminuindo a mão-de-obra e aumentando por conse-
qüência o lucro. (Câmara, 1982d: 112)

Câmara continua, lembrando que na Europa desde há muito tempo homens de “me-
recimento” têm se dedicado à agricultura e que, recentemente, os conhecimentos da física e
da química tinham levado a diversas mudanças. No Brasil, como seus gêneros são diferen-
tes dos europeus e não houve “homens sábios que tratassem do seu melhoramento”, há
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muito erro e imperfeição. Por isso, quando voltou ao Brasil, teria desejado dedicar-se ao
aperfeiçoamento da cultura da cana e à produção de açúcar, “uma das operações que
exigem os mais profundos conhecimentos da Física e da Química”. Contudo, afirma Câ-
mara, o fato de não possuir um engenho o impedira de testar suas experiências em grande
escala, o que o teria levado a consagrar-se à cultura do algodão, contando com “suficiente
fábrica”. O naturalista, na já referida memória sobre o algodoeiro, descreveu inovações
para plantio e beneficiamento da planta, inclusive máquinas descaroçadoras. Segundo Rafael
Marquese (1999, cap. 2), a obra de Câmara se destaca por suas propostas para a adminis-
tração racional da energia escrava, baseada em preceitos como rígida vigilância, alta produ-
tividade, sistema de metas, organização e contagem freqüente do tempo de trabalho, além
de castigos e recompensas.

Arruda da Câmara fora aluno de Chaptal em Montpellier. O médico e químico fran-
cês, que seria ministro do Interior entre 1800 e 1804, engajou-se em diversos projetos de
ciência aplicada, como é o caso da produção de açúcar de beterraba e de vinhos, além da
criação de ovinos para produção de lã, da administração de cemitérios segundo princípios
higiênicos e da realização de estatísticas da França. Discípulo de Lavoisier, Chaptal foi um
dos principais divulgadores da nova química. As referências de Câmara a seu mestre de-
monstram admiração. Câmara chegou a homenageá-lo com um gênero vegetal novo:
Chaptalia pekiy, ao qual se refere no Paládio Português (1796) e cita novamente em nota do
artigo sobre o algodoeiro (Câmara, 1982a: 104, 160). A química aplicada à agricultura, que
se destacou na França, foi um modelo seguido pelo naturalista brasileiro.

Nas páginas de O Patriota o discurso da inovação técnica e a crítica aos hábitos tradicio-
nais aparecem também em memória sobre as fornalhas para fabricação de açúcar, alimen-
tadas com o bagaço da cana, que poupariam o uso de lenha e evitariam a destruição das
matas. O autor ridiculariza os plantadores arredios ao uso de tais fornalhas, pois, depois de
as terem construído erroneamente, creditavam seu fracasso às fornalhas propriamente ditas
e não à sua incompetência em fabricá-las (O Patriota, 1813, I, 3, 32-38).

A intenção do periódico seria a de incentivar os plantadores a adotarem cada vez mais
as inovações disponíveis, além de buscarem eles mesmos novas soluções para a economia
de mão-de-obra e o incremento da produtividade. Na mesma época, outras publicações
procuraram os mesmos fins. Em artigo sobre a adoção do bagaço da cana como combus-
tível para fornalhas, um plantador baiano deixou interessante depoimento sobre a acolhida
sarcástica reservada aos agricultores ilustrados. Manuel Jacinto de Sampaio e Mello relata
que diante dos investimentos avultados que fizera, foi acusado de “falta de economia”.
Diziam que

não fizera o Engenho para utilidade, sim para divertimento. Puseram ao
Engenho o nome de Engenho da Filosofia; fizeram-lhe versos satíricos, e
disseram o que bem lhe pareceu: mas em breves tempos se conhecerá que
o resultado desse meu chamado divertimento, são milhões anuais em provei-
to dos particulares, e por conseqüência do Estado, no que tenho sumo
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prazer. (Manuel Jacinto de Sampaio e Mello. Novo Methodo de Fazer o Assucar.
Bahia: Tip. de Manuel Antônio da Silva Serva, 1816, apud Marquese,
1999: 113)

A associação entre filosofia, investimento e inovação técnica desse texto de 1816 traz à
tona questões mais gerais nas quais se envolviam as memórias da rubrica “Botânica e Agri-
cultura” publicadas em O Patriota. Sem dúvida, esse debate não se restringiu ao Brasil, mas
adquiriu aqui feições próprias. A leitura do periódico como um todo indica a preocupação
dos redatores em compreender de forma global as questões vinculadas ao aproveitamento
e exploração sistemáticos da natureza brasílica, sem descuidar do que seria específico destas
terras. A adoção de modelos internacionais firmou-se tendo por contraponto a
especificidade da pátria.

A Singularidade do Território

Uma das principais referências da idéia de ‘pátria’ presente ao longo dos artigos de O
Patriota era o lugar de nascimento: o Brasil. Este lugar é alvo de descrição detalhada em
diversos textos que abordam o tema de forma explícita e aparece como pano de fundo em
muitas outras contribuições. Embora o periódico reserve lugar para relatos referentes a ou-
tras regiões do Império português, como Benguela (O Patriota, 1813, I, 1, 2 e 3) e Cabo Verde
(1814, III, 3), o território brasílico é objeto privilegiado da grande maioria dos artigos.

Tradicionalmente, as descrições do Brasil iniciavam-se pela narrativa dos aspectos físi-
cos do lugar, situado no que se costumava designar por “zona tórrida”. Enfatizavam-se as
singularidades da flora e fauna; porém, a referência era sempre o universo de imagens
conhecidas dos europeus. É comum que esse tipo de literatura fale de tigres, leões e rouxi-
nóis no Brasil. Com as transformações ocorridas na história natural desde fins do século
XVIII, aliadas à crescente importância política do ultramar americano, a questão da
especificidade da natureza local sai do âmbito da estranheza e da singularidade para com-
por o universo dos fenômenos naturais e universais.

Desse modo, para grande parte dos naturalistas e médicos do século XVIII cada ser
teria sido destinado pelo Criador a ocupar um clima preciso. Baseados na firme crença na
fixidez das espécies, as influências devidas à domesticação de animais, à cultura das plantas
e às variações climáticas eram vistas como capazes de produzir apenas mudanças de caráter
limitado. Lineu é o mais importante defensor da idéia de que Deus teria designado um
clima a cada espécie. Segundo ele, no momento da Criação a terra teria estado coberta pelo
mar e apenas uma montanha teria escapado à submersão: aí estava o Paraíso, com Adão,
Eva e um casal de cada espécie criada. Essa montanha se situava nos trópicos. Em sua parte
baixa foram colocados os animais e plantas de clima quente. Nos lugares mais altos os seres
de clima temperado e no topo os habitantes das regiões geladas. Quando as águas baixa-
ram, esses seres se dispersaram pelo planeta, procurando cada um o clima que lhe era
adequado (Linnæus, 1997).
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Seguindo essa explicação, estaríamos dentro dos quadros das interpretações clássicas,
para as quais os seres vivos seriam adequados aos climas. Já a partir do século XVIII,
encontramos autores que enfocam a questão climática por outro ângulo, considerando os
aspectos geográficos do problema. Como explicar que existam animais e plantas diferentes
em climas similares? Nessa época, segundo os estudos de Janet Browne (1983) e James
Larson (1994), se difunde o gênero das floras e faunas locais, que buscavam, mais do que
oferecer uma explicação alternativa à de Lineu, proceder a um inventário da distribuição
geográfica dos seres vivos. Alguns autores, como Gmelin e Zimmermann, chegam a acei-
tar a possibilidade de criações simultâneas nas diferentes regiões, continuando, assim, nos
quadros do fixismo.

A interpretação de Buffon para o problema é um dos grandes referenciais para a
época e também para o século XIX. A especificidade da natureza americana observada
por ele será um dos argumentos para aqueles que defendem que os seres vivos foram
criados em várias regiões ao mesmo tempo. Buffon, com efeito, acreditava que cada ani-
mal tinha sua “pátria de origem”. Cada animal se desenvolveria de forma mais perfeita
nesse lugar de origem. As migrações causariam as “degenerações”, como no caso do ho-
mem, que parecia ser adequado aos climas temperados.

Alguns naturalistas próximos de Buffon desenvolveram vasta literatura sobre as trans-
formações sofridas pelos vegetais e animais transplantados para regiões diferentes daquelas
onde existiam espontaneamente. André Thouin, jardineiro-chefe do jardim botânico de
Paris, foi uma das principais referências européias quanto à questão da “aclimatação”. Con-
trariamente a Buffon, ele acreditava que seria possível acostumar paulatinamente as plantas
a climas diferentes e que, ao fim de algumas gerações, vegetais de clima tropicais, por
exemplo, poderiam florescer em climas temperados e mesmo frios, sem que sofressem
degeneração. Essa posição, embora não fosse consensual, obteve prestígio e chegou a sub-
sidiar certos programas governamentais franceses. Thouin era extremamente dinâmico e
manteve contato com alguns brasileiros e com viajantes franceses de passagem pelo Brasil.
Apesar disso, as teses do francês referentes à aclimatação não foram adotadas pelos mais
influentes naturalistas que atuaram no país. Ao que tudo indica, a literatura local preferiu insistir
no fato de ser o clima do Brasil o mais propício para os produtos autóctones, de maneira que
os demais países continuariam eternamente dependentes da agricultura brasileira.

Um dos temas mais relevantes para a cultura científica local do início do século XIX
foi exatamente o debate sobre nossa especificidade. A flora, a fauna, o solo ou as doenças
reinantes no país eram estudados com um duplo enfoque: a utilização de parâmetros su-
postamente universais, característicos dos métodos científicos, e a busca de nexos causais
locais. A oscilação entre estruturas explicativas universais e experiência local foi, assim,
constitutiva do próprio campo científico brasileiro. Essa questão torna-se ainda mais com-
plexa quando outras experiências tropicais podem ser comparadas com as do Brasil. Até
que ponto o que acontece no Brasil é específico daqui? Em países de clima semelhante
ocorreriam fenômenos similares? É preciso, para compreender essas questões, buscar de

cap5.pmd 11/23/2007, 1:18 PM153



154        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

que forma se relacionam geografia física, política e cultura no pensamento da época. Além
disso, ao se considerar as especificidades regionais, pode-se perceber que a própria defini-
ção de “natureza brasileira” foi construída paulatinamente, em relação com a invenção da
própria unidade natural e política do território.

No século XIX, os textos fundadores da ciência brasileira incorporam as questões da
biogeografia como temas centrais. Em 1819 é publicada no Rio de Janeiro uma tradução
das instruções para viajantes elaboradas pelo Museu de História Natural de Paris, cuja
primeira edição é de 1818. A esse texto são somadas instruções aos correspondentes da
Academia de Ciências de Lisboa e uma introdução intitulada “Algumas reflexões sobre a
História Natural do Brasil, e estabelecimento do Museu e Jardim Botânico na corte do Rio
de Janeiro”, sem autoria revelada. Este último é de fato um programa de pesquisas em
história natural no Brasil (cf. Lopes, 1997, cap. 1). Seu autor, provavelmente ligado ao
Museu Real, concede atenção particular às questões ligadas à geografia do mundo natural:

Tendo o grande Buffon já anunciado, e sendo hoje demonstrado entre os
naturalistas, que todos os animais, que não têm meios de atravessar o
Oceano, são na parte meridional da América (não obstante certa analogia
de forma) diferentes na espécie, e até em famílias inteiras, dos animais das
outras partes da terra, ainda dos da América setentrional; é claro que só
desta parte meridional os museus do mundo podem ser providos dos
animais que aqui são exclusivamente produzidos. (Anônimo, 1819: IV)

Sobre a geografia dos animais, tema recorrente em todo o texto, não cita os autores
mais recentes, depois de Buffon. Quanto à geografia das plantas, indica a leitura do Ensaio

sobre a Geografia das Plantas, de Humboldt. Em seu balanço da história natural internacional,
portuguesa e brasileira, o autor assinala as obras essenciais produzidas no Brasil ou por
brasileiros. Constam em seu elenco o Caramuru, de Santa Rita Durão, a Corografia Brasílica,
de Aires de Casal, o periódico O Patriota, os trabalhos de frei Velloso, entre outras obras
menores, algumas manuscritas.

Com relação aos textos citados, Durão dedica todo o canto VII de seu poema épico de
1781 à descrição da natureza brasileira. O herói Diogo canta as belezas da América diante de
Catarina de Médici e Henrique II e preocupa-se com a origem dos animais: “Feras as antas
são americanas, / E próprias do Brasil as suraranas” (Durão, s. d., canto VII, LV).

Já a obra de Casal, de 1817, consagra uma longa parte da introdução à descrição da
flora e da fauna do Brasil. A anta, por exemplo, tem lugar de destaque: “A anta, à qual quase
todas as nações indígenas chamam Tapira, é o mais corpulento dos quadrúpedes brasílicos;
e não entra na classe de espécie alguma dos conhecidos, fazendo um gênero à parte na
história dos animais” (Casal, 1945: 61). Em seguida, o animal é minuciosamente descrito,
em suas partes constitutivas, cores, hábitos e utilidade para o homem, como nos tratados
de história natural da época.

O Patriota consta da enumeração das obras referenciais para a compreensão da nature-
za brasileira citadas pelo texto de 1819. Os artigos científicos do periódico refletem a
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complexificação da noção de clima e de circunstâncias, expressiva do pensamento científi-
co de fins do século XVIII e início do século XIX, quando os aspectos naturais do Brasil
passarão paulatinamente a ser aglutinados em função da localização geográfica e de condi-
ções biológicas próprias a cada região. Se nas décadas posteriores à Independência grande
parte da produção científica nacional encontrará na especificidade da situação brasileira seu
ponto de apoio, nas páginas do periódico há, porém, a predominância das explicações de
caráter universal, conforme a tradição do iluminismo. O que parece como tese relevante
em diversos artigos é a defesa do trópico como lugar adequado para diversos gêneros de
cultivo e para o desenvolvimento humano.

O texto “Memória sobre a cultura dos algodoeiros”, de Manoel Arruda Câmara, escrito
em 1797 e publicado pelo Arco do Cego em 1799, foi estampado, com ligeiras modifica-
ções, em O Patriota ao longo do ano de 1813. As discussões científicas nos termos da geogra-
fia das plantas já aparecem aí bastante desenvolvidas, imbricadas ao debate sobre as possibi-
lidades de aclimatação de vegetais em diferentes climas. Segundo ele, os algodoeiros crescem
sob os trópicos e nas zonas vizinhas. Como a planta cresce espontaneamente tanto na Ásia
quanto na América, ela seria natural desses dois “países”. Além disso – afirma – esse vegetal
degenera conforme se afasta do “meio-dia”. Assim, seria impossível obter algodoeiros pro-
dutivos na Europa. Daí conclui que: “A natureza concedeu a cada país, ou a cada clima, seus
privilégios exclusivos, e que sempre gozarão apesar de todo o esforço da arte” (O Patriota,
1813, I, 2, 48). Câmara acrescenta ainda que o lugar ideal para o cultivo do algodão no Brasil
seria Pernambuco, pois que no Maranhão a planta já se encontra um pouco degenerada.

Afora as questões referentes às possibilidades de aclimatação e à degeneração, as refle-
xões de Câmara sobre o algodoeiro o levaram a desenvolver temas importantes do ponto
de vista da filosofia das Luzes. A produção de tecidos a partir do algodão impõe a consi-
deração das relações da humanidade com os panos, em termos de uma lógica de desen-
volvimento das ciências e das artes baseada na necessidade e no acaso. Tal como Rousseau,
o naturalista pernambucano imagina homens “saídos há pouco das mãos da Natureza”:
Adão e seus descendentes. Segundo ele, a tecelagem não deve ter sido uma das primeiras
artes a serem inventadas, já que não haveria necessidade de panos para esquentar o corpo,
pois os primeiros homens certamente teriam vivido em um clima “benigno” (O Patriota,
1813, 1, 23-24). Em sua tese para a Faculdade de Medicina de Montpellier, de 1791, ele já
defendera a idéia de que a pátria natural dos seres humanos é nos trópicos, onde a tempe-
ratura exterior é igual à do corpo e eles podem, assim, viver sem o socorro da arte. Em
outras regiões, há a necessidade de se agasalhar, o que não é natural. Os climas frios impe-
diriam a sobrevivência de nossos primeiros ascendentes (Câmara, 1982b: 80-81).5 Além
disso, em texto sobre a utilidade dos jardins, que escreveu quase vinte anos depois, acres-
centa ao argumento a facilidade da alimentação na região intertropical:

5 Agradeço o auxílio do professor Adriano da Gama Kury para leitura desse texto.
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Se lançarmos um golpe de vista filosófico sobre a superfície do globo,
veremos que os países situados entre os Trópicos parecem ser os únicos
destinados pela Natureza para habitação dos homens; pois que só ali é que
ele pode viver comodamente sem o socorro d’Arte, e nutrir-se dos inume-
ráveis frutos que a terra prodigamente lhe liberaliza, e que se não encon-
tram nos países vizinhos dos pólos. (Câmara, 1982c: 198)

A memória sobre o algodoeiro inclui igualmente um dos possíveis desdobramentos
da reflexão sobre o “homem natural” e o tecido, que é a relativização do pudor. Afirma
Câmara em nota:

O pudor, que hoje nos parece tão natural em um e outro sexo, não podia
decidir o homem a inventar, nem dar o mínimo para a invenção da arte de
tecer; porque a maior parte do povo selvagem, que vive nos bosques do
Brasil em um estado bem vizinho ao natural, anda inteiramente nua: eu vi
na Aldeia de S. Gonçalo na minha viagem do Piauí, cento e sessenta índios,
Gamelas de nação, desentranhados há pouco daqueles vastos matos, an-
darem inteiramente nus, e tão despejados, que se apresentavam assim
mesmo à maior publicidade, tanto mulheres, como homens. (O Patriota,
1813, I, 1, 24)

Na versão da mesma memória publicada pelo Arco do Cego a nota prossegue com
a sugestão de que as escrituras deveriam ser reinterpretadas sobre esse ponto.

Essas observações de Câmara envolvem uma série de questões filosóficas e mesmo
políticas, pois, sem a retomada explícita dos temas edênicos presentes em diversos cronis-
tas do período colonial, o naturalista contrapõe-se, entretanto, à opinião corrente durante o
iluminismo de que os trópicos seriam inferiores aos climas temperados. Os índios brasi-
leiros são comparados a Adão e as condições naturais do Brasil seriam semelhantes às do
Paraíso. Os argumentos de Câmara baseiam-se, porém, em uma lógica inteiramente com-
patível com a da literatura das Luzes. Seu método é o da história natural, e suas evidências
fazem referência a fatos que ele vira com seus próprios olhos. Além disso, para ele, quem
preside o desenvolvimento das artes e das ciências é a própria natureza, aliada ao luxo,
única razão que explicaria o incremento da fabricação de tecidos no início da história da
humanidade.

As questões filosóficas aí discutidas aparecem em diversos dos philosophes e homens de
ciência da época, como Voltaire, Rousseau, Diderot e Buffon. Arruda da Câmara apro-
pria-se de seus métodos para traçar um quadro positivo não apenas dos trópicos, mas do
Brasil e de Pernambuco. Sua geração não era a dos românticos, para quem o Brasil teria
características incompreensíveis com base em critérios universais. O naturalista, porém, ain-
da que no interior dos modelos da Ilustração, opõe-se às tradicionais análises da chamada
“zona tórrida”. Câmara é um patriota, no sentido em que busca inverter as perspectivas
eurocêntricas imperantes e propõe que seu lugar de nascimento seja adequado ao trabalho
produtivo e intelectual.
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Nem todos os naturalistas ilustrados compartilhavam dessa mesma sensibilidade. O
texto “Memória sobre a capitania do Ceará”, de João da Silva Feijó, inserido nos dois
primeiros fascículos de 1814 de O Patriota, reproduz, em diversos pontos, as opiniões
tradicionais acerca dos trópicos. Por exemplo, ao informar que no Ceará as plantas não
repousam, já que não há estação fria, acredita que, embora a vegetação pareça “mui ativa”,
“estou certo que não é tão vigorosa como na Europa, pois que sendo ela aqui quase
continuada, geralmente por todo ano, deve ser mais fraca do que quando é periódica, e por
isso as plantas devem estar em um estado de frouxidão e fraqueza” (O Patriota, 1814, III, 1,
59-60). As palavras “frouxidão” e “fraqueza” eram, aliás, freqüentemente associadas aos
climas tropicais, graças às teorias iluministas em voga, principalmente à obra de Montesquieu.

De todo modo, nesse momento de maior centralidade política, com foco na Corte, a
tendência geral dos textos inseridos em O Patriota é a da análise detalhada das condições
específicas de cada região. Os textos descritivos das diversas capitanias, na forma de
corografias e relatórios estatísticos, demonstram a preocupação do editor em inventariar as
diferenças e peculiaridades dos diferentes lugares, com o objetivo de conhecer os obstácu-
los a seu desenvolvimento. Apesar da constatação de inúmeras dificuldades, o tom é de
otimismo. Borges de Barros, por exemplo, em versos escritos em 1812, refere-se ao fluxo
de ascensão e queda das nações e prevê futuro brilhante para “Hum Novo Imperio”, no
qual se destaca o Brasil: “Do Amazonas ao Prata a Natureza / A nobre pompa sua paten-
teia” (O Patriota, 1814, III, 1, 39).

Clima e Doenças

No período que vai das últimas décadas do século XVIII a meados do século XIX, a
noção tradicional “zona tórrida” vai aos poucos deixando de dar conta das descrições do
Brasil e passa a incorporar as noções de região geográfica e biológica. Desse modo, o início
da preocupação científica com a geografia das plantas e dos animais revela-se no âmbito
do movimento de valorização sistemática da natureza brasileira, iniciado em fins do século
XVIII e presente nas páginas de O Patriota. No que concerne às teorias médicas, verifica-se
maior persistência das considerações tradicionais sobre os climas tropicais. Houve, entre-
tanto, uma tendência ao abandono das causas gerais, válidas de acordo com os climas, e à
adoção de explicações cada vez mais circunscritas aos fenômenos de ordem local, sejam
estes de ordem natural, geográfica ou cultural. A presença da medicina no periódico é
marcada pela tendência à busca de determinações e soluções específicas, embora se baseie
em métodos e explicações adotados internacionalmente.

As reflexões médicas da Ilustração apóiam-se em teorias que podem ser classificadas em
seus aspectos gerais como neo-hipocráticas. A tradição hipocrática, presente sobretudo na
medicina, relaciona os seres vivos aos climas que habitavam e tem por base, nem sempre de
forma imediata, preceitos contidos no conjunto de textos conhecido como corpus hippocraticum,
vinculados direta ou indiretamente ao médico grego Hipócrates (460 (?)-377 (?) a.C.).
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Na Grécia, os textos hipocráticos podem ser inseridos num movimento de seculariza-
ção do pensamento formalizado, identificável desde o século VI (Cairus, 1994). Quanto ao
neo-hipocratismo, apesar de ser possível vinculá-lo a tentativas de explicação do mundo de
caráter empiricista, não seria correto destacá-lo de um fundo de idéias ‘deterministas’ de
caráter mágico. Lucien Febvre, em seu livro La Terre et l’Évolution Humaine, editado pela
primeira vez em 1922, estabelece explicitamente a vinculação entre esses dois grupos de idéias.
Preocupado em opor-se ao determinismo geográfico de inícios do século XX, Febvre analisa
as obras de diversos autores, desde a Idade Média, de forma a enfatizar o caráter obscuro e
misterioso das explicações que vinculavam os homens aos climas. Sobre os escritos de Jean
Bodin, por exemplo, o autor formula a seguinte questão: “cette influence du ‘climat’ n’est-elle pas

pour lui une influence tout à fait du même ordre, ne s’exerce-t-elle pas tout à fait de même façon que l’influence

obscure, mystérieuse et en partie secrète des astres et du Zodiaque?”6 (Febvre, 1970: 16-17).

Efetivamente, diversas das descrições da América portuguesa contêm elementos de
cunho empírico e ‘naturalista’ aliados a explicações que apelam para fenômenos sobrenatu-
rais. De qualquer maneira, a advertência de Febvre vale para todo determinismo que con-
sidera as questões naturais exteriores à ação do homem.

As idéias de fundo hipocrático presentes no pensamento ocidental moderno são re-
forçadas no século XVII, principalmente na literatura médica, em que se destaca o inglês
Sydenham. A partir da segunda metade do século XVIII, as teorias neo-hipocráticas pas-
sam por uma fase de grande renovação, quando se aliam aos métodos empiristas e à
filosofia sensualista, inspirada na obra de Condillac (cf. Jordanova, 1979), autor referencial
para o iluminismo europeu e americano. No Brasil, Arruda da Câmara teria traduzido a
Lógica do filósofo francês, em 1781 (Mello, 1982).

Além da medicina, a literatura política forneceu um modelo interpretativo importante.
Os escritos de Montesquieu, principalmente Do Espírito das Leis, constituem o modelo mais
coerente e articulado de interpretação dos efeitos do “clima” sobre o caráter dos povos.7

No famoso livro XIV da obra, o autor desenvolve a teoria da relação entre as fibras do
corpo humano e o clima. Essas fibras devem ser entendidas como uma espécie de mola,
que se contrai no frio, aumentando sua força, e se afrouxa no calor, diminuindo sua tensão.
Daí resulta o maior vigor, coragem e determinação dos povos que vivem em regiões mais
frias, contrapostos à inatividade reinante em climas quentes. Além disso, nos climas quentes
as terminações nervosas ficam mais expostas porque o relaxamento da pele abre os poros;
no frio, ao contrário, para que os nervos sejam sensibilizados é necessário que a sensação
seja muito forte, já que os poros contraídos os escondem.

O artigo “Clima” da Enciclopédia de Diderot e d’Alembert defende em larga medida as
idéias do autor, ainda que destaque as incertezas quanto à real influência do clima sobre os

6 Esta influência do clima não seria para ele inteiramente da mesma ordem, não se exerceria ela da mesma maneira
que a influência obscura, misteriosa e em parte secreta dos astros e do Zodíaco? Tradução livre.

7 Sobre a “mitologia científica” de Montesquieu e sua teoria climática, ver Bourdieu, 1996.
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homens. Segundo esse artigo, as incertezas viriam da dificuldade em analisar de forma
isolada todas as causas que agem sobre a “economia animal”. A noção de clima da época
é, aliás, bastante abrangente e inclui as influências exercidas pela temperatura, pela latitude,
pelo aspecto do céu, fenômenos meteorológicos, astronômicos e mesmo astrológicos (cf.
Canguilhem, 1985).

Assim, literatura política, filosofia e medicina convergem quanto à centralidade do
lugar ocupado pelo clima para a compreensão dos seres vivos. Com o revigoramento
do ideário hipocrático, a partir da segunda metade do século XVIII, diversos campos do
conhecimento estabelecem novas formas de tratamento de um antigo tema. Na literatura
médica, o gênero das topografias se consolida. Tratava-se da adoção de novos critérios
metodológicos, baseados no rigor descritivo e no recolhimento exaustivo de dados da
região ou regiões a serem estudadas. Muitas vezes, os médicos estabelecem questionários
ou tabelas a serem preenchidos por doutores locais, como é o caso da pesquisa patrocina-
da pela Sociedade Real de Medicina, sediada em Paris, que se estendeu de 1776 a 1792
(Meyer, 1972). Esse mesmo modelo de pesquisa é adotado pelas instruções que se desti-
nam aos viajantes. Esse gênero, que tem como marco a Instructio peregrinatoris de Lineu,
tende a se apresentar em forma de questionário e de tabelas, que associam as informações
sobre o regime climático de cada região, as produções naturais e humanas locais, as doen-
ças e o caráter dos povos estudados (Kury, 2001).

Mesmo no interior dos quadros do ‘determinismo climático’ é possível perceber
inflexões que se tornarão consolidadas já no início do século XIX: o método de determina-
ção das influências climáticas é cada vez mais associado a pesquisas sobre cada clima, lugar
e ambiente cultural específicos, a serem, no entanto, compreendidos com base em leis
gerais fornecidas pelas teorias científicas e referendadas pela observação. Vladimir Iankovic
(1998), em seu estudo sobre a coleta e a interpretação dos fenômenos meteorológicos na
Inglaterra nos séculos XVII e XVIII, postula que as elites provinciais cultuavam a história
natural e as descrições climáticas regionais como forma de buscar sua especificidade cultu-
ral. Até fins do século XVIII, segundo o mesmo autor, as notações meteorológicas faziam
parte da tradição corográfica e antiquária, fixando-se fundamentalmente nos fenômenos
anômalos e excepcionais. Epistemologicamente, afirma Iankovic, o caráter universal dos
acidentes atmosféricos era plenamente concebível, mas não adquiria relevância no contexto
da afirmação das identidades paroquiais. Já no início do século XIX, as pesquisas sobre os
climas locais tornaram-se pré-requisito para a construção de um saber global, envolvendo
sistemas e padrões atmosféricos.

No Brasil, ao longo do século XIX, a valorização da natureza brasileira e sua associa-
ção com a construção de uma identidade nacional naturalizada fortaleceram os estudos
sobre as singularidades locais. O debate em torno do que seria universal e do que se deveria
atribuir a causas locais percorre todo o período, tendo como contraponto as visões ro-
mantizadas da natureza brasileira.

cap5.pmd 11/23/2007, 1:18 PM159



160        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

Com base nessas referências pode-se iniciar a análise de uma das rubricas de O Patriota

que causam maior estranheza ao leitor atual: as “Observações meteorológicas”, inseridas,
no índice geral, no título “Mineralogia”. Trata-se de um procedimento que consistia em
anotar detalhadamente, mês a mês (a partir de fevereiro de 1813), as variações diárias de
temperatura, pressão e estado atmosférico (dia claro, chuvoso, trovoadas etc.). Essas infor-
mações poderiam ser úteis à compreensão das circunstâncias que envolviam o cotidiano
dos habitantes do Rio de Janeiro e, quando analisadas ao longo de um período, ao fio das
estações do ano, serviriam para caracterizar a natureza das doenças locais e suas causas.

Esse tipo de preocupação, presente nas práticas médicas desde o século XVIII, conti-
nuou a existir ao longo do século XIX, no Brasil e em diversos outros países. Os dados
meteorológicos ajudariam, na verdade, a compor o amplo quadro das causas das doenças,
de acordo com os pressupostos da medicina “ambiental”, então hegemônica. A classifica-
ção dessas concepções como “determinismo climático” não deve, no entanto, levar a crer
que o “clima” fosse uma categoria rígida. Além dos dados meteorológicos, topográficos e
geográficos, os costumes das populações, sua alimentação, sua moradia e seu aspecto mo-
ral eram igualmente considerados como fatores relevantes, de acordo com as teorias de
matriz hipocrática.

O papel das influências ambientais é tão sedimentado na tradição intelectual moderna
que as narrativas de viagem e relatos sobre sociedades exóticas começavam com a descri-
ção física dos países e, como um desdobramento natural, seguia-se a enumeração dos
costumes dos povos observados. O texto “Memória sobre a Capitania do Ceará”, de João
da Silva Feijó (1760-1824), inserido nos dois primeiros números de O Patriota, em 1814, é
um bom exemplo desse tipo de concepção. O naturalista, ligado a Domingos Vandelli e a
d. Rodrigo de Souza Coutinho, havia permanecido muitos anos em missão oficial em
Cabo Verde e posteriormente no Ceará. Sua memória divide-se em três partes: corografia,
aspectos físicos e políticos. Na primeira parte, descreve a situação topográfica da capitania
e seus limites geográficos e políticos. Em seguida, traça um quadro geral da região, quanto
ao clima, aos animais, minerais e tipo de vegetação. No parágrafo 11, Feijó discorre sobre
o “Clima e Estações”, afirmando não ser o clima “dos mais contrários à saúde”, pois as
duas estações (estio e inverno) permitem o equilíbrio da economia animal. No parágrafo
19, espécie de desdobramento dos itens referentes ao clima, o naturalista explica sucinta-
mente suas conclusões a respeito das doenças do Ceará:

Do que se acaba de expender até aqui colige-se que a este calor quase
sempre o mesmo, a essa excessiva umidade de ar que se respira, e à natu-
reza particular enfim dos alimentos, de que se usa no país, são devidas
certamente suas principais enfermidades; o que deixo de mostrar por me
não fazer difuso. (O Patriota, 1814, III, 1, 53-54).

O aspecto “político” da capitania é o terceiro tema desenvolvido por Feijó, que traça
algumas conclusões com base nas informações dadas anteriormente. Ele busca apresentar
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aí um panorama das possibilidades de utilização dos recursos naturais da região, no qual
afirma que por ser fácil a subsistência e haver abundância de frutos silvestres, os habitantes
tendem a ser indolentes e preguiçosos. Os costumes são elencados de acordo com o clima
e as condições naturais dos lugares e tipos de terreno onde habitam. Assim, há uma lógica
geral quando se trata da descrição da capitania, que busca relacionar o comportamento das
populações e a conformação física da região.

Desse modo, as tabelas meteorológicas de O Patriota constituem, em sua época, um
dos procedimentos mais modernos da área médica e devem ser compreendidas no con-
junto do modelo epistemológico ambientalista. Durante boa parte do século XIX esse tipo
de prática permanecerá como referência obrigatória. Nos anos de 1830, a Sociedade de
Medicina do Rio de Janeiro (Academia Imperial de Medicina, a partir de 1835) continuava
a propor o estabelecimento de topografias médicas, a exemplo da França e da Alemanha.
Segundo o médico José Martins da Cruz Jobim, a dúvida de alguns com relação às causas
climáticas devia-se “à negligência em se fazerem observações meteorológicas exatas, regu-
lares e seguidas” (Revista Medica Fluminense, I(2): 4, maio 1835). No conjunto das discussões
da sociedade, pode-se notar que mesmo aqueles que demonstravam alguma reticência
quanto à meteorologia não duvidavam das influências do calor e da umidade (Kury, 1990).

Em outras partes do Brasil diversos médicos constituíram tabelas meteorológicas
semelhantes às de O Patriota, com maior grau de sofisticação. O médico português Anto-
nio Correa de Lacerda (1777-1852) realizou diversas pesquisas sobre a flora medicinal
do Pará e do Maranhão e tomou notas diárias precisas e detalhadas sobre o estado da
atmosfera, como temperatura, pressão, umidade, estado dos céus e dos ventos, verifi-
cando as variações em diferentes horas do dia e em diferentes lugares (Lacerda, 1841-
1852 e 1830). Outro exemplo, desta vez em Pernambuco, são as tabelas meteorológicas
contidas nos Annaes da Medicina Pernambucana, nos anos de 1842 e 43. O médico João
Laudon anotou diariamente múltiplos dados recolhidos no bairro de Boa Vista, no Re-
cife, tais como temperatura (máxima, mínima e média), umidade, pressão atmosférica,
quantidade de chuva, ventos e estado do céu (dia e noite). Na mesma revista publicaram-
se as observações meteorológicas feitas pelo dr. J. J. de M. Sarmento, com o mesmo tipo
de informação, porém com cinco medições diárias e acrescentando a quantidade de
“ácido carbônico” do ar.

Além das tabelas meteorológicas, os demais textos médicos inseridos em O Patriota

também podem em parte ser compreendidos à luz das questões mais gerais que se apre-
sentam nos quadros da ciência européia, para os quais o “ambiente” era a chave de decifra-
ção das doenças. No entanto, as reflexões médicas apresentam como característica a busca
de causas determinantes locais, como, aliás, preconizava o próprio Hipócrates (cf. Hippocrate,
1994). No ano de 1813, foram inseridos nos fascículos de janeiro e março textos de três
médicos que responderam a questões sobre as doenças “endêmicas” e “epidêmicas” da
cidade do Rio de Janeiro, propostas pela Câmara da própria cidade, em 1798. Esse tipo de
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problema não é respondido por meio da constatação do inusitado ou aberrante, mas sim
enquadrado no interior dos modelos científicos da época, que previam exatamente enfatizar
o que seria específico de cada lugar.

Os três médicos que acolheram as indagações da Câmara foram Manoel Joaquim
Marreiros, Bernardino Antonio Gomes e Antonio Joaquim de Medeiros. Eles são unâni-
mes em considerar as características climáticas da cidade como a principal causa de suas
enfermidades endêmicas e epidêmicas. Segundo a sintética e douta formulação do médico
da Armada Bernardino Antonio Gomes,

as moléstias tanto endêmicas, como epidêmicas desta Cidade, são doenças
de atonia, e que por conseqüência se deve classar na ordem das suas
causas tudo o que tende a enervar a constituição física dos habitantes, e a
produzir os miasmas (...) Segue-se daqui que o clima quente e úmido desta
Cidade deve considerar-se como uma das principais causas das menciona-
das moléstias: nada é mais capaz de enervar a constituição humana, e
nada favorece mais a putrefação das substâncias animais e vegetais, e em
conseqüência a origem dos miasmas referidos. (O Patriota, 1813, I, 2, 57)

Tanto Gomes como seus colegas consideram, desse modo, que as razões da insalu-
bridade da cidade são de caráter universal, ou seja, são válidas sempre que as mesmas
circunstâncias se apresentarem. Os aforismos de Hipócrates são freqüentemente citados,
por conterem asserções adequadas também para o Brasil. Assim, ao longo dos textos, é
comum encontrarem-se referências a outras cidades e regiões sujeitas a climas semelhan-
tes e que padecem dos mesmos males. Sobre as águas estagnadas da cidade, Medeiros
cita expressão que Cullen usara “a respeito dos lugares pantanosos, fermento de febres
podres e intermitentes” (O Patriota, 1813, I, 3, 14). Marreiros também situa a cidade com
base em parâmetros globais: “segundo a mais estreita definição de doenças endêmicas,
não achamos no Rio de Janeiro doença, que não se encontre em outros países debaixo
de diferentes climas, e diversas temperaturas, muito principalmente nos que se acham em
circunstâncias iguais às deste” (O Patriota, 1813, I, 1, 64).

Bernardino Antonio Gomes foi o que mais forneceu exemplos comparativos. Com
relação à umidade e ao calor do Rio de Janeiro, cita literatura sobre os Países Baixos, remete
às observações de Lind sobre “os países quentes” e James Sims, “que exercia a Medicina
em um País alagadiço” (O Patriota, 1813, I, 2, 56-63).

No entanto, os três médicos buscam, no interior dos quadros ambientais gerais, loca-
lizar o que a cidade teria de específico. Medeiros, por exemplo, afirma:

Ao certo não se podem determinar as moléstias, que nas diversas estações
do ano, e nos diferentes anos reinam no País. Os grandes práticos do
Norte ficariam confundidos, se viessem ao Rio de Janeiro. Não somente
encontrariam invertidas as estações, e os morbos estacionários, como acha-
riam enfermidades extravagantes. (O Patriota, 1813, I, 3, 3)
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Medeiros, ao comparar o Rio de Janeiro com Angola, atenta para a situação ainda
pior da cidade brasileira:

Cidade sepultada entre montes, e ao abrigo dos ventos, juntamente com a
direção das ruas, que além de serem muito estreitas e compridas, o Sol
penetra os edifícios de manhã, e à tarde, fazem a Cidade pouco arejada
dos ventos, abafadiça, endêmica, epidêmica, e incapaz de se poder viver
nela. Está em problema, qual das Cidades he mais doentia, se o Rio de
Janeiro, ou Angola. Muitos, que viveram nesta sempre sadios, vieram aca-
bar os seus dias miseravelmente no Rio de Janeiro, cheios de mil enfermi-
dades crônicas. (O Patriota, 1813, I, 3, 9)

Marreiros também tece considerações sobre a especificidade da situação que observa-
ra, como no trecho a seguir: “é certo que algumas enfermidades, vulgares em outras partes,
aqui reluzem com sintomas particulares no modo da invasão, duração e maneira de termi-
nar, de sorte que estas mesmas quase se podem reputar endêmicas em sentido rigoroso” (O
Patriota, 1813, I, 1, 64).

Desse modo, para além das causas gerais, os três médicos buscaram analisar o qua-
dro particular da cidade, lançando mão de uma concepção de ambiente que inclui variá-
veis que chamaríamos hoje de “culturais”. As próprias perguntas já indicam o tipo de
consideração que se esperava dos médicos, como, por exemplo: “6º. Quanto deverá ser
elevado o pavimento da Cidade, e os edifícios para remediar aquela umidade, e haver
saída para as imundices. 7º. Quais são as outras causas morais e dietéticas das ditas
doenças” (O Patriota, 1813, I, 1, 59).

Todos eles descrevem o Rio de Janeiro como uma cidade insalubre, graças ao calor e
umidade reinantes, cujos efeitos seriam exacerbados por sua localização, principalmente
pela disposição dos morros que impediam a circulação dos ventos. As demais causas de
insalubridade citadas são: tipos de construção, disposição das ruas, falta de escoamento de
esgotos, sujeira, alimentação inadequada ao clima, método de abate do gado, desmatamento,
inatividade das mulheres etc. Para eles, esses males poderiam ser atenuados por medidas
tomadas pelas autoridades públicas, no sentido de destruir morros, fiscalizar as casas, eva-
cuar esgotos, entre outras. Segundo Medeiros, “O Rio de Janeiro, uma das mais belas
Cidades da América Portuguesa, e ainda de Portugal, tanto pela sua população, como pelo
extraordinário comércio e riqueza, que maneja, se faz inabitável pelo pestífero ar, que respi-
ra o miserável Povo, úmido, e quente” (O Patriota, 1813, I, 3, 7).

O quadro que Medeiros traça da capital do Brasil é tão desolador que o editor inclui
nota ao pé da página onde explica que sua intenção ao publicar tais textos teria sido mostrar
como grande parte das causas das doenças “se tem desvanecido depois que esta Cidade
tem a honra de ser a Corte do Nosso Augusto Soberano” (O Patriota, 1813, I, 3, 11).
Araújo Guimarães, no entanto, não deixou traços de discordância com relação às explica-
ções gerais dos três discípulos de Hipócrates.
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Assim, os diagnósticos médicos quanto ao problema de insalubridade da cidade do
Rio de Janeiro indicam que, apesar dos problemas de ordem natural, seria possível, com o
socorro da arte, o controle dos hábitos e medidas gerais de reordenamento urbano, tornar
a Corte um lugar habitável. Medeiros ressalta, por exemplo, que viver em uma cidade suja,
mal ventilada e com edifícios mal construídos é diferente de viver em uma cidade bem
organizada. Segundo ele, os habitantes de São Paulo, Mariana e Vila Rica atingem idade
muito mais avançada que os habitantes do Rio de Janeiro. Cada lugar mereceria, desse
modo, uma análise específica de sua situação e deveria contar com soluções próprias às
suas circunstâncias naturais, urbanas, morais e a seus costumes (O Patriota, 1813, I, 3, 3-4).

A questão da singularidade de cada lugar não foi certamente inventada nessa época.
Os cronistas e viajantes dos séculos anteriores já se haviam colocado o problema. Grande
parte dos autores insiste no caráter totalmente diverso da natureza e da humanidade do
Novo Mundo. No século XVIII, um exemplo expressivo no tratamento das relações entre
o local e o universal na arte de curar e compreender as doenças é o do cirurgião-barbeiro
Luís Gomes Ferreira, autor do Erário Mineral, publicado em 1735, livro que foi fruto de
uma estada de vinte anos na região das Minas Gerais (Ferreira, 2002). Maria Odila da Silva
Dias, em texto que acompanha edição recente da obra, sublinha que a vivência de Ferreira
em lugares de sobrevivência cotidiana difícil, onde os recursos tradicionais da medicina
européia não se adequavam ao clima local, o levou a formular “conhecimentos inteiramen-
te sem precedentes” e a se fiar mais em sua experiência do que nas “autoridades escritas”
(Dias, 2002: 56). Em trecho do Erário Mineral citado pela autora, o cirurgião afirma: “O
que digo pela experiência assim ter me ensinado; pois onde esta falta, emudecem todas as
autoridades; e demais que os autores, que até agora escreveram, não sabiam deste clima das
Minas, nem em matéria de obstruções acha muito adiantada neles” (apud Dias, 2002: 57; cf.
Ferreira, 2002, 1: 304).

Meio século mais tarde, no período clássico da Ilustração luso-americana, o famoso
viajante Alexandre Rodrigues Ferreira optou por seguir um caminho bastante distinto: discernir
o que havia de comum entre as regiões brasileiras e outras regiões do globo, de acordo
com as preocupações mais universalistas do século das Luzes. Em uma memória sobre as
doenças da capitania de Mato Grosso, após apresentar detalhadamente o que chamou de
“noção física do país” e proceder ao “exame particular da natureza da Terra, do Ar, das
Águas, etc.”, o viajante conclui:

da perigosa alternativa do calor, e da umidade, que se experimenta em
terras baixas da Capitania de Mato Grosso, é que principalmente proce-
dem as Enfermidades de seus habitantes. Elas são as mesmas que as das
outras Partes do Globo, aonde se verificam as mesmas circunstâncias.
Conseqüentemente serão próprias do país as Febres que adiante se expõe.
(Ferreira, s. d.)8

8 Utilizo a transcrição gentilmente cedida por Angela Pôrto.
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É possível que a visão universalista de Alexandre Rodrigues Ferreira seja corolário de
uma preocupação em integrar a compreensão do Brasil no conjunto do Império portu-
guês e, além disso, seja menos ‘enraizada’ que a do cirurgião português autor do Erário

Mineral. O viajante cumpria missão oficial, e seu ponto de vista era o da administração
colonial. Luís Gomes Ferreira não tinha formação médica nem de filosofia natural. Seu
contato com as doenças das minas foi fundamentalmente prático e resultou de longa estada
na região. De todo modo, o problema da singularidade brasileira acompanha as reflexões
e as práticas médicas até pelo menos o início do século XX. Enfatizar apenas sua continui-
dade impede a análise da especificidade dos métodos utilizados e do conjunto de questões
que envolvem as práticas médicas e científicas em diferentes espaços da colonização e
mesmo durante o período posterior à Independência.

Outro aspecto que chama a atenção nos artigos de O Patriota relacionados à medicina
é a rubrica “Matéria médica”, com dois artigos publicados nos números 3 e 4 de 1814. O
primeiro artigo, escrito em latim, é de José de Godoy Torres, “físico das tropas” da capi-
tania de Minas Gerais. Aí o autor elenca 14 plantas usadas na arte de curar. As informações
são relacionadas em três colunas: nomes vulgares, descrições e usos. As indicações terapêu-
ticas são bastante genéricas, e Godoy não dá detalhes sobre o preparo dos medicamentos.
O texto destaca-se pela coluna “Descrições”, que, além da descrição propriamente dita,
inclui a classificação dos vegetais segundo o sistema de Lineu, ou seja, com base em seus
órgãos reprodutivos.

O segundo artigo, anônimo e em português, foi, provavelmente, escrito pelo redator
de O Patriota. Trata-se de um “Mapa das plantas do Brasil...”, com três colunas, que contêm
o nome vulgar das plantas; descrição e qualidades; lugares. Ao contrário da listagem de
Godoy, esse “mapa” enfatiza o uso dos vegetais e inclui alguns detalhes para sua prepara-
ção. Vê-se aí claramente uma preocupação didática e utilitária, além do desejo de agrupar
informações até então dispersas. O texto sintetiza dados de “ofícios de vários médicos e
cirurgiões”, conforme seu título indica. Apesar da circulação de O Patriota ter sido restrita,9

a difusão do “Mapa” foi uma tentativa de tornar as plantas medicinais brasileiras conheci-
das no espaço público das letras impressas. O conhecimento de tais vegetais começava a
ganhar terreno em publicações científicas, como é o caso de alguns títulos de frei Velloso,
da Tipografia do Arco do Cego (AA.VV., 1999) e de trabalhos de Bernardino Antonio
Gomes (Gomes, 1972a, 1972b). Antes disso, porém, alguns vegetais originários da Améri-
ca portuguesa já apareciam em farmacopéias portuguesas e mesmo de outros países euro-
peus, tais como a ipecacuanha, a jalapa e a salsaparrilha.

No entanto, o processo de conhecimento e efetiva utilização de fármacos vegetais
nativos da América foi lento. Em 1788 e 1790, por exemplo, Alexandre Rodrigues Ferreira
requisitou às autoridades do Pará e do Mato Grosso elementos para compor boticas,
necessárias para suas “expedições filosóficas”. Além de largas doses de quina (americana,

9 Cf. texto de Tania Bessone neste volume.

cap5.pmd 11/23/2007, 1:18 PM165



166        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

mas não brasileira), verifica-se que a presença de produtos locais se reduz fundamental-
mente à ipecacuanha e à jalapa (Lima, 1949).

Grande parte das descrições de plantas medicinais brasílicas permaneceu manus-
crita. Bernardino Antonio Gomes, em suas Observações Botanico-Medicas sobre Algumas

Plantas do Brasil, publicadas em 1812, cita pouquíssimo material escrito e publicado em
português. Recorre, porém, diversas vezes, aos textos de autores vinculados a outras
tentativas de colonização, como é o caso de Piso. Sobre a raiz de mil-homens, Gomes
(1972b: 183) comenta: “os Médicos usam pouco dela, mas é, se não me engano, por-
que tendo aprendido a Medicina nas Escolas da Europa, vão curar no Brasil inteira-
mente à Européia, e, bem pelo contrário do que fez o Cél[ebre] Pisão, desprezam
nimiamente a Medicina indígena”.

No que se refere aos textos elaborados por homens de ciência, Gomes talvez não
tenha sido excessivo. Porém, o cotidiano das práticas de cura na Colônia foi devedor dos
medicamentos da terra, de tradição sobretudo indígena. Além disso, os jesuítas, principal-
mente a partir de seus colégios, puderam verificar a eficácia de diversos produtos locais,
como se pode inferir pela análise de suas receitas, em particular a versão “brasílica” da
triaga européia, fabricada no Colégio da Bahia, usada como antídoto para “qualquer peço-
nha ou mordedura de animais venenosos, como também de outras várias enfermidades”
(apud Leite, 1953: 198). Na composição da panacéia entravam plantas como tujupepa,
pindaíba, abutua, jaborandi, mil-homens e ipecacuanha.

Assim, apesar de parecer despropositado ao leitor atual o fato de O Patriota forne-
cer listas de plantas medicinais conhecidas na prática médica colonial, sabe-se que a difu-
são impressa de tais medicamentos era restrita. Outro elemento a ser destacado é o
caráter ‘patriótico’ do “Mapa das plantas do Brasil...”. A divulgação das virtudes dos
produtos autóctones vai ao encontro da valorização da natureza brasileira ocorrida no
período ilustrado, que, segundo Oswaldo Munteal Filho (1998), se insere no âmbito da
política fomentista lusa.

Método e Didática

Apesar da grande diversidade de assuntos tratados no periódico, é possível vislumbrar
alguma unidade por detrás da miscelânea de descrições geográficas, métodos de plantio,
receitas de compostos químicos e instruções para construção de artefatos: o método de
exposição das informações. O Patriota é povoado por tabelas, listas e quadros descritivos,
que pretendem sintetizar os dados de forma didática para facilitar seu cruzamento e
armazenamento. Esses artifícios estão presentes não apenas nas tábuas de observação
meteorológica da Corte, mas em diversas descrições de províncias, balanças comerciais,
relações de plantas úteis e medicinais, estatísticas populacionais, tabelas gramaticais, resulta-
dos de experiências químicas etc.
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O próprio redator do periódico atribui grande valor aos artifícios didáticos que enri-
queciam os textos apresentados, tais como as imagens e as tabelas. No fascículo de junho
de 1813, Araújo Guimarães, defendendo-se de críticas que sofria, afirma:

E com efeito, qual outro seria o meu propósito? Lembrar-se-á alguém do
desejo do lucro? Não seria fácil mostrar que jamais podia ser o meu alvo?
E se não, como acrescentei mais de cem páginas nos 6 nos., ajuntei 4 estam-
pas (não havendo prometido alguma no Prospecto) além das Tabelas, difí-
ceis de compor, e por isso mais dispendiosas? (O Patriota, 1813, I, 6, 97)

Em O Patriota encontram-se cinco imagens gravadas, que ilustram os seguintes textos
de ciência aplicada, da rubrica “Artes”: “Memória sobre um alambique mais cômodo”
(três estampas); “Notícia acerca de vários carros de transporte” (uma estampa) e “Memó-
ria sobre os muros de apoio” (uma estampa). Sem a sofisticação de congêneres europeus,
a presença dessas imagens demonstra, no entanto, o esforço do editor em adequar o perió-
dico ao que se fazia de mais moderno no cenário internacional.

O papel central das ilustrações nas ciências e nas artes nos séculos XVIII e XIX já vem
sendo apreciado pela historiografia.10 A Encyclopédie de Diderot e d’Alembert, por exemplo,
concedeu enorme importância às pranchas com imagens, que permitiam uma melhor com-
preensão das máquinas e procedimentos descritos.

A Tipografia do Arco do Cego dera igualmente lugar de destaque às imagens. O
próprio Veloso referiu-se diversas vezes à função das gravuras como ornamento e como
passíveis de “ajudar ao entendimento” e “facilitar o conhecimento” (Faria, 1999). No pre-
fácio da Quinografia Portuguesa (1799), o dirigente da tipografia fornece um bom exemplo
da utilidade das imagens:

Se a Estampa vinda do Peru a M. Linné, remetida posteriormente a M.
Banks à Inglaterra, e mandada abrir por este, sendo enviada às Antilhas,
deu ocasião, a que se descobrissem nelas as espécies, que hoje as enrique-
cem: esta mesmíssima estampa, mandada gravar por V. ALTEZA REAL,
e juntamente com as outras, como a da Quina dos Caraíbes, da Colorada
ou Rubra, da Montesinha, e Espinhosa, irão anunciar, e apontar com o
dedo aos moradores do Brasil estas interessantes árvores, e arbustos, e à
vista delas, e das descrições, das que não vão gravadas, eles as descobrirão
infalivelmente melhor que os nossos Botânicos Crocotulos. (apud Faria,
1999, 120-121)

Além das imagens, o redator de O Patriota concedeu destaque a outros artifícios didá-
ticos, como é o caso das tabelas, esquemas, listas e quadros sinóticos. Em um texto sobre o
porto do Rio de Janeiro (O Patriota, 1813, I, 1, 53), o autor apresenta ao final uma espécie
de síntese dos cálculos contidos no artigo, que deveria facilitar a compreensão do leitor:

10 Sobre ciência e imagens cf., entre outros, Pinault, 1990; Reynaud, 1990; Stafford, 1984.
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Em outra memória (O Patriota, 1813, I, 2, 8), desta vez traduzida, há o seguinte esque-
ma de um bateria elétrica:

Outro exemplo, agora da rubrica “Literatura”, são os esquemas anexos a um texto de
“gramática filosófica”, escrito por Silvestre Pinheiro Ferreira (O Patriota, 1813, I, 4, 23-24).
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Em uma memória sobre as propriedades de diferentes tipos de madeira, em sua
maioria brasileiras, escrita pelo tenente-general Carlos Napion, há um mapa anexo que
inclui dados que o autor retirou de bibliografia estrangeira, observações próprias e expe-
riências feitas pelo coronel Carlos Julião e por alguns oficiais da Companhia de Artífices
(“Observações feitas pelo Coronel Carlos Julião sobre algumas madeiras do Brasil”). Napion
descreve a relevância de sua tabela: “Para melhor examinar, e comparar entre si os resulta-
dos, que obtive nas minhas experiências, arranjei-os todos em forma de Mapa” (O Patriota,
1814, III, 6, 86). O resultado é o seguinte:

Esses métodos de exposição e organização dos conteúdos permitem considerar
O Patriota no âmbito da “estatística”, em voga na Europa desde fins do século XVIII e
durante o século XIX. Suas origens remontam ao início da era moderna e associam-se ao
fortalecimento do poder real e dos príncipes. A palavra “estatística”, na época tratada aqui,
não se relaciona necessariamente com um tratamento quantitativo ou matemático das in-
formações. Esse aspecto tende a se tornar dominante apenas no século XIX. Marie-Noëlle
Bourguet, em sua pesquisa sobre o período napoleônico, identifica a presença majoritária
da “estatística descritiva”, progressivamente substituída por uma “concepção mais restrita e
pragmática do levantamento administrativo” (Bourguet, 1989: 53). A abordagem descriti-
va consistia em expor os objetos de forma metódica e positiva. Há cifras, mas a análise
qualitativa permanece essencial. Nas centenas de textos produzidos durante a permanência
de Bonaparte como primeiro cônsul, verifica-se a presença de quadros sinóticos, tabelas,
questionários e colunas. Ou seja, a quantificação e listagem dos dados também é importante
nesse modo de representar as províncias e a França como um todo, porém, diferentemente
dos métodos matemáticos, a estatística descritiva parece querer resguardar o que existe de
singular em cada lugar estudado. Bourguet assinala o privilégio concedido ao espaço nesse
tipo de método. As informações ganham sentido no âmbito das descrições de cada pro-
víncia ou cada cantão.
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Durante sua gestão como ministro do Interior, entre 1800 e 1804, Chaptal envia uma
circular aos préfets dos departamentos da França, demandando a realização de estudos, nos
quais se recolham todos os dados “exatos e positivos” sobre cada região, para que se possa
melhor administrá-las. Esse documento se divide em cinco capítulos e contém modelos de
tabelas associados a cada um deles. Os temas a serem tratados são: 1o capítulo – topografia
e meteorologia; 2o capítulo – quantidade e distribuição dos habitantes por sexo, estado
civil, propriedades e ocupação; 3o capítulo – costumes e hábitos da população, incluindo a
existência de instituições tais como escolas, hospitais e prisões; 4o capítulo – agricultura e
pecuária; 5o capítulo – indústria e história natural. A seqüência inicial dos dados físicos aos
morais indica a inserção epistemológica das pesquisas no quadro referencial neo-hipocrático.

As preocupações de Chaptal não são incomuns. A novidade de sua proposta reside na
sistematização das informações e no fato de o Estado tomar para si a tarefa de coordenar
e produzir esses dados. Ao longo do século XVIII, as descrições regionais eram muitas
vezes realizadas por eruditos locais ou por sociedades e academias autônomas. Os resul-
tados das estatísticas consulares foram, em muitos casos, monografias de cunho mais
tradicional, com tabelas anexas que ratificavam o texto, ao fornecer uma espécie de sín-
tese das descrições.

Em O Patriota verifica-se a importância das novas formas de coleta e arranjo de infor-
mações. Não se trata, porém, de uma iniciativa pública para elaborar descrições ‘exatas e
positivas’ das províncias. O redator conseguiu, no entanto, reunir diversas monografias que
pudessem traçar o perfil de algumas capitanias e mesmo de outras regiões ultramarinas do
Império luso, que constam fundamentalmente da rubrica “História” e, às vezes, com sub-
títulos como “Geografia” ou “Topografia”. Em alguns casos, o próprio Araújo Guima-
rães juntou documentos para elaborar ele mesmo uma monografia, como na “Noticia das
Novas Povoaçoens de S. Pedro de Alcantara...”. Nessa memória, o autor, além de confir-
mar sua intenção de inventariar o Brasil, comenta seu método de coleta de informações:

Sendo o principal objeto deste Periódico fazer conhecer este continente,
tão ignorado, ou tão desfigurado por aqueles, que às cegas, ou prevenidos,
têm escrito a seu respeito; e desejando aproveitar todas as notícias verídi-
cas, que chegam à nossa mão, temos hoje a satisfação de apresentarmos
ao Público os progressos da povoação e civilização dos lugares mais cen-
trais, há pouco desertos, ou infestados por nações bárbaras e ferozes. (...)
O que imos referir é fundado em documentos autênticos, e da maior fé.
Temos consultado papéis originais, e firmamos com o selo da verdade a
nossa exposição. (O Patriota, 1813, II, 3, 61)

Araújo Guimarães demonstrou em diversos outros trechos de O Patriota a mesma
preocupação com a fidelidade das fontes e a credibilidade de seus informantes, como é o
caso de suas críticas ao livro de Andrew Grant intitulado History of  Brazil... O editor rese-
nha longamente a obra do inglês, buscando provar que suas observações não eram dignas
de confiança. Grant escrevia como se não tivesse de fato estado no Brasil ou como se
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observara apenas o comportamento da “gentalha”. Guimarães analisa detalhadamente as
informações contidas no livro e traça sua provável origem, como é o caso de uma passa-
gem que “traslada servilmente” de Raynal. Em alguns momentos, chega a indicar artigos
publicados em O Patriota, que poderiam ter esclarecido o autor quanto aos fatos verídicos
(O Patriota, 1813, II, 3 e 5).

A busca da exatidão é, desse modo, uma preocupação constante da parte de Araújo
Guimarães. Cabe ressaltar que as mesmas questões e distinções de método presentes no
cenário europeu são também aí representadas. A rubrica “Estatística” propriamente dita
contém em sua maioria matérias de cunho quantitativo, relacionadas a estimativas
populacionais. Sob o título de “Comércio” aparecem tabelas de tipo semelhante, voltadas
sobretudo para a movimentação de produtos exportados e importados. Ambas as rubri-
cas correspondem à intenção que o redator já anunciara no prospecto do jornal, impresso
em 1812:

sob o título Comércio dispor-se-á quanto se puder alcançar da importação,
exportação, câmbios, subida ou descida de preços, e outros quaisquer arti-
gos de conhecida utilidade; não esquecerá a população, nascimentos, mor-
talidade, e mais objetos da aritmética política. (Guimarães, 1812, 1-1v.)

Assim, o método “aritmético” praticamente se confunde com a própria palavra “es-
tatística”. Nesse caso, a matemática auxilia as conclusões e acrescenta algo ao inventário
descritivo. A tabela abaixo (O Patriota, 1813, I, 4, 96), por exemplo, permite calcular a
aumento da importação de gêneros da Ilha Grande em 1811, com relação ao ano anterior.
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A quantificação permite a avaliação de elementos em seqüências temporais. Na tabela
que se segue (O Patriota, 1814, III, 6, 114), o objeto tratado é a população da capitania de
São Paulo:

A ‘matematização’ presente em algumas contribuições do periódico foi, no entanto,
periférica. Nada que se compare à “aritmética política” dos ingleses ou à “matemática
social” proposta por Condorcet. Esse autor, assim como os grupos que sucederam imedia-
tamente os filósofos da geração enciclopédica, teve como uma das principais metas tratar
as questões relativas ao homem e à sociedade de maneira “exata” e “positiva”. Seu interes-
se, nesse caso, era usar a matemática para acrescentar informações probabilísticas, a partir
do cruzamento de “fatos gerais” e do cômputo de valores médios. Os quadros estatísticos
seriam uma das maneiras possíveis de proceder ao cálculo no domínio das atividades
sociais. Nas palavras do próprio Condorcet,

On doit compter aussi, parmi ces applications aux opérations de l’esprit,
les moyens techniques, ou même mécaniques, d’exécuter des opérations
intellectuelles: tel est l’art de former, soit des tableaux historiques,
chronologiques ou scientifiques, soit des tables, soit des registres.11 (apud

Moravia, 1974: 713)

Fora as estatísticas populacionais, a ‘matematização’ em O Patriota aparece ligada a
fenômenos relacionados aos estudos naturais ou técnicos. Os textos que buscam descrever
as capitanias procedem ou na forma mais tradicional das corografias, relatos históricos e de
história natural, ou podem ser compreendidos no âmbito da estatística descritiva, então em
voga na Europa, principalmente na França. A ênfase, em todo caso, é posta na valorização
das especificidades locais, mesmo que referida ao contexto mais amplo do Império luso.
Essa característica não leva a uma defesa dos regionalismos; ao contrário, os atributos
específicos de cada localidade deveriam ser racionalizados e administrados de modo a
garantir uma melhor extração de suas riquezas e uma conexão mais eficaz com os locais de
escoamento dos produtos.

11 Deve-se contar também, entre essas aplicações às operações do espírito, os meios técnicos, ou mesmo mecânicos,
de executar operações intelectuais: tal é a arte de formar seja quadros históricos, cronológicos ou científicos, seja
tabelas, seja registros. Tradução livre.
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Para além do periódico, no ambiente intelectual, político e administrativo da época, o
tratamento “estatístico” esteve presente como pano de fundo em diversos debates. Seu
caráter supostamente inequívoco serviu de argumento a uma das recomendações de José
Bonifácio à bancada paulista, reunida nas Cortes de Lisboa, à qual caberia garantir o respei-
to à “diversidade dos costumes” e às “condições estatísticas” brasileiras (apud Jancsó &
Pimenta, 1999: 168).12

Martim Francisco, irmão do famoso estadista, deixou interessante documento sobre o
tema (Andrada, s. d.)13 que lembra as propostas implementadas em diversos países euro-
peus, principalmente na França. Provavelmente escrito no início dos anos 20 do século
XIX, seu texto situa o nascimento da estatística no momento em que o “Chefe do poder
público começa a calcular os recursos, as forças e o poder do Estado pela extensão do seu
Território, sua população e sua riqueza”. Segundo ele, a estatística deve proceder funda-
mentalmente por meio da análise e não do cálculo, como é o caso da aritmética política,
que “de um dado mais ou menos provável e certo tira conseqüências que estabelece e dá
por fatos”. O autor, ministro dos Negócios da Fazenda em 1822 e 1823, propõe que a
estatística do Brasil seja feita tendo por modelo oito tipos de tabelas, a serem preenchidas
por encarregados em diferentes capitanias, cujas capacidades reflitam a multiplicidade de
assuntos propostos. Os temas a serem abordados são: as condições físicas e políticas do
território; dados sobre a população (com ênfase na proporção entre livres e escravos);
produções vegetais, minerais e animais; indústria; comércio; navegação; impostos e despe-
sas públicas; situação militar. Caso o correspondente não se sentisse à vontade para preen-
cher os quadros fornecidos, o texto recomendava que escrevesse memória sobre o tema,
que seria posteriormente aproveitada pelo ministério para completar as referidas tabelas.
Aparentemente, a proposta de Martim Francisco não foi adiante. Porém, ao longo do
século XIX, as estatísticas tornam-se um gênero definitivamente estabelecido.

Outro exemplo interessante referente às primeiras décadas do século é o livro Estatís-

tica Histórico-Geográfica da Província do Maranhão, publicado em 1822, em que Antônio Bernardino
Pereira do Lago busca relacionar seu método com a economia política, em particular com
a obra de Jean-Baptiste Say. O autor, tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiros,
serviu no Maranhão e coletou dados do período de 1812 a 1821. Segundo ele, a estatística
se ocupa do inventário dos fatos particulares, necessários a toda ciência que trate dos fatos
gerais, como é o caso da economia política. Sua definição daquela especialidade científica
aproxima-se da estatística descritiva francesa:

A estatística, pois, sem estabelecer hipóteses, nem recorrer ao cálculo de
probabilidades, recolhe só fatos escrupulosa e exatamente observados,

12 José Bonifácio, “Lembranças e apontamentos do Governo Provisório para os senhores deputados da Província de
São Paulo” (apud Jancsó & Pimenta, 1999: 168). De acordo com os autores, a insistência na particularidade do caso
brasileiro diz respeito à questão da escravidão.

13 Agradeço a referência e a transcrição do manuscrito à gentileza de Alex Varela.

cap5.pmd 11/23/2007, 1:18 PM173



174        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

apresentando-os com ordem e clareza, separados entre si e até em tempos
com facilidade conduz o espírito a uma combinação rigorosa; deste modo,
pela enumeração de fatos particulares, e pelo desenvolvimento de todos
os elementos que podem ter influência próxima ou remota, esta ciência
faz conhecer as forças existentes e adquiridas, os meios prontos e disponí-
veis para conseguir-se o aumento e a prosperidade de um Estado. (Lago,
2001: 8-9)

Pereira do Lago afirma, em seguida, que ainda que a estatística “não reluza a evidência
matemática, contudo, produz aquela certeza moral que, na maior parte das cousas, e a tantos
respeitos, nos satisfaz”. Seu modelo parece ter sido o do grande empreendimento estatístico
capitaneado por Chaptal, ministro durante o Consulado, que não cita nominalmente, mas
reproduz trecho de sua “Circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets des Départements”,
de 1801, já comentada aqui. O livro segue em suas linhas gerais o plano proposto pelo francês
e trata dos seguintes temas: geografia, topografia, população, organização militar, eclesiástica
e política, agricultura, fauna, comércio e indústria, além de acrescentar uma “história resumi-
da” da província. Ao final do volume, anexa nada menos que 17 “mapas”, organizados em
colunas e tabelas, em que expõe informações sobre os temas tratados no texto, como: madei-
ras úteis, observações meteorológicas, população, importações e indústria.

Embora as preocupações “estatísticas” fossem presentes no Brasil e apesar de a Fran-
ça da virada do século XVIII para o XIX ter servido de modelo aos “patriotas” brasileiros,
os inventários utilitários franceses vinham acompanhados por minuciosas descrições dos
costumes das populações, constituindo o início da voga dos estudos folclóricos e prenun-
ciando a etnografia como disciplina sistematizada. Segundo Jacques Revel, o projeto da
estatística descritiva traz consigo uma ambigüidade latente: inventariar a nação com base
nas particularidades regionais. Cada província continha em si algo de irredutível, mas o
próprio empreendimento de uma estatística geral da França pressupunha a existência da
centralização do Estado e a construção da unidade da República (Revel, 1990). Nos últi-
mos anos do período napoleônico, já sob o Império, a incômoda categoria “hábitos e
costumes da população” tende a desaparecer das enquetes públicas, que passam a fornecer
apenas os dados relativos à descrição do território, de suas riquezas, estatísticas populacionais
e organização político-administrativa.

No caso brasileiro, as descrições folclóricas estão ausentes na grande maioria dos ca-
sos. Apenas as nações indígenas mereceram algum tipo de curiosidade etnográfica, mesmo
assim, muito longe do tom saudosista com o qual os camponeses franceses eram descritos
pelos eruditos locais. Os inventários traçados são de teor espacial, profundamente marca-
dos pela história natural. A administração do território parece ser seu objetivo. Além das
riquezas a serem exploradas, os artigos demonstram visível preocupação com o aspecto
militar, seja em casos de fronteira, seja no combate a nações indígenas hostis.

Desse modo, encontram-se representadas no periódico diversas formas de exposição
e tratamento de dados coletados sobre o Brasil. Com ou sem o auxílio da matemática,
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O Patriota procedeu a um inventário de informações exatas e positivas, tecido fundamental-
mente em torno das descrições da natureza, produtos e rotas comerciais, assim como de
dados genéricos sobre as populações.
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